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ABSTRAK 

Widagdo, Johan. 2014. Persepsi Mahasiswa dalam Implementasi e-Learning 

Menggunakan Web di Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Skripsi, Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd 

Kata kunci: Persepsi, Implementasi e-Learning, e-Learning Menggunakan Web 

Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web salah satu kompetensinya 

mengkaji dan menerapkan pembelajaran online berbasis web. Selanjutnya pada 

Mata Kuliah Pengembangan e-Learning bekerjasama dengan sekolah membuat 

e-Learning berbasis Learning Management System serta mengadakan pelatihan 

kepada pendidik, peserta didik, dan administrator. Mengingat tugas Pengembang 

Teknologi Pendidikan tersebut seharusnya yang bersangkutan telah mengetahui 

dan memahami konsep e-Learning. Akan tetapi saat pelatihan ada beberapa 

mahasiswa yang belum kompeten dalam memberikan arahan pada peserta 

pelatihan.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perkuliahan 

pembelajaran berbasis Web pada pokok bahasan mengkaji Learning Management 

System dan penerapan pembelajaran online berbasis web, (2) bagaimana dosen 

Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web melakukan pembinaan dalam 

implementasi pembelajaran online menggunakan web guna memanfaatkannya 

dalam proses pembelajaran, (3) bagaimana persepsi mahasiswa tentang model 

pembelajaran berbasis web dalam mengimplementasikan e-Learning. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sementara teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling yang 

ditunjukkan pada beberapa mahasiswa dan dosen pengampu Mata Kuliah 

Pembelajaran Berbasis Web. Teknik keabsahan data menggunakan teknik 

trianggulasi sumber dan metode dengan analisis data mulai dari pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, verifikasi. Temuan penelitian ini yaitu Pertama 

pembinaan dilakukan dosen melalui penugasan individu sehingga diharapkan 

calon teknolog pendidikan mampu menguasai konsep, perencanaan, dan 

pengimplementasian pembelajaran menggunakan web. Kedua proses perkuliahan 

pembelajaran berbasis web menggunakan metode demo tutorial dan praktikum, 

dimana dosen aktif memberikan tutorial dan mahasiswa aktif mempraktikkannya. 

Layaknya suasana workshop, diamana mahasiswa aktif berinteraksi dengan dosen 

dalam pengerjaan produk web. Ketiga sebagian besar mahasiswa lebih banyak 

memilih dan mempersepsikan bahwa pembelajaran yang memerlukan pemikiran 

dan gambaran praktik jauh lebih maksimal mendukung proses pembelajaran e-

Learning menggunakan web. 

Simpulan penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap implementasi 

e-Learning menyatakan pemanfaatannya akan mendukung proses pembelajaran. 

Berdasarkan simpulan penelitian ini disarankan kepada dosen pengampu Mata 

Kuliah Pembelajaran Berbasis Web hendaknya memilih proyek yang menarik dan 

menantang sehingga simulasi pembelajaran memperhatikan unsur metode dan 

media yang menarik sehingga perkuliahan dapat berlangsung dengan baik. 
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BAB  1                 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Indonesia diharapkan mampu mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsanya yang bermartabat. Maka 

disusunlah Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Ditetapkannya Tujuan Pendidikan Nasional 

Indonesia maka direncanakan visi yang diharapkan mampu mewujudkan sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah. Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didefinisikan sebagai suatu 

usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. 

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi manusia karena menyangkut 

cita-cita hidup manusia. Perkembangan zaman menjadi salah satu tantangan yang 

tentunya mempengaruhi pencapaian cita-citanya. Salah satunya solusinya tidak 

lain adalah pendidikan. 
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Pendidikan akan mengarahkan manusia menjadi sosok yang lebih baik 

dalam menjawab tantangan zaman. Dalam rangka mewujudkan visi Pendidikan 

Nasional Indonesia salah satu upayanya adalah perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Permasalahannya, Indonesia adalah negara maritim yang terdiri atas pulau-pulau 

yang dipisahkan oleh lautan. Hal ini menjadi kendala tercapainya perluasan dan 

pemerataan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Perkembangan zaman 

utamanya bidang teknologi dan internet yang juga mempengaruhi perkembangan 

dunia pendidikan di Indonesia.  

Peserta didik yang sebagian besar memiliki perangkat komunikasi 

smartphone menjadi pendukung dari pemanfaatan perkembangan teknologi 

internet dalam pembelajaran. Perkembangan dan fungsi pada smartphone 

diantaranya mampu mendukung komunikasi penggunanya dengan berbagai 

aplikasi yang tersedia. Pemanfaatannya juga tidak sebatas berkirim pesan dan 

menelepon. Perkembangan teknologi sudah banyak dimiliki dan digunakan oleh 

hampir semua orang dilingkungan pendidikan. Pemanfaatan perkembangan 

teknologi yang bisa dilakukan dengan smartphone antara lain: menggunakan 

aplikasi pembelajaran, browsing, chatting, voice calling, dan video calling dengan 

mudah, bebas, kapanpun dan di manapun tanpa harus tergantung komputer 

ataupun laptop. Semua itu bisa dilakukan kapanpun tanpa perlu membawa alat 

yang banyak dan berat, cukup memanfaatkan satu smartphone dengan berbagai 

fasilitas yang dimilikinya. Pemanfaatannya apabila lebih diarahkan untuk 

mendukung perkembangan pendidikan dalam hal ini yaitu proses komunikasi dan 

pemanfaatan media dalam pembelajaran. Salah satunya pemanfaatan e-Learning 
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menggunakan web yang membutuhkan perangkat elektronik dan koneksi internet 

untuk mengaksesnya. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi dalam 

pembelajaran sudah siap dipergunakan. Ini artinya proses belajar mengajar dengan 

memanfaatkan e-Learning bisa diterapkan. 

Perkembangan teknologi internet dalam proses belajar mengajar yang 

sudah dimanfaatkan salah satunya e-Learning. Dengan adanya e-Learning 

diharapkan mampu mengatasi kendala perluasan dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan dengan pemanfaatan teknologi jaringan dan aplikasi 

internet. 

Menurut Miarso (2005:50) Perkembangan ilmu dan teknologi merupakan 

salah satu produk dari manusia yang terdidik, dan pada gilirannya manusia-

manusia itu perlu lebih mendalami dan mampu mengambil manfaat dan bukan 

menjadi korban dari perkembangan ilmu dan teknologi sendiri. Mendalami serta 

mengambil manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi tidak mungkin 

dilakukan oleh semua manusia dengan kadar dan waktu yang sama. Keterbatasan 

manusia dan waktu menuntut adanya spesialisasi yang semakin menajam. 

Pemanfaatan e-Learning dalam pembelajaran contohnya pembelajaran 

dengan menggunakan aplikasi CMS (Content Management System) yang 

mempunyai fitur dalam menempatkan artikel ataupun materi dalam halaman web, 

LMS (Learning Management System) dengan fitur pembelajaran online beserta 

pengelolaan setiap kelasnya termasuk akun untuk administrator, pendidik, dan 

peserta didik, LCMS (Learning Content Management System) merupakan 

pengembangan dari LMS dengan fitur tambahan berupa e-Library. 
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Pemanfaatannya diharapkan akan mengurangi kendala tempat dan waktu dalam 

proses belajar mengajar.  

Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang diantaranya 

mempelajari Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web. Tujuan pembelajarannya 

antara lain mengkaji dan menerapkan pembelajaran online berbasis web. Kegiatan 

ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman dalam penerapan e-Learning, 

karena dapat mencoba secara langsung membuat pembelajaran dan melakukan 

simulasi pembelajarannya. Selanjutnya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pengembangan dalam mata kuliah semester berikutnya yaitu Mata Kuliah 

Pengembangan e-Learning. Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa akan 

memperoleh tugas berbasis proyek sebagai Pengembang Teknologi Pendidikan 

yang nantinya akan bekerjasama dengan sekolah dalam pengimplementasian e-

Learning berbasis LMS (Learning Management System). Setelah disetujui oleh 

kepala sekolah dalam memanfaatkan aplikasi LMS dilanjutkan dengan kegiatan 

pelatihan kepada pendidik, peserta didik, dan administrator. 

Pengembang Teknologi Pendidikan adalah peran nyata Teknolog 

Pendidikan dalam mendukung pengembangan proses pembelajaran. Mengingat 

tugas sebagai Pengembang Teknologi Pendidikan untuk mengadakan pelatihan 

seharusnya yang bersangkutan telah mengetahui dan memahami konsep e-

Learning. Akan tetapi pada saat pelatihan ada beberapa mahasiswa yang masih 

belum kompeten dalam memberikan arahan pada peserta pelatihan. Keadaan 

tersebut akan menghambat dalam kegiatan proyek yang dilaksanakan di luar 

lingkungan kampus. Oleh karena itu, menjadi hal menarik bagi peneliti untuk 

tergerak mengetahui persepsi mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas 
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Negeri Semarang dalam perannya sebagai Pengembang Teknologi Pendidikan 

untuk pengimplementasian e-Learning. 

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti akan mengkaji sejauh mana 

pengetahuan mahasiswa di Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang mengenai persepsi mereka tentang implementasi e-Learning dan 

diharapkan dari penelitian tersebut dapat berguna untuk meningkatkan 

pemanfaatan pembelajaran menggunakan web. Dalam penelitian ini diajukan 

judul “PERSEPSI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI E-LEARNING 

MENGGUNAKAN WEB DI JURUSAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah diantaranya : 

1.2.1 Bagaimana dosen Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web melakukan 

pembinaan dalam implementasi pembelajaran online menggunakan Web 

guna memanfaatkannya dalam proses pembelajaran? 

1.2.2 Bagaimana perkuliahan pembelajaran berbasis Web pada pokok bahasan 

mengkaji Learning Management System dan penerapan pembelajaran 

online berbasis web? 

1.2.3 Bagaimana persepsi mahasiswa tentang model pembelajaran berbasis web 

dalam mengimplementasikan e-Learning? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini : 

1.3.1 Untuk mengetahui dosen Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web 

melakukan pembinaan dalam implementasi pembelajaran online 

menggunakan web guna memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. 

1.3.2 Untuk mengetahui perkuliahan Pembelajaran Berbasis Web pada pokok 

bahasan mengkaji Learning Management System dan penerapan 

pembelajaran online berbasis Web. 

1.3.3 Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang model pembelajaran 

berbasis web dalam mengimplementasikan e-Learning. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai implementasi pembelajaran berbasis 

menggunakan web. Disamping itu, dapat diketahui bagaimana dosen mata kuliah 

Pembelajaran Berbasis Web melakukan pembinaan dalam implementasi 

pembelajaran berbasis web di Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. 

Manfaat Praktis 

Bagi Jurusan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan kepada jurusan dalam melengkapi sarana dan prasana yang dibutuhkan 
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untuk mendukung proses pembelajaran berbasis Web, dalam kaitannya 

Pengembang Teknologi Pendidikan dalam mengimplementasikan e-Learning. 

1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari kekaburan dan kerangkapan arti dari istilah-istilah 

yang tercantum dalam judul penelitian, serta untuk mempermudah dan 

mendapatkan gagasan dari objek-objek penelitian, maka perlu diberikan 

penegasan istilah atau batasan istilah sebagai berikut: 

Persepsi Mahasiswa 

Persepsi mahasiswa adalah tanggapan mahasiswa yang tercermin dalam 

sikap, tindakan, dan pemikiran berdasarkan pengalamannya dalam menyerap 

informasi atau objek tentang e-Learning.  

Implementasi e-Learning  

Implementasi e-Learning yaitu suatu pemanfaatan teknologi internet yang 

dimanfaatkan dengan menggunakan perangkat komputer atau komunikasi 

smartphone untuk mengatasi kekurangan di kelas nyata dengan menggunakan 

aplikasi LMS (Learning Management System). 

