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Abstract: E-Learning is one of the modern learning alternatives which is widely implied in education 

nowadays.  This learning activity is possible to do since the impacts of the development information 

technology has reached countries broadly.  The advantages of the learning activities are (1) increasing 

the learning interaction between students and instructor or teacher (enchange interactivity) ; (2) 

supporting a possibly learning interaction anywhere and anytime (time and place flexibility) ; (3) easy 

updating of content as well as archivable capabilities    
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Dewasa ini semakin bertambah banyak jum-

lah perguruan tinggi di berbagai negara yang me-

nyajikan materi perkuliahan secara elektronik, baik 

sebagai pelengkap maupun pengganti pembelajaran 

tatap muka. Beberapa perguruan tinggi menyeleng-

garakan kegiatan pembelajaran elektronik sebagai 

suplemen (tambahan) terhadap materi pelajaran 

yang disajikan secara reguler di kelas (Wildavsky, 

2001; Lewis, 2002).  Namun, beberapa perguruan 

tinggi lainnya menyelenggarakan E-Learning se-

bagai alternatif bagi mahasiswa yang berhalangan 

mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Dalam 

kaitan ini, E-Learning berfungsi sebagai pilihan 

(option) bagi mahasiswa.   

Beberapa perguruan tinggi di luar negeri, mi-

salnya Kanada, telah menjadikan pembelajaran ele-

ktronik sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Artinya, selur-

uh kegiatan perkuliahan diikuti oleh mahasiswa 

melalui pemanfaatan internet, mulai dari pendaftar-

an diri, untuk mengikuti kuliah, konsultasi akade-

mik, penyelesaian tugas-tugas, sampai dengan eva-

luasi kegiatan belajar mahasiswa. Dengan demiki-

an, mahasiswa dapat memilih apakah akan mengi-

kuti kegiatan kuliah secara tatap muka, secara 

online, atau perpaduan keduanya. Masing-masing 

pilihan ini dihargai sama secara akademik. 

Kecenderungan untuk mengembangkan E-

Learning sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan se-

makin meningkat sejalan dengan perkembangan di 

bidang teknologi komunikasi dan informasi.  Infra-

struktur di bidang telekomunikasi yang menunjang 

penyelenggaraan E-Learning tidak lagi menjadi 

monopoli kota-kota besar, tetapi secara bertahap 

sudah mulai dapat dinikmati oleh mereka yang 

berada di kota-kota tingkat kabupaten. Artinya, 

masyarakat yang berada di kabupaten telah dapat 

“berinternet ria”. 

Di samping peningkatan infrastruktur pada 

bidang telekomunikasi, baik ketersediaan dan ca-

kupan maupun kualitasnya, lembaga pendidikan 

dan pelatihan, terutama lembaga pendidikan tinggi, 

tampak terus melengkapi dirinya dengan berbagai 

fasilitas yang memungkinkan para civitas acade-

mica memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi 

yang tersedia untuk menunjang peningkatan kua-

litas pembelajaran dan pemberian layananan kepa-

da mahasiswa. Berbagai fasilitas yang dimaksud 

antara lain adalah berupa pengadaan perangkat 

komputer (lab komputer), koneksi ke internet (in-

ternet connectivity), pengembangan website, pe-

ngembangan Local Area Network (LAN), dan pe-

ngembangan intranet.  
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Pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk 

pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia se-

makin kondusif dengan diterbitkannya Surat Kepu-

tusan Menteri Departemen Pendidikan Nasional 

tahun 2001 yang mendorong perguruan tinggi kon-

enional untuk menyelenggarakan pendidikan jarak 

jauh (dual mode). Dengan iklim yang kondusif ini, 

beberapa perguruan tinggi telah melakukan berba-

ai persiapan, seperti penugasan para dosen untuk 

(a) mengikuti pelatihan tentang pengembangan ba-

an belajar elektronik, (b) mengidentifikasi berbagai 

platform pembelajaran elektronik yang tersedia, 

dan (c) melakukan eksperimen tentang penggunaan 

platform pembelajaran elektronik tertentu untuk 

menyajikan materi perkuliahan.  

