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TENTANG MODUL INI  
DAN PETUNJUK SINGKAT MEMPELAJARINYA 

 
 
 
Selamat berjumpa!  
 
Modul ini mengajak Anda mengkaji lebih dalam dan praktis tentang konsep dan prinsip 
pendidikan jarak jauh dan e-Learning. Mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antara e-
learning dan sistem pendidikan jarak jauh, maka dalam modul ini lebih memfokuskan hubungan 
antara keduanya. 
 
Modul ini terbagi kedalam empat bagian. Bagian pertama membahas tentang konsep dan 
karakteristik pendididikan jarak jauh yang meliputi definisi, karakteristik serta komponen sistem 
pendidikan jarak jauh. Bagian dua membahas tentang konsep dan prinsip e-learning yang juga 
meliputi definisi,  karakteristik serta komponen e-learning sebagai suatu sistem. Bagian tiga 
membahas tentang kaitan antara e-learning dengan pendidikan jarak jauh yang didukung pula 
dengan kronologis sejarah perkembangan penerapan e-learning dalam pendidikan jarak jauh 
itu sendiri. Modul ini ditutup dengan pembahasan tentang modus pembelajaran dalam 
pendidikan jarak jauh serta prinsip pemilihan media dalam pendidikan jarak jauh.  
 
Dalam mempelajari modul ini, Anda dapat memulai dari bagian mana saja. Namun demikian 
penulis menyarankan agar sebaiknya Anda mempelajari mulai bagian satu atau bagian dua 
terlebih dahulu disusul kemudian dengan bagian tiga dan bagian empat. Untuk mempertajam 
pemahaman, Anda disarankan untuk mengerjakan latihan/tugas yang diberikan pada setiap 
akhir bagian dari modul ini. 
 
Besar harapan penulis bahwa modul ini bermanfaat bagi Anda dan dapat diimplementasikan 
untuk keprluan praktis penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang Anda geluti. 
 
Terima kasih. 
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Bagian 1: 

Konsep Pendidikan Jarak Jauh 
 

Tujuan Pembelajaran: 
 

Umum: 
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep pendidikan 
jarak jauh dengan benar. 
Khusus: 
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat: 

 menjelaskan definisi pendidikan jarak jauh dari beberapa tokoh pendidikan dengan baik  

 menjelaskan karaktersitik dan komponen sistem pendidikan jarak jauh dengan baik 
 
 

 
Apakah Pendidikan Jarak Jauh itu? 

 
Ada banyak definisi yang menjelaskan konsep pendidikan jarak jauh. Salah satu diantaranya 
adalah definisi terbaru (2006) menurut Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek. Mereka 
mendefinisikan pendidikan jarak jauh sebagai berikut: 
 

Distance education is defined as institution-based formal education where the learning 
group is separated, and where interactive telecommunications systems are used to 
connect learners, resources, and instructors. 

 
Definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan jarak jauh memilki ciri sebagai berikut: 

 adanya lembaga formal yang menyelenggarakan program penididkan.  
 kelompok peserta belajar terpisah dengan pengajar (isntruktur, tutor, dosen, guru, 

widyaiswara.  
 Digunakannya sistem telekomunikasi untuk menghubungkan peserta belajar, 

sumber-sumber belajar, dan pengajar.  
 
Sementara Hillary Perraton (1988), seperti dikutip oleh Schlosser dan Simonson (2006) 
mendefinisikan pendidikan jarak jauh secara lebih sederhana lagi sebagai beirkut: 
 

Distance education is an educational process in which significant proportion of the 
teaching is conducted by someone removed in space and/or time from the learner.  

 
Perreaton, hanya menjelaskan pendidikan jarak jauh sebagai proses pengajaran dimana 
sebagian besar proporsi pembelajarannya dilakukan oleh seseorang (pengajar) yang 
terpisah dengan peserta belajar baik dari sisi jarak maupun waktu. Definisi ini sangat 
generik, tidak menjelaskan secara operasional komponen-komponen yang harus ada dalam 



[4] 
 

penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Definisi ini senada dengan definisi pendidikan jarak 
jauh menurut Desmond Keegan yang menyatakan bahwa, “Pendidikan jarak jauh adalah 
suatu metode pendidikan dimana antara peserta belajar dengan pengajarnya terpisah 
secara fisik.” 
 
Departemen Pendidikan Amerika Serikat, seperti dkutip oleh Schlosser dan Simonson (2006) 
mendefinisikan pendidikan jarak jauh sebagai berikut: 
 

Distance education is the application of telecommunications and electronic devices which 
enable students and learners to receive instruction that originate from some distant 
location 

 
Departemen Pendidikan Amerika Secara eksplisit menyebutkan penerapan teknologi 
telekomunikasi dan segala bentuk peralatan elektronik yang memungkinkan siswa dan 
peserta belajar menerima pembelajaran yang aslinya dating dari lokasi yang 
terpisah/jauh.  Definisi ini, masih mengambang. Artinya penggunaan teknologi 
telekomunikasi dan perlengkapan elektronik lain ditujukan hanya agar peserta belajar 
dapat menerima pembelajaran. Tidak secara eksplisit menjelaskan adanya lembaga 
yang menyelenggarakan, bahkan peserta belajarnyapun bisa siapa saja.  
 
Penulis, lebih cenderung menggunakan definisi menurut Simonson dkk. Seperti telah 
dipaparkan di atas dengan alasan lebih eskplisit dan operasional. Definisi tersebut 
yang akan membawa Anda memahami lebih jauh konsep eLearning dan penerapannya 
dalam pendidikan jarak jauh yang akan dibahas lebih dalam dalam bagian berikutnya 
dari modul ini.  

 

Apa Sajakah Karakteristik dan Komponen Pendidikan Jarak Jauh itu? 
 
Adalah benar adanya bahwa komponen dan karakteristik adalah dua kata yang berbeda. 
Namun, sulit sekali memisahkan antara komponen sistem pendidikan jarak jauh dan 
karakteristiknya secara terpisah dalam penjelasan modul ini. Karena ketika bicara 
komponen, maka akan secara lngsung menjelaskan karakteristik dari pendidikan jarak jauh 
itu sendiri. Oleh karena itu, penulis cenderung menggunakan dua kata tersebut secara 
bersamaan.  
 
Dengan mengacu kepada beberapa definisi dari para ahli yang diungkapkan di atas, kita 
dapat mengidentifikasi komponen dan karakteristik dari pendidikan jarak jauh itu sendiri. 
Mari kita lihat satu persatu. 
 
