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IMPLEMENTASI E-LEARNING DALAM PENGEMBANGAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Sri Waluyanti 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan berkomunikasi tukar 

informasi sehingga tempat, waktu dan jarak tidak lagi menjadi kendala. Perkembangan teknologi 

informasi yang sedemikian pesat tak lepas dari perkembangan teknik komputer. Kemajuan 

bidang komputer dan teknologi informasi ini juga memberikan dampak positip pada bidang 

pendidikan. Aplikasi bidang teknologi komputer dan teknologi informatika yang paling 

berpengaruh pada bidang pendidikan adalah pemakaian jaringan komputer dan internet. Dengan 

internet layanan informasi pada sasaran didik tidak terbatas ruang, tempat waktu dan jarak. 

Melalui internet layanan informasi dapat diberikan sebagai sumber belajar, media belajar yang 

dapat dipelajari sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik. Media belajar tidak terbatas pada 

huruf dan gambar melainkan dapat dikombinasikan dengan grafik, animasi, video, audio secara 

bersama-sama sehingga media ini lebih dikenal dengan istilah multimedia.   

Pendidikan dan pelatihan guru secara konvensional selama ini mengharuskan guru 

meninggalkan tugas mengajar  memberikan permasalahan tersendiri di sekolah. Banyaknya guru 

yang mengikuti pelatihan kadang memberi dampak jam kosong di sekolah, atau pengaturan 

jadwal pengajaran yang sulit dilaksanakan. Adanya layanan internet hal seperti ini dapat 

dihindarkan, pelatihan dapat dilaksanakan diluar jam mengajar, keberadaan peserta tidak menjadi 

masalah. Pelatihan dapat diberikan secara langsung melalui telekonferen atau melalui modul 

pelatihan yang dapat diambil dan dipelajari sesuai dengan waktu luang guru. Dengan demikian 

peningkatan kualitas guru dapat dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar di 

sekolah.  

 Karena demikian besarnya pengaruh positip pemanfaatan internet untuk pendidikan  

dalam membangun SDM dunia pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan aplikasi 

IPTEK. Aplikasi meliputi dunia industri agar lulusan mampu memenuhi tuntutan kompetensi 

dunia kerja. Berdasarkan fakta  tersebut salah satu cara untuk mampu mengikuti perkembangan 

IPTEK yang cepat adalah selalu akses informasi yang up to date dan semua itu dapat di dapat 

melalui internet. Namun di dalam impelementasinya masih diperlukan dukungan sarana 

prasarana dan kemampuan SDM baik sebagai penyedia, pengelola maupun pengguna informasi. 

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai komitmen dalam pendidikan 

melalui program pengabdian pada masyarakat membuka diri untuk berkembang bersama dengan 

warga masyarakat sekolah. 

 

PENDAHULUAN 

Tuntutan profesionalitas guru memberi dampak pada perubahan besar bidang pendidikan dan 

pelatihan. Kebutuhan pelatihan peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat penting dan   

mendesak terlebih jika sisdiknas diberlakukan secara konsisten. Tuntutan dari pihak manajemen 

dan peserta pelatihan semakin besar. Sementara dana yang disediakan untuk pelatihan semakin 
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menciut. Perkembangan teknologi informasi internet khususnya telah melahirkan system 

pembelajaran elektronik yang dikenal dengan  E-learning telah mampu memberikan landasan 

kuat untuk menjawab semua tantangan tersebut. 

Pendidikan dan pelatihan nasional yang  bersifat konvensional, banyak mengalami kendala 

terutama karena peserta tersebar dalam wilayah yang luas, keterbatasan institusi, financial. 

Pemanfaatan internet melalui paket pembelajaran yang dikemas dengan E-learning ataupun 

telekonferensi akan memberikan efisiensi yang tinggi. Disamping peserta tidak harus 

meninggalkan tempat kerja, dapat melaksanakan tugas sehari-hari juga tidak membutuhkan biaya 

transportasi, akomodasi yang semua itu tidak sedikit dananya. 

