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Ilmu pengetahuan dewasa ini berkembang dengan pesatnya, baik ilmu pasti maupun soaial. 

Mudahnya akses informasi menggeser peran buku, majalah, koran, dan sebagainya. 

Sekarang ini mahasiswa disibukkan dengan aktivitas mahasiswa seehari-hari dengan jaringan 

internet. Dan jaringan internet merupakan salah satu solusi untuk mengatasi maslah tersebut. 

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, e—learning mulai dikembangkan. Misalnya e-

commerce merupakan perubahan radikal dalam aspek ekonomi saat ini. 

e-learning juga memungkinkan bagi pengajar dan siswa oleh jarak dan waktu untuk memperoleh 

pengajaran.  

 

Pembelajaran e-learning 

E-Learning merupakan pembelajaran elektronik yang disampaikan melalui internet. Karena 

internet adalah suatu penghubung semua unit komputer diseluruh dunia dengan internet. Dengan 

cara ini jumlah partisipasi pembelajar dapat jauh lebih besar. Teknologi ini juga dapat 

memudahkan pembelajar untuk belajar dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. 

E-learning mencakup dua pembelajaran; formal dan informal. E-learning formal mencakup silabus, 

kurikulum, materi pembelajaran, dan juga tes (PENDIDIKAN). Sedangkan e-learning informal 

mencakup website pribadi, website perusahaan, website organisasi, mailing list, newsleter (NON-

PENDIDIKAN) 

Fungsi pemebalajaran e-learning menurut Siahaan; 

1. Suplemen (tambahan) = e-learning bisa dikatakan sebagai tambahan apabila peserta didik 

mau memanfaatkan materi yang ada. Karena pada dasarnya, prinsipnya optional. Peserta 

didik dapat memilih untuk memanfaatkan materi atau tidak. Jika peserta didik mau 

memanfaatkan materi berarti peserta didik itu bertambah wawasannya. 

2. Komplemen (pelengkap) = dikatakan sebagai pelengkap apabila materi yang disajikan 

untuk melengkapi materi yang disajikan di dalam kelas. 

3. Subtitusi (pengganti) = beberapa perguruan tinggi di negeri maju memebrikan alternatif 

kepada mahasiswanya beberapa model/alternatif perkuliahan. Tujuannya adalah agar 

mahasiswa fleksibel dalam mengatur waktu kuliahnya dengan kegiatannya yang lain. 

Ada 3 model/alternatif bentuk perkuliahan yang dapat dipilih oleh peserta didik; 1) 

sepenuhnya tatap muka (konvesional) 2) sebagian melalui tatap muka sebagian melalui 

internet 3) sepenuhnya melalui internet 

 



Metode penelitian  

Pemebelajaran konvesional berbasis tatap muka merupakan model pembelajaran lama yang 

kurang menggali kreativitas peserta didik. Dengan berkembangnya teknologi menjadi pendorong 

agar mencoba model pembelajaran yang baru dengan memanfaatkan teknlogi terbebut. Dengan 

berbasis teknologi tersebut memunculkan alternatif peserta didik untuk tetap belajar tanpa batasan 

ruang dan waktu. 

Hasil penelitian akan dijabarkan sebagai berikut; 

1. Kesiapan sumber daya manusia 

Salah satu dalam pengembangan pembelajaran e-learning adalah kemampuan manusia 

dalam mengakses/paham dasar-dasar penggunaan internet. Kalau sudah bisa dalam 

penggunaan dasar-dasar internet, dipastikan akan dapat mengembangkan e-learning.  

Dalam penelitian dikatakan bahwa mayoritas mahasiswa pendidikan sosiologi mampu 

menggunakan internet dengan baik yaitu 98,9% 

Faktor yang menunujukan bahwa mahasiswa mampu menggunakan internet dengan baik 

adalah ditemukannya 74,7% mengaku mempunyai alamat email. 