Greville Rumble (1989) seperti dikutip oleh Schlosser dan Simonson (2006), menyebutkan 
bahwa dalam pendidikan jarak jauh harus ada:  

 siapa yang mengajar,  yaitu guru, tutor, widyaiswara, dll; 

 orang-orang yang belajar, yaitu satu atau lebih peserta belajar (siswa, mahasiswa, 
peserta diklat, dll); 
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 apa yang dipelajari, yaitu kurikulum, silabus dan mata ajar (mata kuliah, mata 
pelajaran, mata diklat, dll) sebagai dasar pengajar mengajarkan dan peserta belajar 
mempelajarinya; 

 siapa yang menyelenggarakan, yaitu adanya lembaga yang mengelola pendidikan 
jarak jauh (merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan lain-lain); 

 adanya kesepakatan kegiatan belajar, yaitu kontrak belajar yang menjelaskan apa 
yang harus dilakukan atau peran dan tanggung jawab baik antara peserta belajar 
dengan pengajar, peserta belajar dengan lembaga penyelenggara, maupun pengajar 
dengan penyelenggara.  

 
Karakteristik pendidikan jarak jauh menurut Rumble ini disamping sekaligus menjelaskan 
komponen yang harus ada dalam pendidikan jarak jauh, juga menekankan salah satu hal 
yang sangat penting, yaitu adanya kontrak belajar. Semacam kesepakatan (akad) tentang 
apa yang harus dilakukan bersama dalam rangka menunjang terjadinya proses dan 
pencapaian hasil belajar yang optimal. Knowless () memang menjelaskan perlu adanya 
kontrak belajar sebagai konsekuensi dari diterapkannya sistem belajar mandiri dalam 
pendidikan jarak jauh.  
 
Sementara itu, Desmond Keegan (1986) memaparkan lima karakteristik pendidikan jarak 
jauh, yaitu: 

 terpisahnya antara peserta belajar dengan pengajar selama proses pembelajaran 
yang membedakannya dengan pembelajaran konvensional. 

 dipengaruhi oleh organisasi atau lembaga penyelenggara baik dalam perencanaan 
dan persiapan bahan belajar maupun pemberian dukungan belajar bagi peserta 
belajar yang membedakannya dengan program pembelajaran privat. 

 digunakannya media baik cetak, audio, video maupun computer untuk menyatukan 
antara peserta belajar dan pengajar maupun penyampaian materi pembelajaran. 

 digunakannya komunikasi dua arah sehingga terjadi interaksi dan atau dialog yang 
intensif. 

 ketidak perluan hadirnya peserta belajar selama proses pembelajaran sehingga 
pembelajaran terjadi secara mandiri walaupun tidak menutup kemungkinan adanya 
pertemuan pada waktu-waktu tertentu baik untuk tujuan pembelajaran maupun 
sosialisasi atau orientasi. 

 
Jika mengacu pada karakteristik menurut Desmond seperti dijelaskan di atas, maka 
komponen pendidikan jarak jauh hamper sama dengan menurut Rumble, yaitu adanya 
peserta belajar, pengajar, bahan belajar, proses belajar, serta lembaga yang 
menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Sebagai konsekuensi keterpisahan jarak antara 
peserta belajar dan pengajar maka diperlukan media yang relevan, tentunya, (baik cetak, 
audio, video atau computer) dan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua 
arah. 
Sebagai penutup, penulis ingin memaparkan komponen pendidikan jarak jauh yanglebih 
operasional dengan mengacu pada definisi Simonson dkk. (2006). Mengacu pada definisi 
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seperti tersebut di atas, Simonson dkk. menggambarkan ada empat komponen dan 
sekaligus menjelaskan karakteristik pendidikan jarak jauh seperti tergambarkan dalam 
diagram berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komponen pertama adalah adanya lembaga penyelenggara. Ini merupakan konsep utama 
daripada pendidikan jarak jauh untuk membedakannya dengan belajar sendiri (self-study) 
dan otodidak. Lembaga ini bisa saja lembaga penyelenggara pendidikan konvensional 
seperti universitas, sekolah, akademi, lembaga diklat dan lain-lain yang menawarkan 
pendidikan jarak jauh. Atau lembaga penyelenggara yang khusus menyelenggarakan 
pendidikan jarak jauh seperti Universitas Terbuka (Indonesia), Malaysia Open Univeristy 
(Malaysia), UK Open University (Inggris) dan lain-lain.  
 
Komponen kedua adalah adanya keterpisahan antara peserta belajar dengan pengajar. 
Keterpisahan ini bisa dilihat dari sisi lokasi maupun waktu. Artinya, pembelajaran 
disampaikan oleh pengajar kepada peserta belajar yang terpisah jarak dan waktu, sehingga 
pembelajaran bisa lebih adaptif dan luwes menyesuaikan dengan kondisi, waktu dan 
kecepatan belajar dari peserta belajar itu sendiri.  
 
Komponen ketiga adalah digunakannya sistem telekomunikasi interaktif. Terjadinya 
komunikasi jarak jauh adalah konsekuensi dari keterpisahan antara peserta belajar dan 
pengajar. Oleh karena itu keberadaan sistem telekomunikasi yang interaktif ini sangat 
penting karena kunci dari proses pembelajaran adalah adanya interaksi. Interaksi dengan 
memanfaatkan sistem telekomunikasi ini dapat bersifat asinkronous (tidak bersamaan) 
maupun sinkronous (bersamaan), baik dilihat dari sisi tempat dan waktu. Pembelajaran 

Institutionally 
Based 

Separation of 
Teachers and 

Students 

Interactive 
Telecommunication 

Sharing of Data,  
Voice, Video 

(Learning Experiences) 
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sinkronous dan asinkronous akan dibahas lebih dalam dalam kegiatan belajar berikut dari 
modul ini.  
 
Komponen keempat adalah adanya sharing baik data, suara dan video yang memungkinkan 
pengalaman belajar terjadi. Maksudnya adalah obyek belajar (learning obyek) sebagai 
media pembelajaran dikemas dalam bentuk data, suara, video maupun multimedia. 
Simonson dkk, juga menyaraankan agar media pembelajaran dalam berbagai format 
tersebut (baik data, suara, video, maupun berbasis computer) tersebut harus dirancang 
sesuai dengan prosedur desain pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan 
pengalaman belajar yang tepat guna sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran dan 
peserta belajar serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukungnya.  
 
Sebagai kesimpulan, dengan mengacu pada beberapa pendapat pakar di atas, maka 
menurut penulis, komponen pendidikan jarak jauh dapat diidentifikasi dengan mengajukan 
enam (6)  pertanyaan seperti berikut: 

 Siapa yang menyelenggrakan? Artinya, adanya suatu organisasi atau lembaga 
penyelenggara yang mengelola (merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan memonitor) pendidikan jarak jauh. Penyelenggara dapat saja 
lembaga pendidikan konvensional yang menawarkan pendidikan jarak jauh atau 
lembaga yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.  

 Siapa yang belajar dan membelajarkan? Artinya, adanya orang-orang yang 
mengikuti belajar dan memfasilitas pembelajaran  pada program pendidikan jarak 
jauh tersebut, yaitu peserta belajar (bisa siswa, mahasiswa, peserta diklat, dll) dan 
pengajar (bisa dosen, guru, widyaiswara, tutor, dan lain-lain). 