 

KAJIAN TEORI 

Pembelajaran elektronik yang sekarang dikenal dengan e-learning merupakan cara baru dalam 

kegiatan PBM. Dengan e-learning peserta didik mempunyai kebebasan untuk memilih waktu dan 

lama belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. Dengan menggunakan e-learning materi dapat 

diambil, dipelajari dimanapun siswa berada sehingga keterbatasan waktu dan tempat tidak 

menjadi alasan untuk tidak belajar. Jika model ini digunakan sebagai program pelatihan guru 

maka guru tidak perlu meninggalkan tempat kerja, khususnya tugas mengajar. Ini merupakan 

solusi bagus permasalahan yang sering dihadapi sekolah ketika ada kesempatan pelatihan, disisi 

lain jumlah guru terbatas. Tanpa meninggalkan tempat kerja, tanpa penyediaan ruang belajar, 

kebutuhan akomodasi ditiadakan e-learning dapat dijadikan sarana pelatihan efektif dan efisien.  

 

Konsep E-learning  

Metode pengajaran konvensional di perguruan Tinggi masih kurang efektif jika dibandingkan 

dengan metode pengajaran modern. Meskipun dalam eistem e-learning materi tersusun sistematis 

namun tetap saja tidak dapat  menggantikan metode konvensional  tetapi dapat menambahkan 

metode dan materi pengajaran konvensional seperti diskusi dalam kelas, buku, CD ROM dan 

pelatihan komputer non internet. Komponen yang harus ada dalam penyelenggaraan e-learning 

melalui internet adalah : 

1. Materi Bahan Ajar : materi disediakan dalam bentuk modul, dilengkapi dengan soal sebagai 

tolok ukur keberhasilan peserta dilengkapi dengan hasil dan pembahasan. 
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2. Komunitas : para peserta dapat mengembangkan komunikasi online untuk memperoleh 

dukungan dan berbagai informasi yang saling menguntungkan. 

3. Pengajar online : para dosen / pengajar selalu online untuk memberikan arahan kepada 

peserta, menjawab pertanyaan dan membantu dalam diskusi. 

4. Kesempatan bekerjasama : adanya perangkat lunak yang dapat mengatur pertemuan online 

shingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara bersamaan atau real time tanpa 

kendala jarak. 

5. Multimedia : penggunaan teknologi  audio video dalam penyampaian materi sehingga 

menarik minat dalam belajar. 

Jika tidak didukung online e-learning dapat diselenggaraja melalui intranet dengan komunitas 

sekolah atau instansi peserta pelatihan, maupun digunakan secara personal. 

 

Sejarah dan Perkembangan E-learning  

E-learning atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh universitas Illinois di 

Urbana-Champaign menggunakan sistem instruksi berbasis komputer (computer-assisted 

instruction ) dan komputer bernama PLATO. Sejak itu, perkembangan E-learning dari masa ke 

masa adalah sebagai berikut: 

1.  Tahun 1990 : Era CBT (Computer-Based Training) aplikasi komputer mulai  bermunculan  e-

learning  dapat berbentuk PC standlone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Materi 

meliputi   bentuk tulisan maupun multimedia (Video dan AUDIO) DALAM FORMAT mov, 

mpeg-1, atau avi. 

2.  Tahun 1994 : CBT dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi katalisator kemajuan karena  

sejak tahun 1994 CBT bermunculan paket-paket menarik dan diproduksi secara massal. 

3.  Tahun 1997 : LMS (Learning Management System). Masyarakat dunia mulai terkoneksi 

dengan internet. Informasi dapat diterima secara serentak tanpa kendala waktu dan tempat 

menjangkau masyarakat dunia. Kebutuhan informasi juga meningkat, tuntutan kebutuhan 

melahirkan teknologi baru muncullah LMS. Perkembangan dan peran LMS menuntut adanya 

standarisasi. Standarisasi dikeluarkan oleh AICC (  Airline Industry CBT Commettee), IMS, 

SCORM, IEEE LOM, ARIADNE, dsb. 

4.  Tahun 1999 sebagai tahun Aplikasi E-learning berbasis Web. Perkembangan LMS 

menghasilkan aplikasi e-learning berbasis Web secara total, baik untuk pembelajar (learner) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Illinois
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maupun administrasi belajar mengajarnya. Variasi multimedia juga semakin menarik dari 

perpaduan tulisan, grafik, gambar, film,  video streaminng, tersambung langsung dengan 

sumber-sumber lain seperti majalah, surat kabar bahkan dalam bentuk interaktif.   

