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     Berkembangnya perkuliahan jarak jauh saat ini baik dalam bentuk Kuliah Web Base 

maupun Distance Learning seperti Universitas Terbuka menjadi sebuah fenomena baru bahwa 

telah terjadi pergeseran metode pembelajaran dari metode pembelajaran klasikal menuju metode 

pembelajaran modern, metode kuliah jarak jauh ini tidak lagi mengenal ruang dan waktu,  

metode perkuliahan dibangun dengan berbasis web, ilmu dibagikan kepada pengguna atau user 

yang berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tetapi tanpa harus melakukan tatap muka dengan 

pengajar, peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia telah memacu beberapa dosen, 

pengajar atau siapapun untuk menjadi Guru di dunia maya. Jika semua orang berpotensi menjadi 

guru maka orang – orang yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar memiliki banyak peluang 

dan kesempatan untuk belajar tanpa membayar uang kuliah, yang mereka butuhkan hanya 

kemampuan mengakses internet yang bisa mereka dapatkan dengan menyewa akses internet di 

Warnet maupun memanfaatkan computer atau laptop pinjaman untuk mengakses internet, 

alternative ini menjadi salah satu solusi mencerdaskan generasi muda dengan low cost  atau 

berbiaya rendah.. 

 

 

 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Pendahuluan 

 

    Apa perbedaan mendasar melakukan pembelajaran antara dunia maya dengan dunia nyata? 

Perbedaan yang paling mendasar adalah waktu, sebagai contoh jika kita ingin belajar formal 

disebuah lembaga pendidikan maka kita harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, diminta 

membayar uang administrasi pendidikan sebesar ratusan bahkan jutaan rupiah, setiap pagi harus 

bangun pagi untuk berangkat ke kampus atau ke lokasi lembaga pendidikan, masih dipersulit 

dengan kemacetan jalan raya, panasnya cuaca diluar, mengejar jadwal kuliah yang harus 

berpindah – pindah gedung dsb. 

   Saya memiliki pengalaman mengajar dengan beberapa metode, metode pertama adalah 

Metode Kurikulum  Berbasis Kompetensi, mahasiswa bertemu dengan dosen atau pengampu 

untuk membahas sebuah isu atau evidence base kemudian di diskusikan didalam kelas, sebelum 

masuk kelas, mahasiswa sudah mempersiapkan paper maupun beberapa artikel dan referensi 

untuk mendukung jalannya diskusi kelemahan adalah jika evidence base terlalu baru maka 

mahasiswa kesulitan mencari referensi karena referensinya masih terbatas, metode kedua adalah 

perkuliahan klasikal, saya memberikan materi dan mahasiswa menjelaskan presentasi saya 

dengan kelemahan ketika komunikasi saya gagal maka materi tidak akan tersampaikan, lebih 

parah lagi jika mengajar di siang hari dan kondisi fisik menurun maka yang terjadi hanya 

pemenuhan tugas mengajar saja dan memenuhi kuota di jurnal bukan ke meningkatkan 

kemampuan mahasiswa. 

 

    Metode ketiga yang sekarang dikembangkan adalah perkuliahan berbasis web, bagi beberapa 

orang yang buta bahasa pemrograman maka memiliki sebuah web sekelas 

www.ilmukomputer.com masih sebatas angan, tapi saya tidak berputus asa, sebagai langkah awal 

untuk perkuliahan berbasis web atau berbasis cyber ini saya membuat blog e learning yang masih 

sederhana, dengan desain layout yang seadanya tetapi dengan materi yang memadai dan bisa 

dikatakan materi ini sudah memenuhi standar ketika diajarkan di dunia nyata atau dikampus, 

ketika saya akan menjelaskan atau mendiskusikan sesuatu maka saya cukup login ke account 

facebook atau gmail dan melakukan komunikasi jarak jauh dengan mahasiswa melalui metode 

teleconsulting dan forum discuss, manfaatnya adalah mahasiswa lebih terpacu untuk belajar. 

Mahasiswa yang menetapkan sasaran pembelajaran dan kita menjadi fasilitator bagi mahasiswa 

untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. 
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Materi 

 

     Beberapa pertanyaan sempat dilemparkan ke saya lewat komen diblog e learning yang saya 

buat, salah satu pertanyaan tersebut adalah mengapa blog bukan web? Pertanyaan yang sangat 

menggelitik tetapi juga membutuhkan sebuah jawaban yang tepat dan argumentative, blog 

memiliki satu kelebihan yaitu interaksi dengan pembacanya tinggi, ketika pembaca menyukai 

sebuah tulisan maka dia bisa memberikan beberapa komentar positif diblog yang kita miliki 

tetapi jika ternyata artikel yang dimuat diblog dianggap jelek maka kita harus siap – siap 

mendapatkan komen negative diblog kita, sehingga kita bisa melakukan proses metamorfosa 

untuk berubah menjadi lebih baik. Seekor ulat bisa menjadi seekor kupu – kupu yang indah 

setelah mengalami proses menjadi kepompong, Interaksi yang terbangun seperti ini tidak 

dimiliki oleh web sehingga dalam proses pembelajaran jarak jauh, menggunakan blog sudah 

mewakili atau sudah menjadi representasi dari segi media pembelajaran. 

