


e-learning merupakan sistem, 
diperlukan perencanaan yang 
matang. pembelajaran yang 
menggunakan tik (ict) secara
efektif & terintegrasi; kurikulum, 
bahan ajar, metodologi, 
kolaborasi & komunikasi antara
mahasiswa, dosen, universitas, 
dan stakeholders
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Thorpe (2002) menyebutkan bahwa
kegiatan pembelajaran secara elektronik 
(e-learning) memiliki makna yang sama
dengan makna pendidikan pada
umumnya. Maka dari itu, ada beberapa
pedagogi yang bisa diterapkan ke dalam
kegiatan e-learning tersebut.

Weller (2002) membuat
daftar pedagogi-pedagogi
tersebut sebagai berikut:
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Membangun pemahaman
sendiri dari pengalaman
baru berdasar pada
pengetahuan awal

Pembelajaran harus
dikemas menjadi proses
“mengkonstruksi” bukan
menerima pengetahuan
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Membuat rancangan 
proses dan bentuk 
penilaian berdasarkan
konsensus
Dosen+kelompoknya

Bekerja sama dengan
anggota kelompoknya
dalam mengerjakan
tugas
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Belajar dengan menggali/
mencari informasi
(inquiry)

Memanfaatkan
informasi tersebut
untuk memecahkan
masalah faktual/ yang 
dirancang oleh dosen
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Melakukan studi 
lapang/ terjun di 
dunia nyata untuk 
mempelajari 
kesesuaian teori.

Membahas 
konsep (teori) 
kaitannya dengan 
situasi nyata
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Definisi E-learning
What?

kumpulan berisi bahan ajar (content), dan cara pengajaran
(instructional methods)

How?
Penyampaian secara elektronik (Internet, Siaran Satelit, dll)
dengan cara lisan, tulisan, ilustrasi (gambar atau foto), animasi,
video atau gabungannya (multimedia).

Why?
dukungan pencapaian tujuan pembelajaran untuk meningkatkan
ketrampilan dan kinerjanya.

8RUFI'I



KARAKTERISTIK E-LEARNING

Pengajar/lembaga pendidikan
berfungsi sebagai
mediator/pembimbing

Diperlukan sebuah restrukturisasi
terhadap kebijakan system pendidikan, 
kurikulum dan manajemen yang dapat
mendukung pemanfaatan teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk 
pendidikan secara optimal.

Daya tangkap siswa terhadap materi 
pembelajaran tidak tergantung 
kepada instruktur/dosen, karena 
mahasiswa mengkonstruk sendiri 
ilmu pengetahuannya melalui bahan-
bahan ajar yang disampaikan melalui
interface situs web;

Sumber ilmu pengetahuan tersebar di
mana-mana serta dapat diakses dengan
mudah oleh setiap orang. Hal ini
dikarenakan sifat media internet yang 
mengglobal dan bias diakses oleh
siapapun yang terkoneksi ke dalamnya
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Suplemen; Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan 
memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada

kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran.

Komplemen; Dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran
elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas (Lewis:
2002). Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi
“reinforcement“atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.

FUNGSI E-LEARNING

Substitusi; Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif 
model kegiatan pembelajaran/perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar  
para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai 
dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa.
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Interactivity (Interaktifitas);
tersedianya jalur

komunikasi yang lebih
banyak, baik secara

langsung (synchronous),
seperti chatting atau
messenger atau tidak

langsung (asynchronous),
seperti forum, mailing list

atau buku tamu.

Independency
(Kemandirian); fleksibilitas
dalam aspek penyediaan
waktu, tempat, pengajar

dan bahan ajar. Hal ini
menyebabkan

pembelajaran menjadi
lebih terpusat kepada
mahasisiswa (student-

centered learning).

KELEBIHAN E-LEARNING

Accessibility (Aksesibilitas);
sumber-sumber belajar

menjadi lebih mudah
diakses melalui

pendistribusian di jaringan
Internet dengan akses yang

lebih luas daripada
pendistribusian sumber

belajar pada pembelajaran
konvensional.

