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E LEARNING

PENGERTIAN

� Jaya Kumar C. Koran (2002), mendefinisikan e-learning sebagai 
sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan 
rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk 
menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan.

� Ada pula yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pendidikan 
jarak jauh yang dilakukan melalui media internet.

� Sedangkan Dong (dalam Kamarga, 2002) mendefinisikan e-learning 
sebagai kegiatan belajar asynchronous melalui perangkat elektronik 
komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan
kebutuhannya. 

� Onno W. Purbo (2002) menjelaskan bahwa istilah “e” atau singkatan 
dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk
segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha 
pengajaran lewat teknologi elektronik internet.

� Pengajaran boleh disampaikan secara 
‘synchronously’ (pada waktu yang sama) ataupun 
‘asynchronously’ (pada waktu yang berbeda).

� Pembelajaran Tradisional dengan e-learning yaitu 
kelas ‘tradisional’, guru dianggap sebagai orang yang 
serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu 
pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan Suasana 
pembelajaran ‘e-learning’ akan ‘memaksa’ pelajar 
memainkan peranan yang lebih aktif dalam 
pembelajarannya.
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Perkembangan Aplikasi E-Learning dari Masa ke Masa

� 1990: CBT 1990: CBT 1990: CBT 1990: CBT (Computer Based Training) (Computer Based Training) (Computer Based Training) (Computer Based Training) 

Era dimana mulai bermunculan aplikasi e-learning 
yang berjalan dalam PC standalone ataupun 
berbentuk kemasan CD-ROM. Isi berupa materi 
dalam bentuk tulisan maupun multimedia (video dan 
audio) dalam format MOV, MPEG-1 atau AVI. 
Perusahaan perangkat lunak Macromedia 
mengeluarkan tool pengembangan bernama 
Authorware, sedangkan Asymetrix (sekarang 
bernama Click2learn) juga mengembangkan 
perangkat lunak bernama Toolbook. 

� 1994: Paket1994: Paket1994: Paket1994: Paket----Paket CBT Paket CBT Paket CBT Paket CBT 
Seiring dengan mulai diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak 
tahun 1994 muncul CBT dalam Kuliah Umum Ilmu Komputer 
dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi 
secara massal. 

� 1997: LMS (1997: LMS (1997: LMS (1997: LMS (Learning Management SystemLearning Management SystemLearning Management SystemLearning Management System) ) ) ) 
Seiring dengan perkembangan teknologi internet di dunia, 
masyarakat dunia mulai terkoneksi dengan internet. 
Kebutuhan akan informasi yang cepat diperoleh menjadi 
mutlak, dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Disinilah 
muncul sebutan Learning Management System atau biasa 
disingkat dengan LMS. Perkembangan LMS yang semakin 
pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah 
interoperability antar LMS yang ada dengan suatu standar. 

� 1999: Aplikasi 1999: Aplikasi 1999: Aplikasi 1999: Aplikasi eeee----LearningLearningLearningLearning Berbasis Web Berbasis Web Berbasis Web Berbasis Web 

Perkembangan LMS menuju ke aplikasi e-learning 
berbasis Web secara total, baik untuk pembelajar 
(learner) maupun administrasi belajar mengajarnya. 
LMS mulai digabungkan dengan situs-situs ortal yang 
pada saat ini boleh dikata menjadi barometer situs-
situs informasi, majalah, dan surat kabar dunia. Isi 
materinya juga semakin kaya dengan perpaduan 
multimedia, video streaming, serta penampilan 
interaktif dalam berbagai pilihan format data yang 
lebih standar, berukuran kecil dan stabil

HAKEKAT

� E-learning bukan hanya memindahkan semua 
pembelajaran pada internet. Hakekat e-learning adalah 
proses pembelajaran yang dituangkan melalui teknologi 
internet. Disamping itu prinsip sederhana, personal, dan 
cepat perlu dipertimbangkan. 

� Fenomena ini sangat menarik dalam mendesain e-
learning, dengan membuat sistem yang mampu 
menghanyutkan peserta didik untuk mengikuti setiap 
langkah belajar di dalamnya seperti layaknya ketika 
bermain sebuah games. Penerapan teori games dalam 
merancang materi e-learning perlu dipertimbangkan 
karena pada dasarnya setiap manusia menyukai 
permainan. 
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HAKEKAT

� Secara ringkas, e-learning perlu diciptakan seolah-olah 
peserta didik belajar secara konvensional, hanya saja 
dipindahkan ke dalam sistem digital melalui internet. 
Oleh karena itu e-leraning perlu mengadaptasi unsur-
unsur yang biasa dilakukan dalam sistem pembelajaran 
konvensional. 

� Pengembangan e-learning tidak hanya menyajikan 
meteri pelajaran secara on-line saja, namun harus 
komunikatif dan menarik. Materi pelajaran didesain 
seolah peserta didik belajar dihadapan pengajar melalui 
layar komputer yang dihubungkan melalui jaringan 
internet. 

KARAKTERISTIK

� Memanfaatkan jasa teknologi elektronik; di mana 
guru dan siswa, siswa dan sesama siswa atau guru 
dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan 
relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal 
yang protokoler;

� Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media
dan computer networks)

� Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self
learning materials) disimpan di komputer sehingga 
dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di 
mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya.

KARAKTERISTIK

� Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, 
hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan 
dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap 
saat di komputer.

� Contoh Materi Fisika

� Contoh TIK