Pembelajaran Berbasis Web 

Pembelajaran berbasis web disimpulkan sebagai suatu model pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi internet dengan model instruksional khusus untuk 

kelas online. Proses pembelajaran beracuan pada model instruksional untuk 

pembelajaran online. Untuk itu, diharapkan melalui pembelajaran di kelas maya, 

kekurangan pembelajaran di kelas nyata diharapkan dapat teratasi begitu juga 

sebaliknya. 
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Jurusan Teknologi Pendidikan 

Jurusan Teknologi Pendidikan adalah  jurusan yang bertujuan menciptakan 

lulusan yang diharapkan mampu menganalisis dan mengkaji, merancang 

memproduksi, menenerapkan dan memanfaatkan serta mengevaluasi penerapan 

dan pemanfaatan media pembelajaran. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah 

dapat dibahas secara urut dan terarah. Adapun sistematika ini disusun sebagai 

berikut: 

Bagian awal, berisi: 

Halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi, terdiri dari: 

Bab 1 PENDAHULUAN, berisi: 

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan istilah dan sistematika skripsi. 

Bab 2 LANDASAN TEORI, berisi: 

Pengembang Teknologi Pembelajaran mulai dari Angka Kredit dan 

Kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Dilanjutkan mengenai 

perkembangan teknologi pendidikan meliputi pengertian teknologi pendidikan, 

rumusan teknologi pendidikan, dan kawasan teknologi pendidikan. Teori persepsi 

meliputi pengertian persepsi, teori persepsi, dan persepsi visual. Model 
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pembelajaran berbasis web yang meliputi: pemanfatan e-Learning, kelebihan dan 

kekurang e-Learning dan permanfaatan program komputer dalam pembelajaran 

berbasis web, serta kerangka berpikir. 

Bab 3 METODE PENELITIAN, berisi: 

Dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, 

keabsahan data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi: 

Hasil dan pembahasan penelitian. 

Bab 5 SIMPULAN DAN SARAN. 

Bagian Akhir terdiri dari: 

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB  2                          

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengembang Teknologi Pembelajaran 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(PERMENPAN) Nomor : Per/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional 

Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya. Menetapkan bahwa 

Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, 

perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi 

pembelajaran. Pengertian Teknologi Pembelajaran adalah suatu bidang yang 

secara sistematik memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: 

orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang 

digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan. Pengembangan Teknologi Pembelajaran sangat diperlukan dalam 

pendidikan agar bisa mendukung dalam kemajuan proses pendidikannya.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Pengembang Teknologi 

Pembelajaran adalah kegiatan dalam rangkaian pendidikan agar pendidikan dapat 

berjalan dengan baik, sedangkan Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah 

serangkaian proses dari kegiatan teknologi pembelajaran, dan pengembang 

teknologi pembelajaran adalah orang yang melakukan kegiatan Pengembangan 

Teknologi Pembelajaran atau bisa dikatakan pelaku dalam teknologi 

pembelajaran.
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2.1.1 Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran 

PERMENPAN Nomor : Per/2/M.PAN/3/2009 menyebutkan adanya 

Angka Kredit. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang 

Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan 

jabatannya. Dalam pencapaian Angka Kredit tersebut Pengembang Teknologi 

Pembelajaran diharapkan mampu memenuhi kriteria dalam berbagai bidang antara 

lain Pendidikan, Pengembangan Teknologi Pembelajaran, Pengembangan profesi 

Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan Penunjang Tugas Teknologi 

Pembelajaran. 

Pendidikan, meliputi: 

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 

2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang pengembangan 

teknologi pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan 

dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 

3. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat. 

Pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi: 

1. Analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran; 

2. Perancangan sistem/model teknologi pembelajaran; 

3. Produksi media pembelajaran; 

4. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran; 

5. Pengendalian sistem/model pembelajaran; dan 

6. Evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran. 
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Pengembangan profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi: 

1. Pembuatan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan 

teknologi pembelajaran; 

2.  Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan teknologi 

pembelajaran; 

3. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang 

pengembangan teknologi pembelajaran; 

4. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang 

pengembangan teknologi pembelajaran; dan 

5. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi 

pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh. 

Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran, meliputi: 

1. Pengajar/pelatih/tutor/fasilitator di bidang pengembangan teknologi 

pembelajaran; 

2. Memberikan bimbingan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran; 

3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengembang Teknologi 

Pembelajaran; 

4. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan 

teknologi pembelajaran; 

5. Keanggotaan dalam lkatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia 

(IPTPI); 

6. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 

Pengembang Teknologi Pembelajaran; 
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7. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 

8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 

 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa angka kredit 

adalah kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran 

dalam rangka pembinaan karier. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memenuhi 

kriteria dalam menjalankan berbagai bidang antara lain Pendidikan, 

Pengembangan Teknologi Pembelajaran, Pengembangan profesi Pengembang 

Teknologi Pembelajaran, dan Penunjang Tugas Teknologi Pembelajaran. 

2.1.2 Kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran 

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah Jabatan 

Tingkat Ahli. Jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran paling rendah 

sampai dengan paling tinggi mulai dari Pengembang Teknologi Pembelajaran 

Pertama, Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; dan Pengembang 

Teknologi Pembelajaran Madya. Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan 

Pengembang Teknologi Pembelajaran merupakan jenjang pangkat dan jabatan 

berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang 

jabatan.  

Dalam melakukan kegiatannya Pengembang Teknologi Pembelajaran 

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan analisis dan pengkajian 

sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi 

pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan 

pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan 
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evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran. Rincian 

kegiatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatan 

adalah sebagai berikut: 

Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama, yaitu: 

1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat 

kesulitan 1 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur 

dan jenjang pendidikan; 

2. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 1 ; 

3. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 1; 

4.  Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM), tingkat kesulitan 1; 

5. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar tingkat kesulitan 1 ; 

6. Menulis naskah media pembelajaran sederhana; 

7. Menulis naskah media pembelajaran audio; 

8. Menulis naskah media pembelajaran video; 

9. Menulis naskah media pembelajaran multimedia; 

10. Menulis naskah media pembelajaran multimedia interaktif/hypermedia; 

11. Menulis naskah media pembelajaran bahan belajar mandiri (modul); 

12. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran sederhana; 

13. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran audio; 

14. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran video; 

15. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia; 

16. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran multimedia 

interaktif/hyperrnedia; 
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17. Melakukan uji coba prototipa media pembelajaran bahan belajar mandiri 

(modul); 

18. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran audio; 

19. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran video; 

20. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia; 

21. Menulis naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia 

interaktif/hypermedia; dan 

22. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model 

pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran tingkat kesulitan. 

Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda, yaitu: 

1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat 

kesulitan 2 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan; 

2. Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai 

anggota tim; 

3. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 2; 

4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 2; 

5. Membuat petunjuk pelaksanaan pembelajaran; 

6. Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 2; 

7. Membuat rancangan pengembangan bahan belajar, tingkat kesulitan 2; 

8. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran. 

sebagai anggota tim; 

9. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran 

sederhana; 
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10. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran audio; 

11. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran video; 

12. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran 

multimedia; 

13. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran 

multimedia interaktif/hypermedia; 

14. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran bahan 

belajar mandiri (modul); 

15. Melaksanakan studi kelayakan pemanfaatan media pembelajaran; 

16. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media 

pembelajaran, sebagai anggota tim; 

17. Melaksanakan orientasi perintisan sistem/model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; 

18. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model 

pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat 

kesulitan 2; 

19. Menyusun instrumen evaluasi penerapan sistem dan model pembelajaran; 

20. Menyusun instrumen evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan 

21. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media 

pembelajaran, sebagai anggota tim. 

Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya, yaitu: 

1. Menganalisis kebutuhan sistem dan model teknologi pembelajaran tingkat 

kesulitan 3 berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan, jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan; 
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2. Melakukan studi kelayakan sistem/model teknologi pembelajaran, sebagai 

ketua tim; 

3. Membuat rancangan sistem/model pembelajaran, tingkat kesulitan 3; 

4. Membuat standar layanan pembelajaran, tingkat kesulitan 3; 

5. Membuat pedoman pengelolaan sistem/model pembelajaran; 

6. Menyusun GBIM, tingkat kesulitan 3; 

7. Merancang model pemanfaatan media pembelajaran; 

8. Mengkaji kelayakan produksi terhadap naskah media pembelajaran, 

sebagai ketua tim; 

9. Melaksanakan studi kelayakan penerapan model sistem pembelajaran; 

10. Melaksanakan perintisan penerapan sistem/model dan pemanfaatan media 

pembelajaran, sebagai katua tim; 

11. Melaksanakan sosialisasi sistem/model dan pemanfaatan media 

pembelajaran; 

12. Membimbing dan membina tenaga dalam penerapan sistem/model 

pembelajaran; 

13. Membimbing dan membina tenaga dalam pemanfaatan media 

pembelajaran; 

14. Memberikan pelayanan konsultasi dalam penerapan sistem/model, 

pengembangan media dan pemanfaatan media pembelajaran, tingkat 

kesulitan 3; 

15. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis audio; 

16. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis video; 

17. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia: 
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18. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif/hypermedia; 

19. Mengendalikan sistem/model pembelajaran berbasis bahan belajar mandiri 

(modul); 

20. Menyusun desain evaluasi penerapan sistem/model pembelajaran berbasis 

media; 

21. Menyusun desain evaluasi pemanfaatan media pembelajaran; dan 

22. Melakukan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media 

pembelajaran, sebagai ketua tim. 

 

Dengan demikian peran penting Teknologi Pembelajaran dalam 

penyelenggaraan pendidikan akan memiliki keterkaitan dengan jurusan 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Karena para lulusan Teknologi Pendidikan 

ini diharapkan dapat menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang handal 

sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Maka dengan ditetapkannya 

PERMENPAN Nomor : Per/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional 

Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya menegaskan bahwa 

orientasi dari jurusan Teknologi Pendidikan juga sangat diperlukan dalam 

pendidikan saat ini. 

2.2 Perkembangan Teknologi Pendidikan 

Menurut Miarso (2005: 172) teknologi pendidikan merupakan suatu 

disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, 

yaitu kebutuhan untuk proses belajar yang lebih efektif, lebih efisien, lebih 
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banyak, lebih luas, lebih bagus dan sebagainya. Mereka yang berprofesi atau 

bergerak dalam bidang teknologi pendidikan atau singkatnya disebut Teknolog 

Pendidikan. 

Teknolog Pendidikan berperan dalam mendukung terselenggaranya proses 

pembelajaran bagi setiap pembelajar. Dukungan tersebut dilakukan dengan 

mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar agar selaras dengan 

karakteristik masing-masing pembelajar (learners) serta perkembangan 

lingkungan. Namun perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini 

membalik cara berpikir kita dengan “bagaimana mengambil manfaat teknologi 

tersebut untuk mengatasi masalah belajar”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

akan membawa perubahan, maka para Teknolog Pendidikan harus senantiasa 

mengikuti perkembangan atau perubahan itu. Sehingga Teknolog Pendidikan 

dituntut untuk selalu mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan 

tuntutan zaman, termasuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. 

2.2.1 Rumusan Teknologi Pendidikan 

Teknologi Pendidikan berkembang dari tahun ke tahun menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk pendidikan. The 

Association for Educational Communication and Technology (AECT) 

meluncurkan rumusan kembali tahun 1994 yang ditulis oleh Seels dan Richey 

sebagaimana dikutip oleh Prawiradilaga (2012: 09) buku mereka mewakili 

organisasi AECT untuk memublikasikan definisi tahun 1994 tersebut. 

Instructional technology is the theory and practice of design, development, 

utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning.  
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Definisi di atas mengerucut dalam istilah yang digunakan yaitu teknologi 

pembelajaran kemunculan istilah teori dan praktik, bermakna mendalam. 

