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I. Abstrak 

Mengajar merupakan sebuah proses menyampaikan sesuatu atau membantu orang 

lain dari yang tidak bisa menjadi bisa atau dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Sedangkan, Belajar merupakan sebuah proses untuk mencari tahu, dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Moodle adalah sebuah program aplikasi 

yang dapat membuat sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Moodle 

digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Pada dasarnya kata mandiri 

mengandung arti tidak tergantung pada orang lain, bebas, dan dapat melakukan sendiri. 

siswa/peserta didik yang belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar 

tanpa harus menghadiri pelajaran yang diberikan guru/instruktur di kelas.  

 

II. Pendahuluan  

a. Latar Belakang 

Mengajar merupakan sebuah proses menyampaikan sesuatu atau membantu 

orang lain dari yang tidak bisa menjadi bisa atau dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Mengajar juga sesuatu hal untuk membantu orang lain. Mengajar dengan baik 

memerlukan beberapa skill yang bagus yaitu, ketrampilan mebuat suasana mengajar 

menyenangkan, dan kemampusan untuk menyampaikan sesuatu dengan baik pula.  

Belajar merupakan sebuah proses untuk mencari tahu, dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dengan belajar manusia menjadi 

mempunyai taraf hidup yang lebih baik. Dilihat dari caranya, belajar dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu belajar formal dan belajar non-formal. Belajar formal merupakan 

cara belajar dengan melalui cara-cara formal seperti bersekolah dan lain sebagainya. 

Belajar non-formal merupakan suatu proses belajar tanpa melalui cara-cara formal, 

seperti pengalaman pribadi atau orang lain.  

Proses belajar tidak bisa lepas dari bagaimana kita memperolehnya. Oleh karena 

itu, belajar formal sangat disarankan didalam menempuh pendidikan yang baik. Belajar 

formal seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar 

pula. Hal ini disebabkan karena belajar formal membutuhkan tenaga-tenaga pembantu 

didalam penyampaian informasi pendidikan seperti guru. Perkembangan teknologi 

informasi yang amat pesat akhir-akhir ini akhirnya merubah kondisi pembelajaran yang 

selalu terikat dengan keterbatasan ruang dan waktu. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan internet semakin memudahkan para praktisi pendidikan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Ruang kelas tidak dibatasi lagi oleh sekat.  

Di era globalisasi ini, penyampain Ilmu Pengetahuan sudah mulai 

dikombinasikan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengkombinasikan ini 

diharapkan dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan lebih 

mudah. Dimana zaman sekarang hampir semua orang telah mengenal dunia computer 

terlebih dunia internet. Oleh karena itu proses pembelajaran menjadi lebih mudah, 

murah, menarik dan tentu saja menjadi lebih bermanfaat dan bermakna.  

Moodle merupakan salah satu softwere yang sangat digandrungi di zaman 

sekarang pada era pendidikan. Moodle  merupakan kependekan dari Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment  adalah sebuah program aplikasi yang dapat 



membuat sebuah media pembelajaran ke dalam bentuk web. Aplikasi ini 

memungkinkan guru dan siswa untuk masuk kedalam “ruang kelas” digital untuk 

mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan Moodle, kita dapat 

membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik dan lain-lain. 

Berdasarkan permasalah tersebut, maka dalam kesempatan ini ingin membuat 

siswa menjadi lebih mandir didalam belajar dengan memanfaatkan moodle, sehingga 

siswa lebih mudah belajar karena dapat dilaksanakan dimanapun. Selain itu siswa 

menjadi lebih nyaman dan lebih tertarik didalam belajar. 

 

b. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis didalam pemanfaatan moodle ini yaitu: 

1. Siswa dapat belajar sendiri dimanapun mereka berada. 

2. Proses belajar mengajar menjadi lebih praktis tanpa mengurangi arti dari proses 

belajar mengajar tersebut, 

 

c. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu: 

1. siswa dan guru dapat melaksanakn proses pembelajaran dimana saja sehingga 

menjai lebih praktis. 

