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ABSTRACT 
Most of electrical engineering students at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta who take basics of control 
engineering courses are not able to achieve the aim of the courses, due to their inactivities in the classroom and 
unavailability of learning or communication activities after the class hours. Although most learning processes can take 
places outside the classroom, most of students time has been in classroom. The main concept of active learning which, in 
this experiment is based on active learning using Course Management System (CMS) is to force student to be more active 
in learning. Students are forced to talk and write about what they have learned, make a group discussion to solve a 
problem, practice, etc. There are two categories of learning activities: (1) inside classroom activities, (offline) 
discussions or short lectures and (2) outside classroom activities (online) i.e. assignment, test, speak in online forum, and 
examination. The expected results are: students will get better grades than before since the students are more active 
example in doing tests, download and collect assignments, download and play tutorial videos, open and read handouts, 
and speak in discussions.   
Keywords: Active Learning, Classroom Activities, Outside Classroom Activities. 
 
1. Pengantar  
Mata kuliah Teknik Kendali Dasar diberikan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 
semester IV. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah Keahlian Berkarya yang  merupakan bagian dari mata kuliah 
kelompok teknik kendali. Mata kuliah ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa agar menguasai analisis dasar sistem 
kontrol (kendali) yang meliputi: sistem kendali umpan balik, model matematik, blok diagram, alih bentuk Laplace, fungsi 
alih, kestabilan. Di samping menguasai analisis sistem kendali, mahasiswa diharapkan mampu melakukan disain sistem 
kendali linier melalui analisis tempat akar untuk sistem kendali dengan sebuah masukan dan sebuah keluaran 
menggunakan bantuan MATLAB.  
 
1.1 Latar Belakang 
Selama ini, mata kuliah dasar teknik kendali diberikan dengan cara konvensional, yaitu kegiatan lebih banyak dilakukan 
oleh dosen (belajar, mempersiapkan kuliah, presentasi di depan kelas, menyiapkan ujian, dan mengkoreksi jawaban 
ujian) sedangkan mahasiswa cenderung pasif (mendengarkan kuliah, mencatat, belajar, dan ujian). Di sisi lain 
perkembangan teknologi belajar dan pembelajaran sudah mengarah pada penggunaan teknologi informasi untuk 
meningkatkan kompetensi lulusan secara nyata melalui kegiatan belajar yang lebih efektif dan berpusat pada mahasiswa 
(student centre).   
 
Untuk mengetahui prestasi studi mahasiswa sesungguhnya pada model konvensional, pada semester ganjil tahun 
2005/2006 diadakan test (ujian) menggunakan komputer dengan sistem pilihan ganda bagi mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah Teknik Kendali Dasar. Soal disusun sebagai acuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa sesuai tujuan 
mata kuliah. Dari 117 peserta, diperoleh data: mahasiswa yang memperoleh nilai A=0 %, B=0%, C=0.8%, D=6 %, dan 
E=93.2%. Kondisi ini menunjukkan model pembelajaran yang digunakan memiliki kekurangan yang cukup serius.  
 
Selain prestasi studi yang diperoleh, cara-cara belajar konvensional tidak bisa lagi digunakan oleh karena:  

1) Metode belajar konvensional tidak memberikan kompetensi nyata kepada mahasiswa dan tidak bisa 
menumbuhkan soft skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja 

2) Materi belajar tidak bisa mencakup knowledge dan skill yang dibutuhkan dunia industri (pemakai). Materi 
belajar tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

3) Kurang optimal untuk mencapai tujuan agar lulusan : 
− Mempunyai kemampuan analisis. 
− Mempunyai ketrampilan teknis (disain dan pemeliharaan). 
− Mempunyai problem-solving attitude 
− Menjadi continuous learner (meningkatkan kemampuan untuk berkarier) 
− Mempunyai soft skills (berkomunikasi, bekerjasama dalam satu tim, dan memiliki jiwa kepemimpinan). 
 

