
1 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN  
PEMBELAJARAN MELALUI 

E-

LEARNING 

DI UNIVERSITAS BOROBUDUR 

Universitas Borobudur 

2017 

(Panduan bagi Mahasiswa) 

Oleh: 

Dr. Mohammad Faisal Amir 





i 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan mengucapkan kalimat ‘Alhamdulillahi robbil aalamin’, 

kita ungkapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanu wa Taala atas 

semua nikmat dalam kehidupan ini. Satu nikmat besar yang diberi-

kan kepada kita semua adalah bernalar (reasoning). Melalui 

kekuatan nalar tersebut kita semua bisa memikirkan apa yang paling 

baik untuk dilakukan dalam waktu mendatang dan bertindak untuk 

kebaikan kehidupan. 

E-learning adalah salah satu dari produk penalaran manusia untuk 

mencari modus perkuliahan yang lebih efektif dan efisien. Semua 

produk pemikiran manusia yang berbentuk teknologi dan informasi 

perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan jalan ke-

hidupan manusia yang lebih baik. Banyak pemikiran para pakar ten-

tang konsepsi, prosedur, sistem, dan kaidah e-learning yang ditulis-

kan dalam buku teks, artikel jurnal ilmiah, majalah, atau makalah 

untuk dikomunkasikan kepada masyarakat secara luas. 

Bagi setiap mahasiswa, e-learning bukan hanya difahami konsep-

nya tetapi juga dikuasai teknologinya. Setiap mahasiswa di ling-

kungan Universitas Borobudur diharuskan untuk mampu mengakses 

materi ajar yang disajikan melalui modus e-learning. Sehubungan 

dengan hal itu, buku pedoman ini ditulis dan ditujukan untuk mem-

beri panduan kepada mahasiswa bagaimana mengakses materi ajar e-

learning sebagaimana yang telah difasilitasi melalui situs e-learning 

Universitas Borobudur.  

Melalui buku pedoman yang ringkas ini juga setiap mahasiswa 

diharapkan mampu membangun kemandirian yang prima untuk bela-

jar secara mandiri dan membangun kejujuran diri. Mengelola pem-

belajaran e-learning memang dituntut untuk berdisiplin dan meman-

tapkan tujuan belajar di perguruan tinggi; yakni, untuk menjadi pin-

tar berwawasn keilmuan dan bukan hanya sekedar mencari nilai.  
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Semoga informasi yang terbatas ini bisa memberikan sumbangan 

pemikiran kepada para dosen dan semua pembaca. Selanjutnya, di-

harapkan pula mereka mampu mengembangkan informasi yang 

terbatas ini menjadi pengetahuan yang lebih luas.  

 Jakarta, 13 September 2017 

 Mohammad Faisal Amir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa dalam 

dunia bisnis, teknologi informasi telah diaplikasikan untuk pengen-

dalian kegiatan manajemen dan juga untuk kegiatan transaksi 

perdagangan yang biasanya disebut dengan e-business. Penggunaan 

elektronik dalam konsepsi e-business mengacu pada penggunaan 

internet sebagai media transaksinya. Keberadaannya dapat dilihat 

sejumlah situs yang mengelola e-business yang secara spesifik juga 

disebut dengan e-commerce; misalnya, e-bay, Alibaba, Amazon, 

Zalora, CNet, Bukalapak, dan lain-lainnya.  

Begitu pula, dalam dunia pendidikan tinggi kemajuan teknologi 

informasi telah diaplikasikan untuk layanan akademik maupun non 

akademik. Misalnya, untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi 

negeri melalui SBMPTN atau SNMPTN calon mahasiswa bisa 

melakukannya di rumah, di sekolah, atau di warnet yang menye-

diakan fasilitas internet. Pengumuman hasilnya juga dapat dilihat di 

situs resminya di internet dengan memasukkan identitas diri. Dalam  

bidang non akademik, kemajuan teknologi juga sudah digunakan 

untuk pengolahan data, pemberian layanan, dan membangun komu-

nikasi antar warga kampus. 

Begitu gencarnya penetrasi teknologi dalam kehidupan manusia, 

sampai-sampai hampir tidak ada manusia dewasa saat ini yang tidak 

terbiasa menggunakan peralatan teknologi komuniasi. Handphone, 

smartphone, komputer lap top, digital camera, dan video recorder 

adalah sejumlah gadget populer yang menyertai kehidupan mereka. 

Gaya hidup dengan gadget elektronik tidak bisa diabaikan oleh 

manusia karena dalam era komunikasi informasi ini, sumber penge-

tahuan telah hadir di depan mata dan gadget tersebut adalah kunci 

pembukanya. Sumber pengetahuan tersebut tersimpan dalam situs 

internet dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. 
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Pemanfaatan teknologi di Pendidikan: E-Learning 

Kemajuan teknologi informasi sudah berjalan begitu cepat dan re-

sponsi masyarakat atas kemajuan tersebut sangat positif. Peserta 

didik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi sudah terbiasa me-

manfaatkan kecanggihan teknologi informasi tersebut. Mereka 

melakukan akses internet, chatting, facebook, berdiskusi melalui 

whatsap, atau sms dan halk itu sudah merupakan kegiatan rutin. 

Kondisi kehidupan masyarakat yang sudah ‘melek’ teknologi terse 

but perlu diresponsi oleh perguruan tinggi untuk menyajikan model 

pembelajaran yang  berbasiskan teknologi informasi. Sehubungan 

dengan itu, sejumlah perguruan tinggi telah menyelenggarakan pen-

didikan berbasiskan teknologi informasi, yang lebih dikenal dengan 

istilah ‘e-learning’.  

Penggunaan e-

learning sebagai 

pengelolaan pem-

belajaran maha-

siswa sudah banyak 

digunakan oleh 

perguruan tinggi di 

Indonesia maupun manca negara. Saat ini diperkirakan sebesar 46% 

mahasiswa di dunia menggunakan modus e-learning untuk sekurang-

kurangnya sata mata kuliah. Di sejumlah perusahaan besar hampir 

50% dari kegiatan pelatihan untuk karyawannya menggunakan mo-

dus e-learning. Penggunaan modus e-learning tergolong ekonomis 

(eco friendly) sesuai cdengan hasil penelitian Universitas Terbuka 

Inggris yang menemukan bahwa energi yang digunakan dalam e-

learning 90% lebih rendah dibandingkan dengan model pembelaja-

ran lainnya.1 Negara yang paling banyak menggunakan pembelajaran 

melalui e-learning berdasarkan analisis ICEF Monitor2 secara 

                                                   
1
 E-learning Industry, Top e-Learning Statistics for 2014 You Need to Know 

(diakses tanggal 1 Juli 2015) 
2
 ICEF Monitor, 8 Countries Leading the Way in on line Education (28 Juni 

2012, diakses tanggal 1 Juli 2015) 
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berurutan adalah Amerika Serikat, India, Cina, Korea Selatan, Ma-

laysia, Inggris, Australia, dan Afrika Selatan. 

