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EFEKTIVITAS PEⅣIBELAJARAN卜10DEL E― LEИRNING SEBAGAI BENTUK

KOⅣlUNIKASI PE卜IASARAN PERGURUAN TINGGISWASTA

(Survey pada Mahasisx'a Universitas Bosowa Makassar)

Siti Kornsiah

Eli Jarnilah Mihardja

Dian Harrnaningsih

Universitas Persada Indonesia yAI Jakarta

スfα rα κ:′ηε′ ぐ/c2た /ノ 1'メ /`7.ゝ,″ 7θ詫′ρg′″わごノ″α7´α″,C―′θα″′ηg

PENDAHULUAN

Abstrak

Berbagai trpa)'a dilal<Lrl<an oleh lembaga pendidikan tinggi dalam pembelajaran. salah
satunYa nrenerapl<atr rnodel pernbela.iaran e-lecu'ning. E-learning sebagai ialah saiu alternatif
model pernbela.iaran bertuiuan mengatasi berbagai permasalahan ,uurg ada pada model
pernbelajaratl liotrvensional (tatap rnul<a) selialigus sebagai cara untJk ni.rguturi jarak dan
u'al<tu. Peiielitiarr ini bertLrjLran untuk rnengetahui efektif atau tidaknl,a- sebuah model
perlbela.iaran e-learning. Berdas:irkan penelitian yang dilakukan terhadap 3zl mahasisu,a
Universitas Bosou'a-Maltassar menunjLrkkan bahwa moclel pembelajaran e-lecu.ning
efel<tivitasnl'a tinggi. Ef-ektivitas moclel pernbelajaran e-learning inl Oitihat Oari aspek teknis
dan isi rrateri.

Fal<tor teknologi dalarn pendidil<an

merrang bLrharrlah satlr-satLln),a jalan untuk

Ireningl<atl<an tnLltu petrdidil<arr. namutl

tel<nologi sangat berguna dalam dunia

pendidikan. Untuk merringkatkan kualitas

pendidikan di Iernbaga pendidikan tinggi

dan dalam rangka menghadapi persaingan

antar Perguruan Tinggi, salah satu cara

)'ang dilakukan institusi pendidikan

dengan mentbuat strategi pembelajaran.

Strategi pembelajaran merupal<an salah

satu fal<tor yang berpengaruh terhadap

ノυRIV4L′κO/V DgsEハイBER 2θ16
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pencapalan kOmpetensi lulusan. Strategi

perllbclala″ n tclah rllclalui pcrkclnbangan

yang  cuktip  pesat  seiring  dengan

pcrl(elllbangan tcknologi  inforlllasi dan

kolmunikasi(TIK).Salah Satu diantaranya

adalah   c_′ cα″″′tt   I,―/car″ノtt  tclah

ilnclliadi  salah  satu  kebutuhan  bagi

scbagian  sivitas  akadcnlika,  lncngingat

bail( dosen, lllahasis、 va inaupun institusi

pendidikan tclah inelllanね atkan tcknologi

kolmputtr dalalη proscs kcgiatan belaar

lη cngttar.

Strategi    pcnlbelaaran    tclah

inen3alallli  pcrubahan  paradiglma,  dari

pclη bclalaran yang bcrsiね t  rc2αεノ7`′t

C`″7′g′で
`′

 kc /θ
`7″

77ピ ′́―C`′7′

`7で
グ  Hal  ini

lllelldorong  sivitas  akadclllika  しintuk

mcnggunakan  c-lθ αr″ノ■t sebagai  salah

satu  nletodc  pcnlbcllaran  yang

diperscpsil(an bcrsifht ′
`α

″77ビ 7・  6θ 77rθル・ピ〃.

Pclllanfaatall c_′ θα″77ノ″g dillarapkan dapat

inemotivasi     penillgkatan     kualitas

pembelaaran dan materi ■iar, kualitas

aktivitas dan l(clllalldiria1l nlahasis、 va. E―

′θα″η′/7g juga dapat digunakan  untuk

lllellgatasi kctcrbatasan l‐ Llang kclas scl‐ ta

hanlbatan 、iarak dan 、raktu, di dalalη

pelaksanaan kcgiatan bcl■ iar illengaar.