 Tujuan 
Tujuan utama dari penelitian dengan model belajar ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan 
ICT terhadap perbaikan prestasi studi mahasiswa dengan cara meningkatkan aktifitas mahasiswa dalam belajar (belajar 
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aktif) melalui kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan utama di dalam kelas dari bentuk 
pengajaran oleh dosen diubah menjadi diskusi kelas. Kegiatan utama di luar kelas dari tak terprogram dan tak terpantau, 
diubah menjadi bentuk kegiatan belajar mandiri yang terprogram dan terpantau dalam bentuk kuis dan tugas yang 
dilakukan secara online.  
 
Meskipun demikian masalah utama penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses belajar dan pembelajaran 
pada perguruan tinggi memerlukan disain instruksional yang tepat agar dapat meningkatkan prestasi studi dan 
kompetensi mahasiswa secara signifikan. Manfaat lain yang diperoleh dengan model ini diharapkan dapat:  

1) Memacu peningkatan perolehan belajar mahasiswa pada mata kuliah teknik kendali dasar.  
2) Mengkondisikan mahasiswa untuk berlatih membiasakan diri sebagai pelajar mandiri; melalui kegiatan belajar 

mandiri menggunakan bantuan teknologi informasi.   
3) Memacu meningkatkan softskill mahasiswa melalui peningkatan kemampuan berkomunikasi dan kesediaan 

untuk bekerjasama. 
 

 Perumusan Masalah  
Selama ini, model belajar yang digunakan bertumpu pada kegiatan pengajaran di kelas yang merupakan satu-satunya 
bentuk pertemuan antara dosen dengan mahasiswa. Itupun dilakukan hanya bersifat satu arah (dosen menyampaikan 
kuliah dalam bentuk ceramah, sementara mahasiswa mendengarkan atau mencatat). Dengan sistem ini terjadi kesalahan 
cukup mendasar yaitu: dosen yang aktif belajar dan aktif berbicara, sementara mahasiswa hanya mendengarkan dan 
mencatat, padahal menurut prinsip-prinsip belajar seharusnya aktivitas belajar harus lebih banyak dilakukan oleh 
mahasiswa daripada dosen.  
 
Dengan model belajar tersebut di atas prestasi belajar mahasiswa masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas 
mahasiswa memperoleh nilai E (93.2%), sehingga diperlukan sebuah model belajar yang lebih mendorong mahasiswa 
untuk aktif belajar dan dosen berfungsi sebagai pendamping dan pengawas. Untuk mewujudkan prinsip ini dibutuhkan 
teknologi informasi sebagai piranti utama, namun untuk mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar dibutuhkan 
sebuah model yang teruji; model yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan prestasi studi 
mahasiswa.  

 
2. Dasar Teori 
Menurut Skinner, belajar adalah suatu perubahan perilaku (behaviorisme), pada saat orang belajar maka responnya akan 
menjadi lebih baik. Sebaliknya bila tidak melakukan aktivitas belajar maka respon terhadap stimulus akan menurun.  
 
Constructivism (konstruktivisme) adalah filosofi belajar menurut pandangan Piaget yang berdasarkan pada pemikiran 
bahwa: belajar adalah pengalaman yang disusun berdasarkan pengertian-pengertian tentang lingkungannya. Setiap 
individu membangun aturan dan model mental belajar sendiri-sendiri untuk menambah dan menggunakan pengalaman. 
Jadi pengertian belajar adalah proses penyesuaian model mental yang sederhana untuk mengakomodasi pengalaman-
pengalaman baru, dengan adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelek seseorang semakin berkembang.  
 
E-Learning dapat memperbaiki cara-cara mahasiswa belajar, dapat memperbanyak obyek belajar, dan menyediakan cara-
cara penyajian belajar dengan kualitas tinggi (NASBE, 2001).  Implementasi e-learning memerlukan strategi dan cara-
cara disain instruksional yang tepat untuk menjamin keberhasilan (Felix, 2006). Dengan cara-cara komputer 
dimungkinkan adanya test atau ujian praktis untuk memberikan umpan balik bagi proses belajar (Eric Shepherd dan Janet 
Godwin, 2004).  
 