 

    Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses perkuliahannya? Jika selama ini kita sering 

terdogma dengan perkuliahan tatap muka, dengan mengandalkan presensi sebagai salah satu  

alat ukur evaluasi maka sebenarnya hal ini bisa dimodifikasi dengan membuat penugasan sebagai 

pengganti kehadiran, dengan evaluasi berbentuk portofolio maka evaluasi bisa dilakukan secara 

lebih obyektif karena materi yang disampaikan akan terukur keberhasilannya dari hasil portofolio 

mahasiswa, pengumpulan tugas dilakukan lewat email, diskusi dilakukan lewat forum maupun 

menggunakan media facebook. 

 

   Sebenarnya sekarang sudah berkembang sebuah alat Bantu e learning bernama moodle tetapi 

jika mengaplikasikan moodle ini terlalu rumit bagi beberapa orang yang memang tidak 

mendalami bahasa pemrograman seperti saya, sehingga saya menyarankan menggunakan blog 

wordpress atau blogspot, kedua blog ini sudah familiar di telinga para blogger karena kemudahan 

dalam mengoperasikan dan kemudahan dalam memanage blog, bahkan blog dengan domain 

wordpress dan blog spot bisa di kombinasikan dengan domain gratis dari co.cc menjadi sebuah 

alternative baru melakukan perkuliahan berbasis blog. 

 

     Apa keuntungan bagi kita berbagi ilmu di dunia maya?: 

1. Kita membangun personal branding, orang lain akan mulai melihat siapa kita, apa 

kemampuan yang kita miliki, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka 

mencapai tujuan. 

2. Membangun komunitas, jika didunia nyata komunitas yang dibangun terbatas oleh 
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territorial dan geografis, dengan memberikan materi didunia maya maka siapapun bisa 

belajar kepada kita tanpa harus melakukan registrasi. 

3. “What you give what you get” semakin banyak ilmu yang kita berikan ke orang lain 

maka akan semakin meningkat ilmu yang kita miliki. 

4. Ikut berpatisipasi dalam program mencerdaskan bangsa, sehingga kita ikut berperan 

dalam pembangunan SDM di Indonesia 

 

   Berbagi pengetahuan adalah sebuah solusi di masa materialistis seperti ini, jika informasi 

yang benar menguasai dan mendominasi search engine maka secara perlahan tetapi pasti website 

atau situs yang berkonten pornografi akan tersingkir dari peredaran dan dikalahkan oleh website 

atau blog e learning. 

 

   Bagaimana cara memulai membuat blog sebagai e learning ? bagi beberapa pengajar di 

Fakultas Ilmu computer hal ini tidak menjadi persoalan, tetapi bagaimana dengan pengajar dari 

fakultas non computer? 

1. Anda harus memiliki minimal satu buah email dari gmail maupun dari yahoo, penulis 

menyarankan anda menggunakan gmail karena alamat email ini paling mudah diterima 

di blogspot. 

2. Cara membuat email silahkan buka www.gmail.com, kemudian pilih tulisan create 

account, kemudian isilah kolom – kolom yang disediakan. Kolom – kolom ini berisi 

nama depan anda, nama belakang anda, alamat anda, kode pos alamat anda, password 

yang akan anda gunakan untuk masuk ke account, pilih username yang unik dan 

sesuaikan dengan keinginan anda, pertanyaan rahasia sebagai kunci ketika anda lupa 

dengan password anda, kemudian masukkan kode yang dicantumkan oleh gmail, centang 

tanda accepted term of service, jika account anda disetujui maka anda akan langsung 

masuk ke account gmail anda. 

3. Untuk membuat blog Buka www.blogger.com atau www.wordpress.com 

4. Klik sign up untuk melakukan pendaftaran 

5. Isi kolom yang disediakan, hampir sama dengan kolom digmail maka anda akan diminta 

mengisi nama depan, nama belakang, alamat, password anda, kode yang diberikan oleh 

blogger atau wordpress. 

6. Jika sudah berhasil maka anda akan diminta untuk masuk ke account anda 

7. Ada beberapa pilihan di account, entry baru, edit entry, pengaturan dan tata letak 

8. Tulis entry baru untuk mulai melakukan posting tulisan, usahakan materi yang akan anda 

posting adalah murni tulisan anda sehingga blog anda akan terindex dengan baik di 
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mesin pencari, jika hanya menggunakan copy paste maka peluang terindexnya bisa 

sangat kecil. Mesin pencari memiliki database tulisan yang tersimpan di memori 

Komputer.  

9. Jika anda ingin melakukan pengaturan jumlah postingan yang tampil, header, deskripsi 

blog dll maka klik tulisan pengaturan dan isilah kolom – kolom yang ada sesuai dengan 

ketentuan. 