Di indonesia, sudah cukup banyak perguruan tinggi yang menye-

lenggarakan program pendidikan melalui e-learning. Bukan hanya 

perguruan tinggi besar, seperti Universitas Indonesia, Universitas 

Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, 

tetapi juga perguruan tinggi yang berada di kota kecil, seperti Uni-

versitas Tasikmalaya (Unsil) di Tasikmalaya,   

Universitas Borobudur, salah atau perguruan tinggi di Jakarta Ti-

mur, dari sisi sumber daya pada hakikatnya mempunyai potensi un-

tuk menyelenggarakan program pembelajaran e-learning. Infra 

struktur untuk teknologi informasi sudah cukup memadai; kapasitas 

memori broadband yang dimiliki sebesar 23 GB, 3 buah server, dan 

akses internat telah dapat dilakukan oleh mahasiswa hampir di se-

luruh area kampus. Di Universitas Borobudur juga telah berkumpul 

sejumlah pakar teknologi informasi; yakni, para dosen tetap dan ma-

hasiswa pada Fakultas Ilmu Komputer yang mempunyai pemikiran 

dan pemahaman terhadap penerapan teknologi informasi yang relatif 

mendalam. 

Belajar mandiri 

Untuk itu, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Borobudur, 

pembelajaran e-learning mulai diberlakukan pada tahun perkuliahan 

2015-2016. Tujuan pemberlakuan e-learning di antaranya adalah 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi 

perkuliahan. Di samping itu, melalui e-learning diharapkan maha-
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siswa akan menjadi seorang pembelajar yang mandiri karena prinsip 

yang digunakan adalah individualized-learning.  

Melalui pembelajaran individu (individualized learning), seorang 

mahasiswa diasumsikan sebagai pembelajar mandiri. Ia dapat 

menentukan kapan kegiatan pembelajaran dilakukan, laju pembelaja-

rannya diatur sendiri, dan keguatan latihan juga dilakukan berdasar-

kan kesiapannya. Belajar mandiri mampu mendewasakan mahasiswa 

sebagai pembelajar tangguh; ia menjadi terbiasa mengatur dirinya 

sendiri dalam belajar dan ia tidak san-

gat tergantung dengan orang lain; 

misalnya, teman belajar, kehadiran 

dosen,  

Penerapan belajar mandiri pada da-

sarnya mengedepankan hakikat pem-

belajaran yang terjadi dalam diri setiap 

pembelajar. Proses pembelajaran yang 

bermakna (meaningful learning) hanya bisa terjadi dengan kesadaran 

tinggi pada diri setiap orang. Belajar secara berkelompok, kehadiran 

dosen, atau keberadaan peralatan bantu tidak lain hanya sebuah me-

dia untuk memberikan daya dorong bagi setiap pembelajar agar ber-

sedia melakukan proses berfikir dalam otaknya. Bila pembelajar ber-

sedia memroses informasi yang ia lihat atau dengar, maka pembela-

jaran yang bermakna telah terjadi. Namun, bila ia tidak melakukan 

pengolahan melalui berfikir dan bernalar sekalipun berada dalam 

kelas bersama-sama dengan gteman lainnya, maka tidak ada peristi-

wa pembelajaran dalam dirinya.  

Tantangan e-learning 

Menerapkan pembelaja-

ran e-learning bagi Universi-

tas Borobudur adalah tan-

tangan. Disebut tantangan 

karena teknologi e-learning 

adalah peluang. Teknolog-
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inya yang dikembangkan oleh para ahli sudah sangat maju dengan 

model interaktif yang sangat tinggi. Perguruan tinggi tinggal men-

erapkannya dengan membeli softwarenya atau mengaplikasikan 

yang open-source. Dosen sebagai pengembang materi ajar dan 

pengelola pembelajaran e-learning mempunyai potensi untuk 

berkembang dan mampu menggunakan perangkat teknologi infor-

masi. Hardware atau perangkat lunak yang berbentuk server, internet 

bandwith yang cukup besar, fasilitas hot spot di area kampus adalah 

semuanya potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan. 

Namun, semua potensi tersebut perlu diberdayakan melalui kerja 

keras. Semua fihak (pimpinan, dosen, dan mahasiswa) harus me-

mahami teknologi e-learning agar mampu menciptakan kinerja pem-

belajaran mahasiswa yang tinggi. Melalui pemahaman yang utuh 

tersebut akan terbangun perubahan komunikasi pembelajaran antara 

dosen dan mahasiswa yang kondusid. Di samping itu, diperlukan 

pembiasaan komu-

nikasi model baru, 

fasilitas internat 

diperkuat, dan 

lain-lainnya. 

Semua itu pada 

hakikatnya adalah perubahan; dan tantangan yang paling besar da-

lam menghadapi perubahan adalah mengendalikan diri sendiri. 

Seringkali dalam sebuah organisasi pimpinan menyerukan anak 

buahnya untuk berubah; untuk bekerja dengan cara baru, berfikir 

dengan maindset baru, berkarya melalui inovasi baru. Tetapi, pimpi-

nan yang bersangkutan masih tetap dengan gayanya yang lama dan 

tidak berubah.  

Yang tidak boleh berubah dari kondisi mahasiswa adalah tujuan 

pembelajaran. Belajar di perguruan tinggi bukan mencari nilai tinggi 

atau memperoleh ijasah. Belajar di perguruan tinggi melalui e-

learning atau kelas tatap muka adalah upaya menjadikan diri sendiri 

pintar, berilmu, berpengetahuan, dan mampu memahami diri sendiri. 
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Pembelajaran di perguruan tinggi didasari oleh kesadaran diri 

bahwa seorang mahasiswa perlu menguasi pengetahuan ilmiah. 

Kesadaran diri itu diuji dalam pembelajaran e-learning karena tidak 

ada orang lain yang mengontrol kegiatan pembelajarannya kecuali 

kesadaran diri tersebut. Materi yang telah disiapkan oleh dosen ting-

gal diunduh (download) dan dibaca. Tidak ada orang lain yang me-

maksanya untuk membaca materi ajar tersebut kecuali dirinya 

sendiri.  

