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Sesuai dengan tuntutan zaman pembelajaran tidak hanya melalui tatap 

muka aja sebagai media penyampaian ilmu, tetapi dengan berkembangnya 

media elektronik tentunya menambah semaraknya dunia pembelajaran, 

untuk itu Program Studi Arsitektur dan Arsitektur Lanskap sudah 

menyadari akan hal ini dan mulai menyiapkan konseptual untuk 

pengembangan pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran pada intinya tidak hanya melalui tatap muka, tetapi dapai 

dilakukan dengan media lain. Media lain ini yang sering di sebut media 

elektronik, sebetulnya media elektonik bukan juga melulu melalui tatap 

muka dengan zoom, google meet, skype, webex, jika ini dilakukan maka 

sama saja menggantikan dari tatap muka langsung menjadi tidak langsung, 

sejatinya filosofis pembelajaran itu dapat melalui berbagai metode, dan 

metode itu yang harus sesuai dengan perkembangan teknologi, baik 

teknologi hardware, shoftware, jaringan dan sebagainya yang pada 

dasarnya dapat dimanfaatkan untuk mendidik mahasiswa untuk 

mwnambah pengetahuan dan skillnya. Ini tentunya mempunyai liku-liku 

tersendiri (lihat link: https://arsitekturistn.com/2020/04/13/e-learning-pada-saat-pandemi-

corona-dan-liku-likunya/). 

Pada saat ini di lingkungan Program Studi Arsitektur dan Lanskap masih 

rancu, ini sudah mulai disadari, untuk itu dilakukan pemahaan bahwa 

mahasiswa itu dididik dalam 3 unsur: (1) Sikap (2) Pengatahuan; dan (3) 

Keahlian. Oleh sebab itu dalam memahami konsep pembelajaran e-learning 

harus memperhatikan 3 untur tersebut. 

Dari unsur tersebut baru kita bedah terhadap struktur kurikulum jurusan, 

seperti apa struktur kurikulumnya sebagai contoh: dalam struktur 

kurikulum Arsitektur dan Lanskap terdapat; (1) Mata Kuliah Umum; Mata 

Kuliah Inti/pokok; (3) Mata Kuliah Pendukung; (4) Mata Kuliah Khusus. 

Dari kurikulum tersebut semua intinya harus memenuhi kriteria assesment 

yaitu terhadap (1) Sikap (2) Pengatahuan; dan (3) Keahlian, dari kurikulum 

yang murni dapat diterapkan secara full e-learning adalah mata kuliah yang 

bersifat umum, seperti: PKN, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Agama, 

Karakter building, etika profesi, dan sebagainya yang berhubungan dengan 

teori, apapun media pembelajarannya dapat sepenuhnya diterapkan. 

Bagaimana dengan mata kuliah inti, khusus, dan pendukung, ini yang 

perlu menjadi perhatian dari program studi, pada tahap ini perlu dilakukan 

https://arsitekturistn.com/2020/04/13/e-learning-pada-saat-pandemi-corona-dan-liku-likunya/
https://arsitekturistn.com/2020/04/13/e-learning-pada-saat-pandemi-corona-dan-liku-likunya/


kajian yang lebih mendalam sehingga dapat terpetakan mengenai model 

dan metode yang sesuai untuk pengajarannya sehingga didapat mutu yang 

sesuai dengan target pendidikan. 

Sebagai contoh: mata kuliah inti di Program Studi Arsitektur dan Lanskap 

adalah Perencanaan dan Perancangan (Arsitek dan Lanskap), Teknik 

Bangunan (Arsitek), Manajemen Bangunan (Arsitek).yang menjadi 

pertanyaan untuk mata kuliah inti adalah metode apa yang cocok untuk 

pengajarannya untuk memenuhi mutu pendidikan? Ini yang harus segera 

dicari dan dianalisis sehingga dapat dirumuskan metode apa yang sesuai 

dengan mata kuliah tersebut. Untuk menjabarkannya perlu dilakukan 

penelusuran mengenai sifat mata kuliah, Contoh: 

1. Mata Kuliah Perencanaan dan Perancangan: 

a) Tujuannya adalah mendidik mahasiswa agar mampu merencanakan 

dan merancang bangunan, lanskap, dan sebagainya. Disini jelas 

terlihat ada 2 (dua) hal yang perlu digaris bawahi yaitu: (1) 

pengetahuan mengenai perencanaan dan perancangan; (2) Keahlian 

dalam merencana dan merancang. 

b) Kita bedakan untuk poit (1) adalah kemampuan pengetahuannya itu 

bisa didapat dari membaca, melihat, diskusi; tetapi untuk point (2) 

disitu adalah kemampuan keahlian merencana dan merancang yang 

bersifat kegiatan yang perlu dilatih terus menerus dengan 

bimbingan, tidak hanya sekedar membaca buku, dibekali hanya 

teori, tetapi melatih kemampuan pembekalannya adalah latihan 

dengan pengawasan. 