2. Biaya yang digunakan menjadi lebih murah dibandingkan dengan melaksanakan 

secara formal disekolah. 

 

III. Landasan Teori 

a. Pengertian Moodle 

Moodle (singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar 

berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social constructionist 

pedagogy. MOODLE merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar 

mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal dengan konsep 

pembelajaran elektronik atau e-learning. Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai 

produk sumber terbuka (open source) di bawah lisensi GNU. 

Moodle pertama kali dikenalkan oleh Martin Dougiamas seorang computer 

scientist and educators, yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

mengembangkan sebuah learning management systems, disalah satu perguruan tinggi 

dikota Perth, Australia.  
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b. Cara menginstal Moodle 

Adapun beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menginstal moodle di 

laptop/Pc: 

 Downloadterlebih dahulu moodlenya di 

http://download.moodle.org/download….-latest-19.zip 

 Download xampp atau warmp server dan software lainnya sejenis yang paling 

cocok menurut Anda. 

 Untuk pengguna vista dan win 7, dianjurkan download yg zip aja untuk 

moodlenya. Kemudian extract d drive C:\xampp\htdocs. Jalankan xampp nya, 

dgn mengklik “xampp-control” d c:\Xampp. Trus klik start pada Apache dan 

Mysql. Tes dgn cara mengetik http://localhost/ pada web browser. Jika tampil 

xampp maka xampp-ny telah berjalan dgn baik. 

 Buat folder “moodledata” d C:\Xampp\. Trus klik kanan folder tersebut, pilih 

Properties. Pada tab security, klik Edit. Pilih “User/”, centang allow pada “Full 

control”.OK. 

 Buat file “config.php”: DOWNLOAD 

 Simpan di C:\Xampp\htdocs\moodle\ 

 Pada config.php di atas, telah di set beberapa hal seperti: 

 $CFG->dbtype = „mysql‟; // mysql or postgres7 (for now) 

 $CFG->dbhost = „localhost‟; // eg localhost or db.isp.com 

 $CFG->dbname = „dbmoodle‟; // database name, eg moodle 

 $CFG->dbuser = „root‟; // your database username, $CFG->dbpass = ”; // 

your database password. Untuk setting yang terdapat diantara „ — „ dapat 

diatur dan disesuaikan sendiri. 

 Ketik http://localhost/phpmyadmin/ pada web browser. Trus pada “Create new 

database” ketikkan “dbmoodle”. klik Create. 

 Ketikkan http://localhost/moodle/ pada web browser untuk memulai instalasi. 

Ikuti petunjuk sampai instalasi selesai. 

 

c. Kemandirian Belajar 

Kemandirian  berasal  dari  kata  mandiri  yang  berarti  berdiri  sendiri,  tidak 

tergantung   kepada   orang   lain.    Menurut   Kamus   Besar   Bahasa Indonesia 

(1996:625)  kemandirian  adalah  “keadaan  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  tergantung pada 

orang lain”. Kemandirian yang diwujudkan melalui tingkah laku menunjukkan sikap 

mandiri atau tingkah laku mandiri. Robert Tai dkk (2007: 27) menyatakan 

“Autonomous learning is the seed of scientific research”.  Kemandirian  belajar  

merupakan  dasar  bagi  penelitian ilmiah. Sementara itu Hermann Holstein (1987:6) 

mengartikan “Mandiri sebagai bekerja   sendiri   (berswakarsa)”.   Sedangkan   

Suharsimi   Arikunto   (1990:108) mengemukakan  “Membantu  siswa  untuk  mandiri  

berarti  menolong  mereka  dari bantuan orang lain”. Jadi dalam melakukan aktifitas 

menekankan pada kebebasan melakukan sesuatu secara langsung, bebas dari rasa takut. 