Faktor kedua adalah frekuensi mahasiswa dalam mengakses internet dalam waktu 

seminggu relatif sering, paling tidak dalam waktu seminggu mahasiswa satu kali 

mengakses internet. 56% 

2. Implementasi dan pengembangan e-learning 

Pemahaman mahasiswa tentang apa itu e-learning masih kurang relative baik, hanya 50,6% 

yang memahami. 59,5 % mahasiswa menganggap bahwa [enggunaan e-learning sangat 

baik baik perkembangan mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran e-learnig memiliki tiga kemungkinan yaitu web course, web centic 

course, dan web encahed course. 

Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan 

Web centic course adalah internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dengan tatap 

muka / konvensional. 

Web encahed course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang kualitas pembelajaran 

yang dilakukan di kelas. 

 

Mahasiswa cenderung melihat e-learning sebagai sarana untuk membantu / menambah 

materi perkuliahan 60,5 %  

3. Ekspektasi terhadap e-learning 

Harapan mahasiswa ketika menggunakan e-learning adalah mempermudah mendapatkan 

bahan kuliah baik itu berasal dari pengajar maupun mereka mencari dari situs-situs di 

internet. 

Tanya jawab dosen dengan mahasiswa juga menjadi harapan mereka melalui forum diskusi. 

Dengan e-learning pun mereka tidak dibatasi oleh waktu dalam mengumpulkan tugas.  

4. Hambatan pelaksanaan e-learning 

Faktor yang memmpengaruhi kesuksesan penyelenggaran e-learning adalah : 

1. Sikap positif peserta didik (adanya motovasi yang tinggi) 



2. Sikap positif tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan informasi. 

3. Keseterdiaan fasilitas komputer dan akses internet. 

4. Adanya dukungan layanan  belajar. 

5. Biaya akses internet yang jangkau untuk keperluan kependidikan. 

 

Kesimpulan 

e-learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berbasis pada internet sebagai 

slah satu backbone pembelajaran model ini. Sebagai model pembelajaran yang baru e-

learning masih digunakan sebagai salah satu bagian dari model pembelajaran yang selama 

ini kita kenal. 

e-learning memberikan alternavite kepada siswa menjadi orang yang aktif dalam 

pembelajaran. 

e-learning memungkinkan kita berkomunikasi antar pengajar dan siswa tanpa dibatasi 

ruang dan waktu. Pada dasarnya pembelajaran model ini mmemerlukan kesiapan yang  

lebih dibandingkan pembelajaran model lain karena membutuhkan kesiapan media 

(internet). Kesiapan sumber daya manusia itu dari mahasiswa maupun pendidik sekaliigus 

juga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai e-learning. 

Penelitian itu berusaha mengetahui sebarapa jauh kesiapan mahasiswa dalam 

menyosngsong penggunaan model pembelajaran e-learning. Pemahaman mereka terhadap 

e-learning dan melihat bagaimana implementasinya sekaligus untuk mengetahhui berbagai 

tantangan dan hambatan kedepan. Hanya saja dalam hal ini penelitian  ini masih terbatas 

melihat darri sudut pandang siswa, sedangkan dari sudut pandangg pendidik maupun 

lembaga belum dikemukakan secara eksplisit. 

Kesiapan SDM dalam hal ini mahasiswa untuk menggunakan e-learning tergolong siap. 

Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan mahasiswa menggunakan komputer dan internet. 

Umumnya mereka sudah mampu mengoperasikan berbagai aplikasi yang ada dalam 

komputer. 

Pemhaman mahasiswa tentang e-learning masih kurang. Hal ini disebabkan mahasiswa 

belum   terlalu familiar dengan e-learning karena masih sedikit pelajaran dan aktivitas 

perkuliahan dengan menggunakan e-learning. Hal ini yang menyebabkan para mahasiswa 

belum mengenal e-learning seutuhnya.  

 

 

 

  