2. Mata Kuliah Teknik Bangunan: 

a) Tujuannya adalah mendidik mahasiswa agar mampu merencanakan 

dan merancang teknis bangunan, seperti; sistem struktur, sistem 

utilitas, dan sebagainya. Tetap ada 2 (dua) hal yang perlu digaris 

bawahi yaitu: (1) pengetahuan mengenai perencanaan dan 

perancangan; (2) Keahlian dalam merencana dan merancang. 

b) Kita bedakan untuk poit (1) adalah kemampuan pengetahuannya itu 

bisa didapat dari membaca, melihat, diskusi; tetapi untuk point (2) 

disitu adalah kemampuan keahlian merencana dan merancang yang 

bersifat kegiatan yang perlu dilatih terus menerus dengan 

bimbingan, tidak hanya sekedar membaca buku, dibekali hanya 

teori, tetapi melatih kemampuan pembekalannya adalah latihan 

dengan pengawasan secara kontinue. 

3. Mata Kuliah Teknik Bangunan: 

Mata kuliah manajemen bangunan lebih bersifat bagaimana mengelola 

bangunan sehingga pengetahuan dasar pengelolaan dan kegiatan 

bagaimana mengelola bangunan menjadi domain utama.



Dari penjabaran di atas dapat dibuat tabel: 

Kemampuan Capaian yang diharapkan Assesment 
Metode 

Pembelajaran 

Platform 

pembuat 

kegiatan 

pengajaran 

Jenis Software 

Untuk Materi 

Ajar 

Media Penyampaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sikap 

Kehadiran tepat waktu, 

konsisten dalam mengikuti 
proses (mulai mnegerjakan 

tugas, kuiz, pembuatan 

model dsb), dan aktif 

Konsistensi 
kehadiran 

Absensi, awal-

akhir, ketepatan 
pengumpulan 

tugas 

Absensi dan 
konsistensi 

 

absen terintegrasi 
(ISTN Prima), 

Google form, dsb 

Absensi ISTN Prima, 
Google Form 

Pengetahuan 

Pengetahuan minimal yang 
harus dimiliki oleh 

mahasiswa setelah 

pembelajaran 

Melalui tulisan, 

pertanyaan, dsb 

Text book, 

presentasi pptx, 

Video teori 

Word, Pdf, pptx,  

video dan video 

editing 

MS Office, Canva, 

Google Doc, 

Adobe ilustrator, 

Corel studio, 
Adobe Premiere, 

Bandicam, 

Filmora, 

Camcoder, 

lightwork, 
Kinemaster, dsb 

1. Google Class + 

Google Meet 
2. Email/wa materi + 

Zoom, skype, webex 

3. You Tube 

4. Website +Google 

meet, zoom dll 

Keterampilan/

keahlian 

Penguasaan melakukan 

penerapan terhadap 

pengetahuan yang dimiliki 

Hasil karya 

berupa 3 dimensi 

dll 

Video 

Praktek 

Pembuat gambar 

disain, Pembuat 

video dan video 

editing. 
 

3d max, Revit, 

Sketchup, Corel 

studio, Adobe 

Premiere, 

Bandicam, 

Filmora, 
Camcoder, 

lightwork, 

Kinemaster, dsb 

1. Google Class + 

Google Meet 

2. Email/wa materi + 

Zoom, skype, webex 

3. You Tube 
4. Website+gppgle 

meet, zoom, dll 

 

 

 