Teknologi pembelajaran menekankan adanya teori-teori yang memandu para 

praktisi untuk berkiprah lebih baik dengan menerapkannya dalam kinerja sehari-

hari. Selanjutnya, masukan yang diperoleh dari lapangan atau praktik sehari-hari 

diteliti, agar bila terjadi kekeliruan dalam teori yang telah ada dapat diperbaiki 

atau diralat. Dengan demikian, landasan keilmuan teknologi pembelajaran 

menjadi lebih kukuh dan dinamis. 

Selang sepuluh tahun kemudian, AECT (document # MM 4. 0, June I, 

2004: 3), serta menurut referensi dari Januszewski dan Molenda 12008, him. 2) 

sebagaimana dikutip dalam Prawiradilaga (2012: 31) kembali meluncurkan 

definisi terbarunya, Educational technology is the study and ethical practice of 

facilitating learning and improving performance by creating, using, and 

managing appropriate technological processes and resources. 

Berdasarkan pendapat di atas persamaan rumusan tahun 1994 dengan 

tahun 2004 tecermin dalam penerapan teori (dan praktik), model berikut 

penerapan sumber (belajar). Jika dicermati, definisi tahun 2004 tidak lagi 

mencantumkan adanya bidang garapan (design, development, utilization, 

management, and evaluation). Sebagai gantinya, definisi ini menambahkan 

“create, use, dan manage”. Namun, ketiga kata kerja tersebut bermakna lebih 

mendalam dan luas.  

Perbedaan lain yang mencolok adalah istilah pembelajaran (instructional) 

diganti dengan pendidikan (educational) untuk nama keilmuannya. Sebagaimana 

disebutkan dalam tahun 1977 bahwa pendidikan mencakup aspek luas 
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dibandingkan dengan pembelajaran. Definisi tahun 2004 ini menunjukkan 

keinginan dan keluasan profesi dan tanggung jawab dari para ahli dan profesional 

teknologi pendidikan yang mencakup aspek luas, tetapi tetap berada dalam 

konteks peningkatan potensi manusia. Upaya meningkatkan kompetensi dan 

kinerja seseorang menjadi tanggung jawab seorang teknolog pendidikan. 

 
Gambar 2.1 Perbandingan rumusan (Prawaradilaga, 2012: 33) 

 

2.2.2 Kawasan Teknologi Pendidikan 

Setiap kawasan memiliki potensi dan tata kerja yang berbeda, namun 

sebagaimana suatu sistem, seluruh kawasan berinteraksi dan saling mendukung 

satu sama lain. Antara peneliti dan praktisi pun diharapkan terjadi sinergi. Peneliti 

dapat menghasilkan rumusan atau teori baru bagi praktisi. Selanjutnya, praktisi 

menerapkannya serta memberikan masukan bagaimana kemudahan atau kendala 

di lapangan yang mereka hadapi. Masukan tersebut menjadi bahan dasar bagi 

peneliti untuk mengkaji ulang teori atau rumusan. 

2.2.2.1 Kawasan Teknologi Pendidikan menurut AECT tahun 1994 

Definisi tahun 1994 dirumuskan dengan berlandaskan lima bidang 

garapan. Kawasan tersebut yaitu kawasan desain, kawasan 

pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, serta 
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kawasan penilaian. Kelima kawasan Teknologi Pendidikan tersebut 

mempunyai hubungan yang sangat erat, saling melengkapi, dan bersifat 

sinergistik (Seels dan Richey,1994: 25) 

Kawasan Desain: proses untuk menentukan kondisi belajar, meliputi 

desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, 

karakteristik peserta didik, dan lain-lain. Kawasan desain meliputi 

penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan 

perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan pelajaran 

yang dilakukan dengan cara sistemis dan sistematik. 

Kawasan Pengembangan: proses penerjemahan spesifikasi desain ke 

dalam bentuk fisik. Mencakup banyak variasi teknologi seperti 

teknologi cetak, teknologi AV, teknologi berbasis komputer, teknologi 

terpadu. Pengembangan mencakup pengembangan teknologi cetak, 

teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. 

Pengembangan bersifat progresif, karena pengaruh kemajuan teknologi 

perangkat keras yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. 

Kawasan Pemanfaatan: aktivitas menggunakan proses dan sumber 

untuk belajar. Meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, 

implementasi dan institusionalisasi, kebijakan dan regulasi. Kawasan 

pemanfaatan sering terkena “imbas” kemajuan teknologi dan 

kebijakannya. Secara mikro, kawasan pemanfaatan dan kegiatan 

pembelajaran pemanfaatan terkait dengan pemilihan strategi 

pembelajaran, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana 

pembelajaran. 
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Kawasan Pengelolaan: meliputi pengelolaan TP melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengoordinasian, dan supervisi. Pekerjaan 

pengelolaan itu dimulai dari administrasi pusat media, program media, 

dan pelayanan pemanfaatan media. Pengelolaan meliputi: (1) 

pengelolaan proyek, yaitu memimpin pekerjaan yang harus selesai 

dalam kurun waktu tertentu; (2) pengelolaan sumber, yaitu mengatur 

bagaimana memanfaatkan dengan optimal sumber yang ada; (3) 

pengelolaan sistem penyampaian, agar suatu medium sampai, atau 

dapat dijangkau oleh pengguna sekaligus menyediakan perangkat keras 

dan perangkat lunak, termasuk cara menggunakannya; dan (4) 

pengelolaan informasi, yaitu bagaimana agar informasi dapat diterima, 

dan dapat menghasilkan perubahan atas kurikulum dan desain 

pembelajaran. 

Kawasan Penilaian: proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran 

dan belajar. Penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta 

memperbaiki suatu produk atau program. Perbaikan dilakukan 

berdasarkan masukan atau informasi yang diterima yang  dimulai dari 

(1) analisis masalah; (2) pengukuran acuan patokan (criteria-referenced 

test); (3) evaluasi formatif yang bermanfaat untuk pengembangan 

program dan produk pembelajaran; serta (4) evaluasi sumatif. 
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Gambar 2.2 Hubungan antar kawasan dalam definisi 1994 

(Prawaradilaga, 2012: 55) 

2.2.2.2 Kawasan Teknologi Pendidikan menurut AECT tahun 2004 

Definisi AECT tahun  2004 membahas secara menyeluruh tentang apa 

yang sudah, sedang, dan sebaiknya harus dilakukan nanti oleh para ahli 

teknolog pendidikan atau teknolog pembelajaran. Pertanyaan lain yang 

dijawab adalah bagaimana teknologi pendidikan dan/atau teknologi 

pembelajaran menjawab tantangan dan melaksanakan pekerjaan terkait 

dengan belajar dan kinerja di masa lampau, sekarang serta yang akan 

datang. Kawasan Teknologi Pendidikan menurut rumusan AECT tahun 

2004 yaitu Create, Use, dan Manage. Ketiganya menunjukkan kegiatan 

atau profesi yang dimiliki oleh para praktisi bersifat lintas bidang, atau 

kawasan.  

Create, dalam bahasa Indonesia berarti menciptakan atau membuat. 

Secara utuh, dengan merujuk definisi-definisi sebelumnya, pemikiran 

semantik yang tercakup di dalamnya adalah aspek produksi (media 
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pembelajaran, sumber belajar) serta temuan-temuan baru yang dapat 

diterapkan untuk proses belajar dan peningkatan kinerja. 

Use, atau menggunakan dan menerapkan adalah kegiatan yang memang 

menjadi kekhususan teknologi pendidikan sejak awal kemunculannya.  

Manage atau mengelola yang mencakup kegiatan mengelola belajar 

dan pembelajaran/pelatihan, mengelola proyek/produksi media 

pembelajaran dan sumber belajar sekaligus kewenangan melaksanakan 

evaluasi di bidang teknologi pendidikan. 

 

Gambar 2.3 Kawasan Teknologi Pendidikan (Januszewski dan 

Molenda, 2008) (Prawaradilaga, 2012: 56) 

 

Pekerjaan atau tugas yang menjadi fokus Teknolog 

Pendidikan/Teknolog Pembelajaran antara lain: Study (kajian), Ethical 

Practice (praktik/terapan beretika). Study (kajian) merupakan 

kewajiban seorang teknolog pembelajaran untuk mendalami teknologi 

pembelajaran untuk meningkatkan potensinya sebagai suatu disiplin 

ilmu. Tujuannya yaitu agar para teknolog pembelajaran terus-menerus 
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mengembangkan ilmu teknologi pendidikan/pembelajaran melalui 

penelitian dan pemikiran diri yang reflektif. Ethical Practice 

(Praktik/Terapan Beretika). Etika tersebut berkenaan dengan perilaku 

para ilmuwan, praktisi, atau teknolog pembelajaran terhadap seseorang, 

masyarakat, dan diri sendiri. IPTPI, organisasi profesi di Indonesia juga 

sudah memiliki kode etik profesi. Aturan yang terangkum dalam kode 

etik bukanlah aturan yang memasung, melainkan aturan yang harus 

dipahami dan dijalankan demi terciptanya iklim saling menghormati itu 

sama lain dalam ranah teknologi pendidikan/pembelajaran. 

Peran Teknolog Pendidikan/Pembelajaran dalam menjalankan 

pekerjaan atau tugasnya terfokus dalam lingkup Learning (Belajar) dan 

Performance (Kinerja). Learning (Belajar) adalah bagaimana 

seseorang mampu mengembangkan diri berdasarkan persepsinya 

terhadap apa yang ia pelajari, lingkungan dan masyarakat di mana ia 

berada untuk mewujudkan impiannya. Produksi hypermedia untuk 

belajar dihasilkan untuk memacu dan memicu terjadinya pemahaman 

atau pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Teknolog 

Pendidikan/Pembelajaran berperan “menerjemahkannya” dengan 

misalnya menambahkan contoh, mengembangkan kasus dalam materi 

agar sesuatu yang sulit, menjadi lebih mudah untuk dipahami. 

Performance (Kinerja). Kinerja menegaskan adanya kemampuan 

seseorang setelah dinyatakan menguasai dan mampu menerapkan 

tujuan pembelajaran. Teknologi Pendidikan berperan dengan 

menciptakan lingkungan atau perangkat kerja serta gagasan dalam 
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pembelajaran. Hasil kinerja tersebut akan terlihat pada peserta didik, 

guru, atau desainer dalam berkarya untuk membuktikan jenjang 

kemampuan penguasaan pengetahuannya yang diperoleh melalui proses 

belajar. 

Istilah Learning (Belajar) dan Performance (Kinerja) ini merujuk pada 

upaya peningkatan mutu kemampuan seseorang (human development) 

melalui jalur pendidikan formal, yaitu sekolah atau belajar serta jalur 

pendidikan dalam organisasi atau profesi sebagai peningkatan kinerja 

(performance improvement). 

 

Berdasarkan definisi teknologi pendidikan tahun 1994, penelitian ini 

termasuk dalam kawasan pemanfaatan dan penilaian sedangkan pada definisi 

teknologi pendidikan tahun 2004, penelitian ini termasuk dalam kawasan 

penggunaan atau penerapan (use) sebagai alternatif media pada proses 

pembelajaran yang berarti membawa pembelajar berhubungan dengan kondisi 

belajar dan sumber-sumber belajarnya. Maka dimulai dengan pemilihan proses & 

sumber (atau metode & bahan) yang tepat. Pemilihan yang bijak berdasarkan 

materials evaluation, menentukan sumber-sumber yang ada yang cocok untuk 

sasaran & tujuannya. Pemanfaatan media berbasis web dimulai dari merencanakan 

& melatihkan pembelajar untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajar dalam 

lingkungan kelas maya dan mengikuti prosedur tertentu. Sehingga ada produk 

yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan, salah satunya e-

Learning.  
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2.3 Persepsi 

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: (1) Proses mengetahui 

atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran 

dari proses-proses organis, (3) (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan 

penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) variabel yang 

menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk 

melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, (5) kesadaran intuitif 

mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu 

(Chaplin, 2008).  