(UMB,2009),Dcngan kcnyataan adan).a

pcrkclllballgan tcl(no10gi l1lfOrlllasi, nlaka

nl aしl tidal( nlau i1lstitusi pcndidikan hal・ しls

illclakukan 7で θ77g′ηθ
`7´

′ηg slullllah proses

dalalll   lingkungannya,   Rcc″ gル 7gピ 7'77g

dapat dialtikan  sebagai  langkah untし lk
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menelaah kembali segala sistem

pendidikan kon vens ional seh ingga menjadi

berorientasi pada teknologi informasi.

Dalam proses reengineering tersebut

teknologi bukan dipandang sebagai musuh

1'ang akan menggantikan peran manusia

tetapi dipandang sebagai alat yang akan

nreningkatkan efisiensi dan efektivitas

sebuah sistem pembelajaran.

Reengineering diperlukan mengingat

teknologi informasi telah melahirkan suatu

paradigma baru dalam pendidikan yang

berorientasi pada: netv .style education,

nev, education program.s. y'y'eu, education

service, corporate education, alumni

.yervice, yang muncul karena adanya

kebutuhan baru dalam rnasyarakat serta

tersedianya tekrrologi.(U MB. 2009).

Penerapan ntodel pembelajaran e-

learning terdiri dari sejumlah subsistem

dan diintegrasikan dengan sejumlah sistem

internal. sepefii dijelaskan dalam gambar

berikut ini:

Komponen Apl ikasi e-learn i n:

ノυRNALノ KO/VD∬ενBER 2θ 16

(Morrison. 2003: 202)
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LMS (Learning Management System)

merupakan mesin e-learning yaitu aplikasi

yang membuat semua proses berhubungan

dengan e-learning secara otomatis,

biasarrya berfungsi sebagai learner

registration, progres.s ffacking. dan

penyimpan hasil assessment. CMS

(Content Management Systen) merupakan

aplikasi yang diintegrasikan dengan LMS

untuk rnendukung pengembangan dan

penyampaian course content. LCMS

(Learning Content Management Sy,stem)

merupakan aplikasi )/ang menggabungkan

beberapa fungsi LMS dengan CMS.

Larry' G. Moy'er berpendapat bahrva

jika pembelajaran ter.iadi, maka ada

perubahan. Perubahan dapat terjadi dalarn

sikap, cara berpikir, ke1'akinan dan

kebiasaan. Sehingga. untuk mengerti

efektivitas kita perlu inernahami tingkat

perubahan 1'ang nrungkin atau telah terjadi

yang dapat terukur (Moyer, 2005).

Hal yang sama diungkapkan oleh Stuart

Emmet (2003) ffictive learning akan

rnerrglrasilkan perubahan. Namun, ffictive
learning memerluliarl encouragentent dan

support dari rel<an. atasan atau ntentor,

serta lingkungan yang mendukung.

Cagne ( 1965) nrenl'ebutkan beberapa

kondisi yang diperlukan agar pernbelajaran

merrjadi et-el<tif yaitu: adanya perhatian

dan motivasi; rnemberikan hasil yang

diinginkan (rnanfaat); mengernbangkan

pengetahuan yang dimilliki; mem::ri

kesempatan untuk mengembangkan

keterampilan. bimbingan belajar

(pelatihan), feedback; memberikan

penilaian performa, dan mendukung

penerapan atau praktek.(Pimmarda, 2009)

Pendidikan sebagai proses utama

perguruan tinggi secara umum akan

rnelibatkan 3 aktifitas:

l. Content :    rnaterl    yang

disiapkan oleh dosen

: mata kuliah yang

: presentasi kepada

: dengan kualitas da

: flexib le nanr u n

2. Packaging

ditawarkan

3. Di.stribution

mahasisrva

Dengan dukungan teknologi informasi.

