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ABSTRACT:
E-learning is a type of learning that allows teaching materials to students using media Internet,
Intranet or other computer network media. E-Learning often be understood as a form of web-based
learning that can be accessed from the intranet on the local network or internet E-learning also
called online learning allows the learning process although lecturer and students separate places.
E-learning to facilitate the transformation process, the conventional teaching into digital form both
the content and the system Learning in college is no longer just a given in conventional but also
online. With the support of Information & Communication Technology (ICT), particularly the use
of internet, internet-based learning began to be held. The method used in this research is a method
asynvhronous e-learning, on the applicability preparation pembelajarn nonconventional material
will be applied to e-learning system of colleges where students can access learning materials at
any time without being limited learning time. Claroline has several advantages including non-paid
as LMS in general, simple, multilingual, menu needed to implement online learning (e-learning) is
already complete available, the menu is not required can be disabled, modules LMS claroline
relatively more simple and lightweight so as not to burden when the process installation on the
server.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi yang
semakin pesat mempengaruhi perubahan pada
sistem pendidikan. Pendidikan konvensional
mulai bertransformasi ke dalam bentuk sistem dan
juga konten digital. Implementasi elearning dalam
pendidikan terjadi di semua level pendidikan dari
pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Seperti tercantum dalam pasal 31 UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional bahwa:
a. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan
pada semua jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.
b. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan
layanan pendidikan kepada kelompok
masyarakat yang tidak dapat mengikuti
pendidikan secara tatap muka atau reguler.
c. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam
berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang
didukung oleh sarana dan layanan belajar
serta sistem penilaian yang menjamin mutu
lulusan sesuai dengan standar nasional
pendidikan
Berdasarkan undang-undang tersebut di atas
pembelajaran di perguruan tinggi mulai
mengalami perubahan. Pembelajaran di perguruan
tinggi tidak lagi hanya diberikan secara
konvensional tetapi juga secara digital melalui
sistem elearning. Dengan dukungan Teknologi
Informasi & Komunikasi (TIK) khususnya
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penggunaan internet, pembelajaran berbasis
internet dapat diselenggarakan di tingkat
perguruan tinggi.
Elearning mulai dikembangkan sebagai
penunjang dalam penyelenggaraan perkuliahan
yang ada, salah satunya adalah mata kuliah
Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi
(PTIK) yang menjadi mata kuliah umum di semua
program studi
BAHAN DAN METODE
E-Learning
E-learning adalah suatu jenis belajar mengajar
yang memungkinkan tersampaikanya bahan ajar
ke peserta didik dengan menggunakan media
Internet, Intranet atau media jaringan komputer
lainya. E-Learning sering pula dipahami sebagai
suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang
bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau
internet (Darin, 2001).
E-learning atau disebut juga dengan
pembelajaran online memungkinkan terjadinya
proses belajar meskipun dosen dan peserta didik
terpisah tempat. E-learning memfasilitasi
terjadinya proses transformasi pengajaran
konvensional ke dalam bentuk digital baik secara
isi dan sistemnya
Ada dua metode penyampain bahan ajar di
dalam E-learning yaitu synchrounous -elearning
dan asynvhronous e-learning. Synvhronous eINF-165
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learning adalah metode penyampaian dimana
dosen dan peserta didik dalam kelas dan waktu
yang sama meskipun secara tempat berbeda.
Asynvhronous
e-learning
adalah
metode
penyampaian dalam kelas yang sama (kelas
virtual) meskipun dalam waktu dan tempat yang
berbeda(Wahono, 2003) .
Metode Asynchronous Online Learning
pelajar dapat mengakses materi pelajaran kapan
saja, sedangkan Synchronous Online Learning
memungkinkan interaksi nyata (real time) antara
pembelajar dengan pengajar. (Ally, 2007)
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan metode asynvhronous e-learning,
pada
penerapanya
penyusunan
materi
pembelajarn nonkonvensional ini akan diterapkan
pada sistem e-learning perguruan tinggi dimana
peserta didik bisa mengakses kapanpun materi
pembelajaran tanpa dibatasi waktu pembelajaran
Pembelajaran
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 Pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dengan pengajar dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
Pembelajaran
merupakan aspek kegiatan
manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya
dapat dijelaskan”. Pembelajaran secara simpel
dapat diartikan sebagai produk interaksi
berkelanjutan
antara
pengembangan
dan
pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna
kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru
untuk
membelajarkan
peserta
didiknya
(mengarahkan interaksi peserta didik dengan
sumber belajar lainnya) dalam rangkan mencapai
tujuan yang diharapkan (Trianto, 2011).
Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang
terdiri atas berbagai komponen yang saling
berhubungan satu dengan yang lain. Komponen
tersebut meliputi: tujuan, materi, motode, dan
evaluasi. Keempat komponen pembelajaran
tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam
memilih
dan
menentukan
model-model
pembelajaran apa yang akan digunakan dalam
kegiatan pembelajaran (Rusman, 2010).
Berdasarkan pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses
penyampaian ilmu yang dihasilkan dari interaksi
antara pengajar dengan peserta didiknya. Metode
interaksi yang digunakan bisa berbagai macam
bentuk dengan tujuan peserta didik dapat
memahami ilmu yang disampaikan oleh pengajar.
Claroline
A.
Pengertian LMS
LMS atau yang lebih dikenal dengan
Learning Management System adalah suatu
perangkat lunak atau software untuk
keperluan administrasi, dokumentasi, laporan
sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar
dan kegiatan secara online (terhubung ke
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internet), E-learning dan materi-materi
pelatihan. Dan semua itu dilakukan dengan
online (Ryan, 2009).
Learning Management System (LMS)
adalah perangkat lunak berbasis web yang
digunakan
untuk
membuat
materi
perkuliahan on-line dan mengelola kegiatan
pembelajaran serta hasil-hasilnya. Di dalam
LMS juga terdapat fitur-fitur yang dapat
memenuhi semua kebutuhan dari pengguna
dalam hal pembelajaran.
LMS secara umum memiliki fitur-fitur
standar pembelajaran elektronik antara lain
(Rusman, 2010)
1. Fitur Kelengkapan Belajar Mengajar.
Daftar Mata Kuliah dan Kategorinya,
Silabus Mata Kuliah, Materi Kuliah
(Berbasis Text atau Multimedia), Daftar
Referensi atau Bahan Bacaan
2. Fitur Diskusi dan Komunikasi.
Forum Diskusi atau Mailing List, Instant
Messenger untuk Komunikasi Realtime,
Papan Pengumuman, Porfil dan Kontak
Instruktur, File and Directory Sharing
3. Fitur Ujian dan Penugasan.
Ujian Online (Exam), Tugas Mandiri
(Assignment), Rapor dan Penilaian
Melalui LMS ini pengajar dapat
berinteraksi dengan peserta didik di
kelasnya. Pengajar dapat memberikan
materi, membuat forum, berdiskusi
melalui fasilitas chatting, memberikan
tugas dan mengevaluasi tugas tersebut
tanpa harus bertemu peserta didik secara
langsung. Peserta didik juga dapat
melihat
materi,
melihat
jadwal,
berdiskusi dengan pengajar ataupun
teman di kelasnya, mengerjakan tugas
mengetahui nilai tugas maupun tes yang
diperoleh.
B. Claroline
Claroline
merupakan
software
opensource yang digunakan untuk
pembelajaran secara online. Tersedia
dalam banyak bahasa dan bisa
didownload serta diinstal secara gratis.
Claroline
dikembangkan
oleh
UCLouvain (Belgium) pada tahun 2001,
proyek ini sekarang dipimpin oleh
Konsorsium Claroline yang menyatukan
institusi dari beberapa Negara dalam
proyek non-profit.
Claroline
berdasar
pada
model
pengajaran yang fleksibel bahwa
informasi berubah menjadi pengetahuan
melalui kegiatan dan keakifan dari
peserta didik dalam sistem yang
didorong oleh motivasi dan interaksi .
Berbagai macam tools yang terdapat di
dalamnya
memungkinkan
setiap
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pengajar
atau peserta didik untuk
membuat atau
mengoperasikannya.
Diantaranya adalah kalender, dokumen,
forum, alur pembelajaran) dan dapat
disesuaikan
dengan
konteks
pembelajaran yang dibutuhkan.