Kegiatan latihan agar mahir juga dilakukan oleh mahasiswa 

dengan tujuan melatih diri. Latihan yang berbentuk soal dan jawaban 

yang benar diberikan dalam bentuk umpan balik bila tidak didasari 

oleh kesadaran diri, mahasiswa akan menunggu jawabannya terlebih 

dahulu dan baru mengerjakan latihan.  
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Mengelola kegiatan pembelajaran melalui e-learning tidak sama 

dengan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Namun, secara 

akademis baik e-learning maupun tatap muka adalah sama yaitu 

masing-masing bertujuan untuk mengendalikan perubahan penge-

tahuan seseorang. Mahasiswa yang sebelumnya tidak mengetahui 

diubah menjadi tahu; yang sebelumnya tidak terampil diubah men-

jadi terampil; atau yang sebelumnya tidak mempunyai kemampuan 

diubah menjadi mampu. Melalui dua modus perkuliahan tersebut, 

proses pendidikan dapat diselenggarakan secara efektif khususnya 

apabila asumsi penyelenggaraannya diikuti dengan benar. 

Untuk itu, terdapat sejumlah persyaratan tertentu yang harus di-

penuhi oleh setiap mahasiswa agar bisa mengikuti pembelajaran me-

lalui e-learning maupun perkuliahan tatap muka. Sementara itu, per-

syaratan pembelajaran melalui e-learning tersebut dapat dibedakan 

pada unsur administrasi akademik, teknis, psikologis, dan sosiologis. 

Setiap mahasiswa dalam rangka membangun pembelajaran melalui 

e-learning seyogyanya mempunyai atau dapat memenuhi persyaratan 

yang tersebut di bawah ini. 

Persyaratan administrasi akademik 

Semua persyaratan administrasi akademik yang berlaku pada 

perkuliahan tatap muka berlaku pada pembelajaran melalui e-

learning. Sejumah persyaratan penting tersebut di antaranya adalah:  

1. Registrasi: Kegiatan registrasi bagi setiap mahasiswa adalah 

wajib dilakukan untuk menyatakan bahwa ia berstatus aktif pada 

semester yang akan 

dilalui. Kegiatan 

registrasi harus dil-

akukan oleh setiap 

mahasiswa pada 

awal kelender 
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akademik sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Keterlambatan 

melakukan kegiatan registrasi bisa merugikan mahasiswa sendiri; 

ia bisa dianggap tidak aktif dan namanya tidak akan tercantum 

sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan. 

2. Merencanakan perkuliahan: Kegiatan ini hanya busa dilakukan 

setelah mahasiswa telah melakukan registrasi pada setiap semes-

ter. Bila ia tidak melakukan perencanaan perkuliahan, maka na-

manya tidak akan tercatat sebagai peserta mata kuliah tertentu; 

namanya tidak akan muncul di daftar hadir. Akibatnya, ia tidak 

akan bisa melakukan kegiatan pembelajaran sekalipun ia telah 

melakukan registrasi pada awal semester. 

3. Interaksi perkuliahan: Setiap mahasiswa harus secara sadar mem-

baca isi materi ajar, mencerna setiap konsep yang disampaikan, 

dan menyimpannya dalam fikirannya. Membaca isi bahan ajar 

asal-asalan tidak akan menciptakan pemahaman yang prima. 

4. Melakukan latihan: Da-

lam rangka memantapkan pem-

ahaman terhadap konsep yang 

diajarkan, setiap mahasiswa ha-

rus mengikuti latihan. Keguatan 

latihan dalam pembelajaran e-

learning dapat berbentuk tugas 

paper, menjawab soal, atau 

mengikuti diskusi dengan dosen.  

5. Mengikuti kegiatan ujian: Mengikuti ujian-ujian adalah wajib 

bagi setiap mahasiswa agar dosen dapat memberikan nilai atas 

tingkat pemahaman mahasiswa. Ujian-ujian tersebut adalah ujian 

Mid Semester yang diselenggarakan pada pertemuan kuliah ke-7 

atau ke-8 dan ujian Akhir Semester yang diselenggarakan pada 

pertemuan ke 15 atau ke 16. 
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Persyaratan teknis 

Kegiatan pembelajaran 

melalui e-learning memer-

lukan perangkat komputer, 

Ipad, atau Smartphone untuk 

mengakses bahan ajar yang 

tersimpan dalam situs inter-

net. Berbeda dengan 

perkuliahan tatap muka di 

mana komputer adalah 

peralatan pendukung, dalam pembelajaran e-learning perangkat 

komputer atau yang sejenisnya adalah peralatan utama yang tidak 

bisa ditawar. Secara khusus, peralatan komputer tersebut harus 

mempunyai fitur hardware dan software yang berikut: 

1. Hardware: (untuk komputer/laptop) 

a. Prosesor: Core (dual Core, Core2Duo, Corei3, Corei5 

b. Memori: DDR2 1 GB; DDR3 1 GB  

2. Software (Komputer/laptop):  

a. Operating system: Windows (Xp/7/8/8.1/10 

b. Linux; Android 

c. Mac OS 

d. Ms. Office (2007, 2010, 2013) 

e. Open Office 

f. Browser: Mozilla, Chrome, Opera, IE, Safari, 

g. Pdf reader 

h. Video dan audio player  

3.  Software Smartphone/Handphone 

a. OS: Windows Phone, Android, iOS 

b. Word Processor 

Persyaratan psikologis 

Psikologi belajar melalui e-learning pada dasarnya tidak sama 

dengan psikologi belajar tatap muka dalam kelas. Hal itu disebabkan 

media utama yang dalam kegiatan pembelajaran adalah berbeda. 
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Media utama dalam pembelajaran melalui e-learning pada 

penglihatan (vision) dengan kegiatan membaca; pada kuliah tatap 

muka media utamanya adalah mendengar (audio). 

Psikologi belajar yang dimiliki oleh 

setiap orang juga tidak sama karena locus 

of control (pusat pengendalian diri) da-

lam dirinya berbeda. Tipe orang depend-

ent (ketergantungan) lenih banyak meng-

gantungkan stimuli luar dalam melakukan 

pembelajaran dan mereka lebih suka 

mendengar ketimbang membaca. Mereka 

mengandalkan kemampuan menyimak 

informasi yang disampaikan oleh orang 

lain melalui kuliah, temu muka, diskusi, tanya jawab, dan lain-

lainnya. Mereka lebih berperilaku pasif dan menunggu rangsangan 

eksternal dari pada mencari informasi baru berdaasarkan kesadaran 

diri. 

