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EKSPLORASI PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE E-LEARNING 

Oleh : Eva Imania Eliasa, S.Pd 
 

PENDAHULUAN 

 

 E-learning atau biasa disebut electronic learning adalah the process of 

learning online especial via internet and email (www.dictionary.com). E-learning 

disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet 

(world wide web yang menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang 

terkoneksi dengan internet) dan intranet (jaringan yang bisa menghubungkan semua 

unit komputer dalam sebuah perusahaan). 

 Disampaikan Ki Supriyoko bahwa dari 100 unversitas terkemuka di dunia 

didominasi oleh universitas Cina, dalam hal ini Hong Kong, Taiwan dan Cina 

Daratan (dalam Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2007 ), mengapa universitas Cina 

dapat berprestasi unggul sehingga mampu mengalahkan perguruan tinggi negara-

negara lain pada umumnya ? Apakah keunggulan dari universitas Cina dan 

dikembangkan di perguruan tinggi kita? Diluar budaya bangsa Cina yang akar-akar 

filsafatnya sangat kuat, ternyata teknologi mutakhir sangat menunjang 

keberhasilannya. Keadaan civitas akademika disana sangat familiar dengan internet. 

Itu hanya satu sebab diantara sebab yang lain yang menyebabkan perhuruan tinggi di 

Cina berhasil. Setidaknya hal ini memecut kita untuk memperbaiki ke hal yang lebih 

baik. 

 Dalam seminar nasional e-learning di Pusat Studi jepang UI Jakarta, menurut 

Lilik Gani, daya serap konvensional learning hanya 30%, namun mereka yang belajar 

e-learning sekitar 70% - 80%.  

* Makalah ini disertakan dalam Seminar Pengembangan Ilmu Pendidikan, 3 Maret 2007 di 
Aula Registrasi UNY 
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Dengan teknologi komunikasi dan informasi terjadi akselerasi pemerataan belajar dan 

peningkatan pendidikan ( dalam Kompas, 29 Agustus dalam  www.stibanas.ac.id).  

Dari contoh fenomena di atas, kegiatan pengembangan e-learning tidak bisa 

dianggap ringan, karena tantangan masa depan lebih berat dan mahasiswa wajib 

untuk ikut serta dalam pergerakan dunia ini.  

 

PENGEMBANGAN MATA KULIAH DENGAN E-LEARNING ( MANFAAT 

DAN MASALAH) 

a. Mengembangkan kreativitas dan fleksibel 

 E-learning sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar, baik bagi 

pembelajar yaitu guru dan dosen juga pelajar maupun mahasiswa. Kegiatan ini sangat 

potensial untuk mengembangkan kreativitas dan berkomunikasi secara luas. 

Pembelajaran terbuka atau tertutup bisa dipilih sebagai alternatif, baik secara serentak 

ataupun tertunda waktunya. Kegiatan e-learning ini memungkinkan mahasiswa secara 

fleksibel, karena bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan materi bisa diakses 

melalui internet. 

b. Reinforcement dengan penelusuran 

 Manfaat lainnya dari pembelajaran e-learning adalah sebagai kegiatan pilihan 

bagi mahasiswa (mungkin beberapa mahasiswa belum familiar dengan kegiatan ini). 

Tingkat fleksibel ini memberikan penyesuaian waktu dan aktivitas kesibukan 

mahasiswa, baik tatap muka secara penuh atau konvensional, sebagian tatap muka 

dan sebagian lagi melalui internet atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Sebagai 

komplemen dari materi biasa, misalnya tatap muka perkuliahan, juga diprogramkan 

sebagai reinforcement ( pengayaan ) atau remedial bagi peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran sebagaimana perkuliahan seperti biasa. Salah satu proses ini 

adalah peserta didik melakukan penggalian atas definisi suatu mata kuliah diluar buku 

referensi yang diacu oleh dosen dengan menelusuri www.dictionary.com mencari 

definisi dari kata selalu muncul dalam bidang mata kuliah yang bersangkutan. 
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 Selain itu, penggalian makna dikembangkan dengan kegiatan thesaurus, yaitu 