 Dimana dan kapan proses pembelajaran terjadi? Artinya, adanya proses 
pembelajaran yang terjadi secara terpisah baik dari sisi jarak, tempat dan atau waktu 
antara peserta belajar dengan pengajar. Walaupun dalam kondisi tertentu dapat 
saja terjadi pertemuan (konvensional) untuk keperluan pembelajaran maupun 
orientasi, sosialisasi dan lain-lain.  

 Apa yang dipelajari? Artinya, adanya arah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
beserta apa saja yang harus dipelajari dalam bentuk kurikulum, silabus atau 
turunannya yang lebih rinci dalam bentuk rencana pembelajaran dan lain-lain yang 
dirancang sesuai dengan prinsip desain pembelajaran. 

 Bagaimana proses pembelajaran terjadi? Artinya ada proses pembelajaran yang 
berbeda dengan pembelajaran konvensional, sebagai konsekuensi dari keterpisahan 
jarak dan waktu antara peserta belajar dnegan pengajar. Dalam hal ini, pendidikan 
jarak jauh  menerapkan sistem belajar mandiri yang memungkinkan peserta belajar 
dapat belajar secara luwes sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya masing-
masing.  

 Bagaimana komunikasi dan bahan belajar disampaikan? Sebagai konsekuensi 
terpisahnya jarak dan waktu antara peserta belajar dengan pengajar, maka 
digunakan teknologi telekomunikasi sebagai sarana komunikasi dan penyalur bahan 
belajar. Hal ini ditujukan agar proses komunikasi sebagai inti dari proses 
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pembelajaran dapat terjadi secara dua arah atau bahkan banyak arah (interaktif). 
Interaksi dapat terjadi secara bersamaan (sinkronous) mauopun asinkronous. Bahan 
belajar dalam bentuk obyek belajar (learning obyek) yang bersifat data, voice, video, 
maupun multimedia yang telah dirancang dengan menggunakan prinsip desain 
pembelajaran dapat dikemas dalam format cetak, audio, video, dan multimedia. 
Teknologi telekomunikasi yang digunakan, baik yang bersifat tradisional (seperti 
koresponden, modul cetak) maupun elektronik (seperti radio, televisi, dan internet) 
hendaknya tepat guna, menyesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai, kondisi peserta belajar, ketersediaan dana dan fasilitas serta 
pertimbangan lainnya.  

 

Ya, Seakrang Saya Tahu! 
 
Pendidikan jarak jauh menurut Simonson dkk., adalah pendidikan formal, berbasis 
lembaga, dimana kelompok belajarnya terpisah (jarak/waktu) dengan pemberi 
pelajaran, dan dimana sistem telekomunukasi interaktif digunakan untuk 
menghubungkan peserta belajar, sumber-sumber belajar dan pengajar.  
 
Pendidikan jarak jauh menurut Perreaton adalah proses pengajaran dimana sebagian 
besar proporsi pembelajarannya dilakukan oleh seseorang (pengajar) yang terpisah 
dengan peserta belajar baik dari sisi jarak maupun waktu. 
 
Pendidikan jarak jauh menurut Desmond Keegan adalah suatu metode pendidikan 
dimana antara peserta belajar dengan pengajarnya terpisah secara fisik. 
 
Pendidikan jarak jauh menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat adalah aplikasi 
teknologi telekomunikasi dan elektronik yang memungkinkan peserta belajar menerima 
pembelajaran yang berasal dari lokasi yang terpisah (jauh).  
 
Komponen dan juga sekaligus menunjukkan karaktersitik dari pendidikan jarak jauh 
adalah mengandung unsure-unsur sebagai berikut:  
 Siapa yang menyelenggrakan?; yaitu adanya unsur lembaga/organisasi 

penyelenggara. 
 Siapa yang belajar dan membelajarkan?  Yaitu adanya unsure orang-orang yang 

membelajarkan (guru, tutor, dosen, widyaiswara, dll) dan mengikuti 
pembelajaran (siswa, mahasiswa, peserta diklat, dll). 

 Dimana dan kapan proses pembelajaran terjadi? Yaitu terjadinya proses 
pembelajaran yang terpisah ruang dan waktu (kapan saja dan dimana saja). 

 Apa yang dipelajari? Yaitu adanya unsure arah pembelajaran yang ingin dicapai 
dalam bentuk kurikulum, mata pelajaran/diklat, silabus dan lain-lannya. 

 Bagaimana proses pembelajaran terjadi? Yaitu adanya proses pembelajaran 
yang berbeda dengan pembelajaran konseptual dengan menerapkan sistem 
belajar mandiri sebagai konsekuensi dari keterpisahan jarak, tempat dan waktu 
antara peserta belajar dengan pengajar. 
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 Bagaimana komunikasi pembelajaran dan bahan belajar disampaikan? Yaitu 
digunakannya teknologi telekomunikasi sebagai sarana komunikasi dan distribusi 
bahan belajar  dari dan oleh peserta belajar maupun pengajar.  

 

Tugas/Latihan 
Andaikan Anda, diminta untuk merancang pendidikan jarak jauh di tempat Anda bekerja. 
Rumuskanlah pendidikan jarak jauh yang akan Anda lakukan berdasarkan komponen seperti 
pada table berikut: 
 

Siapa yang menyelenggarakan?  
 

Siapa yang belajar dan 
membealajarkan? 

Peserta: 
 
 
 
 
Pengajar (Tutor, Widyaiswara, Dosen, dll): 
 
 
 
 
 

Apa yang akan di pelajari?  
 
 
 
 

Teknologi informasi dan 
komunikasi apa saja yang akan 
digunakan 

Untuk komunikasi pembelajaran: 
 
 
 
 
Untuk mengemas bahan belajar: 
 
 
 
 
Untuk distribusi bahan belajar: 
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Bagian 2: 

Konsep e-Learning 
 

Tujuan Pembelajaran 
 

Umum: 
Setelah mempelajari modul ini Anda akan dapat menjelaskan konsep e-Learning dengan 
baik. 
Khusus: 
Setelah mempelajari modul ini Anda akan dapat: 

 menjelaskan definisi e-Learning menurut beberapa ahli dengan baik; 

 menjelaskan karakteristik dan komponen e-Learning dengan baik; 

 menjelaskan model-model sistem penyampaian e-learning  dengan baik; 
 

 
Apakah yang Dimaksud dengan e-Learning? 

 
Ada banyak istilah atau terminologi yang mengacu pada kata e-Learning, seperti virtual 
learning, online learning, virtual class, e-training, dan lain-lain. Disamping itu, sulit juga 
mencari definisi yang jelas tentang e-Learning. Tapi, satu hal yang jelas, e-learning 
merupakan istilah generik dari pendayagunaan teknologi elektronik untuk pembelajaran. 
Dengan demikian, e-Learning merupakan payung dari beberapa istilah lain seperti tersebut 
di atas.  
 