Perkembangan  dalam  bidang  teknologi  pembelajaran  menekankan  pada 

pentingnya  kemandirian  dalam  belajar.  Penerapan  sistem  pembelajaran  tuntas, 

pengajaran  perorangan,  sistem  modul,  cara  belajar  siswa  aktif  dan  pendekatan 

ketrampilan   proses   serta   pembelajaran   inkuiri   semuanya   menekankan   pada 

aktifitas  belajar  siswa  yang  tinggi.  Murid  ditingkatkan  peranannya  sehingga 

benar-benar menjadi subyek dalam proses belajar mengajar. Mereka benar-benar 

dipandang sebagai individu yang sedang berusaha meningkatkan kemampuannya 

http://penjual-mimpi.blogspot.com/2010/02/cara-instal-moodle-di-windows-vista-dan.html
http://www.ziddu.com/download/9075841/config.rar.html


melalui penguasaan berbagai pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap. Jadi 

belajar  mandiri  bermakna  belajar  yang  dilakukan  oleh  siswa  dengan  penuh 

tanggung jawab atas keberhasilan belajarnya tanpa tergantung orang lain. Hal ini 

sesuai  dengan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Mel  Silberman  (2007:  182) 

yaitu:  “Belajar  kelas  penuh  (full  class)  dan  belajar  kolaboratif  dapat  diperkaya 

dengan aktifitas  belajar  mandiri. Ketika para  peserta didik belajar  atas kemauan 

sendiri,  mereka  mengembangkan  kemampuan  memfokuskan  dan  mereflesikan.    

Bekerja atas kemauan sendiri juga memberi mereka kesempatan untuk bertanggung 

jawab secara pribadi terhadap belajarnya”. Kemandirian dalam belajar merupakan hal 

elementer dan langsung dialami oleh siswa. Dengan kemandirian ini siswa akan 

mampu bersikap mandiri dalam memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapinya,  

terutama  dalam  belajar.  Dari hal  ini  tampak  bahwa  belajar  mandiri  lebih  

menekankan  pada  apa  yang  terjadi dalam  diri  siswa.  Dalam  belajar  mandiri  ini  

pula  siswa  dituntut  untuk  dapat menemukan masalahnya secara mandiri melalui 

dokumen-dokumen yang berorientasi pada tujuan belajar. 

Perwujudan  belajar  mandiri  dapat  dapat  berupa  belajar  sendiri,  belajar 

kelompok  ataupun  belajar  klasikal.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Hermann 

Holstein (1987:5) bahwa: Dengan belajar mandiri tidak berarti murid murid belajar 

secara individualistik, bahkan sebaliknya, situasi dibina untuk belajar kelompok dan 

setiap murid menjadi partner sesamanya. Dalam berkelompok itu ditanamkan rasa 

kebersamaan, kesadaran untuk bekerja sama dan gotong royong, saling membantu dan 

mengoreksi tanpa rasa takut tersinggung, menghargai pendapat dan pendirian 

sesamanya serta mampu membedakan antara seseorang sebagai persona dengan 

pendapat orang. Hal ini berarti mengarahkan murid tanpa terasa olehnya menjadi 

anggota masyarakat yang pandai bermasyarakat serta demokratis disamping dapat 

belajar tanpa memerlukan guru. Berangkat dari pengertian belajar mandiri tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah kemauan siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar yang bertumpu pada aktifitas dan tanggung jawab dengan didorong 

oleh kekuatan dari dalam diri sendiri dalam usaha mencapai tujuan yang dianggap 

bernilai dan bermanfaat. 

 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

a) Keunggulan Moodle sebagai Aplikasi e-Learning  

Moodle merupakan aplikasi yang dapat merubah suatu media pembelajaran dalam 

bentuk web. Dengan Moodle, siswa dipersilakan seolah-olah memasuki “ruang” kelas 

digital dimana didalamnya terdapat berbagai mode yang dapat diakses oleh siswa. 

Pembelajar dalam hal ini dapat membuat kuis, tugas, jurnal elektronik serta berbagai 

keperluan pembelajaran lainnya dalam tampilan web yang dengan mudah dapat diakses 

oleh siswa. Moodle merupakan aplikasi yang sangat mendukung tercapainya tujuan e-

learning. 