3. Metodologi 
Ada beberapa masalah yang dapat diambil yaitu:  

1) Prestasi studi mahasiswa sangat rendah (dalam hal ini dapat disebabkan karena dalam proses belajar-
mengajar dosen lebih aktif daripada mahasiswa (sistem belajar masih menggunakan cara 
konvensional/ceramah).  

2) Belum tercipta suasana akademis oleh karena interaksi antara dosen dan mahasiswa hanya terbatas di kelas 
dan bersifat satu arah saja.   

3) Aktifitas belajar mahasiswa masih kurang, dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran seorang 
mahasiswa pada perkuliahan rata-rata 78% (data jurusan), jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti ujian 
akhir pada mata kuliah ini mencapai 13.4%.  

 
Untuk menyelesaikan masalah di atas perlu tindakan untuk mengubah pola belajar agar lebih banyak mahasiswa yang 
mampu  mencapai tujuan umum mata kuliah melalui:  

1) Menerapkan sistem belajar aktif sehingga kegiatan belajar lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa 
menggunakan bantuan teknologi informasi, kegiatan belajar dibagi menjadi dua: di dalam kelas (offline) 
dan di luar kelas (online). Kegiatan di dalam kelas merupakan tugas kelompok (diskusi), sedang di luar 
kelas bersifat individu (tugas dan kuis).  
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2) Mengurangi kegiatan ceramah (mengajar) dosen dan meningkatkan peran dosen sebagai pendamping, 
pembimbing, dan pengawas kegiatan belajar mahasiswa. 

 
4. Implementasi dan Evaluasi 
4.1 Penerapan sistem belajar aktif 
Melalui sistem belajar aktif ini kegiatan perkuliahan di kelas dimulai dengan ceramah dosen 15 menit untuk 
menyampaikan ringkasan kuliah dan memberikan topik diskusi, waktu selebihnya digunakan oleh mahasiswa untuk 
berdiskusi. Diskusi dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok maksimum 3 orang mahasiswa. Pembagian 
kelompok ini dapat mempermudah dosen dalam mendampingi diskusi dan untuk mempermudah pemantauan kehadiran 
mahasiswa dan aktivitas diskusi. Hasil dari diskusi berupa laporan dan diperiksa sebagai bahan penilaian.  
 
4.1.1 Menggunakan Teknologi Informasi 
Cara kuliah sebelumnya tidak ada komunikasi sedikitpun antara dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah 
setelah mahasiswa meninggalkan ruang kuliah, kecuali jika ada tugas rumah. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa 
selain bersifat searah juga waktunya sangat terbatas, padahal komunikasi antara mahasiswa dan dosen diluar kelas 
seharusnya lebih banyak karena belum tentu mahasiswa dapat menyerap sepenuhnya materi yang disampaikan dosen. 
Dengan menggunakan CMS (Course Management System) komunikasi antara dosen dan mahasiswa terbentuk tanpa 
terbatas ruang dan waktu (dari percobaan rata-rata ada 6 berita per hari), selain itu aktivitas mahasiswa yang bersifat 
”online”  dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa dalam bentuk membaca bahan kuliah, forum diskusi, kuis, 
tugas individu, dan ujian.  
 
4.1.2 Pencarian bahan kuliah (searching)  
Pencarian bahan kuliah merupakan kegiatan untuk mendorong mahasiswa agar mampu menggunakan teknologi 
informasi untuk mencari sumber atau bahan ajar untuk keperluan pengkayaan wawasan mahasiswa. Dalam kuliah Teknik 
Kendali Dasar akan disediakan bahan ajar, bahan bacaan, dan tugas dalam bentuk dokumen yang setiap saat bisa diambil 
oleh mahasiswa (download), selain itu ada informasi situs-situs internet yang terkait dengan topik mata kuliah.  
 