Sumber: (Lebrun, 2004)
Gambar 1. Kunci Pembelajaran menurut
Marcel Lebrun
Profesor Marcel Lebrun memberikan 3 kunci
untuk mengajak belajar. Kunci tersebut
adalah
menggunakan
pendekatan
konstruktivisme
(“sosio-constructivism”).
Informasi
ditransformasi
menjadi
pengetahuan melalui aktivitas peserta didik
dan selanjutnya pengetahuan baru digunakan
dalam proses berikutnya (pengulangan
sistematis). Proses berjalan dengan didukung
factor-faktor motivasi dan dipertahankan
melalui interaksi (lingkungan belajar elearning peserta didik dan pengajar)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada
penelitian
kali
ini
penulis
mengembangkan
sistem
elearning
untuk
pembelajaran matakuliah PTIK menggunakan
LMS Claroline.
Pada LMS Claroline terdapat dua jenis user
yaitu user dan pengelola. User adalah peserta
didik dan pengelola adalah pengajar dan
administrator.
Hak User pada LMS Claroline adalah
mengakses ruang matakuliah yang sesuai dengan
jadwal kuliahnya. Setiap peserta didik yang akan
mengikuti perkuliahan online diberikan user dan
password untuk mengakses ruang mata kuliah
secara online.
Hak pengelola pada LMS Claroline adalah
mengelola matakuliah, mengunggah materi
pembelajaran, mengatur tugas dan membuat
latihan soal, mengelola forum dan diskusi.