rnaka ketiga aktifitas tersebut dilakukan

dengan cara:

l. Content

2. Packaging

tetap pada rambu-rambu

3. Distribution : secara lokal atau

global dengan bantuan teknologi

Jirva dari integrasi pendidikan dengan

teknologi informasi bukanlah belaiar

nrcngenal teknologi, tetapi belajar dengan

teknologi. Penggunaan teknologi

diharapkan dapat meningkatkan proses

dalam pendidikan maupun hasil dari

pendidikan tersebut. Dengan jiwa tersebut

IURNAL IKON DESEMBER 2016



maka mutu pendidikan akan dapat te」
aga

dan  berkesinalη bungan. schacter telah

melη buat suatu repOrt tentang “7ヵθノ″ηαc′

グ Eグ″cα′ゎ4 2c力ηο′ο,′ θ′ 'タル″
Иεみたソθ″7`′r''. Dalam laporan tersebut

Schacter  nlenyebutkan  sttumlah  hasil

positif dari pelttar/1mahasiswa, guru dan

dOsen  dalanl  incnguasal  ilmu  dengan

bantian tekn010gi dibandingkan dengan

Cara konvensiOnal. survey tersebut juga

nlenyebutkan sttunllah hasil negative,dall

disil■ pulkan bah、va hasil negative tersebut

bcrawal da百 kenyataan:“αぁ
`グ

ρθ(フ々
′力加たαιθar/′た たθヵηθ′θν ノだ′αηグ′ヵθ
θr/1rcα′ノο′′αrθ ′́". Dcngan kata lain,gagap

teknO10gi  adalah  pcrillasalahan  utallla.

Maka  senlaki1l  cepat  terbiasa  dengan

teknO10gi    akan
selllaki1l    cepat

inc1lghi1ldarkan diri dari gagap tekno10gi.

(UMB,2009).

Universitas BOsou′
a lmcl・ Llpakan salah

satu pcrgurualn tilnggi s、 vasta cukup besar

di、、ila)ah 11ldolncsia Tengah. Lokasi ya1lg

bcrada di ibukOta prOpinsi inettadikan

lcmbaga pcndidikan ini mcttadi salah satu

p‖ ihan bagi lllasyarakat di 、v‖ ayah tengah

bahkan   indOllesia Tilnur. saat  ini

Universitas BOs。、va:lleiniliki 30 prOgram

studi yang ada pada 10 fakultas.salah satu

fakuitas   yang   sudah   inclaksanakan

penlbelttaran n10del
c― learning  adalah

fakultas HImu Keguruan dan Pendidikan

FKIP).E‐learning telah ditticObakan di

beberapa kelas di FKIp. Konsep e_

learning di Universitas Bosowa adalah
blended, mengadaptasi model yang
digunakan oleh ITB, mengakomodasikan

seluruh model e_learning, bail< symetric
ataupun asymetric. Diujicobakan pada

semester 3 dan 5, dengan perkuliahan

model ICT. FKIp menggunakan model
MLS untuk meningkatkan kemampuan
penguasaan pembelajaran e_learning.

Karena masih perlu dikembangkan lagi
itulah maka perlu dilakukan penelitian
tentang efektif atau tidaknya program
pembelajaran model e_learning.

l. Komunikasi

Suatu definisi yang sangat luas,
nrengemukakan baiwa kornunikasi adalah
aktivitas yang dilakukan oleh seseorang

atau lebih, berupa aktivitas rnenyampaikan

dan menerima pesan, yang mengalami
distorsi karena adanya gangguan, dalam
suatu konteks. yang menirnbulkan efek dan
kesempatan untuk arus balik. Devito
(l.997) mengemukakan bahiva aktivitas
komunikasi itu rneliputi komponen_

komponen seperti: konteks. sumber,
penerima, pesan, saluran, gangguan, proses

penyampaian atau encoding, proses

penerimaan atau proses clecoding, arus
balik dan efek. Unsur-unsur tersebut
agaknya paling esensial dalam setiap

Perlimbangan mengenai aktivitas
komunikasi.