Kita lihat salah satu definisi e-Learning menurut Derek Stockley (2006) sebagai berikut: 

 
The delivery of a learning, training or education program by electronic means. E-learning 
involves the use of a computer or electronic device (e.g. a mobile phone) in some way to 
provide training, educational or learning material. (www.derekstockley.com.au) 

 
Definisi di atas menjelaskan bahwa e-Learning adalah penyampaian program pembelajaran, 
pelatihan atau pendidikan menggunakan sarana elektronik. Dimana sarana elektronik 
tersebut dapat saja bervariasi yang meliputi computer atau alat elektronik lain seperti 
(telepon genggam) dengan berbagai cara tertentu untuk memberikan pelatihan, pendidikan 
atau bahan ajar.  
 
Senada dengan Derek, Som Naidu (2006) mendefinisikan e-Learning sebagai berikut: 
 
 
 
 

 

http://derekstockley.com.au/
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E-learning is commonly referred to the intentional use of networked information and 
communications technology in teaching and learning. A number of other terms are also 
used to describe this mode of teaching and learning. They include online learning, virtual 
learning, distributed learning, network and webbased learning. Fundamentally, they all 
refer to educational processes that utilize information and communications technology to 
mediate asynchronous as well as synchronous learning and teaching activities. 

 
Menurut Som Naidu, e-Learning diartikan sebagai penggunaan secara sengaja jaringan 
teknologi informasi dan komunikasi  dalam proses belajar dan mengajar. Ia juga 
menjelaskan bahwa ada istilah lain yang mengacu pada hal yang sama yaitu online learning, 
virtual learning, distributed learning, dan network atau web-based learning.  Secara 
fundamental, e-learning adalah proses pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk menjembatani kegiatan belajar dan pembelajaran baik secara 
asinkronous maupun sinkronous.  
 
Clark dan Mayer (2008) mendefinisikan e-Learning sebagai sebagai pembelajaran yang 
disampaikan dengan computer melalui CD-ROM, internet atau intranet. Namun demikian 
mereka menambakan karakteristik lain, yaitu termasuk didalamnya:  

 adanya konten atau materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 

 menggunakan metode pembelajaran yang sesuai; 

 menggunakan media pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, visual, 
video, multimedia dan lain-lain; 

 dapat terjadi secara sinkronous maupun asinkronous; 
 
Mengacu pada beberapa definisi di atas dapatlah kita simpulkan bahwa e-Learning 
merupakan istilah yang generik dan luas yang menjelaskan tentang penggunaan berbagai 
teknologi elektronik untuk menyampaikan pembelajaran. Teknologi tersebut dapat berupa 
computer, internet maupun intranet serta teknologi elektronik lain seperti audio/radio, dan 
video/televisi.  

 
Apa Sajakah Komponen e-Learning itu? 

Sama halnya dengan pendidikan jarak jauh, seperti telah dibahas dalam bab terdahulu, e-
Learning merupakan suatu sistem diaman terdiri dari beberapa komponen yang saling 
terkiat. Komponen e-Learning sebagai suatu sistem pembelajaran berbantuan teknologi 
elektronik, menurut Badrul Khan (2001) dapat digambarkan sebagai beirkut: 
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Gambar di atas menjelaskan kepada kita bahwa e-learning terdiri dari beberapa unsur yang 
harus ada dimana antara satu unsur dengan unsur lainnya saling terkait dan saling berpengaruh 
satu sama lain sebagai suatu sistem. Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Lembaga Penyelenggara (Institusional Issue); Siapa yang mengelola? Artinya adalah 
adanya unsure penyelenggara yang mengurusi masalah akademik, masalah kesiswaan, 
masalah administrative, mulai dadri perencanaan, penganggaran, implementasi secara 
keseluruhan, evaluasi dan monitoring dan lain-lain. 

 Sistem Pengelolaan (Management Issue);  Bagaimana pengelolaannya? Artinya adanya 
sistem pengelolaan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan pembelajaran dan 
distribusi informasi. 

 Sistem Pembelajaran (Pedagogical Issue); Bagaimana sistem pembelajarannnya? 
Aryinya adanya sistem proses belajar dan mengajar yang meliputi apa yang dipelajari,  
apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, siapa yang belajar, bagaimana strategi  
pembelajaran  (desain, metode dan media dan atau teknologi yang digunakan) untuk 
mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana hasil belajar diukur (evaluasi). 

 Teknologi yang Digunakan (Technological Issue); Teknologi apa saja yang diperlukan 
untuk mendukungsistem penyelenggaraan e-Learning sesuai kebutuhan? Hal ini 
meliputi perencanaan dan penyiapan infrastruktur (internet, LAN, WAN, koneksi, 
bandwidth, dll) yang diperlukan, hardware dan software (PC, server, aplikasi software, 
dan lain-lain) terkait yang diperlukan, serta peripheral pendukung lainnya.  

 Sistem Evaluasi (Evaluation Issue); Bagaimana keberhasilan penyelenggaraan e-
Learning dapat diukur? Hal ini meliputi evaluasi hasil pembelajaran maupun evaluasi 
program penyelenggaraan dari eLearning itu sendiri secara keseleuruhan.  

 Tampilan e-Learning (Interface Design Issue);  Seperti apa tampilan program e-Learning 
yang diselenggarakan kelihatan? Hal ini meliputi desain antar muka (interface design) 
yang meliputi tampilan halaman situs, navigasi, konten, kemudahan penggunaan, 
interaktifitas, kecepatan muat (loading speed), dan lain-lain.  

 Layanan Bantuan Bahan Belajar dan Peserta (Resources Support Issue); Bagaimana 
peserta e-Learning  mendapatkan layanan bantuan yang segera (cepat dan tepat).  
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 Masalah Etika (Ethical Issue); Bagaimana etika penyelenggaraan e-Learning yang 
berlaku? Dalam prakteknya, e-Learning diselenggarakan dengan berbagai model. Oleh 
karena itu ada sistem aturan yang mungkin berlaku secara umum (seperti masalah hak 
cipta, hak kekayaan intelektual, dll) maupun aturan main yang berlaku khusus (seperti 
sistem evaluasi, kebijakan khusus, dan lain-lain). 

 
Dengan kata lain, dalam menyelenggarakan e-learning hendaknya mempertimbangkan 
setidaknya delapan aspek seperti tersebut di atas. Dimana kedelapan aspek tersebut 
merupakan suatu sistem yang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Sama halnya 
dengan pendidikan jarak jauh, e-learning memiliki karakteristik yaitu adanya institusi yang 
menyelenggarakan, ada sistem pengelolaan yang jelas, ada apa yang dipelajari  dan siapa 
yang mempelajarinya, ada strategi (proses pembelajaran) yang diberlakukan, ada teknologi 
komunikasi yang dipilih dan digunakan, adanya sistem layanan bantuan, dan maslah aturan 
main (etika) yang diberlakukan.   
 

Seperti Apakah Model-Model e-Learning yang Ada?  
 