Gambar 2. Halaman Utama Situs Elearning
Mata Kuliah PTIK
Pada ruang matakuliah terdapat beberapa
menu yang bersangkutan dengan perkuliahan.
Menu tersebut diantaranya adalah:
 Course Homepage
:
Pada
halaman ini admin menampilkan
pengumuman dan kalender (agenda
pembelajaran).
 Deskripsi matakuliah: menu yang
berfungsi untuk menambah Deskripsi
tentang mata kuliah bersangkutan.
Admin yang menambahkan deskripsi
dari masing-masing matakuliah
 Agenda:
menu
yang
berfungsi
menambahkan agenda. Agenda ini akan
menyesuaikan dengan pengaturan jadwal
perkuliahan masing-masing pertemuan
 Pengumuman:
menu
pengumuman
terdapat
2
fitur
yaitu
tambah
pengumuman dan pesan kepada useruser tertentu
 Alur Pembelajaran: menu ini adalah
menu utama pembelajaran matakuliah.
Dokumen dan latihan yang sudah
diupload ditampilkan di dalam alut
pembelajaran
 Tugas-tugas:
menu
khusus
diperuntuhkan untuk pemberian tugastugas kepada peserta didik.
 Forum-forum: untuk berdiskusi dan
berinteraksi antara dosen dan peserta
didik
 Kelompok-kelompok:
menu
untuk
membuat kelompok peserta didik.
 Users: menu untuk melihat user
matakuliah
 Wiki; menu untuk membuat glossary
 Diskusi:
menu
untuk
berdiskusi
(chating) antara dosen dan mahasiswa.

Gambar 1. Menu Login Situs Elearning
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Gambar 3. Menu yang ditampilkan untuk peserta
didik
Halaman deskripsi mata kuliah berisi keterangan
tentang Mata Kuliah yang diikuti seperti terlihat
pada gambar 4.

Gambar 7. Halaman Pengumuman

Gambar 4. Halaman Deskripsi Mata Kuliah
Halaman
agenda
berisi
agenda
perkuliahan yang diikuti, agenda ini juga bisa
didownload dalam bentuk .ics seperti gambar 5.

