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STRATEGI BELAJAR STRATEGI BELAJAR STRATEGI BELAJAR STRATEGI BELAJAR 
EEEE----LEARNINGLEARNINGLEARNINGLEARNING

E LEARNING Dari beberapa sistem e-Learning yang dikembangkan, 
secara umum kita dapat membagi berdasarkan sifat 
interaktivitasnya menjadi 2 (dua) kelompok:

� Pertama, sistem yang bersifat statis. Pengguna 
sistem ini hanya dapat men-download bahan-bahan 
belajar yang diperlukan. Sedangkan dari sisi 
administrator, ia hanya dapat meng-upload file-file 
materi. Pada sistem ini memang suasana belajar yang 
sebenarnya tak dapat dihadirkan, misalnya jalinan 
komunikasi. 

� Sistem ini cukup berguna bagi mereka yang mampu 
belajar otodidak dari sumber-sumber bacaan yang 
disediakan dalam sistem ini, baik yang berformat 
HTML, PowerPoint, PDF, maupun yang berupa video. 
Kalaupun digunakan, sistem ini berfungsi untuk 
menunjang aktivitas belajar-mengajar yang dilakukan 
secara tatap muka di kelas.
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� Kedua, sistem yang bersifat dinamis. Fasilitas yang 
ada pada sistem ini lebih bervariasi dari apa yang 
ditawarkan sistem pertama. Pada sistem kedua ini, 
fasilitas seperti forum diskusi, chat, e-mail, alat bantu 
evaluasi pembelajaran, manajemen pengguna, serta 
manajemen materi elektronis sudah tersedia. 
Sehingga pengguna mampu belajar dalam 
lingkungan belajar yang tidak jauh berbeda dengan 
suasana kelas. 

� Sistem kedua ini dapat digunakan untuk membantu 
proses transformasi paradigma pembelajaran dari 
teacher-centered menuju student-centered. Bukan 
lagi pengajar yang aktif memberikan materi atau 
meminta mahasiswa bertanya mengenai sesuatu 
yang belum dipahami, tetapi disini mahasiswa dilatih 
untuk belajar secara kritis dan aktif. 

� Sistem e-Learning yang dikembangkan dapat 
menggunakan pendekatan metode belajar 
kolaboratif (collaborative learning) maupun belajar 
dari proses memecahkan problem yang disodorkan 
(problem-based learning).

Tentang kondisi pembelajaran dan fasilitas apa yang 
sesuai, dapat kita lihat pada tabel berikut  (diadopsi 
dari Distance Learning and Sun Microsystems, 1999):
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Synchronous Asynchronous

Same Place Classroom 
Learning Center,

Laboratory , Library 

Different Place

Audioconferencing 
Videoconferencing 

Satellite delivery 
Chat Room, Instrutor-led,

(Synchronous Learning 

Systems)
Synchronous Streaming 

WWW, Learning 
Management Systems , 

Video tape/audio tape , 
CD-ROM, Archived 

Streamed, Video, Email

� Kondisi Pertama, yaitu belajar di waktu dan tempat 
yang sama. Belajar model seperti ini tak lain adalah 
belajar di ruang kelas.

� Kondisi Kedua, yaitu belajar di waktu yang berbeda, 
tetapi di tempat yang sama. Untuk belajar model 
seperti ini kita memerlukan Learning Center, 
Laboratory, serta Library. 

� Kondisi Ketiga, yaitu belajar di waktu yang sama, 
tetapi di tempat yang berbeda. Untuk belajar model 
seperti ini kita memerlukan Audioconferencing, 
Videoconferencing, Satellite delivery, Chat Room, 
Instrutor-led (Synchronous Learning Systems), 
Synchronous Streaming.

� Kondisi Keempat, yaitu belajar di waktu dan tempat 
yang berbeda. Untuk belajar model seperti ini, kita 
memerlukan infrastruktur Internet, Learning 
Management System (LMS), serta materi e-Learning 
yang pedagogical soundness.

Metode klasikal, yaitu penggunaan media komputer 
dengan sebuah media tayang lebar. 

Untuk metode ini dapat digunakan peralatan :

� 1 unit komputer + multimedia proyektor (LCD 
Proyektor), atau

� 1 unit komputer + televisi
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Metode kelompok, metode ini dapat diterapkan pada 
kelas dengan  sejumlah kecil komputer. Sebuah 
komputer digunakan untuk beberapa siswa. Cara ini 
memungkinkan siswa untuk saling berdiskusi. 

Metode individual, , , , yaitu satu orang siswa dengan  
sebuah komputer. 

� Metode ini dapat digunakan untuk sekolah yang 
memiliki banyak komputer (laboratorium). 

� Siswa juga dapat mengcopy software untuk 
digunakan di rumah sebagai bahan remedial. 

� Siswa dapat menggunakan media internet di luar 
jam sekolah, untuk menerima/kirim tugas, mencari 
bahan dari luar sekolah.