Sementara itu, terdapat tipe orang yang dikelompokkan sebagai 

independent (bebas). Perilaku mereka lebih banyak didorong oleh 

faktor internal yang berpusat dalam dirinya sendiri. Mereka berper-

ilaku aktif; mencari informasi, berinisatif, bergerak dinamis, dan 

agresif dalam membangun diri. Media yang mereka andalkan adalah 

membaca dan juga mendengar. 

Mengelola pembelajaran melalui e-

learning secara tidak langsung mem-

bangun perilaku mandiri sesuai dengan 

hakikat tujuan belajar di sekolah. Tidak 

ada orang lain yang menyuruh maha-

siswa untuk belajar dalam modus e-

learning kecuali mahasiswa itu sendiri. 

Sesuai dengan sifat teknologi yang ber-

perilaku tepat, cepat, dan akurat, pem-

belajaran melalui e-learning menuntut 

setiap mahasiswa untuk berdisiplin diri; 
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materi harus diakses sesuai dengan waktunya, tugas dan latihan ha-

rus dikerjakan dalam koridor waktu yang dialokasikan. Keterlambat-

an melakukan kegiatan tersebut, mahasiswa yang bersangkutan akan 

tertinggal. Materi sudah tidak bisa diakses lagi, tugas sudah kadalu-

arsa dan latihan sudah ditutup; sehingga, mahasiswa yang bermalas-

malasan praktis akan tertinggal. 

Melalui pembelajaran e-learning secara tidak langsung maha-

siswa mengasah kebiasaan diri untuk berdisiplin, tepat waktu, man-

diri, mempunyai kesadaran tinggi untuk maju, dan selalu ingin tahu. 

Mahasiswa yang terbiasa dengan rangsangan luar untuk bertindak 

akan dilatih menjadi biasa untuk bisa menjadi mandiri. Di sisi lain, 

kemandirian juga adalah kunci keberhasilan dalam belajar melalui e-

learning. 

Persyaratan sosiologis 

Secara sosial belajar tatap muka dilaksanakan dalam kelompok 

dan e-learning dilaksanakan secara individu. Suasana pembelajaran 

dalam kelas terjadi dalam lingkungan sosial; sejumlah kelompok 

mahasiswa belajar bersama-sama dalam kelas. Satu orang berper-

ilaku berisik akan mempengaruhi konsentrasi teman kelasnya. Ban-

yak mahasiswa yang tidak masuk kelas suasana kelas menjadi ter-

ganggu; suasananya lengang, sepi, dan kelas menjadi tidak menarik. 

Kelengangan suasana belajar dalam kelas juga berpengaruh terhadap 

intensitas pembelajaran dalam kelas. 

Dalam mengelola pembelajaran melalui e-learning, mahasiswa 

melkaukannya secara individu dalam ruang belajar yang sifaatnya 

privat. Mereka dapat melakukannya dalam ruang tersendiri, ruang 

laboratorium dengan privacy yang tinggi, atau di tempat lain yang 

memungkinkan yang bersangkutan untuk mengakses materi ajar dan 

mengelola pembelajaran dalam dirinya.  
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BAB III 

MENGAKSES PERKULIAHAN 

Kelancaran daalam mengelola pembelajaran melalui e-learning 

berpusat pada kemampuan mahasiswa mengakses materi ajar dan 

melakukan kegiatan latihan melalui komputer. Terdapat sejumlah 

prosedur kerja yang harus diikuti oleh mahasiswa secara teratur dan 

benar agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan sempurna. 

Mencari situs E-learning Universitas Borobudur 

Melalui perangkat komputer atau gadget lain lain yang dimilikin-

ya, setiap mahasiswa mahasiswa menghidupkan web browser yang 

ada (Mozilla, Crome, Opera, IE, atau lainnya). Melalui fasilitas 

‘Search’ pada internet browser tersebut, mahasiswa mencari ‘e learn-

ing universitas borobudur’ dan akan ditampilkan daftar sejumlah 

alamat situs seperti yang terlihat di bawah ini. 

ATAU 
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Pada alamat URL diketikkan alamat e-learning Universitas 

Borobudur dengan alamat http://elearning,borobudur.ac.id seperti 

yang terlihat pada gambar yang berikut: 

Begitu diketikkan tombol ‘Enter’, tampilan layar untuk program e-

learning di Universitas Borobudur dapat dilihat pada gambar yang 

berikut. 

Pada gambar di atas, perlu dicermati empat titik 

penting harus diperhatikan oleh mahasiswa; yaitu: 

1  Alamat URL e-learning di Universitas 

Borobudur 

2 Pengaturan bahasa yang digunakan dalam e-

learning; bahasa Inggris, bahasa Indonesia, aau 

bahasa Jepang 

3 Tempat Log In: memasuki situs e-learning 

bagi setiap maahasiswa 

4 Sejumlah gambar peristwa di Universitas 

Borobudur (geser ke kiri atau ke kanan untuk melihatnya) 

1 

3 

4 

2 

http://elearning,borobudur.ac.id/
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Username, Password, dan Foto diri 

Untuk mengakses materi ajar situs e-learning setiap mahasiswa 

harus memiliki username dan password. Karena setiap mahasiswa 

yang terdaftar di Universtas Borobudur mempunyai hak untuk 

mengakses situs e-learning, maka E-learning Center Universitas 

Borobudur telah memfasilitasi setiap mahasiswa baru dengan 

username dan password yang bersifat unik. Username yang 

digunakan adalah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password 

untuk semuanya ditentukan secara ‘default’ bagi mahasiswa baru 

tahun angkatan 2017-2018 adalah ‘Unbor!2017’ (perhatikan 

penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya); untuk mahasiswa 

angkatan 2018 dengan password ‘Unbor!2018’ dan seterusnya.  

Setiap mahasiswa disarankan untuk mengubah username dan 

password di atas agar tidak disalah gunakan oleh orang atau maha-

siswa lain. Ketentuan pembuatan atau mengubah password adalah 

yang berikut:  

Panjang huruf  : 15 karakter 

Huruf kecil   : minimal 1 character 

Huruf besar   : minimal 1 character 

Alphanemerik (!,#,@,%) : minimal 1 character 

Kegiatan mengubah password dapat dil-

akukan setelah kegiatan ‘Log in’ dan 

Saudara berhasil masuk ke situs e-learning. 

Secara teknis pengubahannya dikerjakan 

melalui menu ‘Administration’ pada layar 

bagian kanan dan tekan menu ‘My profile 

setting|edit profile’, seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar berikut. 