Gambar 5. Halaman Agenda Mata Kuliah

Menu inti dari perkuliahan ini adalah menu
alur pembelajaran. Di dalam menu alur
pembelajaran peserta didik dapat memantau
kemajuan belajar
masing-masing
melalui
prosentase kemajuan belajar mahasiswa.
Pada alur pembelajaran terdapat beberapa
pertemuan yang wajib diikuti oleh peserta didik.
Perkuliahan e-Learning dipantau melalui alur
pembelajaran. Alur Pembelajaran terdiri dari 15
alur pembelajaran, di dalamnya terdapat modulmodul yang harus dipelajari oleh mahasiswa.
Alur pembelajaran 1-6 dan alur pembelajaran 914 terdapat minimal 2 modul di dalamnya yaitu
modul materi pertemuan dan modul latihan soal.
Setiap Mahasiswa yang mempelajari modul
materi dan mengerjakan modul latihan soal akan
tercatat prosentase kemajuan belajarnya. Target
kemajuan belajar mahasiswa tiap pertemuan
adalah 100%.
Alur pembelajaran pertemuan 7 & 15 hanya
terdapat satu modul Kuis Pra UTS. Target
kemajuan belajar mahasiswa tiap pertemuan
adalah 100%.

Gambar 6. Halaman Download Agenda
Pada halaman pengumuman Mahasiswa
bisa melihat pengumuman dan berita baru terkait
perkuliahan elearning.

Gambar 8. Menu Alur Pembelajaran
Setiap pertemuan terdiri dari beberapa modul,
standar yaitu slide materi dan latihan soal tiap
pertemuan. Setiap modul memiliki prosentase
kemajuan belajar.
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Gambar 13. Menu Diskusi (Chatting)
Gambar 9. Modul dalam tiap pertemuan

Selain melalui forum pengguna LMS dalam
hal ini dosen dan juga peserta didik dapat
berkomunikasi melalui fasilitas diskusi.
Halaman ini digunakan apabila mahasiswa dibagi
menjadi beberapa kelompok belajar untuk
menyelesaikan tugas

Gambar 10 . Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran disajikan dalam bentuk
textbooks dapat diunduh oleh peserta didik.

Gambar 14 Halaman Kelompok-Kelompok
Halaman user berisi daftar user yang ada dalam
mata kuliah

Gambar 11.Halaman Latihan Soal
Dosen bisa menambahkan latihan soal untuk
peserta didik. Latihan soal bisa berupa multiple
choice atau essay. Latihan soal berupa multiple
choice penilaiannya akan dilakukan oleh sistem
LMS tersebut. soal perpertemuan diberikan waktu
15 menit dan diberikan kesempatan 2 kali. Pilih
jawaban kemudian klik NEXT untuk menuju soal
berikutnya, Previous untuk kembali ke soal .
Karena pertanyaan ditampilkan secara acak
perhatikan urutan soal yang sedang dikerjakan.

Gambar 15. Halaman User

Gambar 16. Hasil Statisik dari pembelajaran
Gambar 12. Forum Diskusi
Pada forum diskusi yang tersedia dosen dan
juga
peserta
didik
dapat
berinteraksi
mendiskusikan beberapa hal terkait elearning.
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Evaluasi pembelajaran elearning salah satunya
bisa dilihat melalui statistic. Di dalam menu
statistic terdapat laporan nilai latihan soal yang
telah dikerjakan peserta didik.

INF-169

KNIT-2 Nusa Mandiri
KESIMPULAN
Perancangan
elearning
berbasis
LMS
Claroline
memiliki
beberapa
kelebihan
diantaranya tidak berbayar seperti LMS pada
umumnya, sederhana, multibahasa, menu yang
dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran
online (elearning) sudah lengkap tersedia, menu
yang tidak diperlukan bisa dinonaktifkan, modul
LMS Claroline relatif lebih sederhana dan ringan
sehingga tidak memberatkan ketika proses
instalasi di server.
Adapun kekurangan penggunaan claroline
diantaranya adalah belum tersedianya fasilitas
video conference, setiap satu mata kuliah yang
dibuat akan membentuk satu database baru
sehingga semakin banyak kelas dan matakuliah
yang di buat akan semakin banyak database yang
ada.
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