Melalui kegiatan pembelajaran elektronik, 

siswa dapat berkomunikasi dengan guru kapan sa-

a, yaitu melalui e-mail. Demikian juga sebaliknya. 

Sifat komunikasi bisa tertutup antara satu siswa de-

gan guru atau bahkan bersama-sama melalui papan 

buletin. Komunikasi juga bisa dipilih, mau secara 

serentak atau tidak (Soekartawi, 2002).  Melalui E-

Learn-ing, para siswa/mahasiswa dimungkinkan 

untuk tetap dapat belajar sekalipun tidak hadir se-

cara fisik di dalam kelas. Kegiatan belajar menjadi 

sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan 

ketersediaan waktu para siswa/mahasiswa. Kegia-

tan pembelajaran terjadi melalui interaksi siswa/ 

mahasiswa dengan sumber belajar yang tersedia 

dan dapat diakses dari internet.  

Sehubungan dengan beberapa hal yang telah 

diuraikan di atas, tulisan ini akan mencoba meng-

kaji tentang penyelenggaraan E-Learning sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran. Tulisan ini diha-

rapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi lem-

baga-lembaga pendidikan atau pelatihan dalam me-

rencanakan penyelenggaraan kegiatan pembelajar-

an melalui media elektronik. Karena itu, di dalam 

artikel ini dibahas antara lain pengertian tentang E-

Learning, fungsi pembelajaran elektronik, manfaat 

pembelajaran elektronik, dan penyelenggaraan 

pembelajaran elektronik. 

 

APAKAH E-LEARNING ITU? 

 

Pembelajaran elektronik atau E-Learning te-

lah dimulai pada tahun 1970-an (Waller and Wil-

son, 2001). Berbagai istilah digunakan untuk me-

ngemukakan gagasan tentang pembelajaran elek-

tronik, antara lain adalah: online learning, internet-

enabled learning, virtual learning, atau web-based 

learning. Dalam kaitan ini, yang diperlukan adalah 

kejelasan tentang kegiatan belajar yang bagaimana-

kah yang dapat dikatakan sebagai E-Learning? 

Apakah seseorang yang menggunakan komputer 

dalam kegiatan belajarnya dan melakukan akses 

berbagai informasi (materi pembelajaran) dari In-

ternet, dapat dikatakan telah melakukan E-Learn-

ing? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, 

ilustrasi berikut ini mungkin akan dapat membantu 

memperjelas pengertian E-Learning (Newsletter of 

ODLQC, 2001). Ada seseorang yang membawa 

laptop ke sebuah tempat yang berada jauh di gu-

gusan kepulauan kecil yang terpencil. Dari tempat 

yang sangat terpencil ini, orang tersebut mulai 

menggunakan laptopnya dan melakukan akses ter-

hadap berbagai materi program pelatihan yang ter-

sedia. Tidak ada layanan bantuan belajar dari tutor 

maupun dukungan layanan belajar bentuk lainnya. 

Dalam konteks ini, apakah orang tersebut dapat di-

katakan telah melaksanakan E-Learning?  Jawab-

annya adalah tidak. Mengapa? Karena yang ber-

sangkutan di dalam kegiatan pembelajaran yang di-

lakukannya tidak memperoleh layanan bantuan be-

lajar dari tutor maupun layanan bantuan belajar la-

innya. Bagaimana kalau yang bersangkutan mem-

punyai telepon genggam dan kemudian berhasil 

menggunakannya untuk menghubungi seorang tu-

tor? Apakah dalam konteks yang demikian ini da-

pat dikatakan bahwa yang bersangkutan telah me-

laksanakan E-Learning? Jawabannya adalah ya. 

Dari ilustrasi tersebut di atas, setidak-tidak-

nya dapat ditarik tiga hal penting sebagai persya-

ratan kegiatan E-Learning, yaitu: (a) kegiatan pem-

belajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan 

(“jaringan” dalam uraian ini dibatasi pada penggu-

naan internet, jaringan dapat saja mencakup LAN 

atau Website eLearners.com/WAN), (b) tersedia-

nya dukungan layanan belajar yang dapat diman-

faatkan oleh peserta belajar, misalnya CD-ROM, 

atau bahan cetak, dan (c) tersedianya dukungan la-

yanan tutor yang dapat membantu peserta belajar 

apabila mengalami kesulitan.  