Bila hanya imgin mengubah ‘password’ 

saja, maka kita menggunakan menu ‘My 

profile settings|Change password”. Pada 

menu ADMINISTRATION tersebut juga 

dapat terlihat seub menu ‘Messaging’ (un-
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tuk menuliskan informasi (pertanyaan, ijin, atau pesan lain) yang 

disampaikan ke dosen. Untyuk mengetahui sejauh mana keaktifan 

seseorang dalam mengikuti pembelajaran e-learning ini, setiap ma-

hasiswa dapat menggunakan sub menu ‘Activity reports’.  

Bila menu ‘Edit profile’ diklik, maka tampilan layar akan 

menghasilkan sejumlah fitur identitas masing-masing pengguna e-

learning yang meliputi username, new password, identitas diri (nama 

lengkap, nama panggilan, alamat email, dan seterusnya). Sejumlah 

data dan informasi yeng tertulis dalam format tersebut seharusnya 

tidak diubah kecuali username dan new password. Untuk melihat 

tampilan password sesuai dengan isiannya beri tanda  pada kolom 

‘unmasked’. 

Pada saat mengganti username dan password ini, Saudara juga 

dapat memberikan foto diri agar setiap berkomunikasi dengan dosen 

atau dengan teman lainnya jati diri Saudara dapat dikenali. Untuk 

menambahkan foro diri pada menu ‘Edit profile’ di bagian bawah 

terdapat sub menu ‘User Picture’ yang dibawahnya terdapat kolom 

seperti yang terdapat pada gambar berikut. 

Untuk menambahkan foto baru, tekan tanda file+ seperti yang 

terdapat dalam lingkaran, dan selanjutnya Saudara diharuskan 

mengikuti proses yang dipandu dalam mengupload file tersebut.  

Login 

Begitu tombol ‘Log in’ yang terletak pada bagian kiri atas 

ditekan, tampilan layar akan menyajikan tombol interaktif seperti 

yang terlihat pada gambar berikut. Masukkan username dan pass-

word mahasiswa masing-masing dengan benar dan tekan tombol 

‘Log in’, sehingga menampilkan layar yang berikut. 
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 Pada layar di atas terdapat 4 (empat) fitur yang perlu dicermati 

dan diberikan responsinya agar tujuan pembelajaran melalui e-

learning dapat berjalan bagus. 

1.  Navigation: Ini adalah menu utama yang terdiri atas My home 

(tampilan rinci semua kegiatan e-learning), Site pages (informasi 

rinci pada setiap halaman), My profile (profil diri, blog, menulis 

persan), dan My Courses (daftar mata kuliah e-learning) 

2. Administration: Mengadministrasikan kegiatan diri yang terma-

suk di dalamnya adalah mengubah profil, password, mengen-

dalikan, blog, dll. 

3. My Courses: Tampilan seluruh perkuliahan e-learning yang di-

ambil oleh setiap mahasiswa pada satu semester. 

4. New Messages: Menu ini hanya muncul bila terdapat pesan  baru 

yang disampaikan oleh dosen kepada setiap mahasiswa. Oleh ka-

rena itu, setiap mahasiswa diharuskan membaca pesan tersebut 

dan memberi jawaban atau responsi 

Mengakses perkuliahan 

Pada bagian layar ‘My Courses’ terdapat sejumlah nama mata 

kuliah e-learning dan deskripsinya yang setiap mahasiswa ambil pa-
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da masa perkuliahan semester. Bila Saudara memprogramkan 5 mata 

kuliah e-learning, dan pada situs e-learning hanya ditampilkan seba-

nayak 3 mata kuliah, maka Saudara harus melapor segera ke 

sekretariat agar mata kuliah yang tertinggal bisa ditampilkan dan 

Saudara akan dapat mengerjakan kegiatan pembelajarannya.  

Pilih mata kuliah yang akan dipelajari; dan tampilan mata kuliah 

akan terlihat di layar bagian tengah. Setiap mata kuliah mempunyai 

tampilan muka yang berbeda-beda karena dikembangkan oleh dosen 

yang berbeda. Misalnya, bila mahasiswa memilih mata kuliah ‘Krea-

tivitas dan Inovasi dalam Bisnis’, maka tampilan layar akan terlihat, 

seperti yang terdapat pada gambar berikut.  

 

Pada layar awal biasanya dosen memberikan kata pengantar ten-

tang mata kuliah tersebut dan juga menyebjutkan nama dan nomor 

HP sebagai media kontak. Pada bagian ini pada umumnya, dosen 

juga menyajikan silabi mata kuliah dan informasi lain yang dianggap 

penting. Baca informasi tersebut dengan teliti. Yang perlu juga dic-

ermati oleh setiap mahasiswa adalah informasi pada bagian ‘UP-

COMING EVENTS’ yang memberikan informasi awal tentang apa 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswea; misalnya, tugas, quiz, atau 
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diskusi yang harus dikerjakan atau diikuti sesuai dengan tanggal dan 

waktu yang dialokasikan. 

Membaca materi perkuliahan 

Materi perkuliahan pada kegiatan semester pada dasarnya sudah 

disiapkan oleh dosen untuk seluruh pertemuan yang termasuk di da-

lamnya adalah bentuk kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa; 

misalnya, membaca materi perkuliahan, mengerjakan tugas, 

melakukan latihan, dan seterusnya. Namun, penyajian materi terse-

but dikendalikan oleh setiap 

dosen; kapan bisa diakses dan ka-

pan materi tersebut ditutup. Seper-

ti yang terlihat pada gambar di 

tasa yang terbuka hanya materi 

perkuliahan pada tanggal 17-23 

Oktober 2015. Materi lainnya be-

lum bisa diakses oleh mahasiswa 

karena belum dibuka oleh dosen 

yang bersangkutan. 

  Materi ajar yang disiapkan 

oleh dosen berbentuk file yang 

dapat dibaca atau diunduh oleh mahasiswa. Jenis file tersebut bisa 

saja ditulis dalam format doc, pdf, txt, ppt, atau lainnya. Misalnya, 

untuk mata kuliah ‘Kreativitas dan Inovasi dalam Bisnis’ file yang 

digunakan adalah pdf; sehingga, bila file tersebut diklik, maka 

tampilannya seperti yang tersebut di bawah ini.  