4.1.3 Forum diskusi  
Forum diskusi digunakan untuk melihat cara berfikir mahasiswa terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan suatu 
topik mata kuliah dan dosen dapat berkontribusi pada forum. Forum diskusi bukan sebagai bahan penilaian tetapi 
cenderung hanya sebagai media untuk saling tukar menukar pikiran antara dosen mahasiswa dan antar mahasiswa. dosen 
cukup memancing diskusi dengan sebuah topik dan mendorong mahasiswa untuk memberikan pendapatnya. Topik yang 
akan dikeluarkan berkisar antara 2 hingga 4 setiap semester.  
 
4.1.4 Tugas (assignment)  
Tugas merupakan cara untuk mendorong mahasiswa agar secara rutin belajar pada materi atau topik mingguan, sehingga 
setelah mengikuti diskusi di kelas masih harus belajar untuk lebih memperdalam materi kuliah. Tugas dikumpulkan 
melalui sarana teknologi informasi sehingga dosen dapat mengoreksi dan memberikan penilaian secara mudah. Di 
samping itu cara ini sangat memungkinkan dosen untuk memberikan tanggapan (feedback) pada mahasiswa sehingga 
terbentuk komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa.  
 
4.1.5 Kuis  
Kuis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri ataupun berkelompok untuk berdiskusi di luar 
jam kelas. Kuis dikeluarkan sebanyak 10 soal untuk setiap minggu dengan jawaban dan soal yang acak, setiap mahasiswa 
diberi kesempatan 3 kali mengulang dan diambil yang terbaik. Tahap pertama cadangan soal tersedia antara 15 hingga 30 
soal. Cara ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk berdiskusi memecahkan masalah, sehingga setiap 
mahasiswa berusaha untuk mempelajari kembali materi yang telah dibaca dan dibahas.  
 
4.1.6 Ujian  
Ujian merupakan kegiatan mandiri mahasiswa dan dilakukan pada tanggal dan waktu yang terbatas. Ujian tidak 
dilakukan di dalam kelas tetapi dilakukan secara online. Untuk menekan kerjasama antar mahasiswa, maka setiap 
mahasiswa diberi kesempatan hanya satu kali, soal yang dikeluarkan acak dengan jawaban yang acak. Materi dan bentuk 
ujian sama dengan materi ujian komputer yang digunakan pada test sebelumnya. Hal ini berguna untuk mengetahui 
pengaruh implementasi pembelajaran aktif dengan CMS terhadap prestasi studi mahasiswa. Penilaian berbeda dengan 
cara penilaian sebelumnya.   
 
4.2 Meningkatkan peran dosen  
Dalam kegiatan di kelas (offline) dosen berfungsi sebagai pemberi materi kuliah, pengarah diskusi, nara sumber, dan 
pendamping diskusi, memotivasi mahasiswa, mengawasi tingkah laku mahasiswa selama di kelas. Jika dibandingkan 
dengan cara konvensional dosen mempunyai kegiatan yang lebih beragam tetapi lama waktu berkegiatan dikelas tetap 
sama. Metode belajar aktif ini mengharuskan dosen untuk selalu menyiapkan perkuliahan secara matang, karena dosen 
dan mahasiswa secara bersama-sama harus tertib waktu karena semua terikat pada aturan dan tujuan yang ditentukan 
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dalam SAP dan jadwal yang diset secara rapi dalam CMS. Dosen diberi fasilitas yang mengharuskan untuk selalu 
memantau perkembangan dan kegiatan setiap mahasiswa, selain itu dosen diberi kemudahan dalam melakukan koreksi 
tugas-tugas mahasiswa sehingga dosen lebih berkonsentrasi untuk memberikan tanggapan dan motivasi pada setiap 
mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Dengan CMS, dosen mempunyai kesempatan untuk meningkatkan mutu proses 
belajar mengajar. Ini disebabkan karena tersedianya fasilitas analisis dalam bentuk data statistik penilaian. Selain itu 
disediakan fasilitas untuk memantau mutu soal kuis (ujian) dalam bentuk analisis data statistik. Secara tidak langsung 
suasana belajar (academic atmosphere) terbentuk karena interaksi dosen mahasiswa terjadi baik di dalam kelas maupun 
di luar kelas dan tak terbatas ruang dan waktu.   
 
