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Konsep E-Learning 

 

E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian E-learning dari berbagai 

sumber: 

1. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau 

komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Michael, 2013:27).  

2. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses 

pembelajaran dengan teknologi (Chandrawati, 2010). 

3. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan 

siswa (Ardiansyah, 2013). 

 

A. Karakteristik E-learning 

Menurut Rosenberg (2001) karakteristik E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya 

mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, 

dan sharing pembelajaran dan informasi. 

Karakteristik E-learning menurut Nursalam (2008:135) adalah: 

1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 

2. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer networks) 

3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning materials) kemudian 

disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh doesen dan mahasiswa kapan saja 

dan dimana saja. 

4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. 

 

B. Manfaat E-learning 

 

1. Fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk 

mengakses perjalanan. 

2. Belajar Mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri 

memegang kendali atas keberhasilan belajar. 

3. Efisiensi Biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, 

efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar dan efisiensi biaya bagi 

pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. 
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C. Akses E-Learning 

Akses ini bertujuan untuk mengakses aplikasi e-learning dengan cara masuk ke browse 

anda. 

 Untuk Perangkat Komputer bisa menggunakan Mozila Firefox,Google Chrome. 

 Untuk Smartphone Bisa menggunakan browser yang ada seperti Uc,Google dll. 

Dengan memasukan alamat berikut http://pps-unla.org Lalu masuk ke menu  

Portal > E-Learning. 

 

Gambar 1 Akses web Pasca UNLA 

 

D. Login E-Learning 

Selanjutnya anda hanya perlu pilih menu login. 

 
Gambar 2 Tampilan awal E-Learning 

 

E. Tampilan Login 

 Untuk login, silahkan menggunakan user yang diberikan admin. 

 Jika Anda pertama kali login, maka anda harus merubah password default dan email 

pribadi Anda pada menu "Preferences -> Edit Profile", email ini dapat Anda 

gunakan untuk melakukan login dikemudian hari. 

http://pps-unla.org/
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Gambar 3 Panduan Login 

Keterangan Gambar : 

1. Bahasa, Jika anda ingin merubah bahasa (Indonesia / Inggris). 

2. Kolom Nama Pengguna dan Sandi, Menggunakan Akun Masing2. 

3. Keterangan Lainnya. 

 

 

F. Dashboard / Halaman Setelah login 

1. Mata kuliah yang diambil oleh masing – masing mahasiswa. 

Jika ingin menambahkan mata kuliah baru atau yang lain silakan hubungi 

admin E-learning. 

 
Gambar 4 Halaman Awal / Dashboard 
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G. Mengubah Informasi Pribadi 

Anda harus mengubah informasi pribadi melalui menu pada pojok kanan atas seperti 

pada gambar berikut :  

 
Gambar 5 Menu Ubah Profil 

 

Pilih menu edit profile maka akan muncul halaman sebagai berikut : 

 
Gambar 6 Menu Ubah Profil 

Keterangan : 

1. Kolom Informasi, sesuaikan dengan informasi anda. 

2. Tombol menyimpan perubahan informasi, Jika anda sudah mengubah informasi 

maka klik update profile. 
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H. Ambil materi atau bahan kuliah 

1. Pilih mata kuliah yang dituju. 

 
 

2. Pilih materi yang di share oleh dosen sesuai pertemuan mata kuliahnya/topic lalu 

simpan. 
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I. Kirim Tugas / mengisi soal online 

1. Pada halaman depan/dashboard pilih mata kuliah / lihat notifikasi ada tugas yang 

harus dikerjakan. 

 
 

2. Pilih add submission/tugas 

 
Keterangan : 

1. Keterangan dan nilai dari tugas (jika sudah di nilai) 

2. Untuk upload file. 
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3. Pilih add submission/tugas lalu upload tugas anda 

 

 

G. Video Perkuliahan 

1. Pilih mata kuliah yang dituju. 
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2. Pilih konten yang dituju 

 
 

3. Simpan video dengan link yang tersedia atau bisa streaming/live pada aplikasi 

 