Mahasiswa dapat membaca tampilan teks perkuliahan tersebut 

seperti yang disajikan di internet atau mengunduhnya dengan 

menekan tombol ‘Save’ seperti yang terlihat pada lingkaran merah 

pada gambar di atas. Sebaiknya, setiap mahasiswa membaca infor-

masi materi perkuliahan di layar internet tersebut sampai benar-

benar faham; selanjutnya, ia dapat memeriksa tingkat pemahamann-

ya melalui kegiatan latihan (quiz). 
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Dalam beberapa hal dosen bisa saja menyajikan materi tambahan 

yang berbentuk audio atau video yang materinya ditempelkan di 

menu e-learning secara langsung. Bisa saja, dosen menugaskan ma-

hasiswa untuk membaca informsi di situs internet lain atau di situs 

Wikipedia yang linknya dapat diklik di meu e-learning. Untuk men-

capai pemahaman yang prima, seharusnya setiap mahasiswa mengi-

kuti perintah pembelajaran yang difasilitasi oleh dosen tersebut. 

Misalnya, bila terdapat materi audio, mnaka mahasiswa dapat 

langsung mendengarkannya dengan menekan menunya sampai ter-

lihat gambar yang berikut.  

Tekan tombol ‘Play’ untuk siap mendengarkan ceramah. 

Melakukan latihan atau mengikuti quiz 

Untuk mengetahui apakah mahasiswa telah memahami informasi 

pertkuliahan dengan benar, masing-masing dalam melakukan 

kegiatan pengukuran diri melalui kegiatan latihan. Melalui kegiatan 

latihan, pada dasarnya mahasiswa melakukan pembelajaran ‘try and 
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error’; yakni, mencoba menjawab soal atau tugas kerja dan setiap 

jawaban akan mendapat umpan balik apakah benar atau salah. Beng-

tuk kegiatan latihan yang dapat diikuti oleh mahasiswa di antaranya 

adalah mengerjakan soal yang berbentuk pilihan ganda, betul-salah, 

jawaban pendek, mencocokkan (matching), essay, atau lainnya. 

Yang perlu diperhatikan dalam latihan adalah pemanfaatan setiap 

kesempatan yang diberikan oleh dosen dan waktu pelaksanaannya. 

Terdapat sebagian dosen yang memberi kesempatan bagi mahasiswa 

untuk melakukannya secara tak terbatas, 5 kali, 3 kali, atau hanya 1 

kali. Waktu yang dialokasikan untuk menjawab pertanyaan juga di-

batasi masanya dan pengerjaannya.  

Latihan berbentuk quiz dalam pembelajaran e-learning pada da-

sarnya berbentuk pilihan ganda yang terdiri atas 3-4 opsi atau pilihan 

benar-salah. Setiap soal ditampilkan satu per satu dan Saudara 

mengerjakannya secara berurutan. Setelah selesai mengerjakan 

semua soal, Saudara dapat melihat kembaali jawaban Saudara dan 

memperbaikinya bila salah, selanjutnya adalah upload jawaban. 

Mengerjakan tugas 

Salah satu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh ma-

hasiswa setelah membaca materi ajar adalah mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh dosen. Tugas tersebut diberikan dengan fungsi moni-

toring terhadap pemahaman mahasiswa; apakah mereka sudah me-

mahami setiap materi aajar dengan sempurna atau belum. Kualitas 

pemahaman mahasiswa tersebut selanjutnya oleh dosen diberi nilai 

angka 1-10 atau 1-100 sebagai imbalan atau apresiasi atas kinerjanya 

yang berdisiplin. 

Sehubungan dengan haal itu, setiap mahasiswa dihaaruskan untuk 

mengerjakan tugas perkuliahan tersebut sesuai dengan jadual penye-

rahan (upload dokumen) yang telah ditentukan. Keterlambatan 

penyerahan tugas bisa juga tetap diupload tetapi akan ditandai 

dengan lama keterlambatannya; misalnya, terlambat 4 jam, 15 menit; 

1 hari 23 menit; dan seterusnya. Namun, oleh sebagian dosen 
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pengunggaahan tugas yang terlambat tidak bisa dilakukan oleh ma-

hasiswa dalam rangka menciptakan kedisiplinan belajar. 

Tugas perkuliahan yang berbentuk paper pada umumnya dik-

erjakan oleh mahasiswa di lap top masing-masing menggunakan mi-

crosoft office. Mengerjakan tugas melalui handphone aatau 

smartphone relatoif agak susah sehingga disarankan mengerjakannya 

melalui desk top atau laptop. Kemudian, file atau dokumen tugas 

kerja tersebut diupload ke menu tugas yang bersangkutan, seperi 

yang terlihat pada gambar berikut. 

Pada gambar di atas terdapat informasi tentang status penyerahan 

tugas setiap mahasiswa termasuk batas akhir waktu yang tersedia 

untuk menyelesaikan tugas dan sisa waktu yang teralokasi. Pada 

baagian bawah terdapat tombol “Add Submission” yang harus 

Saudara tekan untuk menyerahkan tugas yang sudah selesai dibuat. 

Ikuti prosedur berikutnya sampai benar bahwa Saudara telah berhasil 

mengunggah dokumen Saudara. 

Menghadiri diskusi 

Seringkali seorang dosen melalui pembelajaran e-learning dalam 

rangka mengisi kegiatan mahasiswa menyajikan kegiatan diskusi. 

Kegiatan diskusi diawali dengan pernyataan dosen tentang peristiwa, 

kasus, atau sebuah pendapat dan mengundang semua mahasiswa un-
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tuk berkomentar. Selanjutnya, komentar seorang mahasiswa atas 

topik tersebut secara berantai diberikan komentar oleh teman maha-

siswa yang lain. Dalam kegiatan diskusi tersebut, dosen juga bisa 

memberi komentar tambahan atau meluruskan pendapat mahasiswa 

yang saling bertentangan. 

Dalam kegiatan diskusi ini, dosen bisa menetapkan penilaian da-

lam bentuk point (nilai kuantitatif). Tetapi, bisa juga tidak tidak 

memberi nilai terhadap setiap pendapat mahasiswa atas topik yang 

diberikan. Namun, pada umumnya keaktifan mahasiswa dalam 

diskusi sudah menjadi catatan tersendiri oleh dosen yang dilakukan 

secara offline. Tampilan layar kegiatan diskusi adalah yang berikut, 

dan setiap mahasiswa harus menuliskan tanggapannya dalam kolom 

yang disediakan secara on-line. 

 Untuk mengikuti kegiatan diskusi, setiap mahasiswa cukup 

menekan tombol ‘Reply’ dan menuliskan idenya dalam kolom yang 

telah disediakan. 