Di samping ketiga persyaratan tersebut di 

atas masih dapat ditambahkan persyaratan lainnya, 

seperti adanya: (a) lembaga yang menyelenggara-

kan kegiatan E-Learning, (b) sikap positif dari pe-
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serta didik dan tenaga kependidikan terhadap tek-

nologi komputer dan internet, (c) rancangan sistem 

pembelajaran yang dapat diketahui oleh setiap pe-

serta belajar, (d) sistem evaluasi terhadap kemaju-

an atau perkembangan belajar peserta belajar, dan 

(e) mekanisme umpan balik yang dikembangkan 

oleh lembaga penyelenggara. 

Dengan demikian, secara sederhana dapatlah 

dikatakan bahwa pembelajaran elektronik (E-

Learning) merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan (Internet, LAN, WAN) se-

bagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi 

serta didukung oleh berbagai bentuk layanan bela-

jar lainnya (Brown, 2000; Feasey, 2001). Dalam 

uraian lebih lanjut, istilah “E-Learning”, “online 

learning” atau “pembelajaran elektronik” akan di-

gunakan secara bergantian namun tetap dengan pe-

ngertian yang sama seperti yang telah dikemuka-

kan. 

 

APA FUNGSI E-LEARNING? 

 

Setidaknya ada tiga fungsi pembelajaran 

elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di da-

lam kelas (classroom instruction), yaitu sebagai 

tambahan (suplemen) yang sifatnya opsional, pe-

lengkap (komplemen), atau pengganti (substitusi) 

(Siahaan, 2002).  

Dikatakan berfungsi sebagai suplemen, apa-

bila peserta didik mempunyai kebebasan memilih, 

apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran 

elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada ke-

wajiban bagi peserta didik untuk mengakses materi 

pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsio-

nal, peserta didik yang memanfaatkannya tentu 

akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawa-

san.  

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen, 

apabila materi pembelajaran elektronik diprogram-

kan untuk melengkapi materi pembelajaran yang 

diterima siswa di dalam kelas (Lewis, 2002). Se-

bagai komplemen berarti materi pembelajaran 

elektronik diprogramkan untuk menjadi materi 

pengayaan (reinforcement) atau remedial bagi pe-

serta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelaja-

ran konvensional. Materi pembelajaran elektronik 

dikatakan sebagai enrichment, apabila kepada pe-

serta didik yang dapat dengan cepat menguasai ma-

teri pelajaran yang disampaikan guru secara tatap 

muka (fast learner) diberikan kesempatan untuk 

mengakses materi pembelajaran elektronik yang 

memang secara khusus dikembangkan untuk mere-

ka. Tujuannya agar semakin memantapkan tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran 

yang disajikan guru di dalam kelas. Sedangkan se-

bagai program remedial, apabila kepada peserta di-

dik yang mengalami kesulitan memahami materi 

pelajaran yang disajikan guru secara tatap muka di 

kelas (slow learners) diberikan kesempatan untuk 

memanfaatkan materi pembelajaran elektronik 

yang memang secara khusus dirancang untuk me-

reka. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih 

mudah memahami materi pelajaran yang disajikan 

guru di kelas.  

Dikatakan subtitusi, apabila perguruan tinggi 

atau sekolah memberikan beberapa alternatif mo-

del kegiatan pembelajaran/perkuliahan kepada para 

mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa 

dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuli-

ahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain se-

hari-hari mahasiswa. Ada tiga alternatif model ke-

giatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta di-

dik, yaitu: (1) sepenuhnya secara tatap muka (kon-

vensional), (2) sebagian secara tatap muka dan se-

bagian lagi melalui internet, atau bahkan (3) sepe-

nuhnya melalui internet.  

Alternatif model pembelajaran mana pun 

yang akan dipilih mahasiswa tidak menjadi masa-

lah dalam penilaian. Karena ketiga model penyaji-

an materi perkuliahan mendapatkan pengakuan 

atau penilaian yang sama. Jika mahasiswa dapat 

menyelesaikan program perkuliahannya dan lulus 

melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui 

internet, atau bahkan melalui perpaduan kedua mo-

del ini, maka institusi penyelenggara pendidikan 

akan memberikan pengakuan yang sama. Keadaan 

yang sangat fleksibel ini dinilai sangat membantu 

mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian per-

kuliahannya. 

