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Pedoman Penggunaan Sistem E-Learning

PENGENALAN E-LEARNING

Istilah e-Learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi e-Learning dari berbagai sudut pandang. Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya [Hartley, 2001] yang menyatakan:  e-Learning merupakan suatu metode belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain.
[Glossary, 2001] menyatakan suatu definisi yang lebih luas bahwa: e-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media Internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone.
Dari puluhan atau bahkan ratusan definisi yang muncul dapat kita simpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu e-Learning.
Banyak perubahan dengan sangat cepat tentang e-Learning, sebelum kata e-Learning’ menjadi popular banyak kata-kata pembelajaran yang telah digunakan dan masih tetap digunakan seperti terlihat dibawah ini:

	Pembelajaran jarak jauh (open distance learning )

Pengajaran berbasis Web (web based training )
Pengajaran berbantuan komputer (computer based training )
Pembelajaran berbasis teknologi (technology based learning )
Pembelajaran secara online (online learning )

Definisi lain tentang e-Learning adalah pembelajaran baik secara formal maupun informal yang dilakukan melalui media elektronik, seperti Internet, Intranet, Ektranet, CDROM, video tape, DVD, TV, Handphone, PDA dan lain-lain.

TUJUAN UTAMA E-LEARNING
	
	Sistem e-Learning memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak diantaranya adalah:

Interactivity
Mahasiswa maupun dosen memungkinkan tersedianya komunikasi lebih banyak dan interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Independency
Mengenai tempat , waktu, pengajar menjadi fleksibel . Pembelajaran lebih berorientasi pada mahasiswa (mahasiswa lebih banyak aktif ).
Accessibility
Dengan menggunakan teknologi, banyak sumber-sumber yang mudah dicapai. 
Adaptively
Mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bebas, dapat sambil beristirahat..
Enrichment / enlivenment
Dalam presentasi untuk memperkaya dalam pengajaran memungkinkan menggunakan video streaming, simulasi, dan animasi.




KARAKTERISTIK E-LEARNING

Sebagai suatu sistem yang menggabungkan beberapa konsep dan teori pembelajaran, maka e-Learning memiliki karakteristik, diantaranya adalah:

No
Karakteristik
Penjelasan
1
Non-linearity
Pemakai (user) bebas untuk mengakses objek pembelajaran dan terdapat fasilitas untuk memberikan persyaratan tergantung pada pengetahuan pemakai.
2
Self-managing

Dosen dapat mengelola sendiri proses pembelajaran dengan mengikuti struktur yang telah dibuat.
3
Feedback-Interactivity

Pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dan disediakan feedback pada proses pembelajaran. 
4
Multimedia-Learners style

E-Learning menyediakan fasilitas multimedia. Keuntungan dengan menggunakan multimedia, siswa dapat memahami lebih jelas dan nyata sesuai dengan latar belakang siswanya.
5
Just in time

E-Learning menyediakan kapan saja jika diperlukan pemakai, untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya ingin meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
6
Dynamic Updating

Mempunyai kemampuan memperbaharui isi materi secara online pada perubahan yang terbaru.
7
Easy Accessibility/Access Ease
Hanya menggunakan browser (dan mungkin beberapa device yang terpasang).
8
Collaborative learning

Dengan tool pembelajaran memungkinkan bisa saling interaksi, maksudnya bisa berkomunikasi secara langsung pada waktu yang bersamaan (synchronous) atau berkomunikasi pada waktu yang berbeda (asynchronous). Pemakai bisa berkomunikasi dengan pembuat materi, siswa yang lain.