Ada beberapa ahli yang mengklasifikasikan model-model penyelenggaraan e-Learning. 
Dalam modul ini penulis ambil klasifikasi model e-learning dilihat dari sisi sistem 
penyampiananya (delivery  sistem model), menurut Rashty (1999) yang dikutip oleh Noirid 
dkk. (2007). Modle tersebut dapat digambarkan sebagai beirkut: 
 
 
 

 

 
Jadi menurut  Rashty (1999) e-Learning dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk atau 
model yaitu adjunct, mixed/blended dan fully online. Ketiga model tersebut merupakan 
suatu kontinum, buakn merupakan sesuatu yang diskrit, sehingga sulit sekali kita 
mengatakan tradisional penuh atau online penuh.  
 

Adjunct Mixed/Blend

ed 

Fully Online 

Continuing tradisional 
learning procceses, but 

enhancing them or 
extending them beyond 

classroom hour with online 
resources particularly using 

computer mediated 
communication (CMC). 

  

Beaming as integral part of 
curricula. Mixing delivery of 

content, CMC, or online 
collaboration with face to 
face session. Determining 

the appropriateness of 
online or face to face to 

deliver different aspects of 
curricula.  

All elarning interactiosn 
takes place online and all 

learning materials delivered 
online, e.g. CMS, streaming 

video, audio hyperlinked 
course materials, text and 

images.online collaboration 
is the key features of this 

model  
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 Model Adjunct; Model ini dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran tradisional 
plus. Artinya pembelajaran tradisional yang ditunjang dengan sistem penyampaian 
secara online sebagai pengayaan. Keberadaan sistem penyampaian secara online 
merupakan suatu tambahan. Contoh untuk menunjang pembelajaran di kelas, 
seorang guru/dosen menugaskan siswa/mahasiswanya untuk mencari informasi dari 
internet.  

 Model Mixed/Blended; Model blended menempatkan sistem penyampaian secara 
online sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara 
keseluruhan. Artinya baik proses tatap muka dan pembelajaran secara online 
merupakan satu kesatuan utuh. Berbeda dengan model adjunct yang hanya 
menempatkan sistem penyampaian online sebagai tambahan. Dalam model 
blended, tentu saja masalah relevansi topic pelajaran mana yang dapat dilakukan 
secara online dan mana yang dilakukan secara tatap muka (tradisional) menjadi 
factor pertimbangan penting menyesuaikan dengan karakteristik tujuan 
pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa maupun kondisi yang ada.  

 Model Online Penuh (Fully Online); Dalam model ini semua interaksi pembelajaran 
dan penyampaian bahan belajar terjadi secara online. Contoh bahan belajar berupa 
video di-stream via internet, atau pembelajaran ditautkan (linked) melalui hyperlink 
ke sumber lain yang berupa teks atau mungkin gambar. Ciri utama model ini adalah 
adanya pembelajaran kolaboratif secara online.  

 

Ya, Sekarang Saya Tahu! 
 

e-Learning secara generik adalah penyampaian program pembelajaran, pelatihan atau 
pendidikan menggunakan sarana elektronik. 
 
Menurut Som Niadu, secara fundamental, e-learning adalah proses pendidikan yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjembatani kegiatan belajar dan 
pembelajaran baik secara asinkronous maupun sinkronous. 
 
Menurut Clark & Mayer, e-Learning harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut 

 adanya konten atau materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan 
pembelajaran; 

 menggunakan metode pembelajaran yang sesuai; 
 menggunakan media pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, visual, 

video, multimedia dan lain-lain; 
 dapat terjadi secara sinkronous maupun asinkronous; 
 
Menurut Badrul Khan (2001), ada delapan aspek/isu sebagai suatu sistem hendaknya 
menjadi pertimbangan dalam menyelenggarakan e-learning, yaitu: 
  Lembaga Penyelenggara (Institusional Issue);  
 Sistem Pengelolaan (Management Issue);   
 Sistem Pembelajaran (Pedagogical Issue);  
 Teknologi yang Digunakan (Technological Issue);  



[16] 
 

 Sistem Evaluasi (Evaluation Issue);  
 Tampilan e-Learning (Interface Design Issue);   
 Layanan Bantuan Bahan Belajar dan Peserta (Resources Support Issue);  
 Masalah Etika (Ethical Issue);  
 
Sistem penyelenggaraan e-Learning dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu: 
 Model adjunct; pembelajaran online sebagai tambahan/pengayaan. 
 Model blended/mixed; kombinasi antara tatap muka (konvensional) dan 

pembelajaran online secara relevan. Baik tatap muka maupun pembelajaran online 
merupakan satu kesatuan yang utuh dari proses pembelajaran tersebut. 

 Model online penuh; semua aktifitas pembelajaran dan penyampaian bahan belajar 
terjadi secara online.  

 

Tugas/Latihan 
 

Seandainya Anda menyelenggarakan proses pembelajaran secara blended/hybrid yaitu 
kombinasi antara tatap muka (konvensional) dengan sistem online, tentukan topic mana 
yang relevan Anda akan gunakan secara konvensional dan topik mana yang relevan secara 
online serta strateginya seperti apa?  

 
Mata Pelajaran/Pelatihan/Kuliah:  ………………………………………………………………………………………… 
Tujuan Pembelajaran: 
Umum:     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Khusus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi Pembelajaran Blended (Blended Learning) 
(catatan: No 1, adalah contoh … dapat saja dlam satu topic dilakukan baik tatap muka dan 
online) 

No. Topik Tatap Muka Online Strategi 
01. Pengenalan konsep e-

learning 
 V  Peserta diminta 

searching internet 
tentang definisi e-
learning 

 Peserta mendownload 
dan mempelajari 
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modul (digital) buatan 
pelatih/guru/dosen 
dari website (http:// … 
dst) 
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Bagian 3: 

e-Learning dan Pendidikan Jarak Jauh 
 
Tujuan Pembelajaran: 
 

Umum: 
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara e-
learning dengan pendidikan jarak jauh 
Khusus: 
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat: 

 menjelaskan kedudukan/posisi e-Learning dalam pendidikan jarak jauh dengan baik  

 menjelaskan kronologi sejarah penerapan e-Learning dalam  sistem pendidikan jarak 
jauh dengan baik 

 

 
Bagaimana Posisi e-Learning dalam Pendidikan Jarak Jauh? 
 

Kita telah membahas baik konsep pendidikan jarak jauh maupun konsep e-learning. Untuk 
melihat kedudukan antar keduanya, sebaiknya kita kutip kembali definisi pendidikan jarak 
jauh dan e-learning disini.  
 
Pendidikan jarak jauh didefinisikan sebagai berikut: (Smaldino, dkk., 2006) 
 

Distance education is defined as institution-based formal education where the learning 
group is separated, and where interactive telecommunications systems are used to 
connect learners, resources, and instructors.  
Pendidikan jarak jauh didefinisikan sebagai pendidikan formal berbasiskan lembaga 
dimana kelompok belajar terpisah dan sistem telekomunikasi digunakan untuk 
menghubungkan peserta belajar, sumber belajar dan instruktur. 

