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Soft Ware � SO/OS � windows, linux/ Aplikasi

Hard Ware � ?
Input � keyboard, usb, digital cam, mouseInput � keyboard, usb, digital cam, mouse

Proses � prosesor

Output � audio, monitor,printer

Brain Ware � ?
(crakers,user,programer,desaigner,hecker,dll)



E-Learning

� Pembelajaran Jarak Jauh (open distance 

learning)

� Pengajaran berbasis web (web based training)

� Pengajaran berbantuan komputer (computer 

based Training)

� Pembelajaran berbasis teknologi (technogy 

based learning)

� Pembelajaran secara online (online learning)



Defenisi

Pembelajaran baik secara 

formal/informal yang dilakukan melalui 

media elektronik, seperti internet, media elektronik, seperti internet, 

intranet, ekstranet, CDROM, video tape, 

DVD, TV, Handphone, PDA dll.



RUANG LINGKUP e-learning

Open Distance Learning (ODL)

E- Learning

Online  Learning

CBT





E-Learning sebagai Suplemen dan/ 
komplemen

Contoh :

- Web CT (Keperawatan Jiwa)

� posting materi, online discusion,penugasan

- Program reguler A 2008 (Basic  Nursing Science II)- Program reguler A 2008 (Basic  Nursing Science II)

� posting materi, online discusion,penugasan









PembelajAran dgn 

instruktur vs e-learning

Pembelajaran dgn Instruktur E-Learning (Self Study)

1. 1 Instruktur, 8 mhs

2. 1 ruang kelas

3. Waktu kelas x – y

4. Instruktur brsm dgn grup

1. I instruktur, 100 mhs

2. Tdk ada kelas

3. Waktu dimulai ketika siswa ingin

belajar/ mgkin penjadwalan4. Instruktur brsm dgn grup

5. Instruktur berbicara pada waktu 

menjelaskan

6. Siswa pasif pada suatu waktu

7. Instruktur menentukan 

programnya (dg siswa)

8. Instruktur menentukan tempat

9. Instruktur bertgggjwb pd proses 

pembelajaran

10. Instruktur adl bintangnya

belajar/ mgkin penjadwalan

4. Siswa belajar sendiri

5. Instruktur hanya memberikan 

umpan balik dan tip

6. Siswa aktif

7. Siswa menentukan program 

(mgkn dg instruktur)

8. Siswa mementukan tempat

9. Mhs mempunyai tggjwb

10. Mhs adalah bintangnya



Data Elektronik

� Data sesungguhnya adalah bentuk jamak dari
“datum” 

� Bit adalah kependekan dari binary digit. Satu bit 
adalah unit terkecil yang dapat ditangani oleh
komputer, dan semua informasi yang ditanganinya
terbentuk dari sejumlah bit. terbentuk dari sejumlah bit. 

� Setiap sinyal dalam komputer sama dengan satu
bit. Komputer biasanya mengelompokan sinyal kecil
itu menjadi kumpulan yang lebih besar untuk diolah
: kumpulan dari delapan bit disebut byte. Satu byte 
biasanya menghasilkan satu karakter (huruf, angka
dan sebagainya) di layar. 1024  byte sama dengan
1 kilobyte.



File

� File adalah kumpulan data khusus yang digunakan sebagai suatu
kesatuan. File dapat menyimpan hampir setiap jenis informasi, 
termasuk teks, angka, grafis, atau program. 

� File yang menyimpan informasi yang sesungguhnya, seperti
laporan, grafis, disebut file dokumen atau file data. 

� File yang berisikan program adalah file program. Sebagian file 
program berupa aplikasi atau utiliti. Bahkan folder atau direktori di
disk juga merupakan file.

� Nama File dibagi dalam dua bagian : nama sebenarnya dan 
ekstensi, dalam hal ini ekstensi merupakan sejumlah karakter yang 
lazim menunjukan tipe file, misalnya : letter.doc, laporan.ppt, 
index.asp, buku.xls, laporan.pdf



Jenis File

1. text 

2. gambar atau citra

3. animasi

4. audio 4. audio 

5. video



File Text

� Teks merupakan gabungan Huruf, kata, kalimat atau 
paragraf.  Sebagai contoh halaman ini terdiri dari teks. 
Mengolah sebuah teks yang baik sangat tergantuk kepada 
kemampuan dalam memanipulasi kata-kata, garis dan 
halaman.