ノυR'V4ι ′κθ/v DEsEMBI]R2θ16
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Pengertian lain yang ditariarkan oleh

Berelson and Stainer dalam Eff'endl

(I 998) adalah proses dan hal )ang

disanrpail<an bukan hany'a sekedar

informasi, tetapi juga gagasanl emosi dan

ketrampilan. Mille dalanr Effendl' (1998)

rnenambahkan balrrva pengertian

komunil<asi dengan tu,iuan perubahan

perilaku adalah bukan sekedar upaya

rnemberitahu, tetapi juga mempengaruhi

agar seseorang atau sejumlah orang

melal<ukan kegiatan atau tindakan tertentu.

Berkaitau dengan perrbentul<an sil<ap

ini. nral<a tepat apa ),ang dikernukan

Hovlarrd (psikolog) dalam Rahrnat (2001),

bahrva liomunil<asi nterurpal<an proses

transaksional 1'ang rreliputi pemisahan dan

penrilihan bersama lambang atau sirnbol

secara kognitif seden,il<ian rupa, yang

rnernbantLr orang lain untuk rnengeluarkan

dari perrgalatnann)'a sendiri suatu arti atau

respon vang san-la dengan 1'ang dirnaksud

dengan surnber. Maka dari itu. Curtis et. al

( I 996) berpendapat. bahn'a untuk

mencapai kemarnpuan koutLrnikasi yang

bail<. setiap kornunil<ator harus mentahalli

komponen-komponen dalam proses

l<omLrnikasi (Garnbar I ).

Gambarl. Komponen dalam proses

Kornunikasi (Cur1is, et.al 1996)

Sumber (komunikator) adalah pihak yang

mengkreasikan informasi ke dalam

lanlbang-lambang atau menerjemahkan

kedalam larnbang-larnbang (encodingl

yang ditujukan kepada penerima atau

komunikan. Dalam hal ini, komunikator

harus mengefli dengan jelas apa ),ang

disampaikan kepada komunikan dan harus

mengetahui dengan cara apa pesan tersebut

akan terkirim. Melalui saluran komLrnikasi

(penggunaan media) diharapkan pesan

tesebut dapat diterjemahkan oleh si

kornunikan (decodingl dan pesan tesebut

dapat dimengerti oleh kornLrnikan. Dari

proses peny'ampaian pesan tersebut, pada

akhim.va komunikan diharapkan melalui

tirnbal balik pada komunil<ator. Dalam

nttrilllan pcsan tescbut akan tqiadi

uan-gangguan, terutama pada

komunikasinya.

Umpan Depan
unikasi Pemasaran
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Dalarn pemasaran suatu

produUjasa, komunikasi memegang peran

sangat penting. antara lain menyebarkan

informasi, mengenalkarr produk,

mernbentul< citra di benak konsumen,

nrempengaruhi perilaku pembelian,

mendorong terjadiriy'a pernbelian, dan

membina jalinan hubungan jangka panjang

dengan konsumen dan publik yang lebih

luas lagi,

Kegiatan komunikasi dalam

pemasaran bisa dilakukan mulai dari

penl'aj ian inforrnasi pada produk/iasa,

periklanan, promosi penjualan, ajang

khusus (specialevenl). penjualan personal,

publisitas. pemasaran langsung. Ini semua

disebut bauran kornunikasi pemasaran.

Konrunil<as! pemasaran adalah

proses di nrana pernasar niengembangkan

dan mernpresentasikan kesatuan stirrruli

yang tepat, khalayak sasaran yang jelas

dengan tujuan untuk memperoleh kesatuan

tanggapan 1,ang diharapkan oleh pemasar

(Yessin. 1999). Selaniutnl,a (Burnett and

Moriarty, l99B) menjelaskan bahrva

kornunikasi peurasaralr adalah proses

dimana infbrrnasi atau ide-ide

dikomunikasil<an secara efektif kepada

khalal,ak sasaran. Khalal.ak sasaran adalah

sekelompok orang yang menerima pesan-

pesan pelxasaran dan potensial dalam

menangkap pesan-pesan yang

dikomunikasikan tersebut (Burnett and

Moriartr'. 1998).