Peran Tenaga Pengajar 

Tugas Pengajar Platform Software Media Penyampaian 
Dukungan 

Jaringan 
Media Jenis Layanan 

Menyusun platform 
absensi 

ISTN Prima 
Google Form 

Absensi ISTN Prima, Google 
Form 

1. Wifi ISTN 

2. Internet 
Mandiri 

Dosen 

ISTN, Aplikasi 
berbasis web 

Institusi, Mandiri 
berbayar 

Membuat Materi ajar 

MS Office, Canva, 

Google Doc, Adobe 

ilustrator, Corel studio, 

Adobe Premiere, 
Bandicam, Filmora, 

Camcoder, lightwork, 

Kinemaster, dsb 

1. Berbasis web seperti: 

google classroom, google 

site, moodle dll 
2. Email/wa materi + Zoom, 

skype, webex dll 

1. Wifi ISTN 

2. Internet 

Mandiri 
Dosen 

Aplikasi berbasis 

web 

1. Institusi 

2. Mandiri 
berbayar 

Membuat assement 

MS Office, CAD, 3d 

max, Sketchup, Revit, 
dsb  

1. Berbasis web seperti: 

google classroom, 

google site, moodle dll 

2. Email/wa materi + 
Zoom, skype, webex dll 

3. Praktek Sudio 

 

1. Wifi ISTN 

2. Internet 
Mandiri 

Dosen 

Aplikasi berbasis 
web 

1. Institusi 

2. Mandiri 
berbayar 

 

Dari tabel di atas jelas yang paling utama adalah adanya jenis layanan untuk menyampaikannya terlebih dahulu 

yang harus ditentukan oleh Institusi, jenis mana yang sesuai dan tidak memberatkan Institusi, ada beberapa opsi 

yaitu dengan mengajukan kepada pihak pembuat, misal: ISTN dapat mengajukan secara institusi kepada pihak 

Google untuk mendapatkan Google Suite Edukasi, dengan jenis dedicated sehingga setiap dosen mempunyai akun 

Google suite yang dapat digunakan untuk google Class + Google meet yang bebas sehingga dapat digunakan untuk 

belajar mengajar, atau dengan pihak Zoom, dsb, sehingga dosen mempunyai waktu untuk mengajar yang tidak 

dibatasi oleh layanan, seperti Zoom jika tidak berbayar hanya 40 menit, dan Google meet, hanya diberi waktu 14 hari. 



Peran Institusi: 

1. Menyediakan Banwith internet yang cukup sehingga tidak terjadi 

gangguan jiga digunakan pada waktu yang sama atau bersamaan, jika 

kegiatan dilakukan di kampus, dan perlu juga diperhitungkan dengan 

biaya untuk pengadaan banwith jika dilakukan di rumah. 

2. Menyediakan media penyampaian yang berbayar, sehingga setiap dosen 

dapat mengekspresikan dalam pembelajaran secara on-line. 

3. Menyediakan software yang legal ataupun yang free untuk pembuatan 

materi ajar dengan software tertentu, (biasanya yang gratis terbatas). 

  

Peran Mahasiswa: 

1. Aktif dalam pembelajaran. 

2. Menyiapkan paket data di rumah masing-masing atau gadget 

pribadinya. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apapum media 

pembelajarannya jika kita mau secara e-learning secara benar maka tetap 

membutuhkan jaringan dan media penyampaian seperti Google Classroom, 

google sites, moodle, Zoom, Google meet dsb, dan yang lebih penting adalah 

bahwa pembelajaran terekam dengan sempurna, karena memerlukan media 

penyampaian berupa pengiriman file baik melalui surel, wa, dsb, untuk itu 

pemikiran dari kami di Program Studi Arsitektur dan Lanskap adalah lebih 

jauh dari itu yaitu pembelajaran e-larning berbasis website adalah sangat 

memungkinkan dari beberapa uji coba penggabungan antara semuanya 

adalah sangat baik dilakukan, dan aplikasi yang cukup lengkap untuk 

memfasilitasi itu salahsatunya adalah moodle, dengan aplikasi ini dosen 

dapat meminta mahasiswa mengisi daftar hadir, mengirim materi ajar, 

materi tutorial, tugas akses kepadan artikel atau buku, dsb, dan untuk 

tatap muka moodle telah menyediakan bigblue boton bagi dosen yang akan 

menjelaskan seperti di papan tulis,  tatap muka dan presentasi tugas 

dengan zoom, google meet, dsb, intinya semua dapat dilakukan dalam satu 

platform, dan dapat diseragamkan untuk satu institusi. Jika setiap dosen 

dapat berkreasi dengan google site, maka mahasiswa akan sangat 

mempunyai variasi dalam mengembangkan dirinya secara bebas. 

BAGAIMANA KONSEPNYA 

Konsep dari Pembelajaran berbasis web adalah dengan berkembangnya 

informasi-informasi dari website, dan perlu digaris bawahi dengan website 

kita mampu untuk menampilkan tulisan, gambar, dan video, sehingga 

untuk penjelasan detil pembelajaran, presentasi dapat dilakukan dengan 

tatap muka melalui media elektronik. 