Persepsi menurut Fieldman (1999) adalah proses konstruktif yang mana 

kita menerima stimulus yang ada dan berusaha memahami situasi (Perception a 

contructive process by which we go beyond the stimuli that are presented to us 

and attempt to construct a meaningful situation). Sedangkan menurut Morgan 

(1987) persepsi mengacu pada cara kerja, suara, rasa, selera, atau bau. Dengan 

kata lain, persepsi dapat didefinisikan apa pun yang dialami oleh seseorang 

(perception refers to the way the work, sound, feel, tastes, or smell. In other 

works, perception can be defined as whatever is experienced by a person). 

Adapun menurut Rakhmat (2009: 51) persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. 

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa persepsi adalah  cara 

berpikir, bekerja serta bersikap pada diri seseorang yang dibentuk oleh pancaindra 

dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki.  
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2.3.1 Teori Persepsi 

Teori transactional yang dicetuskan oleh Mead tahun 1903, Dewey dan 

Bentley tahun 1949, Ames tahun 1960 ( dalam Lang,1987:89) menekankan peran 

pengalaman dalam persepsi dan berfokus pada hubungan yang dinamis antara 

manusia dan lingkungan. Persepsi dipertimbangkan sebagai suatu transaksi 

dimana lingkungan, pengamat dan persepsi saling tergantung satu sama lainnya. 

Teori ini membuat sejumlah asumsi sebagai berikut :  

- Persepsi adalah multimodal  

- Persepsi adalah sesuatu yang aktif dan bukan merupakan proses yang 

pasif. 

- Persepsi tidak dapat dijelaskan dengan pembagian perilaku kedalam 

perceiver dan dirasakan. 

- Persepsi tidak dapat dijelaskan yang berkaitan dengan respons yang 

dikondisikan ke stimuli.  

- Hubungan antara orang dengan lingkungan adalah sesuatu yang dinamis. 

- Image lingkungan yang dimiliki oleh pengamat tergantung pada 

pengalaman masa lalu, motivasi masa sekarang dan sikap. 

- Pengalaman masa lalu diproyeksikan ke situasi masa sekarang dalam 

hubungannya dengan kebutuhan seseorang.  

 

Mengacu pada teori di atas penjabaran persepsi dijelaskan, mulai dari 

proses akif hinggahubungan pengalaman dengan situasi masa sekarang. Hal ini 

terjadi karena orang tersebut dalam mencerna informasi dari lingkungan berhasil 
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melakukan adaptasi sikap, pemikiran, atau perilaku terhadap informasi tersebut 

berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. 

2.3.2 Persepsi Visual 

Secara khusus, Riebel, 1994 menyatakan pentingnya persepsi visual. 

Persepsi visual sangat berperan karena proses ini menunjukkan kemampuan 

seseorang untuk mengikuti, menyadari, menyerap arti atau makna dari tampilan 

visual di sekitarnya secara selektif. Ia juga percaya bahwa manusia terbiasa untuk 

berpikir secara visual atau memiliki gambaran visual dalam otaknya, walau 

informasi yang diterima berbentuk verbal. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi visual 

dapat mempengaruhi dalam membayangkan wujud dalam pikirannya yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman sebelumnya walaupun pesan 

verbal yang disampaikan. 

2.4 Implementasi e-Learning 

Menurut Rosenberg (2001) sebagaimana dikutip dalam Rusman (2012: 

346) menekankan bahwa e-Learning merujuk pada penggunaan teknologi internet 

untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Hal ini senada dengan Campbell (2002), Kamarga (2002) yang 

intinya menekankan pada penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat 

e-Learning. Bahkan Onno W. Purbo (2002) menjelaskan bahwa istilah “e” atau 

singkatan dari elektronik dalam e-Learning digunakan sebagai istilah untuk segala 

teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha usaha pembelajaran lewat 

teknologi elektronik internet. Perbedaan pembelajaran tradisional dengan e-
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Learning, yaitu kelas “tradisional”, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu 

dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. 

Sedangkan di dalam e-Learning fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar mandiri 

pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana 

pembelajarannya akan “memaksa” pelajar memainkan peranan yang lebih aktif 

dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan dan mencari materi 

dengan usaha dan inisiatif sendiri. 

Menurut Rusman (2012 : 336-337) pembelajaran berbasis web seperti 

suasana di ruang kelas ketika sebuah “proses belajar” sedang berlangsung. Untuk 

merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web, langkahnya 

adalah sebagai berikut: 1) sebuah program pendidikan untuk peningkatan mutu 

pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Program ini dilakukan 

idealnya selama 5-10 bulan dan dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, 3, dan 5 

dilakukan secara jarak jauh dan untuk itu dipilih media web sebagai alat 

komunikasi. Sedangkan tahap 2 dan 4 dilakukan secara konvensional dengan tatap 

muka; 2) menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan. Pembelajaran dengan 

tatap muka dilakukan secara rutin tiap minggu pada tujuh minggu pertama. 

Setelah itu, tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali; 3) dua program 

pendidikan itu disampaikan melalui berbagai macam kegiatan belajar secara 

kelompok. Belajar dan mengerjakan tugas secara kolaboratif dalam kelompok 

sangat dominan pada kedua program tersebut. Namun kenyataannya implementasi 

e-Learning jauh dari yang direncanakan. Pemanfaatannya dalam proses belajar 

menggunakan e-Learning keliru oleh pendidik yang mempunyai kendala waktu 
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dan tempat.  Pemanfaatannya hanya sebatas meng-upload tugas dan tidak ada 

umpan balik kepada siswa. 

Menurut Onno W. Purbo (2002) sebagaimana dikutip dalam Rusman 

(2012: 348) untuk dapat menghasilkan e-Learning yang menarik dan diminati, 

mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi dalam merancang e-Learning, yaitu: 

sederhana, personal dan cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta 

didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan 

pada panel yang disediakan, akan mengurangi pengenalan sistem e-Learning itu 

sendiri, sehingga waktu belajar peserta dapat diefisienkan untuk proses belajar itu 

sendiri dan bukan pada belajar menggunakan sistem e-Learning-nya. Syarat 

personel berarti pengajar dapat berinteraksi dengan baik seperti layaknya seorang 

guru yang berkomunikasi dengan murid di depan kelas. Dengan pendekatan dan 

interaksi yang lebih personal peserta didik diperhatikan kemajuannya, serta 

dibantu segala persoalan yang dihadapinya. Hal ini akan membuat peserta didik 

betah berlama-lama di depan layar komputernya. Kemudian layanan ini ditunjang 

dengan kecepatan, respons yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta 

didik lainnya. Dengan demikian, perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat 

mungkin oleh pengajar atau pengelola. 

Berdasarkan pendapat di atas implementasi e-Learning adalah penggunaan 

teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi dalam hal ini waktu 

belajar peserta yang diefisienkan untuk proses belajar yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan. 
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2.4.1 Kelebihan dan kekurangan e-Learning 

Menurut Rusman (2012: 351-352) petunjuk tentang manfaat penggunaan 

internet, khususnya dalam pendidikan terbuka dan pembelajaran jarak jauh, antara 

lain: 

1) Tersedianya fasilitas e-moderating dimana pendidik dan peserta didik 

dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara 

reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan 

tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 

2) Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau 

petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, 

sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar 

dipelajari. 

3) Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan pelajaran setiap saat 

dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan di 

komputer. 

4) Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan 

dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet 

secara lebih mudah. 

5) Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui 

internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, 

sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 

6) Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif 

dan lebih mandiri. 

7) Relatif lebih efisien. Misalnya, bagi mereka yang tinggal jauh dari 
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perguruan tinggi atau sekolah konvensional. 

 

Walaupun demikian, pemanfaatan internet untuk pembelajai atau e-

Learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berbagai krtitik Bullen 

(2001) dan Beam (1997) sebagaimana dikutip dalam Rusman (2012: 352), antara 

lain: 

1) Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan 

antarsesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa 

memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran 

2) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan 

sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial. 

3) Proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan. 

4) Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik 

pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik 

pembelajaran yang menggunakan ICT/medium komputer. 

5) Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi 

cenderung gagal. 

6) Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 

7) Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan 

mengoperasikan internet. 

8) Kurangnya personel dalam hal penguasaan bahasa pemrograman 

komputer. 
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2.4.2 Pemanfaatan program komputer dalam pembelajaran berbasis web 

Dalam kegiatan pembelajaran dengan munculnya berbagai software yang 

dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran, sekarang ini para guru dapat 

merancang pembelajaran berbasis komputer, dengan menggunakan salah satu 

program multimedia. Hal ini dapat memberikan variasi dalam mengajar. Dengan 

menggunakan teknologi seorang guru dapat memanfaatkan komputer untuk 

mengoptimalkan pembelajaran dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan siswa 

dapat belajar dengan baik. 

Model pembelajaran berbasis komputer tentunya memberi nilai positif 

terhadap model pembelajaran berbasis web. Model-model pembelajaran berbasis 

komputer yang dimanfaatkan pada model pembelajaran berbasis web diantaranya 

drills, tutorial, simulasi dan instructional games. 

1) Model Drills 

Menurut Rusman (2012: 290) model drills adalah suatu model 

dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan 

pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan 

kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-

menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan. 

2) Model Tutorial 

Menurut Rusman (2012: 302) tutorial dalam program 

pembelajaran berbasis komputer ditunjukkan sebagai pengganti 

sumber belajar yang proses pembelajarannya diberikan lewat teks, 

grafik, animasi, audio dengan pengorganisasian materi, soal-soal 

latihan dan pemecahan masalah. Jika respons siswa benar, komputer 
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akan terus bergerak pada pembelajaran berikutnya. Namun 

sebaliknya, jika respons siswa salah komputer akan mengulangi 

pembelajaran sebelumnya atau bergerak pada salah satu bagian 

tertentu tergantung kesalahan yang dibuat. 

3) Model Simulasi 

Menurut Rusman (2012: 309) model simulasi pada dasarnya 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui 

penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana 

sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Model 

simulasi adalah model pembelajaran berbasis komputer yang 

menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi-

simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan 

konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, 

audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. 

4) Model Instructional Games 

Menurut Rusman (2012: 313) tujuan instructional games 

adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan 

fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk 

permainan yang mendidik instructional games tidak perlu menirukan 

realita, namun dapat memiliki karakter yang dapat menyediakan 

tantangan yang menyenangkan bagi siswa. 
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Dengan demikian bahan pembelajaran elektronik yang sudah dikemas 

untuk dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui internet, 

maka kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan 

ketersediaan program pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh siswa. Para 

guru juga perlu diberikan pelatihan agar mereka mampu mengelola dengan baik 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui internet. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Persepsi adalah suatu proses pengalaman suatu obyek atau peristiwa 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang ditangkap oleh 

panca indera. Jadi kita dapat mempersepsikan suatu kejadian dengan alat indera 

kita atau dengan cara menyimpulkan informasi-informasi dari pengalaman kita 

atau dari orang lain tentang obyek tertentu kemudian kita dapat menafsirkan 

obyek tersebut. 

Dalam perkuliahan yang disampaikan oleh dosen dikelas merupakan 

konsep-konsep yang masih bersifat abstrak atau dalam tatanan ide/gagasan, untuk 

itu diperlukan dosen yang profesional dituntut untuk menjabarkan konsep yang 

bersifat abstrak tersebut menjadi sesuatu yang lebih nyata atau konkrit. Dengan 

demikian hubungan antara pembelajaran berbasis Web dengan implementasi e-

Learning terdapat hubungan timbal balik. Pembelajaran berbasis web dipengaruhi 

perkembangan teknologi internet, dan selanjutnya ikut menentukan implementasi 

e-Learning. 