Kornunikasi pemasaran semakin

penting perann\a. karena adanya

lingkungan kornpetitif dan sumber daya

yang semakin besar diperlukan untul<

bersaing dalarn lingkungan pedagangan

saat ini (Engel et al, 1 999). pada dasarnya

tujuan setiap komunikasi pemasaran ialah

menyampaikan pesan tertentu kepada

kelompok sasaran tertentu dengan cara

yang jelas dan efektif (Brannan. l99g).

Terdapat beberapa keuntungan dan

pengembangan strategi komunikasi

pemasaran (Smith. et al. 1999), yaitu:

a. Mernbantu setiap kegiatan statis

untuk nrentbangun yang lainnya

dalam rnenciptakan kekutan

kornunikasi melalui kontinuitas

dan konsistensi.

b. Mernbantu menciptakan pesan-

pesan yang lebih jelas. tajarn

dan tepat yang ditujukan kepada

konsur.nen pada berbagai

tahapan dalam proses

pernbeliannya.

c. Perencanaan taktis dari setiap

alat-alat kornunikasi akan lebih

cepat ketika arah strategi yang

jelas ditetapkan.

JURNAL tKON DESEMBER 2016
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d. Memperlancar komunikasi

pemasaran terpadu yang

menghemat waktu, uang dan

ketegangan, serta memberikan

keuntungan-keuntungan lainnya

melalui konsistensi dan

kejelasan.

Perencanaan komunikasi pemasaran

ditentukan pada pengembangan suatu

sistem yang meliputi ulasan. tujuan,

strategi, taktik dan sumber daya yang

tergabung dalarn jalur sisternatis. Elernen_

elemen dari perencanaan pada komunikasi

pemasaran rneliputi SOSTT + 4 M (Smith,

et al, 1999) berikut :

a. Situation (dirnana sekarang ?)

b. Objectit,e.r (kemana akan pergi/

melangl<ah ?)

c. Strateg, (bagairnana sarnpai ke

sana ?)

d. Tactics (strategi rinci)

e. Target.s (Segrnentasi dan

targert pasar)

"f 4 M: Men (manusia), Money

(anggaran), Minutes (skala

waktu), Measurenrcnt

(nrengau,asi efektiv itas)

Dalam konsep strategi kornunikasi

pemasaran terdapat dua elemen dasar yang

perlu dipaharni, yaitu strategi kornunikasi

dan strategi

perencanaan komunikasi (communication

planning) dengan manajemen komunikasi

dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus

mampu menunjukan bagaimana

operasionalnya secara praktis harus

dilakukan dalam arti bahwa pendekatan

dapat berbeda sewaktu-waktu, atau

tergantung pada situasi dan kondisinya.

3. Efektivitas.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari

segi tercapai tidaknya sasaran yang telah

ditetapkan. Menurut Sondang (2001: 4)

yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana,

dan prasarana dalam jurnlah yang secara

sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan barang dan jasa kegiatan

yang dijalankannya. Efektivitas sLiatlr

program dapat dilihat dari beberapa aspek:

I) Aspek tugas atau fungsi. Suatu progranr

pembelajaran dikatakan efektif jika tugas

dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan

baik dan pesefta didik bela.iar dengan baik.

2) Aspek rencana atau prograrn, jika

rencana atau program dapat dilaksanakan

dengan baik. maka pembelajaran dikatakan

efektif. 3) Aspek ketentuan dan peraturan.

Berfungsi atau tidaknya aturan yang telah

dibuat. 4) Aspek tujuan arau kondisi ideal.

Suatu prograrn dikatakan efektif dari sudut

hasil jika tujuan dari program tersebut

dapat dicapai.
pemasaran.Strategi

nrerupakan paduanl<orn un iliasi

JURNAL IKON DESEMBER 2016
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Model Pembelajaran e_learning.