Enrichment (Pengayaan);
kegiatan pembelajaran,
presentasi materi kuliah

dan materi pelatihan
sebagai pengayaan,

memungkinkan
penggunaan perangkat

teknologi informasi seperti
video streaming, simulasi

dan animasi.
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Migrasi

E-learning  perlu  diciptakan  seolah-olah  peserta
didik belajar  secara  konvensional,  hanya  saja
dipindahkan  ke  dalam  sistem digital  melalui
internet.Pembelajaran

Konvensional

E-learning perlu mengadaptasi unsur yang  biasa dilakukan dalam
sistem pembelajaran konvensional. Misalnya dimulai dari
perumusan tujuan yang  operasional dan dapat diukur, ada
apersepsi atau pre test, membangkitkan motivasi, menggunakan
bahasa yang  komunikatif, uraian materi yang  jelas, contoh
kongkrit, problem solving, tanya  jawab, diskusi, post test, sampai
penugasan dan kegiatan tindak lanjutnya.

Pembelajaran E-
learning

Oleh karena itu merancang e-laarning perlu
melibatkan pihak terkait, antara lain: pengajar,
ahli materi, ahli komunikasi, programmer,
seniman, dll.

E-learningKonvensional
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Perencanaan sering juga disebut
sebagai jembatan yang

menghubungkan kesenjangan
atau jurang antara keadaan masa

kini dan keadaan yang
diharapkan terjadi pada masa

yang akan datang.

Perencanaan adalah suatu
proyeksi (perkiraan)

tentang apa yang
diperlukan dalam rangka

mencapai tujuan absah dan
bernilai.
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MEDIA PEMBELAJARANSTRATEGI PEMBELAJARAN

EVALUASI PEMBELAJARAN BAHAN PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN
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UUnduh MateriDaftar
Kuliah

Penilaian
(Tugas	&
Ujian)

Diskusi Penerbitan
Sertifikatdalam ForumKuliah	melalui

Video Web

-Oleh universitas
atau penyedia
-Bisa dapat kredit
-Bisa ditransfer ke
universitas
tertentu yang
bekerjasama

-Penilaian otomatis
-Penilaian sejawat
-Penilaian oleh
Asisten

-Dosen ikut dalam	
diskusi/forum
-Dibantu asisten

-Kuliah dengan	
waktu terjadwal	
(mingguan)
-Kuliah dengan	
waktu bebas	
(semesteran)

Skema	Kelas	Online
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1)Tujuan
>Analisis Kebutuhan dan Karakter Mahasiswa

Kebutuhan adalah
kesenjangan
antara kemampuan,
keterampilan, dan sikap 
mahasiswa yang kita inginkan
dengan kemampuan, 
keterampilan, dan sikap
mahasiswa yang mereka miliki
sekarang.

Bila yang kita inginkan, misalnya,
mahasiswa dapat menguasai 1000

kosa kata bahasa Inggris, sedangkan
saat ini mereka hanya menguasai 200
kata, maka ada kesenjangan 800 kata.

Dalam hat ini terdapat kebutuhan
untuk mengajar 800 kata bahasa

Inggris kepada mahasiswa itu.16RUFI'I



>HierarkiTujuan

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku
(sikap, pengetahuan dan keterampilan) yang harus dapat
dilakukan mahasiswa setelah ia mengikuti proses
perkuliahan tertentu.TUJUAN INSTITUSIONAL/LEMBAGA

Perumusan tujuan pembelajaran seyogyanya mengacu pada
standar kompetensi mata kuliah, sesuai dengan hierarki
tujuan pembelajaran

TUJUAN KURIKULER

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan terbagi menjadi dua, pertama tujuan umum (Standar
Kompetensi) dan tujuan khusus (kompetensi dasar)

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
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Tujuan Pembelajaran yang 
lengkap mempunyai empat 
unsur
A = Audience, dalam sebuah tujuan 
pembelajaran harus jelas siapa 
sasaran didik kita.
B = Behavior, sebuah tujuan harus 
menyatakan dengan jelas perilaku apa 
yang diharapkan dapat dilakukan siswa 
pada akhir kegiatan pembelajaran,
C = Condition, tujuan harus secara jelas 
menyebutkan dalam kondisi yang 
bagaimana siswa diharapkan dapat 
mendemonstrasikan kemampuannya 
atau keterampilannya
D = Degree, tujuan harus secara jelas 
menyebutkan tingkat keberhasilan 
yang diharapkan dapat dicapai siswa.