 
Sedangkan e-learning didefinisikan sebagai berikut: (Som Naidu, 2006) 
 

E-learning is commonly referred to the intentional use of networked information and 
communications technology in teaching and learning. A number of other terms are also 
used to describe this mode of teaching and learning. They include online learning, virtual 
learning, distributed learning, network and webbased learning. Fundamentally, they all 
refer to educational processes that utilize information and communications technology to 
mediate asynchronous as well as synchronous learning and teaching activities. 
e-learning umumnya mengacu pada penggunaan secara sengaja teknologi informasi dan 
komunikasi berjaringan dalam proses pembelajaran. Sejumlah istilah mengacu pada 
konsep yang sama. Yaitu online learning, virtual learning, distributed learning dan web-
based learning. Secara fundamental, e-learning adalah proses pendidikan yang 
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memediasi aktifitas 
pembelajaran baik secara sinkronous maupun asinkronous.  
 

Kalau kita perhatikan dengan seksama, terlihat jelas bahwa dalam pendidikan jarak jauh digunakan 
teknologi telekomunikasi (teknologi informasi dan komunikasi)  sebagai konsekuensi dari 
keterpisahan jarak dan waktu untuk menghubungkan antara peserta belajar, sumber belajar dan 
pengajar (tutor, instruktur, dll). Sedangkan kata kunci e-learning adalah penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi secara sengaja untuk proses pembelajaran. Dengan demikian, dapatlah 
kita simpulkan bahwa, dalam konteks pendidikan jarak jauh, e-learning merupakan suatu keharusan 
sebagai konsekuensi logis dari karakteristik utama pendidikan jarak jauh yaitu terpisahnya jarak 
maupun waktu antara peserta belajar dan pengajar. Dengan kata lain, berbicara pendidikan jarak 
jauh tidak akan terlepas dari e-learning. Sehingga, tidaklah mengherankan jika dewasa ini e-learning 
identik dengan pendidikan jarak jauh. Padahal dalam prakteknya, e-learning juga terjadi dalam 
konteks pendidikan konvensional.  
 
Mengacu pada definisi di atas, maka posisi e-learning dalam konteks pendidikan jarak jauh dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Seperti Apakah Kronologi Sejarah Perkembangan Penerapan e-Learning dalam 
Pendidikan Jarak Jauh?  
 

Pendidikan jarak jauh merupakan suatu pola pendidikan alternatif yang bertujuan agar 
memun gkinkan pembelajaran terjadi kapan saja, dimana saja dengan menganut 
pendekatan pendidikan terbuka. Selama perjalanannya, karena karaktersitiknya yang 
menuntut digunakannya teknologi telekomunikasi sebagai jembatan penghubung natara 
peserta belajar dan pengajar, maka sejarah perkembangannya juga dipengaruhi oleh 
perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri.  
 
Anthony (2006) mencoba mengklasifikasikan perkembangan penerapan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam hubungannya dengan proses pembelajaran dalam pendidikan jarak 
jauh kedalam lima kategori generasi seperti digambarkan dalam table berikut: 
 

Pendidikan 
Jarak Jauh 

e-learning 

Online 
learning, 

web-based 
learning, dll 
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Generasi 1: 
Model 

Koresponden/T
ransmisi 

Generasi 2: 
Model 

Broadcast 
(Radio dan TV) 

Generasi 3: 
Model 

berbantuan 
Komputer 

 

Generasi 4: 
Kombinasi 

generasi 1, 2 
dan 3 

Generasi 5: 
Model 

lingkungan 
belajar yang 

berbasis 
artificial 

intelligence 
 
Mengacu pada gambar di atas, pendidikan jarak jauh dewasa ini kebanyakan telah 
memasuki generasi ke-empat, dimana dimanfaatkannya baik teknologi cetak, radio, televise 
dan komputer serta internet (e-learning) baik untuk proses interkasi (komunikasi) 
pembelajaran maupun sistem penyampaian bahan belajar. Bahkan sudah mulai 
diperkenalakan penggunaan ubiquitous learning (u-learning) yang merupakan ciri 
pendidikan jarak jauh generasi ke-lima.  
 
Odell D. D., seperti dikutip oleh Holden, dkk. (2005) menggambarkan kronologis sejarah 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan jarak jauh dalam diagram 
sebagai beirkut: 

 
Mengacu pada diagram di atas terlihat jelas bahwa pendidikan jarak jauh  generasi pertama 
terjadi antara sekitar tahun 1883 – 1990. Generasi kedua dimulai tahun 1921 yang diawali 
dengan diluncurkannya radio pendidikan pertama di Latter Day Saint University, program Tv 
pendidikan pertama diluncurkan di Iowa State University tahun 1950. Generasi ketiga baru 
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muncul sejak sekitar tahun 1982 yang disusul kemudian dengan cepat masuk ke generasi 
ke-empat dan kelima sampai saat ini.  
Lebih jauh, Odell D. D., juga menggambarkan kronologi sejarah penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam pendidikan jarak jauh dalam bentuk diagram pohon 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, pendidikan jarak jauh menggunakan sistem korespondensi dimulai sejak tahun 1883. 
Perkembangannya cukup lambat untuk memasuki generasi kedua dimana mulai 
digunakannya audio/radio dan video/televise dalam masa antara tahun 1950 – 1990-an. 
Sejak tahun 1990-an sampai sekarang tidak ada batas yang jelas generasi ketiga, keempat 
dan kelima dimulainya sejak kapan. Fakta nyata menunjukkan sejak tahun 1990an sampe 
sekarang teknologi elektronik baik yang bersifat pembelajaran bermediakan computer 
maupun pembelajaran berbantuan elektronik.  

 

Ya, Sekarang Saya Tahu  
 

Untuk mengatasi keterpisahan antara peserta belajar dan pengajar, maka sistem 
pendidikan jarak jauh mutlak memerlukan teknologi informasi dan komunikasi 
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sebagai media interaksi (komunikasi) pembelajaran maupun penyampaian bahan 
belajar. 

 
Oleh karena itu, e-Larning merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem 
pendidikan jarak jauh. Sehingga dalam konteks saat ini e-Learning identik dengan 
pendidikan jarak jauh.  
 
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pendidikan jarak jauh 
secara kronologis/histris diklasifikasikan kedalam lima generasi: 
 Generasi 1: model korespondensi/transmisi terjadi pada masa era industry. 
 Generasi 2: digunakannya radio dan televisi untuk proses pembelajaran. 
 Generasi 3: digunakannya computer sebagai media pembelajaran. 
 Generasi 4: diguanakannya kombinasi dari generasi 1, 2 dan 3 secara relevan 

sesuai kebutuhan. 
 Generasi 5: digunakannya lingkungan belajar yang berbasis inteligensi buatan 

(artificial intelligence) 
 

Tugas/Latihan: 
 
Browsing melalui internet informasi tentang penyelenggaran pendidikan jarak jauh di 
Universitas Terbuka (Indonesia), Malaysia Open University (Malaysia) dan Open University 
(United Kingdom, Inggris). Bandingkanlah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (e-
Learning) dalam sisten pendidikan jarak jauh di ketiga universitas terbuka tersebut dan 
berikan penjelasan atau komentar Anda! 
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Bagian 4: 

Modus Pembelajaran  
dan Pemilihan Media dalam Pendidikan Jarak Jauh 

 
Tujuan Pembelajaran: 
 

Umum: 
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menjelaskan prinsip pemilihan media 
yang tepat dalam  pendidikan jarak jauh. 
Khusus: 
Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat: 

 menjelaskan modus pembelajaran e-learning dalam pendidikan jarak jauh. 

 menjelaskan jenis-jenis media yang digunakan dalam  sistem pendidikan jarak jauh 
dengan baik. 