Contoh:Contoh:
� Berdasarkan ukuran

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 

� Jenis Font
The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog

� Warna
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog



File Text

Kelebihan Kekurangan

� Mudah untuk dibuat. � Cukup sulit untuk membaca teks 
yang banyak pada layar monitor. 

� Semuanya sudah mengenal jenis 
ini.

� Cukup sulit untuk menjelaskan 
konsep visual yang kompleks seperti 
perpindahan pergerakan kaki.perpindahan pergerakan kaki.

� Dapat memberikan informasi yang 
banyak.

� Dapat membaca dalam waktu 
yang lama. 

� Mudah untuk dicetak dan dibawa. 

� Tidak membutuhkan bandwidth 
yang besar.



File Gambar atau Citra

� Gambar atau citra merupakan data yang 
direpresentasikan kedalam bentuk dua dimensi. Sebuah 
citra digital disusun oleh pixel-pixel  yang disimpan 
dalam array segiempat yang memiliki lebar dan 
panjang. Setiap pixel dimungkinkan terdiri dari sat atu 
lebih bits informasi yang menjelaskan besar gerap lebih bits informasi yang menjelaskan besar gerap 
terangnya  cahaya dari citra yang memungkinkan 
memiliki warna yang di simpan sebagai RGB (red, 
green, blue).



File Gambar atau Citra



The real Sponge Bob ?





File Gambar atau Citra

Kelebihan Kekurangan

� Dapat menjelaskan lebih detail 

(sbiah gambar dapat menjelaskan 

lebih sederhana daripada kata-

kata).

� Membutuhkan bandwith lebih 

besar dari pada teks terutama 

gambar yang besar hingga 

berukuran kilobytes.

� Lebih menarik bagi yang melihat � Menawarkan informasi yang 

berlebih sehingga dapat 

membingungkan bagi yang 

melihat.

� Dapat menghasilkan warna 

yang berbeda pada saat 

dicetak.



File Animasi

� Animasi merupakan simulasi pergerakan yang dibuat 
dengan menampilkan beberapa gambar atau frame  
secara berurutan. Sebagai contoh yaitu film kartun di 
televisi. Animasi pada computer merupakan salah satu 
dari presentasi multimedia yang cukup menarik.   

� Animasi dapat dibuat dengan menggunakan beberapa 
software khusus seperti Flash atau program aplikasi software khusus seperti Flash atau program aplikasi 
pengolah gambar seperti Photoshop atau fireworks 
kemudian diekspor menjadi  gif animasi.



File Animasi

Circulatory System



File Animasi

Kelebihan Kekurangan

� Dapat menjelaskan konsep yang 

sulit dijelaskan dengan tulisan 

karena dengan animasi dapat 

mengurangi informasi yang idak 

diperlukan. 

� Untuk penggunaan di internet 

,mengakses animasi akan lebih 

berat sehingga membutuhkan 

bandwith.

diperlukan. 

� Lebih cepat untuk menjelaskan 

sesuatu.

� Membuthkan waktulama untuk 

membuatnya.

� Cara yang menarik untuk 

memberi kesan bagi yang 

melihatnya.

� Umumnya harus dikombinasikan

dengan format lain seperti audio 

atau suara.



File Audio

� Audio merupakan suara yang dapat didengar oleh manusia. 
Dalam sebuah computer , file audio merupakan suara yang 
telah direkam dan disimpan dalam bentuk digital  kemudian
dapat di dengarkan kembali.  File audio biasanya memiliki 
format kompresi tertentu untuk menghemat media 
penyimpanan. Agar pengguna dapat menerima suara secara 
realtime dalam sebuah data multimedia, suara tersebut 
harus dapat  dikirim secara simulatan atau streaming. harus dapat  dikirim secara simulatan atau streaming. 
Kelebihan dari streaming  suara ada pada proses 
memainkan suara tersebut tanpa harus menunggu seluruh 
proses penyimpanan data selesai . Format yang bias 
digunakan untuk file audio ini diantarnya adalah
wave(.wav), midi(.mid),MPEG audio player 3 (MP3) dan lain 
– lain.



File Audio

Kelebihan Kekurangan

� Suara merupakan media yang 

dapat menarik pengajar dalam 

proses pengajaran

� Lamanya suara yang dimainkan 

sangat pendek (maksimum 2 

menit).proses pengajaran menit).