 

APA MANFAAT E-LEARNING? 

 

E-Learning mempermudah interaksi antara 

peserta didik dengan bahan/materi pelajaran. De-

mikian juga interaksi antara peserta didik dengan 

dosen/guru/instruktur maupun antara sesama peser-

ta didik. Peserta didik dapat saling berbagi infor-

masi atau pendapat mengenai berbagai hal yang 
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menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengem-

bangan diri peserta didik. Guru atau instruktur da-

pat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di 

tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh 

para peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru/ 

instruktur dapat pula memberikan kesempatan ke-

pada peserta didik untuk mengakses bahan belajar 

tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat 

diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam 

rentangan waktu tertentu pula (Website Kudos, 

2002). 

Secara lebih rinci, manfaat E-Learning da-

pat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut peserta 

didik dan guru.  Dilihat dari peserta didik, kegiatan 

E-Learning dimungkinkan berkembang suatu flek-

sibilitas belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik 

dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat 

dan berulang-ulang. Peserta didik juga dapat ber-

komunikasi dengan guru/dosen setiap saat. Dengan 

kondisi yang demikian ini, peserta didik dapat le-

bih memantapkan penguasaannya terhadap materi 

pembelajaran. Hal ini akan terbukti manakala fasi-

litas infrastruktur tidak hanya tersedia di daerah 

perkotaan tetapi telah menjangkau daerah kecama-

tan dan pedesaan, maka kegiatan E-Learning akan 

memberikan manfaat (Brown, 2000) kepada peser-

ta didik yang (1) belajar di sekolah-sekolah kecil di 

daerah-daerah miskin untuk mengikuti mata pelaja-

ran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh seko-

lahnya, (2) mengikuti program pendidikan keluarga 

di rumah (home schooling) untuk mempelajari ma-

teri pembelajaran yang tidak dapat diajarkan oleh 

para orangtuanya, seperti bahasa asing dan ketera-

mpilan di bidang komputer, (3) merasa phobia de-

ngan sekolah, atau peserta didik yang dirawat di 

rumah sakit maupun di rumah, yang putus sekolah 

tetapi berminat melanjutkan pendidikannya, yang 

dikeluarkan oleh sekolah, maupun peserta didik 

yang berada di berbagai daerah atau bahkan yang 

berada di luar negeri, dan (4) tidak tertampung di 

sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidi-

kan. 

 Dilihat dari sudut guru, kegiatan E-Learn-

ing (Soekartawi, 2002a,b), memiliki beberapa man-

faat yang diperoleh guru/dosen/instruktur antara 

lain adalah bahwa guru/dosen/ instruktur dapat: (1) 

lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-ba-

han belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesu-

ai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang 

terjadi, (2) mengembangkan diri atau melakukan 

penelitian guna peningkatan wawasannya karena 

waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak, (3) 

mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Bahkan 

guru/dosen/instruktur juga dapat mengetahui kapan 

peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, 

berapa lama sesuatu topik dipelajari, serta berapa 

kali topik tertentu dipelajari ulang, (4) mengecek 

apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal 

latihan setelah mempelajari topik tertentu, dan (5) 

memeriksa jawaban peserta didik dan memberita-

hukan hasilnya kepada peserta didik. 

Pengetahuan dan keterampilan untuk pe-

ngembangan bahan belajar elektronik ini perlu di-

kuasai terlebih dahulu oleh guru/dosen/instruktur 

yang akan mengembangkan bahan belajar elektro-

nik. Demikian juga dengan pengelolaan kegiatan 

pembelajarannya sendiri. Harus ada komitmen dari 

guru/dosen/instruktur yang akan memantau per-

kembangan kegiatan belajar peserta didiknya dan 

sekaligus secara teratur memotivasi peserta 

didiknya. Sedangkan manfaat pembelajaran elek-

tronik menurut A. W. Bates (Bates, 1995) dan K. 