Berkaitan dengan pendidikan e-learning dapat difungsikan sebagai media pembelajaran dan 

sumber belajar. 

 

Internet Sebagai Media Pelatihan Pendidikan dan Pembelajaran 

Internet merupakan  jaringan yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komputer , termasuk 

didalamnya jaringan local (Lokal Area Network / LAN) yang berhubungan melalui satelit / 

telpon/ kabel dan jangkauan mencakup seluruh dunia. Sumber-sumber informasi  dapat diakses 

oleh siapapun, dimanapun, kapanpun  melalui jaringan internet. Melalui internet komunikasi 

tidak ada batasan  jarak, waktu dan menjadi mudah. Melalui internet kebutuhan informasi 

diberbagai bidang dapat difasilitasi misalnya untuk militer, bisnis, media massa dan  pendidikan. 

Fasilitas yang dapat diberikan  antara lain berupa : e-mail, Telnet, Internet Relay, Chat, 

Newsgroup, Mailing List (Milist), File Transfer Protocol (FTC) dan World Wide Web (WWW). 

Aplikasi standar internet yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan ada lima meliputi :   e-

mail, Mailing List (Milist), Newsproup, File Transfer Protocol (FTC) dan World Wide Web 

(WWW). Teknologi internet pada hakekatnya merupakan perkembangan dari teknologi 

komunikasi generasi sebelumnya. Media seperti radio, televisi, video, multimedia dan media 

lainnya telah digunakan dan dapat membantu meningkatkan mutu  pendidikan. Sifat media 

internet yang interaktif, dapat digunakan sebagai media massa interpersonal, gudangnya sumber 

informasi dari berbagai penjuru dunia Aplikasi internet dalam pendidikan dapat memberikan 

minimal 3 dampak positip meliputi   : 

1. Peserta didik / peserta pelatihan: materi dapat diambil dimanapun, kapanpun diseluruh dunia 

tanpa batas institusi atau negara. Materi dapat dipelajari sesuai dengan kecepatan belajar, 

kemampuan pemahaman materi , waktu efektif untuk belajar.   

2. Peserta didik / mahasiswa, peserta pelatihan dapat dengan mudah dapat belajar dan berguru 

pada pakar di bidang yang diminati. 

3. Pelatih / Pembelajaran dapat dengan mudah diambil dari berbagai penjuru dunia tanpa 

bergantung pada universitas / instansi tempat penyelenggara pelatihan. 
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Metode Pelatihan, Pembelajaran dengan E-learning 

Cara penyampaian materi dengan e-learning dibedakan menjadi dua yaitu komunikasi satu arah 

dan dua arah. Untuk pembelajaran interaktif menggunakan jenis komunikasi dua arah, untuk 

membangun interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa sebaiknya jenis ini yang dipilih.   

Dalam e-learning sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 

1. Synchronous Training / learning berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi 

dalam real time antara  pengajar sedang mengajar dan peserta didik belajar. Kegiatan seperti 

ini dapat diselenggarakan dengan menggunakan interaksi langsung antara pengajar dan 

peserta didik baik melalui internet maupun intranet. Pelatihan / pembelajaran e-learning 

synchronous banyak digunakan seminar/ konferensi di ruang kelas atau kuliah online.   

2. Asynchronous Training yang berarti pada waktu yang tidak bersamaan. 

Pelatihan / pembelajaran berupa paket  dapat dijalankan dengan komputer ditempat yang tidak 

terbatas tanpa melibatkan interaksi dengan pengajar. Peserta pelatihan / peserta didik dapat 

memulai dan menyelesaikan pelajaran setiap saat. Paket pelajaran berbentuk bacaan dengan 

animasi, simulasi, permainan edukatif, maupun latihan dengan disediakan jawaban. 

Agar e-learning menarik dan dapat memberikan dampak peningkatan kualitas pembelajaran ada 

3 syarat yang harus dipenuhi pada perancangan.   

1. Sederhana, sistem sederhana, instruksi mudah diikuti, panel yang disediakan mudah dikenali, 

menu dengan navigasi yang mudah diikuti dapat menjadikan waktu belajar lebih efisien.    

