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E LEARNING

MANFAAT

Manfaat e-Learning menurut A. W. Bates (Bates, 1995) 
dan K. Wulf (Wulf, 1996) terdiri atas 4 hal, yaitu: 

� Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara 
peserta didik dengan guru atau instruktur (enhance 
interactivity) apabila dirancang secara cermat.

� Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran 
dari mana dan kapan saja (time and place flexibility).

� Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas 
(potential to reach a global audience).

� Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan 
materi pembelajaran (easy updating of content as 
well as archivable capabilities). 

MANFAAT E-LEARNING BERBASIS WEB

Manfaat penggunaan internet, khususnya dalam 
pendidikan terbuka dan jarak jauh (Elangoan, 1999, 
Soekartawi, 2002; Mulvihil, 1997; Utarini, 1997), antara 
lain dapat disebutkan sbb:

� Tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan 
siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui 
fasilitas internet secara regular atau kapan saja 
kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa 
dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu.
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� Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau 
petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadual 
melalui internet, sehingga keduanya bisa saling 
menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari

� Siswa dapat belajar atau me-review bahan ajar setiap 
saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat 
bahan ajar tersimpan di komputer.

� Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang 
berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat 
melakukan akses di internet secara lebih mudah.

� Baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi 
melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah 
peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu 
pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

� Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif 
menjadi aktif

� Relatif lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang 
tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah 
konvensional, bagi mereka yang sibuk bekerja, bagi 
mereka yang bertugas di kapal, di luar negeri, dsb-
nya.

Dari berbagai komentar yang dilontarkan, ada tiga 
persamaan dalam hal manfaat yang bisa dinikmati dari 
e-learning :

1. Fleksibilitas

Jika pembelajaran konvensional di kelas 
mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-
jam tertentu (seringkali jam ini bentrok dengan 
kegiatan rutin siswa), maka e-learning memberikan 
fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat 
untuk mengakses pelajaran. 

2. Independent Learning

E-learning memberikan kesempatan bagi 
pembelajar untuk memegang kendali atas 
kesuksesan belajar masing-masing, artinya 
pembelajar diberi kebebasan untuk menentukan 
kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan 
bagian mana dalam satu modul yang ingin 
dipelajarinya terlebih dulu
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3. Biaya

Banyak biaya yang bisa dihemat dari cara 
pembelajaran dengan e-learning. Biaya di sini tidak 
hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi non-
finansial. 

� Contoh

� http://tutor.binuscenter.com/

� http://ilmukomputer.org/

� http://bse.kemdikbud.go.id/