Wulf (Wulf, 1996) terdiri atas empat  hal, yaitu:  

(1) Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran an-

tara peserta didik dengan guru atau instruktur (en-

hance interactivity). Apabila dirancang secara cer-

mat, pembelajaran elektronik dapat meningkatkan 

kadar interaksi pembelajaran, baik antara peserta 

didik dengan guru/instruktur, antara sesama peserta 

didik, maupun antara peserta didik dengan bahan 

belajar. Berbeda halnya dengan pembelajaran yang 

bersifat konvensional. Tidak semua peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran konvensional dapat, 

berani atau mempunyai kesempatan untuk me-

ngajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pen-

dapatnya di dalam diskusi. Mengapa?  Karena pada 

pembelajaran yang bersifat konvensional, kesem-

patan yang ada atau yang disediakan dosen/guru/ 

instruktur untuk berdiskusi atau bertanya jawab sa-

ngat terbatas. Biasanya kesempatan yang terbatas 

ini juga cenderung didominasi oleh beberapa pe-

serta didik yang cepat tanggap dan berani. Keadaan 

yang demikian ini tidak akan terjadi pada pembe-

lajaran elektronik. Peserta didik yang malu maupun 

yang ragu-ragu atau kurang berani mempunyai 

peluang yang luas untuk mengajukan pertanyaan 

maupun menyampaikan pernyataan/pendapat tanpa 
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merasa diawasi atau mendapat tekanan dari teman 

sekelas (Loftus, 2001). (2) Memungkinkan terjadi-

nya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan 

saja (time and place flexibility). Mengingat sumber 

belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan 

tersedia untuk diakses oleh peserta didik melalui 

internet, maka peserta didik dapat melakukan in-

teraksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan 

dari mana saja (Dowling, 2002). Demikian juga de-

ngan tugas-tugas kegiatan pembelajaran, dapat di-

serahkan kepada guru/dosen/instruktur begitu sele-

sai dikerjakan. Tidak perlu menunggu sampai ada 

janji untuk bertemu dengan guru/instruktur.  

Peserta didik tidak terikat ketat dengan 

waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan pem-

belajaran sebagaimana halnya pada pendidikan 

konvensional. Dalam kaitan ini, Universitas Terbu-

ka Inggris telah memanfaatkan internet sebagai 

media penyajian materi. Sedangkan di Universitas 

Terbuka Indonesia (UT), penggunaan internet un-

tuk kegiatan pembelajaran telah dikembangkan. 

Pada tahap awal, penggunaan internet di UT masih 

terbatas untuk kegiatan tutorial saja atau yang dise-

but sebagai “tutorial elektronik” (Anggoro, 2001).  

(3) Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang 

luas (potential to reach a global audience). De-

ngan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah 

peserta didik yang dapat dijangkau melalui ke-

giatan pembelajaran elektronik semakin lebih ba-

nyak atau meluas. Ruang dan tempat serta waktu 

tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, di mana 

saja, dan kapan saja, seseorang dapat belajar. Inte-

raksi dengan sumber belajar dilakukan melalui 

internet. Kesempatan belajar benar-benar terbuka 

lebar bagi siapa saja yang membutuhkan. (4) Mem-

permudah penyempurnaan dan penyimpanan mate-

ri pembelajaran (easy updating of content as well 

as archivable capabilities).  Fasilitas yang tersedia 

dalam teknologi internet dan berbagai perangkat 

lunak yang terus berkembang turut membantu 

mempermudah pengembangan bahan belajar elek-

tronik. Demikian juga dengan penyempurnaan atau 

pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan tuntutan 

perkembangan materi keilmuannya dapat dilaku-

kan secara periodik dan mudah. Di samping itu, 

penyempurnaan metode penyajian materi pembela-

jaran dapat pula dilakukan, baik yang didasarkan 

atas umpan balik dari peserta didik maupun atas 

hasil penilaian guru/dosen/instruktur selaku pe-

nanggung jawab atau pembina materi pembelajaran 

itu sendiri. (5) Penghematan jumlah pengajar dan 

peningkatan jumlah maksimal siswa. Permasalahan 

jumlah tenaga pengajar yang memadai merupakan 

masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan. 