PerumusanTujuan Pembelajaran dengan
Konsep S.M.A.R.T

Smart

Time-Based Measurable

Realistic Achievable
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2) Materi

Bahan pelajaran apa 
yang harus dipelajari 
atau pengalaman 
belajar apa yang 
harus dilakukan 
siswa supaya tujuan 
pembelajaran itu 
tercapai? Semuanya 
mengacu pada
tujuan pembelajaran
yang telah
ditentukan.

Dikemas dengan 
media

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Tujuan 
Pembelajaran 

Khusus

Mahasiswa 
Memperoleh 

Pengalaman sesuai 
tujuan pembelajaran

Tujuan 
Pembelajaran 

Umum
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Tiga hal yang wajib dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu
“sederhana, personal, cepat” (Ono W. Purbo, 2002)

Sederhana
• Sistem yang sederhana 

akan memudahkan 
peserta didik dalam 
memanfaatkan 
teknologi dan menu 
yang ada.

Personal Cepat
• Pengajar dapat

berinteraksi dengan
baik seperti layaknya
seorang guru yang
berkomunikasi dengan
murid di depan kelas.

• Respon yang cepat
terhadap keluhan dan
kebutuhan peserta
didik lainnya. Dengan
demikian perbaikan
pembelajaran dapat
dilakukan secepat
mungkin oleh pengajar
atau pengelola.
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3) Media
Secara garis besar media dibagi menjadi 2, media by
design dan media by utilization

• Media yang sengaja khusus
dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan
penyampaian materi ajar

By Design

• Media yang secara tidak
sengaja/khusus dikembangkan
untuk pembelajaran, namun
ditemukan dan diaplikasikan
untuk keperluan belajar

By
Utilization
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Media yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat
materi
pada e-learning

Lain sebagainya

Audio Grafis

Animasi Video
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4) Strategi/Metode
dalam e-learning

Beberapa Contoh Metode Pembelajaran dalam E-learning

Model-model yang terdapat
pada pembelajaran konvensional

Model-model yang akan sesuai
dan digunakan pada e-learning

Problem Based Learning                   Mind Maps

Project Based Learning                            
Games

Tergantung Materi Pembelajaran
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4) Evaluasi, monitoring
dan penilaian

Monitoring adalah penelusuran rutin hasil
yang diinginkan dari elemen kunci suatu
program atau kegiatan. Biasanya mencakup
pencatatan informasi dan survei terhadap
sistem atau kegiatan yang diamati.PENGERTIAN

MONITORING
DAN
EVALUASI Evaluation (Evaluasi) adalah uji dan pengumpulan

informasi dan data berbasis ilmiah tentang
karakteristik dan hasil kegiatan yang menentukan
kelayakan atau nilai program tersebut. Evaluasi
digunakan untuk meningkatkan program dan
menginformasikan keputusan tentang alokasi sumber
daya di masa depan.
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Identifikasi masalah
dalam perencanaan

dan/atau
implementasi

Membantu
mengidentifikasi

masalah dan
penyebabnya

Review
perkembangan /

progress

Mengapa
Monev

Perlu

Memberikan
berbagai

kemungkinan solusi
dalam

menyelesaikan
masalah

Meningkatkan
kemungkinan

dalam membuat
perubahan yang

positif

Mencerminkan
tujuan yang akan

dicapai dan
bagaimana

mencapainya
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Efisiensi à
Pemanfaatan 
input sesuai 

dengan 
output yang 

dihasilkan

Fokus monitor
dan evaluasi
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Mengevaluasi proses
pelaksanaan

program.

Beberapa hal yang
diukur :

PROCESS
EVALUATION Apakah program

berjalan sesuai
dengan yang
direncanakan

Apakah program
sampai pada sasaran
yg telah ditentukan?

Apa persepsi
partisipan terhadap

program

Bagaimana kualitas
pelaksanaan

program?

Questionnaire
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Penilaian pada e-learning

Beberapa bentuk

diantaranya:

penilaian yang dapat
digunakan dalam e-learning

Tes objektif
(Multiple
Choice,

True/False,
Matching
Quiz dll)

Rekam Jejak
Peserta
(Konten
Berbasis
SCORM)

dll
Tergantung
Materi

Pembelajaran

Peer to Peer
Assesment

Tes Uraian /
Assignment
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