4.3 Buku Ajar  
Buku didisain agar dapat digunakan mahasiswa untuk belajar mandiri secara online dengan memuat: GBPP, SAP, materi 
kuliah, tugas, bahan bacaan yang diambilkan dari buku referensi, latihan ujian, dan tugas.  Penulisan GBPP dan SAP 
dicantumkan dengan susunan yang tidak baku tetapi disajikan secara lebih menarik tanpa mengurangi makna, sehingga 
diharapkan mahasiswa lebih tertarik untuk membacanya. Tujuan belajar ditulis secara lengkap sehingga mahasiswa tahu 
arah belajarnya.  
 
Buku ajar yang dibuat merupakan bahan ajar yang berbeda dengan buku teks, bahan ajar disusun dan dirancang sesuai 
dengan prinsip-prinsip instruksional menggunakan teknologi informasi dan dibuat menarik. Penulisan buku bertujuan 
untuk:  
1) Meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam belajar, sehingga perlu dibuat selengkap mungkin dengan penataan 

yang semenarik mungkin dan digunakan sebagai suplemen saat mahasiswa belajar di depan komputer.  
2) Mengurangi dosen dalam memberikan kuliah dan mendorong mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang ada di 

dalam buku ajar secara bersama-sama dan membahas dalam bentuk diskusi kelompok, sehingga dosen cenderung 
menjadi pembimbing, pendamping, dan pengawas proses belajar.  

 
Implementasi model ini, kegiatan kelas dan kegiatan di luar kelas direncanakan dalam bentuk kegiatan mingguan, 
meliputi kegiatan kelompok (di dalam kelas) dalam bentuk diskusi dan dilanjutkan pada kegiatan mandiri secara online 
dalam bentuk kuis dan tugas. Setiap kegiatan diberi bobot untuk dasar pengumpulan poin, rincian kegiatan dan poin 
penilaian seperti pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Rencana Distribusi Beban Belajar dan Poin Penilaian 

Kelompok (di kelas) Individu (online) No Materi Presentasi Diskusi Tugas Kuis Total 

1 BAB I  Pendahuluan 40 20 20 80 
2 BAB II  Sistem Kendali Umpan Balik 40 20 20 80 
3 BAB III Sistem Linier 40 20 20 80 
4 BAB IV Alih Ragam Laplace 40 20 20 80 
5 BAB V Kestabilan 40 20 20 80 
6 BAB VI Fungsi Alih 40 20 20 80 
7 BAB VII Aljabar Diagram Blok 40 20 20 80 
8 BAB VIII Analisis dan Perancangan 40 20 20 80 
9 BAB IX Analisis Tempat Akar 40 20 20 80 
10 BAB X Perancangan Tempat Akar 40 20 20 80 
11 BAB XI Sistem Kendali Lanjut 

0 

40* 20* 20* 80* 
12 UJIAN AKHIR 200 

TOTAL POINT 1000 
             * Nilai ekstra(bonus) NILAI: A (851 – 1000), B (701 – 850), C (551 – 700), D (401 – 550), E (000 – 400) 
 

Tabel 2. Realisasi Distribusi Beban Belajar dan Poin Penilaian 
 

Kelompok (di kelas) Individu (online) No Materi Presentasi Diskusi Tugas Kuis Total 

1 BAB I  40 20 20 80 
2 BAB II  40 20 20 80 
3 BAB III  0 20 20 40 
4 BAB IV  40 20 20 80 
5 BAB V  40 20 20 80 
6 BAB VI  40 20 20 80 
7 BAB VII  40 20 20 80 
8 BAB VIII  40 20 20 80 
9 BAB IX 40 20 20 80 
10 BAB X 