Penggunaan E-Learning akan menghemat jumlah 

pengajar yang diperlukan namun akan memperluas 

jumlah siswa yang dapat ditampung ditampung da-

lam sebuah kelas. Dengan penghematan ini, diha-

rapkan dunia pendidikan dapat lebih berkonsentrasi 

pada peningkatan kualitas pendidikan, dan tidak 

lagi mengejar kuantitas pengajar saja. (6) Penghe-

matan biaya pembangunan. Biaya untuk memba-

ngun sebuah gedung sekolah dapat dikurangi sam-

pai beberapa puluh kali lipat lebih rendah, di sam-

ping itu biaya pengadaan prasarana tambahan lain 

juga dapat ditiadakan.   

 

SASARAN KEGIATAN E-LEARNING 

 

Kegiatan E-Learning lebih bersifat demo-

kratis dibandingkan dengan kegiatan belajar pada 

pendidikan konvensional. Mengapa? Peserta didik 

memiliki kebebasan dan tidak merasa khawatir 

atau ragu-ragu maupun takut, baik untuk menga-

jukan pertanyaan maupun menyampaikan penda-

pat/tanggapan karena tidak ada peserta belajar lain-

nya yang secara fisik langsung mengamati dan ke-

mungkinan akan memberikan komentar, meremeh-

kan atau mencemoohkan pertanyaan maupun per-

nyataannya (Loftus, 2001). 

Profil peserta E-Learning adalah seseorang 

yang (1) mempunyai motivasi belajar mandiri yang 

tinggi dan memiliki komitmen untuk belajar secara 

sungguh-sungguh karena tanggung jawab belajar 

sepenuhnya berada pada diri peserta belajar itu 

sendiri (Loftus, 2001), (2) senang belajar dan mela-

kukan kajian-kajian, gemar membaca demi pe-

ngembangan diri secara terus-menerus, dan yang 

menyenangi kebebasan, (3) mengalami kegagalan 

dalam mata pelajaran tertentu di sekolah konven-

sional dan membutuhkan penggantinya, atau yang 

membutuhkan materi pelajaran tertentu yang tidak 

disajikan oleh sekolah konvensional setempat mau-

pun yang ingin mempercepat kelulusannya sehing-

ga mengambil beberapa mata pelajaran lainnya me-

lalui E-Learning, serta yang terpaksa tidak dapat 

meninggalkan rumah karena berbagai pertimbang-

an (Tucker, 2000). 



 Fachri, E-Learning Sebagai Alternatif Pembelajaran Modern     45

PERANGKAT E-LEARNING 

 

Pada sistem pendidikan jarak jauh diperlu-

kan suatu media sebagai tempat pemusatan pe-

ngetahuan atau knowledge. Dimana peserta didik 

dapat melakukan diskusi dengan peserta didik lain-

nya maupun langsung mengajukan pertanyaan ke-

pada pengajar. Media ini dirancang sedemikian 

hingga proses pengumpulan pengetahuan ini dapat 

ditangani secara otomatis (sedapat mungkin me-

ngurangi beban operator sistem) dan pengguna sis-

tem dapat memperoleh informasi terakhir tentang 

kumpulan pengetahuan tersebut secara dinamis. 

Sistem perkuliahan jarak jauh di Universitas Nege-

ri Gorontalo masih dalam tahap perencanaan dan 

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pe-

merataan kesempatan pendidikan. Sistem pendidik-

an jarak jauh memiliki aliran informasi sebagaima-

na terlihat pada gambar di bawah ini.  Dengan de-

mikian diperlukan suatu metoda untuk memung-

kinkan informasi-informasi baik yang berasal pe-

ngajar maupun dari peserta didik dapat diatur seca-

ra otomatis (meminimalkan tugas operator). Dan 

aplikasi tersebut cukup membutuhkan web browser 

untuk menjalankannya. Adapun arsitektur aplikasi 

manajemen dokumen tersebut dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

 
 

 