Melihat nilai tugas dan kegiatan lainnya 

Satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dari kegiatan 

mengerjakan latihan, tugas, diskusi kelas, atau kegiatan pembelaja-

ran lainnya adalah melihat nilai kegiatan dan umpan baliknya yang 

diberikan oleh dosen. Setiap mahasiswa pasti ingin mengetahui 
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apakah uapaya belajar terhadap satu materi 

ajar yang telah ia lakukan memberikan hasil 

yang positif bagi dirinya. Bila hasilnya ku-

rang memuaskan, maka kondisi tersebut 

memacu mahasiswa untuk belajar lebih in-

tensif di masa mendatang. 

Untuk melihat nilai paada setiap kegiatan 

yang telah ia lakukan, Saudara 

menggunakan fasilitas ADMINISTRATION 

dan menekan sub menu ‘Course Administra-

tion|Grades’ seperti yang terlihat pada gam-

bar. Dengan mengakses menu ‘Grade’ terse-

but, nilai Saudara atas setiap kegiatan akan 

ditampilkan di layar komputer seperti yang 

terlihat pada gambar berikut. 

Pada gambar tersebut terdapat 5 (lima) kolom informasi yang dit-

ampilkan; yakni, nama kegiatan, nilai (grades), rentang nilai, nilai 

prosentase, dan umpan balik (feedback). Bila umpan balik diberikan 

oleh dosen, maaka Saudara harus mencermati dan menjadikannya 

sebagai masukan untuk proses pembejaaran selanjutnya. Melalui in-

formasi ‘Grades’ di atas Saudara juga dapat melihat rata-rata nilai 

keseluruhan kegiatan yang pernah Saudara kerjakan selama men-

gokuti pembelajaran e-learning tersebut. Bila Saudara tidak 

mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan, maka nilai pada ko-

lom ‘Grades’ menjadi kosong atau bertanda ‘-‘. 
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BAB IV 

BERKOMUNIKASI DENGAN DOSEN 

Sebuah pembelajaran mahasiswa yang dikendalikan oleh setiap 

dosen pada dasarnya adalah membangun komunikasi yang bermakna 

antara dosen dengan mahasiswa. Komunikasi utama yang disam-

paikan oleh dosen kepada mahasiswa adalah sajian materi ajar dan 

kegiatan latihan yang menyertainya. Bila mahasiswa tidak membaca 

materi ajar tersebut atau tidak mengerjakan latihan, maka komu-

nikasi antara dosen dan mahasiswa dianggap tidak ada. Tidak adanya 

komunikasi tersebut berarti bahwa proses pembelajaran dalam diri 

mahasiswa juga tidak pernah ada. 

Dalam kuliah tatap muka, perilaku mahasiswa dalam kelas dapat 

diamati langsung oleh dosen. Pada saat dosen menyampaikan 

perkuliahannya, ia bisa mengamati langsung reaksi mahasiswa; me-

lalui wajah mereka dapat diketahui mahasiswa mana yang telah 

mengerti dan mana yang belum mengerti. Apalagi, bila mahasiswa 

langsung mengacungkan tangannya dan bertanya, maka pemahaman 

mahasiswa akan dapat diidentifikasi dengan jelas oleh dosen. Begitu 

pula, pada saat memberikan materi perkuliahan, seorang dosen 

melihat ada mahasiswa yang mengobrol, melakukan sms, mengobrol 

melalui WA, atau chat melalui line, atau media lainnya, maka ia 

akan mengidentifikasi bahwa mahasiswa tersebut pasti tidak 

melakukan pembelajaran dengan benar dan pasti tidak akan mengerti 

isi materi perkuliahan. 

Dalam perkuliahan melalui e-learning, dosen tiodak bisa 

mengamati apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pembelaja-

rannya. Setiap dosen mempercayai dengan sepenuhnya bahwa setiap 

mahasiswa telah belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap dosen 

meyakini bahwa setiap mahasiswa menginginkan untuk menjadi pin-

tar melalui kemandiriannya. Namun, keyakinan dosen tersebut perlu 

ditunjang dengan perilaku nyata yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Perilaku mahasiswa tersebut adalah berkomunikasi dengan dosen 

secara intensif dan bermakna. 
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Kegiatan komunikasi mahasisswa dengan dosen yang dilakukan 

secara intensif terdiri atas pembelajaran dan non pembelajaran. 

Komunikasi pembelajaran terdiri atas kegiatan menjawab pertan-

yaan, mengerjakan tugas, berpartisipasi dalam diskusi, mengikuti 

kegiatan workshop, dan lain-lainnya. Rincian kegiatan akademik ter-

sebut telah dibahas dalam bagian sebelumnya.  

Kegiatan komunikasi non pembelajaran terdiri atas menjawab pe-

san (message) dosen dan atau mengirimkan pesan kepada dosen un-

tuk informasi yang terkait dengan etika akademik, keaktifan kuliah, 

permintaan membuka waktu perkuliahan, atau permasalahan pribadi 

lainnya. Media komunuikasi untuk permasalahan non perkuliahan ini 

pada umumnya dilakukan melalui WA, email, atau menuliskan mes-

sage di situs e-learning. 

Membaca dan menjawab pesan (message) 

 Setiap kali seorang mahasiswa membuka program pembelajaran 

e-learning dan setelah log in, ia akan menemukan tampilan layar 

seperti yang terlihat pada halaman 17. Bila mahasiswa tersebut 

mendapatkan pesan (message) dari dosen, maka jumlah pesan terse-

but akan diberitahukan seperti yang terlihat pada bagian kanan 

bawah yang tertuliskan ‘New message (1).  

Untuk membaca ;pesan tersebut, 

Saudara mengklik pilihan ‘Go to messages’ 

dan layar komputer akan menampilkan po-

sisi pesan atau pengelolaannya (Naviga-

tion) dan nama orang yang mengirim pesan 

pesan tersebut. Untuk mengelola pesan ter-

dapat sejumlah pilihan yang di antaranya 

adalah apakah pesan sudah dibaca, kontak, 

percakapan yang gtelah dilakukan, dan se-

terusnya. Sementara itu, untuk melihat isi 

pesan dan menjawabnya, Saudara tekan 

nama orang yang mengirim pesan (Mo-

hammad Faisal Amir), dan layar komputer 
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akan menampilkan informasi seperti yang terlihat pada gambar beri-

kut. 