mencari arti kata lain atau sinonim, bisa dengan membuka fitur www.dictionary.com 

kemudian masuk ke kolom thesaurus, atau langsung   www.thesaurus.com sehingga 

para peserta didik mengetahui kata lain yang juga sejenis dengan makna sama. Dari 

kegiatan ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami bahwa dunia bahasa sangatlah 

luas, banyak kata yang sebenarnya sama namun terkadang kita melupakannya atau 

kemungkinan lain adalah kita terlalu satu memakai kata tertentu padahal sebenarnya 

kita bisa memakai sinonim lain untuk memperluas pembendaharaan kata. 

 Kegiatan ini dikatakan reinforcement, ketika materi perkuliahan telah 

disampaikan oleh dosen secara fisik tatap muka, maka peserta didik mengakses 

materi pembelajaran elektronik untuk semakin memantapkan tingkat penguasaan 

pemahaman materi. Hal ini sangat ditunjang oleh sarana prasarana perkuliahan yang 

memadai, apabila tatap muka dan reinforcement dilaksanakan serentak dan meminta 

hasil yang cepat. Namun bila dilaksanakan serentak tapi tempat pengaksesan 

berlainan, diharapkan adanya kejelasan petunjuk pelaksanaan, baik ketika di kelas 

maupun di layar monitor. Setelah itu dibuat rekapitulasi data yang masuk dari 

mahasiswa dari tanggal masuk, urutan masuk dan uraiannya. Sehingga dapat terlihat 

mahasiswa yang rajin dan aktif mengikuti dengan mahasiswa yang kurang 

bersemangat. 

c. Paperless  

Satu hal dipersiapkan oleh dosen adalah mempersiapkan materi perkuliahan 

secara on-line, yaitu menyusun Satuan Acara Perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa 

meng-upload materi tersebut. Disebutkan secara jelas tugas kepada mahasiswa, baik 

individu atau kelompok. Dosen bisa menerima pekerjaan mahasiswa melalui internet, 

kemudian secara langsung direview oleh dosennya sehingga terjadi paperless, karena 

laporan biasanya dikumpulkan menjadi tumpukan berkas di meja. 

d. Tes, Quiz, Bank Soal 

Kegiatan pelengkap lainnya adalah membuat tes atau quiz dalam bank soal di 

fiturnya, baik dari dosen kepada mahasiswa maupun antarmahasiswa, sehingga bisa 
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memonitor keaktifan mahasiswa dan mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman 

materi. Kegiatan ini sangat memungkinkan tempat bagi mahasiswa yang pemalu atau 

pendiam sehingga bila tidak ada keinginan untuk bertanya di dalam kelas, mereka 

dapat menyalurkan ide soal dan pertanyaannya ke kolom ini. Tidak menutup 

kemungkinan ada nilai atau score di kolom lain, sehingga bisa terlihat jawaban yang 

benar dan segera mengetahui bila jawabannya kurang sempurna. Kegiatan ini bisa 

merangsang persiapan diri menuju ujian pertengahan semester dan ujian akhir 

semester. 

e. Refleksi dan Diskusi  

Interaksi tidak langsung tidak menjadi halangan untuk mengetahui keadaan 

peserta didiknya, karena dibuatkan kolom untuk refleksi, sebagai kolom yang 

disediakan untuk mengungkapkan isi hati baik tentang materi perkuliahan, maupun 

sisi lain yang bisa mengembangkan kreativitas belajar siswa. Forum diskusi juga 

dipersiapkan untuk dosen kepada mahasiswa atau antarmahasiswa, bisa kemungkinan 

terjadi pengayaan materi dari mahasiswa selalu aktif mencari dan mengembangkan 

bahan perkuliahan sehingga dosen tidak sebagai penuntut kuliah, tetapi sebagai 

penuntun kuliah menuju tujuan instruksional yang diharapkan. 

f. Chat, Massage  

 Bila dalam perkembangannya terjadi kemacetan proses, disediakan chat atau 

massage yang dipergunakan untuk individual progress. Segi positifnya adalah bisa 

melakukan teguran, himbauan atau saran demi pengembangan mahasiswa yang 

bersangkutan maupun demi keberhasilan mata kuliah, tentunya dengan etika dan 

norma yang dianjurkan. 