0 

40 20 20 80 
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11 BAB XI  0 20* 20* 40* 
12 UJIAN AKHIR 200 

TOTAL POINT 1000 
  * Nilai ekstra untuk mengganti diskusi BAB III yang tidak terselenggara 
 
Sistem penilaian akhir menggunakan standar yang berbeda dengan yang digunakan pada test sebelumnya hal ini 
diperlukan untuk mendorong mahasiswa untuk lebih aktif mengingat ada perubahan budaya belajar yang cukup 
signifikan sehingga dibutuhkan stimulus bagi mahasiswa. Pada prinsipnya setiap kegiatan memiliki bobot penilaian. 
Meskipun demikian hasil ujian dapat dikonversi untuk dibandingkan dengan hasil ujian pada model belajar sebelumnya. 
Karena pengaruh kegiatan dosen dan kegiatan akademik kampus yang lain, rencana distribusi beban belajar dan kegiatan 
belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga poin penilaian ada 
sedikit perubahan (Tabel 2) agar total nilai maksimum yang dapat diperoleh mahasiswa tetap 1000.  

 
Tabel 3.  Partisipasi Kegiatan Belajar Mahasiswa  

Kelompok (di kelas) Individu (online) No Materi Diskusi % Tugas % Kuis % 
1 BAB I  48 52.7 65 71.4 77 84.6 
2 BAB II  66 72.5 66 72.5 77 84.6 
3 BAB III  - 0 63 69.2 77 84.6 
4 BAB IV  51 56.0 57 62.6 71 78.0 
5 BAB V  58 63.7 49 53.8 46 50.5 
6 BAB VI  66 72.5 40 43.9 64 70.3 
7 BAB VII  48 52.7 45 49.5 62 68.1 
8 BAB VIII  40 43.9 32 35.2 63 69.2 
9 BAB IX 51 56.0 41 45.1 62 68.1 
10 BAB X 42 46.2 42 46.2 60 65.9 
11 BAB XI  -  42* 46.2 42* 46.2 
12 Ujian Akhir 65 71.4 

 
Uji coba dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2006/2007, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini 91 
orang, terbagi menjadi dua kelas. Tabel 3 memperlihatkan partisipasi belajar mahasiswa pada kegiatan di kelas maupun 
di luar kelas, dengan distribusi poin penilaian tampak pada Tabel 4. Tampak partisipasi mahasiswa lebih banyak 
dilakukan secara online (di luar kelas) dibandingkan dengan partisipasi di dalam kelas.  
 
Setiap tipe soal dikembangkan untuk keperluan proses pengacakan. Jika dilihat dari ujian akhir yang diperoleh mahasiwa 
kemudian dilakukan penilaian dengan cara lama, diperoleh perbandingan pencapaian nilai ujian akhir tampak pada tabel 
5. Terlihat ada kenaikan prestasi studi yang cukup siginifikan, terutama persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A 
dan B meningkat. 

    Tabel 4. Perolehan Poin Hasil Belajar Mahasiswa 
Kelompok (di kelas) Individu (online) 

Diskusi (40) Tugas (20) Kuis (20) No Materi 
Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max 

1 BAB I  16 37.2 40 1 14 20 8 17.5 20 
2 BAB II  32 39.3 40 1 10.2 20 2 15.7 20 
3 BAB III  - - - 2 10 20 2 15.9 20 
4 BAB IV  30 38.9 40 3 10.7 20 4 17 20 
5 BAB V  20 37.2 40 1 14.3 20 1 16.9 20 
6 BAB VI  35 39.7 40 5 12.95 20 8 12.95 20 
7 BAB VII  40 40 40 2 10.8 20 2 13.6 18 
8 BAB VIII  36 39.6 40 5 11.5 20 2 14.3 20 
9 BAB IX 10 32.7 40 2 12.5 20 5 9.5 20 