Dalam proses perkuliahan mahasiswa dari dosen, sehingga memunculkan 

persepsi dari mahasiswa tentang implementasi e-Learning, persepsi yang 

dimunculkan oleh mahasiswa sangat beragam dapat berupa persepsi yang positif, 
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negatif atau malah tidak tahu, diharapkan dari persepsi mahasiswa tersebut dapat 

meningkatkan keyakinan mahasiswa dalam keberhasilan implementasi e-Learning 

Pada saat proses perkuliahan berlangsung dan dosen sedang menjelaskan materi 

pembelajaran berbasis web yang berkaitan dengan konsep dan implementasi e-

Learning, akan memunculkan sebuah persepsi dalam diri mahasiswa, apakah itu 

hasilnya positif atau tidak tahu, disinilah peran dosen untuk memotivasi para 

mahasiswa agar memiliki sikap positif dalam implementasi e-Learning, sehingga 

akan menumbuhkan sebuah sikap optimis dalam memanfaatkan teknologi 

internet. 
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BAB   3                    

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang Persepsi 

Mahasiswa dalam Implementasi e-Learning menggunakan web adalah metode 

kualitatif.  

Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek 

yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu 

pengertian yang dikembangkan oleh mereka mengenai perkuliahan Pembelajaran 

Berbasis Web. Dengan pendekatan inilah diharapkan bahwa Persepsi Mahasiswa 

dalam Implementasi e-Learning menggunakan Web di Jurusan Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang dapat  dideskripsikan secara lebih teliti 

dan mendalam. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Semarang, tepatnya di Jurusan 

Teknologi Pendidikan salah satu Jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Alasan saya memilih Jurusan Teknologi Pendidikan karena 

jurusan ini memiliki visi pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pendidikan dan Pusat Penyiapan Teknolog Pendidikan/Pembelajaran serta 

pendidik dan tenaga kependidikan yang menguasai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dan multimedia. Jurusan Teknologi Pendidikan salah satu 

kompetensinya adalah pengembangan e-Learning yang diterapkan di sekolah-
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sekolah. Sehingga telah memenuhi syarat sebagai tempat untuk dilakukannya 

penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa dalam 

Implementasi e-Learning menggunakan Web. Sebelum mempersepsikan 

penerapan e-Learning, mahasiswa telah mengikuti mata kuliah Pembelajaran 

Berbasis Web yang memiliki pokok bahasan tentang mengkaji Learning 

Management System (LMS) dan penerapan pembelajaran online berbasis web. 

Pokok bahasan tersebut mahasiswa akan membuat dan melakukan simulasi 

pembelajaran dengan peran sebagai administrator, pendidik, dan peserta didik. 

Dengan demikian mahasiswa mampu mempersepsikan mengenai penerapan e-

Learning, selain itu di Jurusan Teknologi Pendidikan dosen pengampu Mata 

Kuliah Pembelajaran Berbasis Web dalam pengimplementasian e-Learning, hal ini 

juga menjadi fokus penelitian. 

Indikator-indikator dalam penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

implementasi e-Learning adalah: 

- Proses perkuliahan pada pokok bahasan : mengkaji Learning Management 

System dan penerapan pembelajaran online berbasis web. 

- Learning Management System, diambil contoh moodle dan e-Front. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dan penelitian ini, 

berikut akan diuraikan setiap pentahapannya: 
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3.4.1 Tahap Orientasi 

Tahap ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. Dalam 

tahap ini peneliti belum menentukan fokus dari penelitian ini, peneliti hanya 

berbekal dari pemikiran tentang kemungkinan adanya masalah yang layak 

diungkapkan dalam penelitian ini. Perkiraan itu muncul dari pengalaman dalam 

menempuh Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web dan Pengembangan e-

Learning dan juga hasil konsultasi kepada yang berkompeten, dalam hal ini yakni 

dosen pembimbing skripsi. 

3.4.2 Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, guna mempertajam 

masalah, dan untuk dianalisis dalam rangka memecahkan masalah atau 

merumuskan kesimpulan atau menyusun teori. Tahap ini juga sebagai suatu 

penafsiran data untuk mengetahui maknanya dalam konteks keseluruhan masalah 

sesuai dengan situasi alami, terutama menurut sudut pandang sumber datanya. 

Penafsiran yang dilakukan antara lain: permasalahan yang dihadapi mahasiswa 

sebagai Pengembang Teknologi Pendidikan dalam melakukan pelatihan dimulai 

dari dasar pemahamannya mengenai Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web. 

Pada mata kuliah tersebut mahasiswa akan membuat dan melakukan simulasi 

pembelajaran dengan peran sebagai administrator, pendidik, dan peserta didik. 

3.4.3 Tahap pengecekan kebenaran hasil penelitian 

Hasil penelitian yang sudah tersusun ataupun yang belum tersusun sebagai 

laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek kebenarannya sehingga ketika 

didistribusikan tidak terdapat keragu-raguan. Pengecekan tersebut, peneliti 

lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. 
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Pengecekan dimulai dengan membandingkan subjek yang diteliti mulai 

dari hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa serta observasi dalam 

perkuliahannya. 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

3.5.1 Informan 

Informan dalam penelitian ini yakni dosen pengampu Mata Kuliah 

Pembelajaran Berbasis Web dan beberapa mahasiswa Jurusan Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang, karena pertimbangan dari fokus 

penelitian yang diteliti pada materi pokok bahasan mengkaji Learning 

Management System dan penerapan pembelajaran online berbasis web. Pokok 

bahasan tersebut mahasiswa akan membuat dan melakukan simulasi pembelajaran 

dengan peran sebagai administrator, pendidik, dan peserta didik. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai sumber data untuk mengetahui 

pelaksanaan perkuliahan pada pokok bahasan: mengkaji Learning Management 

System dan penerapan pembelajaran online berbasis Web. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakkan untuk proses pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang 

relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti dosen pengampu Mata 
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Kuliah Pembelajaran Berbasis Web menggunakan metode atau media untuk 

mendukung perkuliahan dan beberapa mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang yang telah menempuh mata kuliah tersebut. Untuk 

menjaga kredibilitas maka peneliti menyiapkan perekaman  audio  yang  berfungsi 

untuk merekam hasil dari wawancara.  

Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah disusun 

untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mengetahui konsep e-Learning dan 

sejauh mana mereka memahami dan menindaklanjuti konsep implementasinya. 

3.6.2 Observasi atau Pengamatan 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap strategi yang 

digunakan dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan minat dan motivasi 

mahasiswa dalam pembelajaran berbasis web di kelas. Observasi langsung dengan 

subjek penelitian, yang mana penelitian yang akan diteliti adalah mahasiswa 

Jurusan Teknologi Pendidikan. Observasi berupa pengamatan bagaimana 

mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan mengetahui konsep implementasi e-

Learning, hasil dari penelitian akan dicatat menjadi data untuk menjawab masalah 

yang ada dalam penelitian yang diteliti ini. Observasi ini menggunakan instrumen 

agar lebih terstruktur. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dan observasi.  P eneliti mengabadikan suatu yang khas dari khusus 

dengan mengambil foto yang bisa dijadikan data. 
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3.7 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan yang digunkan dalam penelitian ini adalah 

sampling purposive. Pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, yaitu mahasiswa yang telah 

mengikuti Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web. Mereka kemudian 

menjadikan sumber informasi mengenai orang lain yang juga dapat dijadikan 

anggota sampel. Orang-orang yang ditentukan ini kemudian dijadikan anggota 

sampel dan selanjutnya diminta menunjukan orang lain yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya sampel jumlah anggota  yang 

diinginkan terpenuhi. Jadi yang menjadi kepedulian dari penelitian ini adalah 

“tuntas dari kepastian” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, 

bukan banyaknya sampel sumber data. 

3.8 Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi guna memeriksa keabsahan data 

dalam penelitian ini. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan 

dosen dan beberapa mahasiswa serta hasil observasi yang telah dilakukan 

selanjutnya dihasilkan keputusan mengenai hasil wawancara dan observasi 

tersebut. 

3.8.1 Triangulasi Sumber 

Menurut Patton (1987) sebagaimana dikutip dalam Moleong (2009 : 330) 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 
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dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Pengujian data dengan teknik 

triangulasi sumber ini ditempuh melalui usaha-usaha sebagai berikut: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) oleh peneliti 

dengan data hasil wawancara dengan dosen pengampu Mata Kuliah 

Pembelajaran Berbasis Web serta beberapa Mahasiswa Teknologi 

Pendidikan tentang persepsinya terhadap implementasi e-Learning. 

2) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. Dalam hal ini meng-crosschek 

kepada yang bersangkutan yaitu Informan 1 selaku dosen yang 

mengampu Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web di Jurusan 

Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

 
Gambar 3.1 Triangulasi “sumber” pengumpulan data 

(Sugiyono, 2011: 331) 

 

3.8.2 Triangulasi Metode 

Triangulasi metode terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 
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Dalam hal ini peneliti menggunakan strategi yang pertama untuk 

mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama yaitu subjek penelitian dengan teknik yang berbeda antara lain 

wawancara dan observasi. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitaif terdiri dari alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian 

data, (3) penarikan kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan 

terus menerus dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai informasi 

tersusun lengkap. Data dalam penelitian berupa rekaman hasil wawancara, catatan 

di lapangan, pengabadian foto di lapangan, dokumen pribadi. 

Analisis data dilakukan dengan mengkaji makna yang terkandung di 

dalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan antar 

kategori, dilakukan peneliti sebelum membuat interpretasi.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah 

analisis ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

(Sugiyono, 2011: 338) 

3.9.1 Pengumpulan Data 

Peneliti mencari data melalui wawancara dan observasi langsung, serta 

dokumentasi di Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 

kemudian melaksanakan pencatatan data. 

3.9.2 Reduksi Data 

Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya direduksi 

yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan kesimpulan. 

Jika yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang 

diperlukan di lapangan. 

3.9.3 Penyajian Data 

Data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi yang 

kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang dihasilkan dari 

wawancara dengan informan serta hasil dari observasi akan dikelompokkan 

menjadi 3 kelompok besar untuk mempermudah penarikan kesimpulan. 
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3.9.4 Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan pada 

reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Jawaban yang dicari meliputi proses perkuliahan Pembelajaran 

Berbasis Web dan persepsi mahasiswa dalam mengimplementasikan e-Learning. 



 

82 
 

BAB  5                              

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis data dan pembahasan 

maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Dalam proses perkuliahan Pembelajaran Berbasis Web di Jurusan 

Teknologi Pendidikan, dosen melaksanakan pembinaan implementasi 

e-Learning yang diwujudkan dalam beberapa penugasan individu 

diawali dengan mengenalkan aplikasi Learning Managements System 

(LMS). Terdapat berbagai produk LMS yang telah ada, dapat 

didapatkan dengan men-download-nya di website pengembangnya. 

Dalam hal ini mahasiswa diharapkan mampu mengenal produk LMS 

tidak hanya dari kegiatan pembelajaran. Berikutnya ditindak lanjuti 

membuat dengan desain pembelajaran dan materi berbasis 

multimedia. Hal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman 

tentang sudut pandang pembelajaran online. Setiap hari sebelum 

memulai materi pembelajaran dosen mengecek penugasan 

sebelumnya, hal ini berguna agar mahasiswa telah mampu dengan 

baik mengikuti proses perkuliahan. Pada saat proses perkuliahan 

Pembelajaran Berbasis Web, dosen juga memberikan motivasi kepada 

mahasiswa berupa keunggulan e-Learning yang tersirat dalam 
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penguasaan pembelajaran berbasis web. Sejauh ini selama mengamati 

pembinaan implementasi e-Learning hal di atas selalu diterapkan. 