PENGEMBANGAN KONSEP PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE 

Pengelolaan Website adalah institusi yang mempunyai domain utama 

seperti istn.ac.id, mengapa tidak dikembangkan sehingga setiap dosen 

mempunyai website sendiri-sendiri yang diatur oleh institusi dengan 

pembangian domain seperti contoh: dosen yang bernama Mamat 

mempunyai mamat@istn.ac.id yang mempunyai website sendiri dengan 

alamat email tersebut dosen yang bernama mamat tersebut dapat membuat 

bahan ajar, membuat artikel, membuat dan menyimpan video ajar, 

menyimpan buku-buku referensi yang dapat diakses oleh mahasiswa setiap 

saat dapat mengakses website sang dosen tersebut dan berkomunikasi, 

untuk tatap muka sesuai jadwal kuliah dengan media zoom, google meet 

dan sebagainya. Dan semuanya harus dilakukan dalam 1 (satu) platform 

yaitu di dalam istn.ac.id. 

  

 

 

Dosen-dosen yang telah mempunyai sub domain tersebut dapat membuat 

website dengan tema yang telah ditentukan institusi sehingga semua tema 

atau platform sama untuk seluruh Program Studi, yang membedakan 

mungkin hanya judul Program Studinya Saja. 

 

KEUNTUNGAN PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE 

Dosen 

D
O

M
A

IN
 I

N
S
T

IT
U

S
I 

DOSEN 1. SUB DOMAIN  

DOSEN 2. SUB DOMAIN  

DAN SETERUSNYA SESUAI 
DENGAN JUMLAH DOSEN 

DOSEN 3. SUB DOMAIN  



1. Dosen dapat mengeksplor dirinya sesuai dengan bidang ilmunya dengan 

seluas-luasnya dan menyimpan dalam website yang dapat di akses oleh 

siapapun (umum tetapi terbatas jika diinginkan), membuat dosen 

menjadi lebih berhati-hati dalam membuat bahan ajar, dan selalu 

meningkatkan kemampuan presentasi dan membuat bahan ajar baik 

statis maupun media film (bergerak). 

2. Dosen dapat menyusun secara mandiri buku-buku referensi dan 

menyimpannya dalam website, sehingga mahasiswa dimudahkan dalam 

mengakses dan mencari buku-kuku dan link-link jurnal yang sesuai 

dengan bidang ilmunya. 

3. Dosen dapat terpacu untuk menulis, membuat artikal dan diposting 

dalam website mandiri. 

4. Dosen dipacu untuk membuat konten pembelajaran yang menarik dan 

kreatif dengan berbagai metode, dan dapat dieksplor seluas-luasnya. 

5. Dosen dapat memberikan apresiasi terhadap tugas ataupun karya 

mahasiswa dengan menampilkannya dalam websitenya. 

Mahasiswa 

1. Mahasiswa dimudahkan dan secara terus menerus dapat mengakses 

materi ajar, sehingga diharapkan dapat menyerap ilmu lebih cepat. 

2. Mahasiswa dapat secara langsung mendapatkan akses referensi untuk 

mata kuliah sesuai dengan keahlian dosen, sehingga tidak perlu 

kemana-mana dalam mengeksplor ilmu pengetahuan. 

3. Mahasiswa dapat berkonsultasi langsung melalui kolom komentar dan 

ini menimbulkan inter aktif yang cepat dan baik. 

4. Mahasiswa juga dapat secara langsung mengekspresikan pembelajaran 

melalui website dosen. 

Institusi 

1. Institusi mudah untuk memantau perkembangan dan kemajuan 

pembelajaran karena semua akses adalah terbuka. 

2. Institusi terekspos secara luas kare pendidikan dan pengajaran bersifat 

terbuka. 

3. Menjadi prmosi yang baik karena setiap dosen tentunya diakses oleh 

banyak orang. 

KELEMAHAN PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE 

Dosen 

1. Tidak semua dosen mahir dalam menggunakan aplikasi. 

2. Tidak semua dosen pandai menulis dan membuat konten menarik 

untuk bahan ajar. 



3. Tidak semua dosen mempunyai pemikiran yang seiring dengan 

kemajuan digital. 

Mahasiswa 

1. Mahasiswa harus selalu mempunyai paket data yang cukup, untuk 

membuka dan bekomunikasi dalam website dan melalui daring yang 

ditentukan jadwalnya. 

Institusi 

1. Institusi diharuskan menyiapkan bandwith yang kuat dan penyimpanan 

tak terbatas, ini membutuhkan dana dan dedikasi. 