 

 
Seperti apakah Modus Pembelajaran eLearning dalam Pendidikan Jarak Jauh? 

 
Sebenarnya, ada dua konsekuensi logis lain selain penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam pendidikan jarak jauh. Konsekuensi logis tersebut adalah diterapkannya 
sistem belajar mandiri (independent learning system) dan digunakannya aneka sumber 
belajara (resources-based learning).  Pada bagian terakhir modul ini, kita akan membahas 
kedua hal tersebut.  
 
Mengacu pada buku berjudul “elearning: a Guidebook of Principles, Procedures and 
Practices”  karya Som Naidu, maka ada empat modus pembelajaran dalam e-Learning 
seperti digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar di atas menjealskan bahwa, sebenarnya terdapat dua modus utama pembelajaran 
dalam e-learning, yaitu belajar mandiri dan belajar kelompok. Masing-masing terbagi 
kembali menjadi dua kategori. Belajar mandiri, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu belajar 
mandiri secara online dan belajar mandiri secara offline. Begitu juga dengan belajar 
kelompok, diklasifikasikan menjadi belajar kelompok secara sinkronous dan belajar 
kelompok secara asinkronous.  

Individualized Self-paced 
e-Learning Online 

Individualized Self-paced 
e-Learning Offline 

Group-based 
e-Learning Shyncronousely 

Group-based 
e-Learning Ashyncronousely 
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1. Belajar mandiri secara online; yaitu peserta belajar mengikuti proses pembelajaran 

yang disampaikan (delivered) secara online melalui jaringan baik internet maupun 
intranet. Sebagai contoh, peserta belajar memperoleh bahan belajar dalam bentuk 
digital (pdf, doc, ppt, flv, dll), mengerjakan tugas secara online, menerima dan 
mengumpulkan tugas melalui e-mail, memperoleh informasi lain melalui miling list dan 
lain-lain. 

2. Belajar mandiri secara offline; yaitu peserta belajar mengikuti proses pmbelajaran yang 
disampaikan (delivered) tanpa menggunakan jaringan computer (baik internet maupun 
intranet). Sebagai contoh, peserta mempelajari bahan belajar dalam bentuk media cetak 
di rumah/di tempat kerja, mempelajari materi dalam bentuk video yang disimpan dalam 
format DVD dan diputar melalui DVD player di rumah, dan lain-lain.  

3. Belajar kelompok secara sinkronous; yaitu peserta belajar mengikuti proses 
pembelajaran secara kelompok dalam waktu bersamaan (realtime) walaupun dilihat dari 
sisi lokasi antar kelompok berada di tempat yang berbeda satu sama lain. Contoh 
sekelompok peserta belajar mendiskusikan sesuatu dengan cara chatting atau audio-
conference atau video conference melalui internet.  

4. Belajar kelompok secara asinkronous; yaitu peserta belajar mengikuti proses 
pembelajaran secara kelompok melalui internet tapi dalam waktu yang tidak bersamaan 
(unreal time), umpan baliknya tertunda (delayed). Contoh, peserta belajar 
mendiskusikan sesuatu secara kelompok via email, bulletin board, dan lain-lain.  

 

Apa Sajakah Teknologi dan Media yang Digunakan dalam  
Pendidikan Jarak Jauh? 

 
Sebenarnya ada banyak  pilihan teknologi dan media yang dapat kita gunakan dalam 
pendidikan jarak jauh. Holden (2005) menyebutkan beberapa teknologi dan media baik 
untuk pembelajaran sinkronous maupun asinkronous, sebagai berikut: 
 
1. Asynchronous Web-Based Instruction; Yaitu penyampaian pembelajaran dan bahan 

belajar yang dilakukan melalui website dimana tidak terjadi interaksi secara bersamaan 
(synchronous). Penyampaian pembelajaran dan bahan belajar tersebut bisa saja 
dilakukan via internet, jaringan local (LAN) atau jaringan local skala luas (wide area 
network) menggunakan saluran virtual private network (VPN).  Contoh: tugas, 
pengumuman (informasi), bahan belajar (dalam format digital seperti bahan cetak (pdf, 
doc), video (flv), dan lain-lain). 

2. Audio Conference; yaitu komunikasi pembelajaran menggunakan perlengkapan audio 
yang memungkinkan terjadi komunikasi dua arah (konferensi audio) secara sinkronous 
antara peserta belajar dengan pengajar dalam waktu bersamaan walaupun dalam lokasi 
yang berlainan (multiple site). Biasanya ditunjang pula dengan media elektronik 
(VCD/DVD) dan media cetak (modul, handout, lembar kerja, dll.). 

3. Audiographics; adalah kombinasi antara konferensi audio dan penggunaan media 
computer untuk mengirimkan teks dan gambar untuk mengatasi kelemahan kenferensi 
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audio itu sendiri yang tidak menunjang visual. Biasanya, di lokasi-lokasi kenferensi audio 
dilengkapi dengan layar besar atau whiteboard untuk menampilkan visual (tekst, 
gambar dan lain-lain). 

4. Computer-based Instruction; yaitu pembelajaran yang berbasis computer. Dimana 
konten pembelajaran disimpan pada suatu computer atau alat penyimpanan lain (CD, 
hard-disk, server, dll) yang memungkinkan peserta belajar berinteraksi langsung dengan 
media tersebut. Format bahan belajar bisa bersifat tutorial, drill & practice, simulasi, 
permainan, atau kombinasi semuanya. 

5. Printed Media (Correspondence); media pembelajaran paling klasik yang 
memanfaatkan media cetak seperti buku, modul, handout, lembar kerja, dan lain-lain. 
Dewasa ini media cetak dapat disimpan dalam format digital (doc, ppt, pdf, dan lain-
lain). Sifatnya asinkronous, interaksi dengan pengajar atau umpan balik dari dan ke 
pengajar dapat dilakukan dengan saluran komunikasi lain seperti surat-menyurat, 
telepon, e-mail, milist dan lain-lain. 

6. Instructional Television; yaitu transmisi pembelajaran satu arah (one-way) dalam 
bentuk video dan audio (audio visual) melalui siaran saluran telekomunikasi seperti 
satelit, televise kabel, atau closed circuit TV (CCTV). Karena bersifat satu arah, maka 
interaksi dapat dilakukan dengan saluran komunikasi lain seperti konferensi audio atau 
berbantuan computer seperti pada audiographics.  