5.1.2 Dalam proses perkuliahan Pembelajaran Berbasis Web di Jurusan 

Teknologi Pendidikan pada pokok bahasan mengkaji Learning 

Management System dan penerapan pembelajaran online berbasis web, 

dosen lebih banyak menggunakan metode demo tutorial dan praktikum 

yang dipadukan ceramah dan tanya jawab dengan terciptanya suasana 

workshop, dimana mahasiswa aktif berinteraksi dengan dosen dalam 

pengerjaan produk web. Sedangkan dalam sistem evaluasi 

diselenggarakan perkompetensi dasar dengan hasil project. Maksudnya 

ada bukti bahwa hasil selama pembelajaran ada dalam bentuk karya 

dan tidak mengacu pada ujian secara teoritis. Hambatan yang dialami 

dalam proses pembelajaran adalah waktu yang sangat terbatas dengan 

materi yang sangat luas. Sebenarnya sarana dan prasarana 

laboratorium cukup memenuhi kebutuhan proses pembelajaran, namun 

keterbatasan waktu, tenaga, dan pembagian bandwidth per komputer 

client sehingga penerapan metode dan media kurang maksimal, serta 

hambatan dari kesiapan mahasiswa itu sendiri. 

5.1.3 Persepsi mahasiswa terhadap implementasi e-Learning bersifat positif, 

mahasiswa menyatakan bahwa mereka optimis dengan memanfaatkan 

e-Learning dalam mendukung proses pembelajaran. Beberapa 

mahasiswa menyatakan model-model pembelajaran berbasis web yang 

dinilai lebih maksimal dalam mendukung proses pembelajaran dari 

empat model hanya dipilih tiga. Ketiga model tersebut diantaranya 
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model tutorial, model simulasi, dan model instructional games. Model 

pembelajaran berbasis web model tutorial memberikan penjelasan 

materi berdasarkan urutannya dan didukung langkah-langkahnya 

sehingga siswa bisa memaksimalkan sumber belajar secara mandiri 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model simulasi dinilai akan 

memudahkan siswa dalam memperoleh gambaran pembelajaran yang 

dikemas dalam program komputer yang dibuat dengan memperagakan 

proses dan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yang dinilai paling 

efektif untuk mengaktifkan minat dari peserta didik itu adalah 

instrucsional games karena dalam pembelajarannya dirancang dalam 

suatu permainan yang mendidik yang menyajikan tantangan yang 

menyenangkan bagi peserta didik, jadi dalam hal ini peneliti 

simpulkan, sebagian besar mahasiswa lebih banyak memilih dan 

mempersepsikan bahwa pembelajaran yang memerlukan pemikiran 

dan gambaran praktik jauh lebih maksimal mendukung proses 

pembelajaran. Hal itu terbukti dari keempat model pembelajaran 

berbasis web antara lain, model drills, model tutorial, model simulasi 

dan model instructional games, hanya model drills yang tidak dipilih. 

Dengan memahami setiap model pembelajaran berbasis web 

diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi internet 

sehingga dapat mengimplementasikannya secara optimal dalam proses 

pembelajaran. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pada simpulan tersebut di atas, penulis memberikan 

saran : 

5.2.1 Bagi Jurusan 

Agar memperhatikan sarana dan prasarana yang masih kurang, 

misalnya penambahan bandwidth khusus untuk laboratorium 

multimedia Jurusan Teknologi Pendidikan, karena kurangnya sarana 

prasarana, sangat berpengaruh dalam pembelajaran, dengan ditunjang 

sarana pembelajaran yang memadai maka akan menghasilkan hasil 

yang lebih baik. 

5.2.2 Bagi Dosen 

Dalam penyampaian materi khususnya materi yang berbasis 

proyek hendaknya dosen memilih proyek yang menarik dan 

menantang sehingga simulasi pembelajaran  yang akan diterapkan 

memperhatikan unsur metode dan media yang menarik sehingga 

perkuliahan dapat berlangsung dengan baik. Metode demo tutorial 

dan praktikum yang dipadukan ceramah dan tanya jawab, akan 

menciptakan suasana workshop, dimana mahasiswa aktif 

berinteraksi dengan dosen dalam pengerjaan produk web. Untuk 

mengetahui pemahaman setiap mahasiswa sebaiknya penugasan tidak 

hanya dalam bentuk project tetapi dalam bentuk presentasi. Laporan 

yang dipresentasikan akan memberikan gambaran yang jelas 

mengenai tugas yang telah dikerjakan. 

5.2.3 Bagi Mahaiswa 
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Mahasiswa dituntut juga untuk proaktif dalam proses 

perkuliahan dan mempersiapkan diri dengan memperlajari materi 

yang akan dipelajari. Mahasiswa seharusnya dapat belajar mandiri 

agar dengan terbukanya pengetahuan melalui pemanfaatan internet. 

Selain itu mahasiswa diharapkan mengenal, memahami dan mampu 

menerapkan e-Learning untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi 

internet.  
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INSTRUMEN WAWANCARA DOSEN 

 

PERSEPSI MAHASISWA DALAM 

IMPLEMENTASI E-LEARNING MENGGUNAKAN WEB 

DI JURUSAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

Kode   : Informan 1 

 

 

A. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Apa yang bapak persiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 

pembelajaran? 

Persiapan yang saya saya lakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran 

antara lain perangakat perkuliahan, silabus, modul, dan metode 

pengajaran. 

2. Bagaimana cara bapak memulai atau mengawali pembelajaran? 

Biasaya sebelum saya mengawali pembelajaran, saya berupaya 

menganalisa kemampuan mahasiswa dengan bertanya mengenai materi 

yang lalu, apakah sudah bisa mengikuti, atau adakah hal lain yang 

ditanyakan, kemudian baru menyampaiakan materi sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan kebutuhan 

3. Apakah bapak sering mengkaitkan materi yang akan dibahas 

dengan peristiwa peristiwa aktual? 

Ya materi yang saya ajarkan untuk lebih jelasnya saya mengaitkannya 

dengan kejadian yang saat ini terjadi. Pemanfaatannya selalu berkembang 

mengikuti perkembangan teknologi web yang terbaru, saya sampaikan ke 

mahasiswa 

4. Suasana yang bagaimana yang bapak ciptakan dalam proses 

pembelajaran? 

Suasana yang saya coba ciptakan dalam peroses pembelajaran adalah 

suasana workshop, diamana mahasiswa aktif berinteraksi dengan dosen 

dalam pengerjaan produk web 

5. Bagaimana respon mahasiswa dalam pembelajaran? 
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Respon mahasiswa dalam pembelajaran sebagian besar yang tertarik 

dengan teknologi informasi sangat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, ada yang otodidak mempelajari yg lebih dari yang 

disampaikan dosen. tapi ada juga yang mengalir biasa saja. 

6. Bagaimana antusiasme mahasiswa dalam mata kuliah pembelajaran 

berbasis web? 

Sebagian besar yang tertarik dengan teknologi informasi sangat antusias, 

ada yang otodidak mempelajari yg lebih dari yang disampaikan dosen. 

tapi ada juga yang mengalir biasa saja. 

7. Bagaimana sikap bapak ketika mahasiswa yang kurang terlibat aktif 

dalam pembelajaran? 

Ada kiranya mahasiswa yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran 

saya mencoba mendekati, kemudian mengecek pekerjaannya, dan 

menanyakan hal-hal yang terkait materi yang telah diajarkan 

 

B. Evaluasi Hasil Belajar 

1. Bagaimana sistem evaluasi hasil belajar yang bapak gunakan? 

Evalusi yang saya gunakan adalah penugasan berbasi project atau unjuk 

kerja sehingga ada bukti bahwa hasil selama pembelajaran ada dalam 

bentuk karya 

2. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi? 

Apabila akan mengadakan evaluasi saya akan menimbang dari tingkat 

kemampuan mahasiswa, dengan tingkat kesulitan penugasan yang akan 

diberikan, dan didasari pada porsi materi yang telah diajarkan 

3. Aspek-aspek apa saja yang dinilai? 

Aspek penilaian yang biasa saya pakai diantaranya kreatifitas mahasiswa 

dalam mencoba-coba, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas sesuai 

perjanjian, keahlian dalam memahami dan menguasai aplikasi yang 

digunakan, dan kebenaran dalam mempraktikkan aplikasinya. 

 

C. Kompetensi Guru 
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1. Apakah bapak sering memberikan bimbingan disela-sela proses 

pembelajaran? kalau ya, bimbingan apa yang bapak sampaikan? 

Iya saya biasanya memberikan bimbingan disaat saya berada dijurusan, 

hal-hal yang sering dikonsultasikan diantaranya terkait pengerjaan tugas 

dan materi yang mungkin belum dipahami selama proses pembelajaran. 

2. Apakah bapak sendiri yang membuat rencana pembelajaran? 

Ya, saya membuat rencana pembelajaran sendiri. 

3. Bagaimana cara menghidupkan interaksi dalam proses 

pembelajaran? 

Interaksi disaat pembelajaran akan lebih intensif apabila saya 

memberikan penugasan praktik, kemudian saya minta untuk 

menunjukkannya, saat itu. Dengan begitu mahasiswa jauh lebih semangat 

dan tertantang untuk mengikuti pembelajaran. 

4. Apakah bapak mengikuti perkembangan aplikasi web diluar 

aplikasi pembelajaran yang bapak ajarkan? 

Iya saya mengikuti perkembangannya, pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi web perkembangannya sangat cepat. 

 

 

D. Metode Pembelajaran 

1. Teknik atau metode apa yang cocok digunakan untuk pembelajaran 

berbasis web? 

Selama pembelajaran saya biasanya menggunakan metode demo tutorial 

dan praktikum. 

2. Apakah metode tersebut lebih mengaktifkan mahasiswa atau guru 

atau kedua-duanya? 

Metode demo tutorial dan praktikum yang saya pilih, kedua-duanya 

mampu mengaktifkan pembelajaran. Dosen aktif memberikan tutorial 

dan mahasiswa aktif mempraktikkannya, kemudian di akhir akan 

direview untuk melihat sejauh mana penguasaan materi 

3. Apakah kemampuan baru akan muncul dan berkembang kepada 

mahasiswa dengan penerapan metode tersebut? 
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Iya, dengan metode demo tutorial dan praktikum yang selama ini saya 

gunakan, kedua-duanya mampu mengaktifkan pembelajaran. Dosen dan 

mahasiswa akan selalu aktif untuk mempelajari materi pembelajaran dan 

mempraktikkan sehingga materi baru yang telah diajarkan dapat dikuasai 

dengan baik. 

 

E. Media dan Alat Pengajaran 

1. Alat atau media pengajaran apa yang diperlukan? Apa semuanya 

telah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? 

Selama proses pembelajaran saya menggunakan komputer/laptop yang 

berisi materi pembelajaran yang telah saya persiapkan, LCD projector 

untuk menampilkan materi yang saya persiapkan, dan akses internet 

untuk mendukung praktikum pembelajaran menggunakan web secara 

online. Semuanya telah ada. 

2. Kalau ada media yang harus dibuat, bagaimana membuatnya? Siapa 

yang membuat? 

Biasanya saya membuat video tutorial untuk memperjelas materi yang 

akan disampaikan. 

 

F. Peran Dosen Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Web dalam 

Implementasi e-Learning. 

1. Pembinaan Implementasi e-Learning seperti apa, yang Bapak 

terapkan kepada para mahasiswa di jurusan Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang? 

Pembinaan dalam mengimplementasikan e-Learning dimulai dari 

pemanfaatan yg sederhana dulu, misalnya men-download materi dan 

pengumpulan tugas. ketika dosen berhalangan hadir, maka ada video 

tutorial sebagai pengantinya 

2. Bagaimana cara Bapak memotivasi mahasiswa agar memanfaatkan 

pembelajaran berbasis web? 
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Saya lebih membiasakan dengan mewajibkan pengumpulan tugas melalui 

sistem elearning, dan mempertimbangkan penilaian akhir semester 

bedasarkan keaktifannya di sistem e-Learning tersebut. 