� Dapat menambah lebih hidup 

sebuah presentasi dengan 

animasi.

� Membutuhkan bandwith yang 

besar.



File Video

� Video  pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan 
animasi , perbedaanya terletak pada gambar yang 
ditampilkan. Video cenderung lebih menampilkan hasil 
kamera yang menangkap gambar kegiatan  secara 
nyata sehingga untuk video apa yang ditampilkan akan 
lebih lama sedangkan animasi lebih cenderung lebih lama sedangkan animasi lebih cenderung 
menampilkan hasil dari rancangan yang bersifat grafis 
dengan waktu penampilan lebih singkat dibandingkan 
dengan video.



File Video

� Contoh : Cannon, belajar Gitar



File Video

Kelebihan Kekurangan

� Cara tercepat untuk menjelaskan 

sesuatu.

� Hanya dapat digunakan dalam 

jangka yg pendek (maksimum 5 

menit)

� Cara yang mudah untuk 

mempresentasikan sesuatu.

� Membutuhkan bandwith yang 

besarmempresentasikan sesuatu. besar

� Lebih menarik. � Akan menjadi tidak efesien jika 

pada video tsb banyak terdapat 

informasi yang tidak berguna.

� Dapat berperan pada proses

komunikasi (pada konferensi

video)

� Hanya untuk lebih menarik tanpa 

menawarkan nilai edukasi.

� Dapat digunakan sebagai 

komunikasi non-verbal (efektif 

untuk pelatihan dasar)

� Lebih mahal dan sulit untuk 

dibuat (membutuhkan peralatan 

yang mahal).



Pengelolaan Dokumen Elektronik

� Pengelolaan dokumen elektronik 
memerlukan teknik khusus yang 
memiliki perbedaan dengan pengelolaan 
dokumen tercetak. dokumen tercetak. 

� Proses pengelolaan dokumen elektronik 
melewati beberapa tahapan, yang dapat 
kita rangkumkan dalam proses 
digitalisasi, penyimpanan dan 
pengaksesan/temu kembali dokumen. 



Proses Digitalisasi Dokumen

� Proses perubahan dari dokumen tercetak 
(printed document) menjadi dokumen 
elektronik sering disebut dengan proses 
digitalisasi dokumen. 

� Dokumen mentah (jurnal, prosiding, buku, � Dokumen mentah (jurnal, prosiding, buku, 
majalah, dsb) diproses dengan sebuah alat 
(scanner,camera,file recorder) untuk 
menghasilkan dokumen elektronik. 



TEKNIK DIGITALISASI

� Dokumen Capture: Perubahan Format dari 
bentuk asli (Books, Film, Audio) kedigital, 
misal dengan cara discan secara manual 
dengan scanner

Dokumen Management: proses pengolahan � Dokumen Management: proses pengolahan 
koleksi digital misal dirubah dari jenis file 
doc/xls/ppt/jpg ke pdf



Hard copy to soft copy



Praktek Digitalisasi dengan Adobe Acrobat 9 
Pro Extended

� Membuat file PDF

� Mengedit file PDF

� Security file PDF

� Menggabung file PDF� Menggabung file PDF



Kebutuhan Digitalisasi Dokumen

� Komputer (denganHard disk dan memori yang cukup)

� Scaner & driver sesuai dengan merk Scan

� Adobe Acrobat (sofware untuk menkonversi atau 
mengubah file dokumen ke dalam format PDF-Portable 
Document format

Sofware/aplikasi(MicrosofWord dll) Untuk mengkonversi � Sofware/aplikasi(MicrosofWord dll) Untuk mengkonversi 
secara langsung

� Peralatan Audio & Video (beserta sofware yang 
mendukung)



Mengapa harus PDF ?

� (Portable Document Format)

� Mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan 
dokumen asli(Legal Issues)

� Memiliki kemampuan temu kembali(search) secara full-
texttext

� Memiliki Fasilitas untuk security

� Software untuk membaca > Free (Adobe Acrobat 
Reader)

� Standarde Facto



Membuat file PDF

� Di windows explorer, klik kanan file yang akan diubah ke pdf, 
pilih Convert to Adobe PDF



Membuat file PDF

� Buka dokumen di MS. Word, pilih file-print-pilih printer 
name Adobe PDF



Edit file PDF



Security file PDF



Security file PDF



Gabung file PDF



Terima Kasih