Beberapa keunggulan yang dimiliki Moodle dalam mendukung e-learning adalah: 

a. Sederhana, efisien dan ringan serta kompatibel dengan banyak browser. 

b. Instalasi yang diperlukan sangat mudah. 

c. Adanya dukungan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia yang memudahkan  

penggunanya. 

d. Adanya manajemen situs yang memungkinkan dilakukannya pengaturan situs 

secara keseluruhan, perubahan modul dan lain sebagainya. 



e. Tersedianya manajemen pengguna. 

f. Bisa dilakukan manajemen kursus baik penambahan maupun pengurangan kursus. 

g. Tersedianya modul chat, modul polling, modul forum, modul untuk jurnal, modul 

untuk kuis, modul untuk worskhop dan survey, serta masih banyak lagi. 

 

b) Pemanfaatan Moodle dalam Pembelajaran Siswa Mandiri 

moodle merupakan sebuah aplikasi Course Management System (CMS), yang gratis 

dapat didownload, digunakan ataupun dimodifikasi oleh siapa saja dengan lisensi secara 

GNU. Anda dapat men-download aplikasi Moodle dialamat http://www.moodle.org . 

Saat ini moodle dapat digunakan sapa saja secara open source. sistem yang dibutuhkan 

agar moodle dapat dijalankan : 

 Apache Web Server 

 PHP 

 Database MySQL atau PostgreSQL 

Dengan menggunakan  Moodle kita dapat membangun sistem dengan konsep E-

learning ataupun Distance Learning. Dengan konsep ini sistem belajar mengajar akan 

tidak terbatas ruang dan waktu. 

Berbagai bentuk materi pembelajaran dapat dimasukan dalam aplikasi moodle ini. 

Berbagai sumber (Resource) dapat ditempelkan sebagai mteri pembelajaran. 

Berikut ini beberapa aktivitas pembelajaran yang mendukung oleh moodle adalah 

sebagai berikut: 

 Assigment : Fasilitas ini digunakan untuk memberikan penugasan pada 

peserta pembelajaran secara online. Peserta Pembelajaran dapat mengakses 

materi tugas dan mengupulkan hasil tugas mereka dengan mengirim file 

hasil pekerjaan mereka. 

 Chat : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting. Anatara 

pengajar dan peserta pembelajaran dapat melakukan dialog teks secara 

online. 

 Forum : Sebuah forum diskusi secara online dapat diciptakan dalam 

membahas suatu materi pembelajaran. Antara pengajar dan peserta 

pembelajaran dapat membahas topik-topik belajar dalam suatu forum 

diskusi. 

 Kuis : Dengan fasilitas ini memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun test 

secara online. 

 Survey : Fasilitas ini dilakukan untuk melakukan jajak pendapat. 

 

V. Simpulan dan Saran 

a. Simpulan 

Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar 

yang memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal dengan konsep pembelajaran 

elektronik atau e-learning. Sedangkan belajar mandiri adalah siswa/peserta didik yang 

belajar secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri 

pelajaran yang diberikan guru/instruktur di kelas. Siswa/peserta didik dapat mempelajari 

pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu dengan membaca buku atau melihat dan 

mendengarkan program media pandang-dengar (audio visual) tanpa bantuan atau 

dengan bantuan terbatas dari orang lain. Berdasarkan pengertian diatas maka moodle 

sangat membantu siswa didalam mencari kemandirian diri didalam belajar, karena 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
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dengan menggunakan moodle siswa dapat melakukan pembelajaran dimana saja tidak 

terbatas ruang dan waktu. 

 

b. Saran 

Dari uraian diatas penulis berharap agar kita sebagai generasi penerus bangsa bisa 

memanfaatkan segala teknologi yang ada dengan baik untuk kemajuan bangsa. Karena 

kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikan. Suatu teknologi 

akan mengakibatkan dampak positif atau negatif, semua tergantung pada diri kita 

masing-masing. Manfaatkanlah teknologi sebagai media pembelajaran demi menuju 

masa depan yang cerah, luas dan kritis. Karena dengan memanfaatkan teknologi sebaik-

baiknya, kita akan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dan dapat memajukan 

bangsa pula.  
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