
Definisi V-Class Pengganti Kelas :  
Adalah proses belajar mengajar dimana pengajar tidak berada pada 
ruangan yang sama secara fisik dan waktu sepanjang proses 
pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan  

 
Ketentuan Pelaksanaan : 

1. eLearning dilaksanakan untuk dua (2) pertemuan terakhir dan memiliki 
bobot yang sama dengan tatap muka di kelas 

2. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses belajar-mengajar, sehingga 
kehadiran mahasiswa harus dilihat berdasarkan aktifitas mahasiswa 
melalui login ke sistem eLearning (pengganti absent di kelas)  

3. eLearning dilaksanakan secara online melalui Internet pada suatu aplikasi 
eLearning resmi Universitas Gunadarma (http://elearning.gunadarma.ac.id 
kemudian pilih V-CLASS atau http://v-class.gunadarma.ac.id -
menggunakan engine moodle), dimana dosen dan mahasiswa dapat 
saling berkomunikasi melalui Internet, baik melalui forum maupun jalur 
lainnya dengan mengaktifkan aplikasi chat pada engine moodle)  

4. Isi eLearning disiapkan oleh Dosen yang bersangkutan yang terdiri dari 
Materi/teori dan Latihan sesuai dengan SAP yang sudah ada  

5. Mahasiswa dapat mengetahui hasil pembelajarannya  
6. eLearning dilaksanakan pada waktu yang sudah disepakati oleh dosen 

dan mahasiswa dimana tidak mengganggu proses belajar mengajar yang 
lainnya  

7. Jadwal kegiatan eLearning per dosen dapat ditetapkan di sistem sehingga 
mahasiswa dapat mengetahui kapan kegiatan eLearning diselenggarakan. 
Pemberitahuan tentang jadwal tersebut diumumkan juga melalui 
studentsite  

8. Penilaian keseluruhan kegiatan eLearning merupakan bagian dari 
keseluruhan nilai Akhir mahasiswa (15%) 

9. Penilaian berdasarkan  
a. Kehadiran siswa dalam eLearning dengan mendownload materi 

ajar (20%) serta login ke sistem  
b. Menjawab pertanyaan/tugas (50%)  
c. Keaktifan dalam diskusi (30%), dimana dosen diharapkan dapat 

membangkitkan diskusi melalui pemberian suatu topik diskusi  
10. Hasil absensi dan penilaian dilaporkan ke sekretariat dosen yang nantinya 

direkap sebagai kehadiran mengajar untuk kelas-kelas yang diampu  
11. Mahasiswa dapat mengakses V-Class dengan menggunakan account dan 

password studentsite. Apabila terjadi masalah seperti  
a. Lupa password studentsite  

Melapor ke bagian Media and Information Center, gd 2 lt 3 Depok   
Telp  : 78881073  
Email  : mediacenter@gunadarma.ac.id 

b. Mahasiswa pindah jurusan sehingga belum memiliki student site 
Melapor ke bagian Elearning Center, gd 2 lt 3 Depok  
Email  : elearning@gunadarma.ac.id  