10 BAB X - - - - - - 2 13 18 
11 BAB XI  - - - 2 15.4 18 5 7.4 20 
12 Ujian Akhir 36 130.5 176 

 
Tabel 5. Pencapaian Nilai Ujian Akhir 

Konvensional E-Learning No Nilai Jml % Jml % 
1 A 0 0 17 26.1 
2 B 0 0 27 41.5 
3 C 1 0.8 11 16.9 
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4 D 7 6 7 10.7 
5 E 109 93.2 3 4.5 
Jumlah 117 100 65 100 

 
Karena pola penilaian yang berbeda, hasil akhir menunjukkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai E mencapai 
16.6%, dan nilai D 21.9%. Tetapi kasus ini didominasi mahasiswa mengulang (lama). Hal ini menunjukkan bahwa sistem 
ini masih memerlukan adaptasi mahasiswa oleh karena terjadinya pergeseran cara belajar mahasiswa, terutama dalam 
model ini mahasiswa dituntut lebih banyak belajar mandiri (aktif) dan hal ini sangat berpengaruh pada mahasiswa yang 
mengulang (angkatan lama). 

Tabel 6. Pencapaian Nilai Kuliah 
Konvensional E-Learning No Nilai Jml % Jml % 

1 A 0 0 10 10.9 
2 B 0 0 29 31.8 
3 C 1 0.7 15 16.6 
4 D 7 5.2 20 21.9 
5 E 109 80.7 15 16.6 
6 K* 18 13.4 2 2.2 
Jumlah 135 100 91 100 

 
* Nilai K untuk mahasiswa yang tidak mengikuti ujian pada sistem konvensional atau yang tidak aktif mengikuti kuliah 
dan ujian pada sistem yang menggunakan e-learning. 
 
5. Kesimpulan 
Bila dibandingkan antara proses pembelajaran dengan model konvensional dengan model belajar aktif menggunakan 
Course Management System (CMS) pada mata kuliah Teknik Kendali Dasar ini terlihat persentase partisipasi untuk 
mengikuti ujian yang naik, perolehan hasil ujian yang naik, persentase partisipasi dalam kegiatan kelas yang turun, serta 
ragam kegiatan belajar yang naik.   
 
Dilihat hasil secara keseluruhan, pengaruh penggunaan cara belajar aktif dibantu dengan teknologi informasi tidak hanya 
pada hasil nilai yang diperoleh yang telah meningkat, tetapi telah terjadi pergeseran kegiatan dosen dan mahasiswa 
dengan sistem belajar aktif yang cukup mencolok. Peran dosen tidak lagi fokus sebagai pengajar tetapi sebagai pengatur, 
pendamping, dan pemantau kegiatan belajar mahasiswa. Kegiatan mahasiswa tidak hanya berkutat pada dirinya sendiri 
yaitu mengikuti kuliah, belajar, mengerjakan tugas, dan ujian, tetapi mahasiswa dikondisikan untuk dapat meningkatkan 
kemampuan diri, belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar cara belajar untuk menuju kemandirian belajar.   
 
Secara tidak langsung sistem ini membantu terciptanya akademik atmosfer oleh karena mahasiswa lebih aktif belajar dan 
interaksi antara mahasiswa dengan dosen lebih banyak. 
 
6. Keterbatasan Penelitian 
Electronics Learning dengan menggunakan CMS (Course Management System) dan sistem belajar aktif meskipun dalam 
penelitian ini terbukti sudah dapat meningkatkan prestasi studi mahasiswa, tetapi masih memerlukan penelitian lebih 
lanjut terutama untuk menemukan disain instruksional yang tepat agar betul-betul dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi proses belajar mengajar yang maksimal. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor internal mahasiswa yang dapat 
mempengaruhi hasil belajar, terutama kemampuan dan kesempatan menggunakan komputer sebagai sarana belajar.  
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