3. Menurut Bapak manfaat apa saja yang didapat dari pembinaan 

tersebut? 

Pembinaan yang telah saya terapkan pada mahasiswa manfaat yang 

mereka rasakan diantaranya efektifitas dan fleksibilitas dalam belajar, 

dan evaluasi diri. Hal itu berkenaan dengan fasilitas web yang 

memanfaatkan internet sehingga kapanpun dan dimanapun kita dapat 

mengakses e-Learning tersebut. 

4. Bagaimana cara Bapak mengefektifkan mata kuliah pembelajaran 

berbasis web, guna membangun karakter mahasiswa yang terbuka 

dengan perkembangan teknologi? 

Pembelajaran berbasis web akan memberikan pemahaman tentang 

keuntungan layanan sistem e-learning. Pemahaman itu akan muncul 

dengan sendirinya sewaktu mereka memakai dan memanfaatkannya, 

yang mana itu sangat mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan 

kegitan perkuliahan. 
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INSTRUMEN WAWANCARA MAHASISWA 

 

PERSEPSI MAHASISWA DALAM 

IMPLEMENTASI E-LEARNING MENGGUNAKAN WEB 

DI JURUSAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

Kode   : Informan 2 

NIM   : 1102412110 

Tanggal   : 06-12-2014 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

e-learning itu, “e” itu kan elektronik dan learning itu pembelajaran jadi menurut 

saya e-learning itu adalah semua pembelajaran yang digunakan dengan bantuan 

perangkat elektronik. Jadi pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan 

perangkat elektronik 

e-learning kan ada yang berbasis cms, lms, dan lcms, apakah anda 

mengetahui contoh aplikasi tersebut? 

Untuk cms itu saya hanya mengetahui 3 ada wordpress, blogger, dan joomla, 

kalau lms ada moodle sama efront 

Kegunaan e-learning yang anda ketahui apa saja? 

e-learning dapat digunakan untuk pembekajaran jarak jauh, karena kan jaman 

sekarang dosen waktunya sedikit jadi itu sangat cocok untuk pembelajaran jarak 

jauh 

Apakah anda mengetahui tentang e-learning tentang tampilan atau 

kegunaannya 

Kalau e-learning itu tersedia e-moderating, jadi dosen dan mahasiswa dapat saling 

berinteraksi ddari jarak jauh. Dosen juga dapat membimbing mahasiswanya dari 

jarak jauh. Kemudian ada juga dosen dapat memberikan tugas secara online dan 

mahasiswa juga dapat mengumpulkan secara online juga  

Apakah anda mengetahui model-model pembelajaran berbasis web? 

Model instruksional games 

Model tersebut menurut anda seperti apa? 
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Menurut saya medel pembelajaran instruksional games lebih menarik bagi peserta 

didik, sehingga peserta didik tidak mudah bosan 

Apakah anda tahu mata pelajaran apa saja yang bisa memanfaatkan web 

dalam proses belajarnya 

Semua mungkin cocok, jadi semua pembelajaran dapat memanfaatkan web 

Model pembelajaran seperti apa yang diterapkan disekolah 

Student center learning, siswanya yang lebih aktif, guru hanya sebagai fasilitator 

dan sebagai pengawas saja 

Darimana anda mendapatkan informasi mengenai pembelajaran berbasis 

web 

Dari dosen mata kuliah dan dari internet 

Bagaimana pandangan anda mengenai situasi saat ini dimana banyak sekali 

pembelajaran kita yang tidak atau kurang memanfaatkan web dalam 

pembelajarannya 

Sangat disayangkan ya mas, padahal kan perkembangan zaman semakin pesat 

seharusnya sudah dapat dimanfaatkan, itu kan dapat mengefektifkan kekurangan 

waktu dosen dalam pembelajaran 

Apa yang perlu dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran berbasis web 

Menurut saya hanya memerlukan internet dan perangkat keras komputer atau 

laptop dalam melakukan pembelajaran berbasis web 

Bagaimana rencana anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan untuk 

menerapkan pembelajaran berbasis web 

Saya akan mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada guru, kemudian dari guru 

itu akan diterapkan disekolah 
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Kode   : Informan 3 

NIM   : 1102412005 

Tanggal   : 06-12-2014 

 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

e-learning setahu saya elektronik learning yang berarti itu menggunakan internet  

e-learning ada yang berbasis cms, lms, dan lcms. Apakah anda mengetahui 

contoh aplikasinya 

Saya cukup mengetahui tapi tidak banyak, dari cms ada blogger, joomla, dan 

wordpress. Kalau dari lms ada yang kita pakai itu moodle dan efront 

Menurut anda kegunaan e-learning itu apa? 

Kegunaan e-learning misalnya ketika kita tidak dapat hadir di ruang kelas dengan 

dosen kita bisa bertatap muka dengan e-learning itu 

Apasih fitur e-learning berbasis web yang anda ketahui? 

Yang saya ketahui itu fasilitas e-moderating dimana pendidik dan peserta didik 

dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara mudah melalui internet  

Apakah anda tahu model pembelajaran berbasis web? 

Model pembelajarannya yaitu drill, tutorial, simulasi, dan instruksional games 

Dari model-model tersebut mana yang lebih mengaktifkan pembelajaran 

Kalau menurut saya, model instruksional games karena informasi dan materi-

materi dapat disampaikan secara menarik, karena sekarang musimnya anak-anak 

suka bermain game 

Pembelajaran apa saja yang bisa memanfaatkan web dalam proses 

belajarnya 

Mungkin mencakup semua pembelajaran 

Pembelajaran seperti apa yang diterapkan disekolah? 

Kalau menurut saya pembelajaran yang tatap muka 

Menurut anda pembelajaran berbasis web itu patut diterapkan tidak? 

Menurut saya setuju saja. Patut untuk diterapkan 

Informasi mengenai pembelajaran berbasis web anda dapatkan darimana? 
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Informasi sebagian besar tentu dari dosen, terus dari dosen saya melirik ke 

internet, kemudian ke teman-teman kita sharing 

Bagaimana pandangan anda terhadap pembelajaran saat ini tidak atau 

kurang memanfaatkan web dalam pembelajarannya 

Lha itu patut disayangkan ya mas, soalnya IT dimana-mana dan diharapkan untuk 

seluruh tingkatan pendidikan itu sudah memakai dan menggunakan secara 

maksimal dengan adanya IT disekolah-sekolah tersebut jadi biar lebih modern 

Apa yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berbasis web? 

Yang pasti komputer atau laptop lalu membutuhkan koneksi entah dari wifi, 

modem atau memakai smartphone kan bisa untuk tetring 

Bagaimana rencana anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan untuk 

menerapkan pembelajaran berbasis web 

Mungkin mengadakan pelatihan untuk mengajarkan kepada guru-guru agar bisa 

memaksimalkan fasilitas yang disediakan, internetnya dikencengin lagi 
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Kode   : Informan 4 

NIM   : 1102412070 

Tanggal   : 06-12-2014 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

Setahu saya e-learning itu kependekan dari elektronik learning setahu saya itu e-

learning adalah pembelajaran didalam pembelajaran itu dalam waktu guru 

maupun siswa memanfaatkan perangkat eletronik seperti laptop, komputer, tablet 

dlsbg. Untuk menunjang pembelajaran 

e-learning ada yang berbasis cms, lms, dan lcms. Apakah anda mengetahui 

aplikasi atau software-software tersebut 

kalau kemarin pas kuliah pembelajaran berbasis web itu, tahunya cms sama lms. 

Kalau cms dulu pakainya joomla sama wordpress, tapi kalau yang lms namanya 

moodle 

Fitur e-learning berbasis web yang mendukung pembelajaran 

Kalau setahu saya dulu pas belajar moodle itu pendidik (guru) sama peserta didik 

bisa menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar, jadi misal guru bisa meng-

upload semacam modul/materi/memberikan link tentang materi pelajaran, 

kemudian siswa bisa mengunduhnya atau melihatnya di web tersebut 

Model pembelajaran berbasis web yang anda ketahui apa saja 

Kalau setahu saya semacam model tutorial, jadi di model itu program 

pembelajaran berbasis komputer digunakan sebagai pengganti sumber belajar, jadi 

semisal materi, grafik, animasi, audio, dan soal-soal latihan nanti bisa jadi sumber 

belajar siswa 

Kelebihan model pembelajaran model tutorial 

Kalau kelebihan mungkin dalam proses pembelajaran bisa menggunakan software 

berupa program komputer yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan, tapi 

disitu nanti juga bisa menekankan pada upaya untuk memaksimalkan aktivitas 

pembelajaran 

Mata pelajaran yang bisa memanfaatkan web 



100 
 

 
 

Kalau menurut saya hampir semua bisa. Kalau semisal model pembelajaran 

berbasis web itu bisa digunakan untuk latihan soal-soal, jadi rata-rata untuk semua 

mata kuliah bisa. 

Penerapan pembelajaran di sekolah 

Setahu saya setiap kali observasi banyak yang secara konvensional paling 

menggunakan teknologi seperti laptop dan lcd proyektor 

Apakah model pembelajaran berbasis web patut diterapkan 

Kalau menurut saya, patut atau tidaknya tergantung lokasi. Kalu di desa dengan 

kondisi seperti itu ya belum pantes soalnya koneksi internet juga masih kurang 

memadai, kalau dikota menurut saya sudah sangat pantas karena di kota 

kebanyakan sudah punya gadget, laptop jadi menurut saya efekktif kalau 

diterapkan di kota 

Informasi mengenai pembelajaran berbasis web anda dapatkan darimana 

Kalau saya tahu sewaktu disekolah (smk) dan disini (kuliah) ada mata kuliah 

pembelajaran berbasis web 

Pandangan terhadap situasi pembelajaran yang tidak atau kurang 

memanfaatkan web dalam pembelajaran? 

Kalau saya sih menyayangkan menurut saya pembelajaran web itu sangat berguna 

maksudnya bisa membantu guru tidak hanya sekedar pembelajaran konvensional 

jadi bisa membuat siswanya tertarik soalnya kebanyakan siswanya itu senang 

main laptop jadi interestnya pada pembelajaran yang menggunakan laptop jadi 

sangat disayangkan sih intinya, saya sebagai mahasiswa TP juga merasa gimana 

gitu, soalnya kita juga harus mengembangkan pembelajaran model-model kaya 

gitu tapi kenyataannya dilapangan masih banyak yang belum menggunakan 

Apa yang harus dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran berbasis web 

Setahu saya sih peralatan hardware, jelas.., juga koneksi internet, pengelola atau 

admin dan juga kesiapan siswanya dari gurunya sendiri tidak bisa menggunakan, 

mungkin juga bisa melaksanakan dikalat 

Rencana sebagai seorang mahasiswa teknologi pendidikan dalam 

menerapkan pembelajaran berbasis web 

Soalnya ada mata kuliah diklat jadi akan dimanfaatkan dalam mendukung dalam 

penerapan pembelajaran berbasis web 
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Kode   : Informan 5 

NIM   : 1102412095 

Tanggal   : 07-12-2014 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

Saya tahu, menurut saya e-learning itu singkatan dari elektronik learning, jadi 

pembelajaran yang berbasis dari elektronik 

E-learning  ada yang berbasis CMS, LMS dan LCMS, apakah anda 

mengetahui contoh aplikasi atau softwarenya 

Kalau saya tahu cuma 2 ya, cms sama lms. Kalau cms itu seperti wordpress, 

blogger, dlsbg. Kalau lms moodle dan efront. 