2. Sumber Daya pada Institusi harus mumpuni dan mempunyai rasa etika 

profesi yang tinggi, karena menyangkut data base. 

APAKAH BISA DITERAPKAN DI PROGRAM STUDI, Jawabnya sangat bisa 

yaitu dengan dukungan penuh dari Institusi. Langkah-langkah apa yang 

dapat diambil  untuk penerapanya, yaitu: 

1. Bekerjasama dengan misal: Google untuk mengajukan Google Suite 

Education, sehingga mempunyai akses yang lebih besar. 

2. Meningkatkan kapasitas penyimpanan dan peningkatan kecepatan. 

3. Membuat sub domain untuk setiap dosen untuk membuat website. 

4. Menentukan tema website. 

5. Melakukan pelatihan membuat bahan ajar, dengan berbagai software. 

6. Melakukan pelatihan disain website, memasukkan materi ajar pada 

website, dan sebagainya. 

BERAPA LAMA BISA DITERAPKAN DI PROGRAM STUDI, secepatnya 

tergantung kesiapan dari sumber daya institusi. 

BAGAIMANA JIKA MATA KULIAH TERDIRI DARI BEBERAPA PENGAJAR, 

yaitu tetap bahwa pemilik sub domain adalah dosen pengampu yang ada di 

ISTN PRIMA dan dosen yang ke 2 (dua), 3 (tiga) mengirimkan postingan 

untuk dimasukan didalam website dan dosen ke 2, 3 dapat berkomunikasi 

dalam website karena bersifat terbuka. 

APA BAHAYANYA PENGAJARAN DENGAN WEBSITE; Jika terbuka murni 

akan dapat diakses diseluruh dunia, dan jika mutu pengajaran atau materi 

kurang baik, akan terlihat secara langsung, untuk itu yang perlu 

diputuskan bersama di Institusi, mengenai kelebihan dan kekurangannya. 

Dan menyiapkan materi ajar yang berstandar Nasional dan Internasional. 

BAGAN ALUR PENGAJARAN E-LEARNING BERBASIS WEBSITE 



Pengajaran berbasis website sudah berkembang pesat yaitu dengan adanya 

moodle, edmodo, dsb, dan untuk saat ini Google dengan semakin 

berkembang juga menyediakan platform website mandiri secara gratis yaitu 

Google Site, dengan adanya Google Site sangat dimungkinkan Dosen untuk 

mengembangkan dirinya tanpa batas dan selalu melakukan percobaan-

percobaan dengan sangat bebas, tetapi tentunya dalam koridor ilmu 

pengetahuan dan etika, sehingga pembelajaran untuk mahasiswa menjadi 

lebih bervariasi



PROSES PENYELENGGARAAN E-LEARNING 

 

 
 

 

 

INSTITUSI MEMBUAT 
KEBIJAKAN E-

LERNING SECARA 
MENYELURUH 

PROGRAM STUDI 
MENGIDENTIFIKASI 
MATA KULIAH YANG 
DAPAT DILAKUKAN 
FULL E-LEARNING 
DAN YANG HARUS 

COMBINASI DENGAN 
PERTEMUAN 
LANGSUNG 

PLAT FORM E-
LEARNING ISTN atau 
DOSEN  MEMBUAT 

WEBSITE MANDIRI + 
DARING 



PROSES OLEH DOSEN 

 

Siklus proses selalu berulang agar setiap dosen meningkatkan presentasi bahan ajar dan membuat video-video 

tutorial secara mandiri, sehingga ke depan semua pembelajaran di ISTN sudah berbasis e-learning, hanya mata 

kuliah tertentu saja yang harus tetap dengan bimbingan tatap muka secara langsung yang harus dikaji lebih 

mendalam. 

DOSEN 
MENYIAPKAN 

SILABUS 

MATERI AJAR 

MATERI TUGAS 

DOSEN 
MENYIAPKAN 
PLATFORM 
WEBSITE 
SECARA 
MANDIRI 
SESUAI 
DENGAN 

KEBUTUHAN 
PENGAJARAN 

PUBLISH 
BAHAN AJAR, 
PENGUMUMAN 
TUGAS, BUKU 
REFERENSI, 
PERATUSAN 

PERUNDANGAN, 
SNI, DLL 

TATAP MUKA 
SECARA 
DARING 

DENGAN MEDIA 
GOOGLE MEET, 

ZOOM, DLL 

PROSES YANG HARUS DILAKUKAN 



 