2. Personal, pengajar / dosen interaksi dosen dan mahasiswa dibangun secara baik layaknya 

berkomunikasi di depan kelas.  Pendekatan interaksi yang lebih personal, peserta didik 

diperhatikan kemajuannya serta dibantu segala persoalan yang dihadapi. 

3. Cepat, layanan yang ditunjang dengan kecepatan, respon yang cepat terhadap kebutuhan 

peserta didik. E-learning dibangun dengan tetap memperhatikan prinsip pembelajaran 

konvensional hanya materi dipindahkan  ke dalam sistem digital melalui internet. Dalam 

penyusunan materi harus tetap memperharikan unsur-unsur pembelajaran seperti  perumusan 

tujuan harus operasional dan dapat diukur, ada apersepsi atau pre-test, membangkitkan 

motivasi, menggunakan bahasa yang komunikatif, uraian materi yang jelas, contoh-contoh 

konkrit, problem solving, Tanya jawab, diskusi, post test sampai penugasan dan kegiatan 
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tindak lanjutnya. Oleh karena itu  merancang e-learning perlu melibatkan pihak terkait, 

anatar lain : pengajar, ahli materi, ahli komunikasi, programmer, seniman dan lain-lain. 

 Pemanfatan Internet Sebagai Sumber Belajar  

Proses Belajar adalah proses untuk merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu dari perilaku 

yang  kurang baik menjadi baik.   Internet dapat dijadikan sebagai pusat informasi yang multi 

bidang. Semua aspek kehidupan baik yang berdampak positif maupun negative dapat diakses 

dan diperoleh dari internet. Oleh karena itu dalam pemanfaatan internet kita harus memiliki 

filter keimananan serta moralitas yang baik untuk menyeleksi informasi yang akan kita peroleh. 

1. Beberapa manfaat internet untuk kepentingan pembelajaran adalah :   

a. Pengembangan Profesional 

1) Meningkatkan pengetahuan 

      2) Berbagi sumber informasi diantara rekan sejawat/ sedepartemen 

      3) Berkomunikasi keseluruh belahan dunia 

      4) Kesempatan untuk menerbitkan /mengumumkan secara langsung 

      5) Mengatur komunikasi secara teratur 

      6) Berpatisipasi dalam forum dengan rekan sejawat baik local maupun internasional .   

b. Sumber Belajar/Pusat Informasi 

    1). Informesi media dan metodologi pembelajaran 

    2). Bahan baku & bahan ajar untuk segala bidang pelajaran 

    3). Akses informasi IPTEK  

          4). Bahan Pustaka/referensi.   

c. Belajar sendiri secara cepat : 

      1). Meningkatkan pengetahuan 

      2). Belajar berinteraktif 

      3). Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian  

      d.   Menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, pengembangan karier 

1). Meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lain 

2). Meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada diseluruh dunia  

3). Informasi beasiswa, lowongan pekerjaan, pelatihan. 

4). Hiburan dsb 
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Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diperoleh dari internet sesuaii kebutuhan informasi 

yang ingin diperoleh. Namun efek efek negative internet pun harus diwaspadai seperti 

penyebaran virus komputer, pornografi, plagiat, penipuan dan pencurian dsb. Segala fasilitas 

fasilitas untuk memperoleh informasi sudah tersedia dii Internete, tergantung bagaimana kita 

mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan kita.  

Pemanfaatan E-learning untuk Pelatihan Jarak Jauh dengan Sistem Kolaborasi 

Untuk pembelajaran / pelatihan jarak jauh, kesuliatan belajar individu dapat diatasi dengan 

belajar secara berkolaborasi dengan sesama peserta. Hal-hal yang tidak dipahami dapat 

didiskusikan bersama dengan e-learning sebagai sumber belajar. Kolaborasi dapat diartikan 

sebagai kerjasama antar peserta dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pengertian kolaborasi 

tidak sebatas pada penempatan para peserta kedalam kelompok-kelompok studi, tetapi harus 

dikoordinasikan  agar dapat bekerjasama dalam studi. Istilah kolaborasi melalui internet disebut 