7. Recorded Audio/Radio; yaitu bahan belajar yang bersifat hanya audio yang disampaikan 
melalui  hasil rekaman (recorded audio) atau disiarkan (radio). Sama halnya dengan 
televisi pembelajaran, biasanya terjadi satu arah. Untuk meningkatkan interaksi perlu 
ditunjang oleh saluran komunikasi lain. 

8. Recorded Video; bahan belajar yang bersifat audio-visual yang disimpan dalam media 
rekam seperti video tape, video compact-disk (VCD), digital video disk (DVD). Rekaman 
video ini juga dewasa ini bisa didistribusikan melalui internet (internet streaming), 
namun pelru dikonversikan kedalam format yang memungkinkan kemudahandalam 
mengunggah (ulpad) dan mengunduh (download). 

9. Satelite e-Learning; penyampaian pembelajaran dan bahan belajar melalui internet 
protocol (IP) sebagai jaringan distribusi. Dalam konteks Indonesia, contoh satellite e-
learning adalah apa yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi yaitu program 
INHERENT (Indonesian Higher Education Network). 

10. Synchronous Web-based Instruction; yaitu layanan pembelajaran dan bahan belajar 
yang didistribusikan melalui web. Memungkinkan terjadinya pembelajaran secara 
sinkronous seperti web-conference, chatting, whiteboards dan lain-lain. 

11. Video Teleconference; yaitu sistem komunikasi dua arah baik audio maupun video dari 
lokasi yang terpisah-pisah. Telekonferensi video dapat dilakukan melalui terrestrial, 
satelit, gelombang mikro, dan bahkan internet (internet protocol). Namun dmeikian, 
telekonferens video menggunakan IP menuntut adanya bandwidth yang besar minimal 
384Kbps ke atas.  
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Dalam pendidikan jarak jauh, teknologi dan media pembelajaran seperti disebutkan di atas 
dapat digunakan untuk pembelajaran secara berbarengan/bersamaan dari sisi waktu 
walaupun dari sisi lokasi tidak sama (sinkronous) dan ada beberapa media pembelajaran 
yang digunakan untuk pembelajaran secara tidak berbarengan baik dari sisi waktu maupun 
lokasi (asinkronous). Secara lebih singkat Holden (2005) meringkasnya kedalam table 
seperti di bawah ini:  
 

 Sinkronous Asinkronous 

Visual   • Correspondence (surat) 
•  Printed media (modul cetak) 
•  Recorded Video  

Audio Saja 
 
Audio–Visual  

• Konferensi Audio  
 

• Televise pembelajaran / 
Satelite e-Learning 

• Telekonfrenes video 
• Pembelajaran berbasis 

web secara sinkronous 

• Rekaman audio 
 

• Rekaman video 
• Pembelajaran berbasis komputer 
• Pembelajaran berbasis web 

asinkronous 
• Televisi pembelajaran 

 
Sementara tingkat interaktifitas media pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh dikaitkan 
dengan simetri (real time) dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa media berupa konferensi video, konferensi audio, dan 
media berbasis internet memiliki interaktifitas yang tinggi dan dan tingkat ke-sinkronous-
annya (real time) tinggi. Sedangkan media cetak, media rekaman (audi, video) dan satelit 
memiliki tingkat interaktifitas yang rendah dan begitu pula tingkat ke-sinkron-annya. 
 

Bagaimana Memilih  Teknologi dan Media Pembelajaran yang Tepat  
dalam Pendidikan Jarak Jauh? 

 
Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita memilih media dan saluran komunikasi 
yang tepat baik untuk keperluan pembelajaran sinkronous maupun asinkronous? Dari aspek 
pembelajaran ada beberapa hal yang penting kita pertimbangkan. Hal-hal tersebut adalah 
sebagai berikut: (Holden, 2005) 

 Identifikasi kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan, baik dari sisi peserta 
belajar maupun pengajar. Apakah baik peserta belajar maupun pengajar familiar? 
Jangan gunakan media dan saluran komunikasi yang kedua-duanya tidak memiliki 
pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memanfaatkannya secara tepat 
guna.  

  Efektifitas assessment dan pengukuran. Apakh dengan menggunakan media 
tersebut mudah untuk dilakukan pengukuran dan penilan atau tidak?  

 Level interaksi. Apakah dengan media tersebut dapat meningkatkan interaktifitas?  

 Strategi pembelajaran. Apakah menunjang strategi pembelajaran yang kita 
gunakan?  

  Kompleksitas konten; Apakah konten akan sulit atau sanagat “jelimet” jika 
menggunakan media tersebut?  

 Dinamika perubahan konten. Apakah dengan media tersebut cocok untuk tingkat 
kedinamisan perubahan isi konten yang mungkin terjadi? Misalkan, gunakan media 
berbasis web untuk konten yang perubahnnya dinamis, jangan gunakan rekaman 
video.  

 
Berikut adalah bagan alur pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran yang 
relevan dalam pendidikan jarak jauh. Bagan alur ini dibuat oleh United State Distance 
Learning Association yang lebih menekankan pada pertimbangan penggunaan 
pembelajaran sinkronous atau  asinkronous.  
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Ya, Sekarang Saya Tahu  
 

Modus pembelajaran dalam e-Learning adalah sebagai berikut: 
 Belajar mandiri secara online;  
 Belajar mandiri secara offline;  
 Belajar kelompok secara sinkronous;  
 Belajar kelompok secara asinkronous;  
 
Beberapa media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh 
adalah sebagai berikut: 

 Sinkronous Asinkronous 

Visual   • Correspondence (surat) 
•  Printed media (modul cetak) 
•  Recorded Video  

Audio Saja 
 
Audio–Visual  

• Konferensi Audio  
 

• Televise pembelajaran / 
Satelite e-Learning 

• Telekonfrenes video 
• Pembelajaran berbasis web 

secara sinkronous 

• Rekaman audio 
 

• Rekaman video 
• Pembelajaran berbasis 

komputer 
• Pembelajaran berbasis web 

asinkronous 
• Televisi pembelajaran 

 
Faktor pertimbangan pemilihan media dalam pendidikan jarak jauh dilihat dari 
aspek pembelajaran adalah sebagi berikut: 
 Identifikasi kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan, baik dari sisi 

peserta belajar maupun pengajar.  
  Efektifitas assessment dan pengukuran.  
 Level interaksi.  
 Strategi pembelajaran.  
  Kompleksitas konten;  
 Dinamika perubahan konten.  
 
 

Latihan/Tugas 
 
Perhatikan suatu sistem pendidikan jarak jauh yang sedang Anda selenggarakan. Pilh 
salah satu mata diklat, mata kuliah, atau mata pelajaran tertentu. Kemudian, coba 
gunakan diagram alur pemilihan media seperti dijelaskan di atas untuk mengidentifikasi 
dan menentukan media yang paling relevan untuk mata kuliah atau mata diklat atau 
mata pelajaran tersebut!  
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