PANDUAN PENGGUNAAN E-LEARNING UBD

FILOSOFI MAHASISWA SEBAGAI PENGGUNA E-LEARNING
	Pedoman penggunaan sistem e-Learning ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan bagi mahasiswa dalam menggunakan fasilitas e-Learning, selain itu juga sebagai acuan operasional bagi semua mahasiswa dilingkungan Universitas Bina Darma Palembang. Proses belajar mengajar pada sistem e-Learning memungkinkan bagi semua mahasiswa dan dosen untuk dapat melakukan aktivitas perkuliahan seperti mengakses mata kuliah, mengambil (download) modul kuliah, forum diskusi, mengumpulkan tugas, mengerjakan ujian (online test), kirim pesan, dan sebagainya.
Peranan mahasiswa pada sistem ini sangatlah besar karena pada setiap aktivitas atau sumber daya e-Learning yang telah disiapkan oleh Sistem Administrator atau Dosen akan menjadi interaktif jika mahasiswa juga terlibat secara aktif pada semua aktivitas tersebut. 

MENGAKSES SUMBER DAYA E-LEARNING
	Untuk memulai aktivitas e-Learning, pertama-tama mahasiswa harus melakukan proses otentikasi terlebih dahulu. Proses otentikasi adalah suatu proses pembacaan identitas pengguna (user) oleh sistem e-Learning, yang bertujuan untuk mengetahui apakah user berhak untuk masuk ke sistem, dan di level mana user tersebut didaftarkan sebelumnya (Admnistrator, Dosen, atau Mahasiswa). Untuk melakukan proses ini terlebih dahulu mahasiswa harus masuk ke Website e-Learning Universitas Bina Darma melalui internet browser yang beralamatkan di:
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Gambar 1. Alamat URL e-Learning UBD
	Kemudian setelah pengisian alamat Uniform Resource Locator (URL) di http://elearning.binadarma.ac.id/ dengan benar, maka akan tampilan halaman utama dari Website seperti yang tampil pada gambar berikut ini:
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Gambar 2. Halaman Depan e-Learning Universitas Bina Darma

	Selanjutnya adalah mahasiswa mengisikan ID Login berupa NIM dan Kata Kunci (Password) yang ada pada kolom yang telah disediakan yaitu di sebelah kiri atas halaman website.
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Gambar 3. Login ID dan Password Mahasiswa
	

Pada menu otentikasi ini juga terdapat 2 pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mahasiswa bebas memiliih bahasa panduan yang digunakan pada sistem      e-Learning ini. Adapun Default bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Kemudian mahasiswa meng-klik button Masuk, lalu sistem akan memeriksa apakah mahasiswa telah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka akan tampil pesan kesalahan seperti gambar berikut:
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Gambar 4. Pesan Login ID dan Password yang salah

	Selanjutnya adalah jika mahasiswa mengisikan Login ID (NIM) dan Password tadi dengan benar, maka akan masuk ke sistem e-Learning dan siap untuk melakukan berbagai aktivitas kuliah secara online dengan memilih mata kuliah yang telah didaftarkan oleh Administrator sebelumnya.
file_11.png


file_12.wmf





























Gambar 5. Halaman Utama Website e-Learning pada sisi Mahasiswa

Pada Gambar 5 diatas dapat dilihat terdapat 3 (tiga) menu utama yaitu:

	Materi yang sudah dikunjungi, pada menu ini akan ditampilan daftar mata kuliah yang telah dan pernah dikunjungi oleh mahasiswa sebelumnya
	Daftar pilihan materi, pada menu ini akan ditampilkan daftar mata kuliah yang bisa dipilih mahasiswa selain mata kuliah yang pernah dikunjungi. 
Profil Pengguna, pada menu ini akan ditampilkan data identitas dari user atau mahasiswa yang menggunakan sistem e-Learning.