CSCL (Computer Supported Collaborative Learning), Tujuannya CSCL  untuk mengoptimalkan 

pengetahuan yang dimiliki para peserta, ini cenderung lebih mudah dari pada  kolaborasi antara 

peserta dengan guru. Gambar 1 menunjukkan konsep e-learning dengan metode CSCL, meliputi  

pemakai dan tool yang digunakan. Pemakai terdiri dari siswa dan guru yang membimbing, siswa 

itu sendiri terbagi menjadi siswa dan siswa lain yang bertindak sebagai kolaborator selama 

proses belajar. Kolaborasi para peserta dengan tool dapat difasilitasi  melalui jaringan intranet 

atau internet, guru tetap diperlukan sebagai pengendali  jalannya kolaborasi supaya mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

 

Dalam pelaksanaan sistem e-learning, kolaborasi antar siswa menjadi faktor yang penting, 

terutama pada sistem asynchronous yang siswanya tidak secara langsung dapat mengetahui 
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kondisi siswa lain, sehingga seandainya terjadi masalah dalam memahami makalah yang 

disediakan terjadi kecenderungan untuk gagal mengikutinya karena kurangnya komunikasi antar 

siswa, sehingga cenderung pada kondisi stagnasi (terhenti), sehingga menyebabkan hasil yang 

tidak diharapkan. 

Ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan kolaborasi lewat internet, yaitu : 

a. Jelas, tidak ada ketergantungan antara siswa 

b. Kelompoknya dapat menilai sendiri 

c. Tidak saling mengenal dapat mendukung berhasilnya setiap anggota kelompok belajar 

d. Orangnya dipercaya dan bertanggungjawab 

e. Selalu menggunakan kontak interpersonal dan kelompok kecil masyarakat umum 

Dalam proses kolaborasi antar siswa, guru dapat saja terlibat didalamnya secara tidak langsung, 

membantu proses kolaborasi dengan cara memberikan arahan berupa pesan untuk memecahkan 

masalah, sehingga proses kolaborasi menjadi lebih lancar. 

 

 

Kelebihan dan Kekurangan E-learning  

Sebagaimana yang disebutkan di atas, e-learning telah mempersingkat waktu pembelajaran dan 

membuat biaya studi lebih ekonomis. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik 

dengan bahan/materi, peserta didik dengan dosen/guru/instruktur maupun sesama peserta didik. 

Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap 

saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta didik dapat lebih 

memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 
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Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi berkurang atau bahkan 

tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang mengambil peran guru adalah komputer dan panduan-

panduan elektronik yang dirancang oleh "contents writer", designer e-learning dan pemrogram 

komputer. 

Dengan adanya e-learning para guru/dosen/instruktur akan lebih mudah : 

1. melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai 

dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir 

2. mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya 

3. mengontrol kegiatan belajar peserta didik. 

Kehadiran guru sebagai makhluk yang hidup yang dapat berinteraksi secara langsung dengan 

para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. Inilah yang menjadi ciri 

khas dari kekurangan e-learning yang tidak bagus. Sebagaimana asal kata dari e-learning yang 

terdiri dari e (elektronik) dan learning (belajar), maka sistem ini mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. 

Bila dibandingkan pembelajaran atau pelatihan dengan cara konvensional, e-learning mempunyai  

1. Keunggulan   

a. Ekonomis  

e-learning dapat mengurangi biaya pendidikan dan pelatihan karena untuk memberikan 

bahan ajar kepada peserta dalam jumlah besar, institusi / Perguruan Tinggi tidak perlu 

mengeluarkan biaya kelas, biaya transportasi dan berbagai biaya lain. Namun diperlukan 

pengelola pelatihan yang matang, karena manajemen e-learning yang tidak tepat dapat 

membuat biaya pelatihan justru semakin membengkak.  

b. Fleksibilitas tinggi, peserta dapat belajar kapan dan dimana saja, dengan kecepatan 

pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. 

c.  Personalisasi, peserta dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Bila belum 

mengerti dapat memperlambat penjelasan atau mengulang suatu materi dan sebaliknya 

jika peserta dapat mengerti dengan cepat, maka dapat menyelesaikan mata kuliah tersebut 

dengan cepat. 