Banyak pakar yang rnenguraikan definisi

E-Learning dari berbagai sudut

pandang.Definisi yang sering digunakan

banyak pihak adalah sebagai berikut. E_

Learning merupakan suatu jenis belajar

mengaJar yang memungkinkan

tersampaikannya bahan ajar ke sisrva

dengan menggunakan media internet,

intranet atau media jaringan komputer lain
(Hartley. 2001). E-Learning adalah sistem

pendidikan yang menggunakan aplikasi

elektrorrik untuk nrendukung belajar

mengajar dengan nredia internet, jaringan

komputer. maupun komputer standalone

(LearnFrante.Cont. 2001).Rosenberg

(2001 ) menekankan bahrva E_Learning

meru.jLrk pada penggunaan tekrrologi

internet untuk ntengirimkan serangkaian

solusi .vang dapat rrerringkatkan

pengetahuan dan keterarnpilan.Hal ini

senada dengan Carnbell (2002), Kamarga

(2002) yang intinya menekankarr

penggunaan internet dalam pendidikan

sebagai hakekat E-Learning.purbo (2002)

menjelaskan bahrva istilah ,,e,,atau

singkatan dari elektronik dalam e_learning

digunakan sebagai istilah untuk segala

teknologi yang digunakan untuk

mendukung usaha-usaha pengajaran lewat

teknologi elektronik internet. Atau e_

learning didefinisikarr sebagai berikut : e_

learning ,s a generic ternx for ail
technologically supported learning using

on array of teaching and learning tools as

phone bridging, audio and videotapes,

teleconferencing, sotellite transmissions,

and the more recognized web_basecl

training or computer aided in.strutction

al.so comntonly referred to a.s online

course.s.C.Koran (2002) mendefinisikan E_

Learning sebagai sembarang pengaiaran

dan pernbelajaran yang menggunakan

rangkaian elektronik (LAN, WAN,atau

internet) untuk menyampaikan isi

pembelajaran. interaksi, atau bimbingan.

Ong     (dalam Kantarga.

2002)mendefinisikan E-Learning sebagai

kegiatan belajar asynchronous rnelalui

perangkat elektronik komputer yang

memperoleh bahan belajar yang sesuai

dengan kebutuhannya Dari definisi

tersebut dapat disimputkan bahwa sistem

atau konsep pendidikan yang

memanfaatkan teknologi informasi dalam

proses belajar mengajar dapat disebut

sebagai suatu e-learning. Keuntungan

menggunakan e-learning diantaranya :

menghemat rvaktu proses belajar

rnengajar, mengurangi biaya perjalanan,

menghemat biaya pendidikan secara

keseluruhan (infrastruktur, peralatan,

buku). rnenjangkau wilayah geografis yang

lebih luas, melatih pelajar Iebih mandiri

dalam mendapatkan ihnu pengetahuan.

Aplikasi full e-learning terdiri dari

sejumlah subsistem dan diintegrasikan
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dengan sejurnlah sistem eksternal.

Irnplementasinya tergantung dari karakter

darr sl<ala e-lecrrning yang ingin dibangun

oleh institusi. Suatu e_lectrning sistem

dapat menjadi runrit dan terdiri atas

elemen yang saling berhubungan walaupun

tidah dirancang dernil<ian (Morrison, 2003)

METODE PENELITIAN

Pendel<atan penelitian 1,ang dilakultan

adalah pendekatan kuantitatif 1,ang bersifat
desltriptif. pendekaran ini dirnaksudkan

agar hasil penelitian dapat dihasilkan

seob,f el<tif rn ungl<in clari responden.

Penelitiarr ini dilakukan dengan metode

surve),. Perrelitian sllrvey- adalah penelitian

yang d ilakukarr clengan nteny.ebarhan

kLresioner pacla se.fLrmlah responclen.

Sarnpel dari penelitian in i adalah

mahasisrva Faltultas Keguruan dan Ilmu
Pendidil<an Universitas Boson,a Makassar

yang beriumlah 34 orang ),ang pernah

rnengikuti rnodel pembelajaran e_learning.

Sarnpel diarnbil secara keseluruhan karena

belunl ser.nua rnahasisu,a ntengikLrti

progralx e-learning.