1.MATERI YANG SUDAH DIKUNJUNGI

Pada halaman menu yang sudah dikunjungi ini, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan dijadikan topik utama dalam aktivitas pembelajaran, lalu akan tampil beberapa sub-sub menu seperti Ruang Kelas dan Komunitas, dimana sub-sub menu ini juga memiliki sub menu lainnya.
Pada Gambar 6 kita dapat melihat beberapa fasilitas yang dapat diakses oleh mahasiswa seperti:
	melihat deskripsi mata kuliah, 

mengambil (download) materi kuliah, 
memberikan saran atau pendapat kepada mahasiswa lain, 
melakukan ujian atau test secara langsung, 
membuat catatan penting tentang materi kuliah, 
	dan melihat hasil evaluasi mahasiswa (nilai).
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Gambar 6. Halaman Utama Menu Materi









PADA MENU MATERI

Melihat Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi mata kuliah adalah berisikan informasi secara umum tentang materi kuliah yang dipelajari meliputi Deskripsi singkat, Tujuan materi ajar, dan Referensi buku yang digunakan. Dengan adanya deskripsi ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui secara global tentang materi kuliah yang akan dipelajari.
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Gambar 7. Deskripsi Mata Kuliah


Download Materi Pelajaran

Fasilitas ini adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh sistem e-Learning, dimana mahasiswa bukan hanya dapat melihat dan membaca materi yang ada namun juga dapat mengambil atau men-download materi kuliah yang telah disiapkan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah tersebut. Adapun format file yang dapat di-download juga beragam yaitu file       file_17.png
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Gambar 8. Materi Pelajaran yang bisa di Download

PADA MENU RUANG KELAS

Saran

Pada fasilitas ini, mahasiswa dapat memberikan saran kepada peserta atau mahasiswa lain tentang materi kuliah yang sedang menjadi objek pembahasan, seperti saran untuk melakukan penelitian, atau pembahasan terhadap topik tertentu.
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Gambar 9. Fasilitas untuk memberikan saran


Quiz ( Online Test)

Selain dapat melakukan akses materi, download materi, memberikan saran, dalam e-Learning juga dapat melakukan aktivitas uji kemampuan secara langsung (online test). Adapun jenis test atau quiz yang dapat dilakukan adalah pilihan ganda (multiple choice). Hasil dari ujian ini akan tersimpan secara langsung dan dan mahasiswa dapat melihat nilai (score) yang didapat dari menu evaluasi.
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	Buat Catatan




















Gambar 10. Test / Quiz secara online


Buat Catatan

Jika mahasiswa ingin memberikan catatan-catatan penting tentang materi atau topik yang sedang dibahas, e-Learning telah menyediakan fasilitas atau form khusus yang dapat digunakan untuk memberikan catata-catatan tersebut. Dengan demikian mahasiswa dapat secara aktif dapat mencatat hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan materi kuliah tersebut.
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Gambar 11. Fasilitas memberikan catatan

Hasil Nilai (Evaluasi)

Pada sistem e-Learning juga memberikan fasilitas untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukannya seperti pengumpulan tugas, kegiatan forum, hasil ujian atau test. Adapun hasil evaluasi ini berupa bobot nilai yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut. Dengan demikian baik mahasiswa maupun dosen dapat melihat statistik kemajuan proses pembelajaran.
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Gambar 12. Fasilitas evaluasi mahasiswa


2.  DAFTAR PILIHAN MATERI

	Selain dapat melakukan akses terhadap materi yang sudah atau pernah dikunjungi sebelumnya, mahasiswa dapat juga melakukan akses terhadap materi lainnya yang belum pernah dikunjungi. Untuk dapat melakukan akses ini, mahasiswa bisa melakukan pendaftaran secara mandiri yaitu cukup dengan memilih judul mata kuliah yang telah disediakan oleh administrator atau dosen pengasuh mata kuliah tersebut. Setelah mahasiswa memilih mata kuliah yang ada, lalu untuk dapat melakukan aktivitas yang ada didalamnya, mahasiswa tinggal mengikuti cara-cara yang sama seperti penjelasan sebelumnya.
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Gambar 13. Pilihan Materi Kuliah Secara Mandiri


3. Profil Pengguna

	Fasilitas lain yang diberikan oleh sistem e-Learning adalah memberikan hak kepada user atau mahasiswa untuk meng-update profile identitas pribadi secara mandiri. Adapun informasi yang dapat diubah adalah ID Peserta, Nama User, e-Mail, Bahasa, Templete, Tandatangan, Serta mengubah otentikasi berupa Password.
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