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Pengertian E-Learning

 Definisi klasik: 

electronic learning

Pembelajaran melalui media elektronik

 Definisi kontemporer:

Pengelolaan pembelajaran melalui media 
Internet atau web

Harus ada aspek-aspek: materi, evaluasi, 
interaksi/komunikasi, kerjasama



Pergeseran Isi

Materi pembelajaran di web

Terpadu

Sederhana

Pengelolaan pembelajaran melalui web



Mengapa e-learning?

 Tuntutan:

 Pembelajaran yang feksibel

 Memperluas akses pendidikan

 Kualitas pembelajaran

 Trend pendidikan dunia

 Anytime, anywhere, lifelong learning

 Terhubung dengan sumber belajar global

 Ada kapasitas

 Infrastuktur, sumber daya, kemauan



Keuntungan E Learning 

 Efektivitas

 Fleksibilitas
o Dapat diakses kapan saja dan dimana 

saja

o Materi dapat diperkaya dengan berbagai 
sumber belajar termasuk multimedia

o Materi relatif mudah diperbaharui

o Meningkatkan interaksi pembelajaran

o Memungkinkan mahasiswa melakukan 
komunikasi formal maupun informal.



Implementasi E-learning
 Implementasi e-learning sangat bervariasi dari 

yang sederhana hingga yang terpadu

 Flexible dan distributed

 Asynchronous, synchronous, blended

 Asynchronous : e mail, discussion forum, dll

 Synchronous : chating, video conferencing, real time audio, 
dll

 E-learning UNY diimplementasikan dengan 
paradigma pembelajaran berbasis web terpadu 
menggunakan LMS (Learning Management 
System) Moodle 1.8.2+. 



Apakah LMS itu ?

Adalah perangkat untuk:

 membuat materi perkuliahan on-line 
(berbasis web)

 mengelola kegiatan pembelajaran serta 
hasil-hasilnya

 memfasilitasi interaksi, komunikasi, 
kerjasama antar dosen dan mahasiswa



Pilih LMS yang Mana?

 LMS Komersial (Licensed)

 WebCT

 Blackboard

 LMS Open Source

 Moodle

 Claroline

 Manhattan

 Atutor

UNY menggunakan Moodle



Mengapa Pakai Moodle?

 Salah satu LMS open source (gratis) 
yang paling banyak dipakai di dunia
 52.948 situs dari 207 negara 

Di Indonesia al: UI, ITB, UGM, UPI, UPN, 
UMY, Unair, Unbraw, UII, UNJ, UNY, dll 
sumber http://moodle.org/sites/

 Standard LMS yang dipakai dalam 
kerjasama INHERENT
 Saat ini sudah terhubung e-learning: 

UGM, UNY, UMY, UII



Sejarah E-Learning UNY

 Tahun 2006, Puskom UNY 
menggunakan LMS Moodle untuk 
meyelenggarakan  E-Learning UNY 
dengan nama “e learning UNY”
melalui http://elearning.uny.ac.id

 Mulai Januari 2008 E-Learning UNY 
berubah namanya menjadi “Be 
Smart” dengan alamat 
http://besmart.uny.ac.id.



Faktor Pendukung E learning UNY

 Jaringan Komputer (LAN) didukung oleh 
backbone serat optik dengan kapasitas 
bandwidth 1 Gbps.

 LAN UNY terhubung ke internet melalui 
Telkom dengan total bandwidth 20 Mbps.

 UNY memiliki beberapa server, al: server 
data, server SIAKAD, server mail, server 
web, dll.

 Hotspot Wifi UNY mencakup 15 titik 
yang telah melingkupi 60% area kampus.



Tampilan e-learning UNY di tahun 2006



Fitur Be Smart



Mata Kuliah Komputer Teknik Sipil



Peserta Kuliah Komputer



Contoh Pemberian Tugas



Pengumpulan Tugas



Tersedia dua mode pilihan :

 Basic : sederhana, diperuntukkan bagi

pengguna pemula atau yang tidak
ingin terlalu rumit.

 Advanced : lengkap dan detail 

Terkesan rumit. Namun setiap field 
yang yang harus diisi biasanya sudah
jelas untuk dimengerti.





Mata Kuliah On Line dapat dibuat dengan 
Mudah

 Format dapat dipilih mingguan, topik, atau 
yang lain

 Tekan “Turn Editing On” untuk mulai 
membuat MK.

Mata kuliah bisa diisi dengan “resources” 
maupun “activities”



Resource Activity



Materi pembelajaran yang diupload dapat 
berupa berbagai type :

Dokumen : doc, xls, pdf, txt, dll.

 Presentasi : ppt

Gambar : jpg, gif, png

 Video : mpg, wmf

 Suara : mp3, wav

 Animasi : gif, swf



 Fasilitas backup dan restore membuat dosen 
yang hanya mempunyai waktu sempit untuk 
mengakses internet di kampus dapat 
mengedit mata kuliah ataupun menilai tugas 
mahasiswa melalui LMS moodle dirumah.

 Backup memberikan keamanan terhadap file 
yang diupload di Be Smart.





Menonjolkan aktivitas sosial
 mengetahui siapa saja yang 

sedang on-line dan dapat bertegur
sapa

 ada tempat chat
 ada forum diskusi





Pemberian dan pengiriman tugas 

terintegrasi

 tugas on-line, tugas off-line, up-load file

pengerjaan/pengiriman tugas lewat 
satu pintu

 tersedia built-in macam-macam quiz 
(pilihan ganda, benar-salah, isian, 
menjodohkan, dll)






