
Perkembangan Sistem Pembelajaran Digital Atau E-Learning 

 

Pernahkah kalian berpikir untuk belajar dengan guru, tetapi hanya menggunakan komputer tanpa 

bertatap muka secara langsung? Ya, itulah E-Learning! Pembelajaran Digital atau E-Learning merupakan 

sistem pembelajaran baru yang menggunakan media elektronik atau komputer. Dilandasi oleh 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat maka sistem pembelajaran saat ini 

dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman agar proses penyampaian informasi atau pembelajaran 

terasa lebih mudah dan menyenangkan.  

 

Pada dasarnya, E-Learning diciptakan untuk meneruskan proses pembelajaran tradisional yang masih 

menggunaka papan tulis, kapur, buku cetak, dan lain-lain. Sementara itu, E-Learning lebih 

memanfaatkan teknologi terkni yang dapat mempermudah proses belajar-mengajar. 

 

Sistem E-Learning dapat mencakup kurikulum, silabus, mata pelajaran, tugas, dan ujian yang telah 

disusun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pengajar dan peserta 

didik. Oleh karena itu, E-learning sangat cocok digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Namun, 

interaksi tetap terjalin melalui media komunikasi internet, seperti e-mail, chat, dan video call.  

 

Dengan adanya partisipasi guru atau tutor melalui perangkat digital maka pembelajaran pada sistem E-

Learning menjadi lebih interaktif. Beberapa perangkat digital yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar 

dan peserta didik di antaranya adalah notebook, gadget, smartphone, tablet, interactive media, digital 

library, digital lab, website, dan Internet. Dengan demikian, akan tercipta budaya digital creative dan 

digital content pada sektor pendidikan.   

 

Permasalahan mengenai bahan ajar seperti buku referensi pun dapat teratasi dengan adanya digital 

content dan e-book. Melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang digagas oleh pemerintah, maka kalian 

sebagai peserta didik dapat mendapatkan materi ajar dengan biaya yang lebih terjangkau. 

 

Namun pada praktiknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga sistem pembelajaran digital 

atau E-Learning menjadi lebih optimal. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan sistem E-Learning 

sebagai salah satu sarana pendidikan yang bermutu. Meskipun demikian, pada kenyataannya 

infrastruktur pendidikan di Indonesia saja masih belum merata, terlebih dengan banyaknya fasilitas 

laboratorium yang tidak layak dan jumlah buku referensi atau buku ajar yang sangat minim.  

 

Dalam sistem E-Learning, pengajar dan peserta didik biasanya tidak bertatap muka secara langsung. 

Namun, komunikasi di antara mereka harus tetap terjalin secara atraktif dan interaktif. Komunikasi 

melalui e-mail, chat, atau video call harus tetap berlangsung sehingga pengajar dapat memantau 

perkembangan dan kemampuan dari peserta didiknya. Lain halnya dengan sistem E-Learning di sekolah 

konvesional. Tatap muka secara langsung tetap ada, tetapi buku referensi, tugas, dan lainnya sudah 

memasuki ranah digital. 

 



Dengan adanya beragam kemudahan dalam sistem E-Learning maka para peserta didik diharapkan 

dapat menyerap pelajaran secara lebih mudah. Kemandirian juga akan tumbuh karena siswa diarahkan 

untuk mempelajari segala hal tanpa bantuan siapa pun. Sementara itu, tugas pengajar hanya 

memastikan bahwa peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus yang 

telah ditentukan. 

 

Untuk saat ini, sudah banyak tersedia portal E-Learning Indonesia berbasis TIK (teknologi informasi dan 

komputer) sekaligus menjadi alternatif solusi bagi pendidikan digital di Indonesia. Salah satunya adalah 

Erlangga Online yang menyediakan layanan pendidikan digital (eLearn). Bahkan, produk ini tidak hanya 

bermanfaat bagi pengajar dan peserta didik, tetapi orang tua pun dapat memantau pekembangan dan 

pencapaian anak-anak mereka. 

 

Selain itu, eLearn dapat diakses secara offline (tanpa menggunakan jaringan internet). Caranya adalah 

dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store dan Apple App Store. Kalian cukup meng-

install aplikasi eLearn App di smartphone atau tablet. Setelah di-install, kalian akan mengunduh konten 

dan cukup login dengan user ID yang sudah kalian buat. Kini, kalian dapat belajar, berlatih soal (untuk 

siswa), dan mengajar (untuk guru) tanpa koneksi internet kapan saja dan di mana saja. 

 

Belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan dengan eLearn. Daftar gratis dan cobalah eLearn selama 

tujuh hari dan rasakan manfaatnya! 

 


