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Biodata

• Nama : Nur Aeni, M.Kom (Bu Aeni)

• Lahir : di Tegal

• Alamat : Jagapura-Kersana

• Pendidikan :

 SD : SD Sidakaton-Dukuhturi-Tegal

 SMP : SMPN 1 Dukuhturi-Tegal

 SMA : SMK N 1 Brebes (Akuntansi)

 S-1 : UNAKI-Semarang (Manajemen Informatika)

 S-2 : UDINUS-Semarang (Teknik Informatika)

• Pengalaman kerja :

 SMK Muhammadiyah 1 kota Tegal tahun 2005-2010

 SMP N 1 Bantarkawung-Brebes tahun 2011-2013

 SMK N 1 Kersana tahun 2015-2017

 SMAN 1 Kersana tahun 2017-sekarang

 DOSEN STIK INVADA Cirebon tahun 2018-sekarang

 DOSEN UT Puwokerto tahun 2020-sekarang



Apa itu pembelajaran online?

Pembelajaran online adalah pembelajaran yang 

dilakukan tanpa melakukan tatap muka dan dengan

menggunakan aplikasi pembelajaran atau platform 

yang tersedia



Apakah pembelajaran online sama

dengan pembelajaran daring?

Pembelajaran online sama dengan pembelajaran

daring, yaitu pembelajaran tanpa tatap muka dan

dengan menggunakan aplikasi pembelajaran ataupun

media jejaring sosial.



Pembelajaran lewat daring bisa

dilakukan dengan apa saja

Pembelajaran daring/ online bisa menggunakan

jejaring sosial (wa, facebook, instagram, youtube) atau

menggunakan aplikasi pembelajaran online (google

classroom, rumah belajar, dll)  dan juga bisa melalui

radio, televisi dan sebagainya.



Kenapa kita harus melakukan

pembelajaran secara online/ 

daring?

Karena kondisi pandemi covid 19 yang belum juga usai, 

tetapi pendidikan tetap harus berjalan agar peserta

didik dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi tetap

mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu dan

mendapatkan pengajaran meskipun dengan

pembelajaran yang dilakukan secara online dengan

tetap menjaga prokes untuk menghindari penularan

virus corona.



Sistem pembelajaran online 

dibagi menjadi 3

1. Open Online Course

2. Online Classroom

3. Learning Manajemen Sistem



• Open Online Course adalah platform pembelajaran

yang berbasis video atau materi interaktif dan animasi

yang dapat diakses oleh setiap orang, materi sudah

disiapkan sebelumnya oleh penyedia layanan. 

• Fiturnya seperti pengajaran tatap muka online, 

pemberian tugas online, tetapi absensi online belum

tersedia.

1. Open Online Course



2. Online Classroom

• Online Classroom adalah platform pembelajaran yang 
memungkinkan pengajar untuk membuat area kelas
online di mana mereka dapat mengelola semua
dokumen yang dibutuhkan siswa. 

• Biasanya platform ini tersedia secara luas dan dapat
digunakan kapan saja. 

• Kekurangan dari platform ini yaitu belum mencakup
layanan administrasi sekolah seperti absensi, tagihan
sekolah, dan lainnya.



• Learning Management System (LMS) adalah
platform pembelajaran terlengkap dibandingkan
dengan yang disebutkan di atas dikarenakan tidak
hanya penggabungan dari dua platform tersebut, 
tetapi dapat juga membantu proses administrasi
lembaga pendidikan seperti pengelolaan data 
sekolah, absensi online, akses informasi sekolah, 
nilai, tagihan biaya sekolah, hingga real-
time monitoring untuk orang tua murid terhadap
perkembangan pendidikan anak-anaknya. 

3. Learning Management System (LMS)