Yang harus 

Saudara kerjakan 

adalah membaca isi 

pesan dan menulis-

kan jawabannya 

pada kolom yang 

gtersedia. Bila pe-

san jawaban telah 

sempurna, maka 

Saudara tekan tom-

bol yang berada di 

bawahnya yang ber-

tulkiskan ‘Send 

message’, dan pe-

san terkirimkan. 

Menuliskan sebuah pesan (message) baru 

Dalam beberapa hal Saudara menginginkan berkomunikasi 

dengan dosen untuk bertanya atau meminta saran tentang kegiatan 

pembelajaran. Saudara daapat menggunakan WA atau email yang 

telah disediakan. Saudara juga bisa memanfaat-

kan fasilitas message dalam e-learning dengan 

prosedur kegiatan yang berikut. 

Pada menu NAVIGATION (bukan ADMIN-

ISTRATION) Saudara tekan sub menu ‘Messag-

ing’ untuk mengawali kegiatan pengiriman pe-

san. Setelah diklik, layar komputer akan menam-

pilkan format isian yang harus ditentukan oleh 

setiap mahasiswa, seperti yang terlihat pada 

gambar yang berikut.  

 

 



28 
 

Pada gambar di atas terdapat pilihan untuk navigasi pesan yang 

akan ditulis; yakni, contact, recent conversation, dan recent notifica-

tion. Bila Saudara menginginkan untuk mengirim pesan kepada 

dosen atau teman kuliah dan namanya belum terdaftar dalam contact 

list, maka Saudara dapat mencarinya dengan mengisikan namanya 

pada kolom “Search people and messages”. Nama yang dituliskan 

akan dicari dari seluruh data mahasiswa dan dosen yang berada di 

situs e-learning Universitas Borobudur. Bila sudah ditemukan dan 

Saudara menetapkan nama tersebut untuk menerima pesannya, maka 

akan ditamoilkan kolom penulisan pesan seperti yang terlihat di 

gambar pada halaman 27. 

Dalam menuliskan pesan Saudara bisa juga menggunakan navi-

gasi ‘Recent conversation’ yang berarti Saudara tidak mengirimkan 

pesan keopada seseorang, tetapi ikut  berpartisipasi dalam kegiatan 

percakapan yang berada dalam materi e-learning. Atau, Saudara 

menginginkan untuk memberi jawaban atas pesan peringatan yang 

diberikan oleh dosen, dan Saudara menggunakan navigasi ‘Recent 

notification’. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pengelolaan pembelajaran melalui e-learning yang memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK) jelas memberi 

manfaat yang tinggi dalam sistem pendidikan. Sistem e-learning 

dapat menjangkau peserta didik yang sangat luas, dan kegiatan pem-

belajarannya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan saja dan di 

mana saja selama terdapat fasilitas komputer dan/atau jaringan inter-

net, seseorang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apalagi, 

pada era dijital ini setiap orang mempunyai gadget elektronik yang 

bisa mengakses internet; sehingga, ia bisa melakukan pembelajaran 

melalui handphone atau smartphone yang ia bawa ke mana-mana. 

Namun, keefektifan pembelajaran melalui e-learning tergantung 

atas keahlian penyusun materinya. Materi ajar harus jelas dan di-

tuliskan dalam bahasa yang lancar sehingga memudahkan pembela-

jar untuk menyerap konsepsi ilmiah yang diajarkan. Materi ajar juga 

harus menarik dengan ilustrasi 

yang menarik agar pembelajar 

tidak bosan dalam mengelola 

pembelajarannya. Pada prinsip-

nya materi ajar yang disusun 

dalam e-learning harus mencip-

takan interaksi pembelajaran 

yang berkualitas. Semakin tinggi 

kadar interaksinya, semakin 

tinggi pula kualitas pembelaja-

ran yang terjadi dalam diri pe-

serta didik.   

Sebenarnya, keefektifan e-learning pada dasarnya hanya terjadi 

pada pembelajar pada segmen tertentu; yakni, mereka yang mempu-

nyai jiwa pembelajar. Tujuan belajar bukan untuk mengejar nilai 

tetapi untuk memahami dan menguasai pengetahuan ilmiah. Belajar 

melalui e-learning memerlukan komitmen tinggi yang berasal dari 

diri pribadi setiap mahasiswa untuk menjadi pintar. Bila bertujuan 
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untuk mencari nilai, maka mereka akan melakukan berbagai macam 

cara untuk mensiasati materi e-learning; menyuruh orang lain untuk 

log in, meminta bantuan orang lain pada saat tes, melihat kunci ja-

waban pada saat melakukan latihan, dan selanjutnya. 

Sebuah hambatan besar untuk penerapan e-learning di sistem 

pendidikan formal adalah dukungan budaya. Budaya menulis di ka-

langan akademisi relatif rendah yang mengakibatkan diperlukannya 

upaya keras untuk menghasilkan materi ajar e-learning yang 

berkualitas. Budaya baca 

di kalangan mahasiswa 

juga tidak didukung 

dengan kedisiplinan yang 

tinggi; mereka akan 

membaca bila hanya akan 

menghadapi ujian atau 

tes. Pengalaman penulis 

yang mempraktekkan pengajaran melalui e-learning menemukan 

banyak mahasiswa yang mengakses materi e-learning pada saat hari-

hari akhir menjelang ujian. Bahkan, ada pula sebagian dari mereka 

yang tidak mempunyai catatan membaca materi ajar dan hanya 

mengikuti ujian akhir saja. Hal yang demikian itu adalah kebiasaan 

mahasiswa yang juga banyak ditemui dalam kelas konvensional da-

lam tatap muka dalam kelas. 

Kekurangan pembelajaran melalui program e-learning adalah 

bahwa tidak semua materi ajar dapat disajikan melalui sistem ini.  

Materi ajar yang berbentuk ket-

erampilan. Pembangunan dan 

pengembangan keterampilan 

biasanya dilakukan di laborato-

rium dan praktek lapangan 

relatif agak sulit bila disajikan 

melalui e-learning. Melalui 

model arsitektur ‘guided discov-

ery’ dengan materi simulasi ket-
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erampilan tersebut bisa dibangun tetapi bentuknya tidak nyata seperti 

yang terjadi di laboratorium. Sekalipun demikian, pembelajaran me-

lalui simulasi untuk membangun keterampilan sudah digunakan da-

lam kegiatan pelatihan profesional. Untuk membangun keterampilan 

seorang pilot yang andal dilakukan melalui simulasi penerbangan; 

bagaimana seorang pilot menghadapi badai, ruang hampa, kerusakan 

mesin, take off maupun landing dalam berbagai keadaan cuaca yang 

ekstrem. 

 