d.  Standarisasi kualitas pelatihan, pembelajaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram_komputer
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Setiap dosen / instruktur cenderung memiliki cara mengajar, materi presentasi dan 

penguasaan materi yang berbeda sehingga kualitas pengajaran yang didapatpun tidak 

konsisten. Akan tetapi E-learning mampu meminimalkan perbedaan cara mengajar dan 

materi, sehingga memberikan standar kualitas pembelajaran yang lebih konsisten. 

e.   Efektivitas 

E-learning dengan instructional design mutakhir membuat peserta didik lebih mudah 

mengerti isi pelajaran. Efektivitas bahan ajar melalui metoda e-learning umumnya 

meningkat. Suatu studi oleh J.D. Flecher menunjukkan bahwa tingkat retensi dan aplikasi 

pelajaran melalui metoda e-learning meningkat 25% dibandingkan dengan pembelajaran 

yang menggunakan cara konvensional. 

f.  Kecepatan distribusi materi akan meningkat, karena materi tersebut dapat dengan cepat 

diakses melalui internet. Keuntungan ini sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia. 

g.   Ketersediaan On-Demand 

E-learning dapat sewaktu-waktu diakses sehingga dapat membantu pekerjaan setiap saat. 

h.  Otomatisasi Proses Animasi 

LMS (Learning Management System) berfungsi untuk menyimpan data – data peserta, 

pelajaran dan proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan LMS yang baik dapat 

menyimpan dan membuat laporan kegiatan belajar peserta didik dari pelajaran yang 

diambil, tanggal akses, berapa persen pelajaran yang diselesaikan, berapa lama pelajaran 

diikuti, sampai berapa hasil tes akhir yang telah diambil. 

 

2. Kekurangan  dan Keterbatasan E-learning 

Walaupun e-learning banyak menawarkan keuntungan dalam prakteknya memliki beberapa 

keterbatasan yang harus diwaspadai antara lain : 

a. Budaya, pemanfaatan e-learning membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan 

untuk belajar. Sedangkan sebagian besar pelatihan di Indonesia motivasi belajar masih 

tergantung pada instruktur. 

b.  Investasi 
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Walupun e-learning pada akhirnya dapat menghemat biaya pengajaran dan pelatihan, 

akan tetapi memerlukan investasi yang sangat besar pada tahap awalnya, sehingga jika 

tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian yang besar. 

c.  Teknologi dan Infrastruktur 

E-learning membutuhkan perangkat komputer jaringan yang handal dan teknologi yang 

tepat. Akan tetapi ketersediaan infrastruktur dan teknologi ini masih belum memadai bagi 

beberapa Perguruan Tinggi / Lembaga. 

d.  Desain Meteri 

Penyampaian materi melalui e-learning perlu dikemas dalam bentuk yang learnic-centric. 

Saat ini masih sangat sedikit instructional designer yang berpengalaman dalam membuat 

suatu paket pembelajaran e-learning yang memadai. Seringkali hambatan dan 

keterbatasan e-learning tersebut membuat impelementasi e-learning di Indonesia berjalan 

dengan sangat lamban. Walaupun terdapat keterbatasan dan hambatan di Indonesia, 

penerapan e-learning di dunia, termasuk di negara-negara tetangga terus melaju pesat. 

Para praktisi pengajaran dan pelatihan di dunia sudah tidak meragukan akan meledaknya 

penggunaan e-learning di dunia pendidikan, mereka hanya tinggal menunggu waktunya. 

Kesimpulan 

Dalam implementasinya E-learning bukan semata-mata hanya memindahkan sebuah 

pembelajaran pada media elektronika / intenet, tetapi e-learning adalah proses pembelajaran yang 

dituangkan melalui teknologi internet. Agar pembelajaran menyenangkan dalam perancangannya 

harus sederhana, personal dan cepat. Komunikasi pembelajaran / pelatihan perlu disedain seperti 

layaknya pembelajaran konvensional. 

Media pembelajaran secanggih apapun tidak akan bisa menggantikan peran guru / dosen 

sehingga penanaman nilai-nilai dan sentuhan kepribadian perlu juga dilakukan. Dan disinilah 

tantangan bagi para peserta didik mampu memperkaya wawasan dan pemahaman teknologi 

informasi khusunya teknologi internet tetapi tanpa harus menghilangkan watak dan budaya 

bangsa yang luhur.   
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