10. Jika anda ingin mempercantik tampilan blog anda maka anda bisa mencari tulisan tata 

letak dan tambah gadget kemudian tambahkan beberapa widget yang akan anda gunakan 

untuk mempercantik tampilan blog anda, gunakan template yang menarik, usahakan 

antara warna background dan tulisan menarik mata atau eyecatching, jika perlu 

tambahkan beberapa gambar. 

11. Maksimalkan keyword sesuai dengan kepakaran anda, sebagai contoh : saya 

memaksimalkan blog saya dengan 2 kata kunci, blog yang pertama dengan keyword 

gangguan jiwa dan blog kedua dengan keyword komunikasi keperawatan, sehingga 

semua content dari postingan mengacu ke 2 keyword yang ingin saya tembak, semakin 

spesifik maka peluang menjadi peringkat pertama tinggi. 

12. Submit url blog anda ke Google atau ke beberapa mesin pencari sehingga blog anda akan 

terindex oleh mesin pencari. 

13. Jika bisa jangan gunakan bahasa yang textbook tetapi gunakan bahasa yang lebih ringan 

sehingga pembaca lebih mudah mencerna materi yang ingin anda sampaikan. 

14. Jika materi yang anda miliki telalu panjang dan mendetail maka gunakan bantuan Ziddu 

sebagai tempat file store atau tempat upload dan berikan url alamat file anda sehingga 

mudah di download oleh pembaca blog anda. 

15. Lakukan promosi blog untuk memaksimalkan posisi blog anda di mesin pencari, 

semakin baik promosi anda maka traffic anda akan tinggi, semakin tinggi traffic maka 

semakin besar peluang anda mendapatkan penghasilan sampingan dari internet. 

16. Update materi kuliah diblog anda dan perluas sasaran sehingga yang membaca blog anda 

bisa orang yang awam sekalipun tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap sebuah 

informasi. 

17. Buat kumpulan materi blog anda dalam bentuk CD yang bisa anda tawarkan ke pembaca 

anda jika mereka berminat membaca materi kuliah anda tanpa harus terhubung dengan 

internet. 

 

Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran lewat blog? 

1. Dengan menggunakan portofolio, paper dengan tema tertentu kemudian diminta 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
 

6 

mengirim via email, bisa terjadi penghematan besar – besaran terhadap penggunaan 

kertas di kantor, penggunaan telepon, biaya pembangunan gedung bahkan mahasiswa 

masih tetap bisa kuliah meskipun mereka hanya melakukan online dari rumah sambil 

minum secangkir kopi dan sepiring pisang goreng. 

2. Dengan menggunakan quiz analitik yang harus di jawab oleh mahasiswa, soal di kirim ke 

masing – masing siswa lewat email kemudian jawaban juga dilakukan lewat email, soal 

jangan multiple tetapi pertanyaan atau essay yang analitik sehingga mahasiswa akan 

diasah kemampuan berpikir analitiknya. 

3. Sekali dalam satu semester atau 6 bulan adakan gathering di perkemahan atau disebuah 

tempat yang sejuk dan tenang dan lakukan kegiatan dinamika kelompok, bisa 

bekerjasama dengan tim penyelenggara outbond maupun mengadakan kegiatan sendiri 

dengan biaya lebih murah. Tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan 

mengasah kepekaan terhadap lingkungan. 

4. Buat tantangan terhadap mahasiswa, contoh jika materinya adalah tentang promosi blog 

maka ditantang untuk membuat blog dan mempromosikannya sampai mencapai alexa 

rank 500.000 atau 1 juta, atau gunakan alat pengukur harga blog bahwa blog minimal 

berharga $25 sehingga mahasiswa akan mencari beberapa sumber informasi terkait 

dengan topic atau tema yang kita ajarkan. 

5. Lakukan diskusi menggunakan forum dan beri penilaian siapa yang argumentasinya 

memang menarik, mendalam dan analitik. 

6. Penilaian atau evaluasi tidak lepas dari 3 ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. 

Jika selama ini etika diajarkan lewat teori maka etika diajarkan lewat praktek, 

menganalisa kasus dll. 

 

Penutup 

  

   Materi diatas sebagai langkah awal untuk membuat dosen atau pengajar melek 

dengan blog, sehingga yang mendominasi dunia maya bukan lagi ulasan seputar dunia 

computer saja tetapi ulasan tentang berbagai mata kuliah, semakin banyak informasi 

yang ada di internet maka semakin banyak pilihan informasi yang bisa di serap oleh 

masyarakat. 

    

   Impian kuliah jarak jauh, kuliah tanpa batas ruang dan waktu belum di dukung oleh 

aspek legalitas semoga kelak perkuliahan berbasis blog atau web ini memiliki payung 
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hukum yang jelas sehingga lulusan sekolah online dan sekolah offline tetap memiliki 

peluang yang tinggi untuk diserap di pasar kerja, jika seseorang memiliki kompetensi 

yang sangat beragam dan menguasai berbagai bidang maka kemajuan bangsa ini tinggal 

menunggu waktu. 
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