g. Pengembangan diri dan menghilangkan kejenuhan 

Dengan adanya kegiatan e-learning lebih mudah melakukan pemutakhiran 

bahan-bahan atau materi yang menjadi tangung jawab sesuai tuntutan perkembangan 

keilmuan yang terjadi. Aktivitas ini dapat mengembangkan diri untuk melakukan 

penelitian guna meningkatkan wawasan yang relatif lebih baru, juga menghilangkan 

kejenuhan atas kegiatan perkuliahan yang berlangsung. 
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h. Masalah dan solusi  

E-learning sebagai wahana baru dalam dunia pendidikan, masih mempunyai 

masalah untuk berkembang, yaitu : konsep tatap muka yang konvensional masih 

menjadi poin kuat untuk kelulusan mahasiswa. Langkah ini bisa diselesaikan dengan 

baik, ketika diprakondisi perkuliahan sudah diberikan penjelasan bahwa sistem 

perkuliahan terbuka dan tertutup. Jadi selain tatap muka di kelas, aktivitas e-learning 

pun masih bisa dijadikan pengganti poin kehadiran dengan dibuatnya rekapitulasi 

hasil yang masuk. Kompetensi standar yang diharapkan dalam Satuan Acara 

Perkuliahan jelas disebutkan, sehingga tugas-tugas yang mendukung dan materi yang 

disediakan bisa langsung dilihat. Mahasiswa yang tepat waktu dan santai dalam akses 

data akan terlihat, sebagai poin hasir dan poin nilai. 

 Masalah lain adalah belum tersedianya fasilitas komputer di ruang kelas. Hal 

ini bisa diantisipasi dengan menggunakan laboratorium jurusan yang mempunyai 

fasilitas LAN, memakai pusat komputer di kampus atau mengakses lewat warung 

internet. Karena hambatan ini, kegiatan dapt dijalankan tidak serentak, fleksibel 

namun dengan batas waktu yang ditentukan. 

 Bila mahasiswa mengalami kejenuhan dalam belajar, bisa juga mengadakan e-

learning dengan hanya menggali dan menelusuri materi dan dijadikan bahan diskusi 

di pertemuan barikutnya atau mengadakan umpan balik merespon dari kegiatan 

perkuliahan, bisa dengan penulisan puisi, lomba anekdot  yang lucu atau kegiatan 

ringan lainnya yang dikirimkan yang berhubungan dengan materi. 

 Kegiatan internet dalam pembelajaran e-learning memang harus ditunjang 

oleh berbagai fihak yang ahli di bidang masing-masing, karena sebelum 

melaksanakan e-learning, ada beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi dunia 

komputer. Dan tidak sedikit mahasiswa yang masih belum mengkondisikan 

keterampilan komputer untuk perkembangan dirinya. Namun hal ini bisa dilakukan 

sejalan dengan pembelajaran berlangsung. 
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KESIMPULAN 

  

Tidak bisa dipungkiri, bahwa dunia pendidikan sangat kompleks atas masalah 

yang berada disekelilingnya. Sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dengan 

sistem lain yang tidak bisa seketika berubah, namun jangan dijadikan halangan yang 

membendung kreativitas, tetapi tantangan untuk menjadikan dunia pendidikan lebih 

maju. Akan dijadikan hal positif adalah tujuan dari pembelajaran dari mata kuliah 

yang tertuang dalam Satuan Acara Perkuliahan yaitu membentuk mahasiswa yang 

mempunyai kompetensi dasar, baik kognitif, afektif maupun psikomotor juga mampu 

bersaing dalam atmosfir yang berkembang di masa yang akan datang. 

 E-learning hanyalah sebuah ”alat” yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan. Alat ini jika dipergunakan bersama dengan ”alat-alat” yang lain yang akan  

mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan. Dengan demikian, e-learning 

tidak harus digunakan secara murni, tetapi bisa diharmonisasikan dengan penggunaan 

media lain untuk saling menunjang keberhasilan. 
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