HASIL DAN PE]\{BAIIASAN

Penelitian telttang efektiv itas model
perrbela.faran e-learning dapat digunakan

sebagai rnasukan bagi institusi pendidikan

tinggi maupun para pengambil kebijakan.

Berkaitan dengan keputusan pemerint:h

yang telah menutup program kelas jauh.

progrant e-learning ini dapat digunakan

sebagai rnodel pembelajaran karena

kelebihannya dapat mengatasi hambatan
jarak dan waktu. Universitas Bosowa

sebagai sebuah institusi pendidikan di
ivilayah Indonesia tengah memiliki pangsa

pasar cukup luas, meliputi daerah sekitar
Makassar sampai dengan Indonesia Timur.
Kendala geografis sangat dirasakan oleh

mereka yang tempat tinggatnya dibatasi

oleh luasnya lautan untuk dapat

menjangkau kota-kota besar seperti

Makassar. Oleh karena itu penerapan

model pembelajaran e_learning perlu

ditingkatkan. baik dari infrastruktur.

mauplln materi pernbela.iaran, untuk itulah
perl u d i ketah ui efektiv itasn).a.

Berdasarlian hasil penelitian dengan

melihat pada aspek teknis dan isi materi,

diperoleh data tentang elektivitas model

penrbelajaran e-learning berikut ini:

Nilai tcrtinggi― nilai terendah=ω x34■

(lx34)=45

3

Efё ktivitas rcnda11 :34-79

Efёktivitas sedang:80-125

Eた ktivitas tillggi : 126-170
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Dilihat dari aspek teknis yang meliputi

kecepatan jaringan dan ketersediaan

kapasitas layanan memiliki skor di atas

126, dengan demikian efektivitas model

pen.rbelajaran dari aspek teknis tinggi'

Sebarryal< 66 % penilaian mahasiswa

terhadap masalah teknis dinilai baik dan

tidak ada kendala dalam jaringan dan

berkaitan dengan ketersediaan kapasitas

layanan 70% mahasisr'va mengatakan

kesetuj uannl'a. Berdasarkan informasi

bandwidth Yang ada baru 40% dari

kebutuhan sekitar 50-70 MB, namun

karena belum semua fakultas menerapkan

model pernbelajaran e-learning, maka

kapasitas sebesar itu masih daPat

mencukupi. Selanjutny'a untLrk aspek isi

materi Perrbelajaran e-learning'

pemaharran dan lte.ielasan dalam instruksi

perkrrliahan yang rnenyangkut tugas

maupun atllrall perkLrliahan rlerniliki skor

133. )ang berarti efektivitasnya tinggi'

Jika clilihat dari prosentase rata-rata

turahasisu'a )'allg rnemberikan penilaian

tentang keielasan isi materi sebanyah T9To

.sedarrgkan kejelasan instrultsi dalan,

perl<uliahan sebesar 76%' I(esesuaian isi

materi dengan SAP juga dianggap sesuai'

Hal ini ditunjultkan dengan '71%

responden menjau'ab setiriLr dan sangat

setuju. Meskipun begitu ada beberapa

penilaian )'ang menganggap bahr'va model

pernbelajararr ini sedil<it menyulitkan bagi

mahasisrva dalarl memahami modul yang

241

dirasakan kurang lengkap dan detail'

Meskipun tanl'a jariab dapat dilakukan

dengan dosen pengampu nlata kuliah

namun feedbackny a tidak secepat pada

perkul ihan konvensional.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, berdasarkan aspek

penilaian dari teknis, isi materi dan umpan

balik dalam Penerapan model

pembelajaran e-learning efektivitasnya

tinggi. Untuk lebih meningkatkan kualitas

model pernbelajaran e-learning diperlukan

berbagai perbaikan. baik dari sisi kejelasan

modul, menambah kapasitas bandwidth'

dan kecepatan mengakses agar penerapan

rnodeI pembelajaran semacam ini dapat

merata di semua fakultas' Tuiuan ,vang

lebih jauh adalah dapat memberikan

kemr-rdahan bagi masyarakat dalam

mengakses Pendidikan.
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