Tugas-tugas otomatisasi yang dapat dilaku-

kan dengan bantuan aplikasi ini adalah: (1) pema-

sukan informasi pengumuman oleh pengajar, (2) 

pengiriman file-file tugas kuliah (file uploading), 

dan (3) autentifikasi pengguna situs web 

Server database yang diimplementasikan 

dalam aplikasi ini adalah MySQL yang memiliki 

kemampuan untuk menerima beberapa query se-

kaligus dalam waktu simultan sehingga aplikasi ini 

dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus pada 

waktu yang bersamaan. Antarmuka antara server 

web dan server database dilakukan dengan meng-

gunakan teknologi script, yakni menggunakan 

PHP. Script ini selain mengatur informasi-infor-

masi yang akan disimpan ke dalam database juga 

mengatur penempatan file-file dalam lokasi pe-

nyimpanan file. Penampilan lokasi file-file secara 

otomatis juga dimungkinkan dengan penggunaan 

PHP script ini. lokasi ini selalu diperbaharui secara 

otomatis setiap kali ada penambahan atau pe-

ngurangan jumlah file. Pada server web perlu di-

tambahkan modul pelengkap PHP sebelum meng-

gunakan PHP script ini. 

 

KESIMPULAN 

  

Pengertian E-Learning atau pembelajaran 

elektronik sebagai salah satu alternatif kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan melalui pemanfaatan 

teknologi komputer dan internet. Seseorang yang 

tidak dapat mengikuti pendidikan konvensional ka-

rena berbagai faktor penyebab, misalnya harus be-

kerja (time constraint), kondisi geografis (geograp-

hical constraints), jarak yang jauh (distance cons-

traint), kondisi fisik yang tidak memungkinkan 

(physical constraints), daya tampung sekolah kon-

vensional yang tidak memungkinkan (limited avai-

lable seats), phobia terhadap sekolah, putus seko-

lah, atau karena memang dididik melalui pendidik-

an keluarga di rumah (home schooling) dimung-

1. Proses pengiriman tugas-tugas (file uploading) 

dengan menggunakan bantuan web browser 

2. Penampilan lokasi file-file hasil kiriman secara 

otomatis dan teratus 

 

Web Browser 

 

Server Web PHP Script 
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kinkan untuk dapat tetap belajar, yaitu melalui E-

Learning. 

Penyelenggaraan E-Learning sangat diten-

tukan antara lain oleh: (a) sikap positif peserta di-

dik (motivasi yang tinggi untuk belajar mandiri), 

(b) sikap positif tenaga kependidikan terhadap tek-

nologi komputer dan internet, (c) ketersediaan fasi-

litas komputer dan akses ke internet, (d) adanya 

dukungan layanan belajar, dan (e) biaya akses ke 

internet yang terjangkau untuk kepentingan pembe-

lajaran/pendidikan. 

Perkembangan di berbagai negara memper-

lihatkan bahwa jumlah pengguna internet terus me-

ningkat; demikian juga halnya dengan jumlah pe-

serta didik yang mengikuti E- Learning dan insti-

tusi penyelenggara E-Learning. Fungsi E-Learning 

dapat sebagai pelengkap atau tambahan, dan pada 

kondisi tertentu bahkan dapat menjadi alternatif 

lain dari pembelajaran konvensional. Peserta didik 

yang mengikuti kegiatan pembelajaran melalui 

program E-Learning memiliki pengakuan yang sa-

ma dengan peserta didik yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran secara konvensional.  

Peserta didik maupun dosen/guru/instruktur 

dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan 

E-Learning. Beberapa di antara manfaat E-Learn-

ing adalah fleksibilitas kegiatan pembelajaran, baik 

dalam arti interaksi peserta didik dengan materi/ 

bahan pembelajaran, maupun interaksi peserta 

didik dengan dosen/guru/instruktur, serta   interaksi 

antara sesama peserta didik untuk mendiskusikan 

materi pembelajaran. 

Lembaga pendidikan konvensional (univer-

sitas, sekolah, lembaga-lembaga pelatihan, atau 

kursus-kursus yang bersifat kejuruan dan lanjutan) 

secara ekstensif telah menyelenggarakan perluasan 

kesempatan belajar bagi ‘target audience’ mereka 

melalui pemanfaatan teknologi komputer dan in-

ternet (Collier, 2002). Seiring dengan hal ini, pe-

serta didik usia sekolah yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran elektronik juga terus meningkat jum-

lahnya (Gibbon, 2002). 
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