Apakah kegunaan e-learning 

e-learning sendiri, kan perkembangan e-learning sangat canggih jadi itu untuk 

menunjang bagaimana pembelajaran aplikasi-aplikasi yang menunjang 

pembelajaran itu sendiri 

Apakah fitur e-learning yang mendukung proses pembelajaran 

Jadi banyak sekali ya seperti upload materi, jadi kita bisa mengupload materi 

untuk siswa, lalu chatting, jadi antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan 

siswa lainnya bisa saling bertukar informasi dan pendapat, dan juga aplikasi-

aplikasi yang lainnya seperti pemberian tugas 

Model-model pembelajaran berbasis web 

Salah satunya yang saya tahu yaitu simulasi, jadi dosen memberikan gambaran 

dulu bagaimana pembelajarannya itu sendiri lalu dipraktikkan sama mahsiswanya  

Kelebihan model pembelajaran berbasis web tersebut 

Tidak semua siswa itu mengerti, jadi dengan model simulasi siswa akan jauh lebih 

mengerti 

Mata pelajaran yang bisa memanfaatkan pembelajaran berbasis web 

Kalau menurut saya, semuanya bisa, jadi semua mata pelajaran apapun bisa 

menggunakan e-learning ini. 

Pembelajaran yang diterapkan disekolah 
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Pembelajaran disekolah belum banyak menggunakan e-learning ini, jadi hanya 

menggunakan papan tulis 

Apakah pembelajaran berbasis web patut diterapkan 

Kalau menurut saya patut karena perkembangan teknologi dan informasi saat ini 

itu apabila tidak mengikuti akan ketinggalan 

Informasis mengenai pembelajaran berbasis web anda dapatkan dari mana 

Banyak sekali, karena di TP kan ada mata kuliah pembejaran berbasis web ini 

diajarkan, temen-temen, ataupun kita searching diinternet juga banyak, jadi kita 

dengan mudah mendapatkan informasinya 

Pandangan terhadap situasi pembelajaran yang tidak/kurang memanfaatkan 

web dalam pembelajaran? 

Kalau menurut saya ketika mereka tidak menggunakan web atau tidak 

memanfaatkan aplikasi ini mereka akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang 

lain. Karena memang perkembangan saat ini lebih canggih jadi mereka harus 

mengikuti perkembangan saat ini 

Apa yang perlu dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran berbasis web 

Yang penting punya alatnya dan koneksi internet 

Anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, bagaimana rencana anda 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis web 

Pertama meningkatkan skill diri sendiri, jadi belajar sungguh-sungguh dulu, nanti 

di informasikan atau diaplikasikan pada temen-temen yang lain 
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Tanggal   : 07-12-2014 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

e-learning itu pembelajaran dimana kita belajar melalui dunia maya yang 

didukung dengan koneksi internet, jadi disana kita bisa membaca materi yang 

diberikan oleh guru, mendapatkan kuis yang diberi oleh guru, mendownload 

pembelajaran yang ada di e-learning itu. 

E-learning  ada yang berbasis CMS, LMS dan LCMS, apakah anda 

mengetahui contoh aplikasi atau softwarenya 

Kalau untuk cms setahu saya ada wordpress, drupal, joomla, jadi untuk lms itu 

sendiri lebih spesifik lagi untuk pembelajaran itubiasanya ada efront, ada moodle 

Untuk kegunaan e-learning itu bagaimana ya? 

Kalau untuk kegunaannya tentu lebih mempermudah siswa dalam belajar karena 

di rumah sendiri itu bisa belajar sendiri, kemudian bisa bertukar pikiran sesama 

siswa melalui e-learning, bisa chatting, bisa mendownload modul, jadi bisa lebih 

mempermudah siswa dalam belajar, lebih efektif daripada ketika ada di kelas 

Untuk fiturnya e-learning berbasis web yang mendukung pembelajaran 

Kalau untuk fitur e-learning yang saya ketahui banyak sekali, kaya guru bisa 

memberikan materi di e-learningnya, kemudian ada juga yang memberikan modul 

dalam bentuk pdf ataupun e-book lainnya, ada juga diskusi online sesama guru 

dengan siswa lainnya maupun user lainnya itu bisa dilakukan melalui e-learning 

Anda tahu model-model pembelajaran berbasis web 

Kalau yang saya ketahui adalah salah satunya model tutorial, dimana nantu guru 

memberikan model tutorial, dan siswa dapat mendownloadnya, jadi siswa dapat 

membaca tutorial-tutorial itu, dimana ada penjelasan-penjelasan materi, contohnya 

untuk membuat sesuatu yang bagaimana langkah pertama membuat ini, langkah 

kedua membuat ini 

Kelebihan model pembelajaran berbasis web yang dipilih 
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Kalau untuk kelebihan dari model tutorial, salah satunya itu karena bisa dipelajari 

sendiri jadi siswa lebih jelas dalam memahami materi nantinya daripada 

disampaikan oleh guru itu, kalau siswanya tidak benar-benar memperhatikan 

maka apa yang ada pada materinya itu susah untuk dipahami, jika dipelajari oleh 

siswa sendiri itu kan dia punya kemampuan untuk memahami sendiri jadi dia 

paham lebih jelas, lebih paham, lebih efektif dalam menyerap materinya   

Mata pembelajaran apa saja yang bisa didukung oleh web 

Menurut saya semua mata pelajaran bisa ya, tapi kalau untuk lebih cocoknya lagi 

mungkin pembelajaran yang tanpa menghitung, jadi kaya sejarah, kaya pelajaran 

sosial, sosiologi, jadi berupa teks. Kan kalau untuk hitung-hitungan saya rasa 

kurang cocok 

Pembelajaran yang diterapkan disekolah? 

Kalau untuk pembelajaran disekolah, biasanya itu guru menggunakan beberapa 

model pembelajaran, tapi juga ada model ceramah, kemudian dimana guru 

memberikan penjelasan materi ke siswa, dan ada model tanya jawab dimana siswa 

menanyakan yang siswa menanyakan yang tidak diketahuinya, dan model diskusi 

dimana siswa saling sharing, saling melengkapi 

Dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah, apakah pembelajaran 

online berbasis web mampu mendukung pembelajarannya? 

Menurut saya sangat membantu kalau memang pembelajaran online ini diterapkan 

karena selain di kelas nanti juga siswa dirumah bisa belajar lagi walaupun tidak 

bertemu langsung dengan gurunya dan teman lainnya 

Informasi mengenai pembelajaran berbasis web ini anda dapatkan darimana 

Sebelum kuliah sudah tahu sih, karena sudah melek internet, lalu setelah kuliah ini 

juga ada mata kuliah ini, jadi bisa memperdalam lagi apa yang diketahui 

sebelumnya. Jadi baca-baca sendiri dan dari mata kuliahnya 

Pandangan terhadap situasi pembelajaran yang kurang memanfaatkan web 

dalam pembelajaran? 

Karena sekarang teknologi sudah maju dan juga ada model pembelajaran berbasis 

web, saya rasa harus mengikuti karena kita mempunyai teknologi bagus tapi tidak 

digunakan untuk yang bermanfaat juga kurang ada gunanya, juga untuk bermain 

sendiri lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, ya salah satu 
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contohnya adalah pembelajaran berbasis web itu bisa menggunakan alat-alat 

teknologi yang kita miliki sekarang ini  

Hal yang perlu dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran berbasis web 

Karena belajarnya ini mempergunakan internet ya, jadi pastinya harus ada internet 

dan mempergunakan gadget atau laptop, kemudian untuk gurunya ya memiliki 

materi untuk disampaikan kaya modul, kuis-kuisnya dan untuk evaluasi tadi. 

Bagaimana renca anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan untuk 

menerapkan pembelajaran berbasis web 

Kalau yang saya lihat di semarang itu ada yang sudah menerapkan pembelajaran 

berbasis web, namun ada beberapa sekolah yang saya lihat belum menerapkan, 

dan sekarang saya juga karena ada mata kuliah pengembangan e-learning maka 

kemarin saya juga sudah menerapkan pembelajaran berbasis web di sekolah di 

salah satu sma disemarang jadi harapannya nanti pembelajaran disekolah lebih 

efektif. Untuk saat ini masih dalam tahap pembuatan e-learning, tapi setelah 

selesau akan kami adakan pelatihan kepada warga sma-nya 
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Tanggal   : 07-12-2014 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

e-lerarning yang saya tahu pembelajaran yang didukung oleh internet, jadi tidak 

mengenal ruang dan waktu  

E-learning  ada yang berbasis CMS, LMS dan LCMS, apakah anda 

mengetahui contoh aplikasi atau softwarenya 

Kalau untuk cms software yang saya ketahui ada wordpress sama blogger, dan 

yang lms itu moodle 

Untuk kegunaan e-learning itu bagaimana ya? 

Kegunaannya ya pembelajaran tidak harus dilakukan dengan bertatap muka, 

model pembelajaran jarak jauh, dan tidak mengenal ruang dan waktu 

Untuk fiturnya sendiri yang mendukung pembelajaran 

Yang mendukung diantaranya bisa berdiskusi sesama teman seperti fasilitas 

chatting 

Anda tahu tidak model-model pembelajaran berbasis web 

Salah satunya yang saya ketahui adalah model tutorial 

Kelebihan dari model yang dipilih 

Kelebihan dari model tutorial, bisa dipelajari mandiri dan tidak harus ada bantuan 

dari orang lain, bisa membaca sendiri langkah-langkahnya 

Apakah anda tahu pembelaharan apa saja yang bisa memanfaatkan web 

dalam proses belajarnya? 

Menurut saya semua pembelajaran bisa mempergunakan web 

Pembelajaran yang diterapkan disekolah? 

Kalau proses pembelajaran yang diterapkan disekolah masih konvensional atau 

traditional, dimana setiap guru tersebut menggunakan metode ceramah dan 

diskusi 

Pembelajaran online berbasis web bisa mendukung pembelajaran? 
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Kalau patut, jelas patut, karena ini sangat menunjang dimana pendidik atau guru 

tidak selalu berada dikelas, jadi tugas-tugasnya bisa disampaikan lewat web tadi  

Darimana anda mendapatkan informasi mengenai pembelajaran berbasis 

web 

Pertama kali saya mengetahui pembelajaran berbasis web itu, saat pertama kali 

masuk kuliah pembelajaran berbasis web 

Pandangan terhadap situasi pembelajaran yang tidak atau kurang 

memanfaatkan web dalam pembelajaran? 

Kalau mungkin hanya untuk orang-orang tertentu yang tahu atau yang bisa 

melaksanakan karena harus semuanya mengetahui teknologi yang ada saat ini 

Yang perlu dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran berbasis web itu 

apa saja? 

Persiapan, kelengkapan, atau sarana yang perlu didukung atau menunjang 

pembelajaran berbasis web antara lain ada personal computer, internet, materi 

Anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, bagaimana rencana anda 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis web 

Mungkin akan mengadakan kerjasama sama sekolah yang sudah memiliki 

perangkat yang mendukung, kemudian saya mengadakan sosialisasi kepada guru 

dan siswa agar dapat memakai dan memanfaatkannya 
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NIM   : 1102412073 

Tanggal   : 08-12-2014 

 

 

Apakah anda tahu apa itu e-learning 

e-learning itu merupakan alternatif pembelajaran dalam kelas namun 

menggunakan media internet 

E-learning  ada yang berbasis CMS, LMS dan LCMS, apakah anda 

mengetahui contoh aplikasi atau softwarenya 

Kalau cms dan lms saya tahu mas, cms beberapa softwarenya yaitu wordpress, 

joomla dll. Kalau lms itu moodle, efront, camilo, atutor dll. Kalau lcms saya 

belum begitu mengetahui itu 

Untuk kegunaan e-learning secara umum itu bagaimana ya? 

Kegunaan e-learning secara umum itu menghilangkan batas tatap muka pertemuan 

langsung meskipun tidak diruang kelas tetap bisa 

Untuk fiturnya sendiri yang mendukung pembelajaran 

Banyak mas, ada upload materi, memainkan video, memainkan animasi 

pembelajaran terus yang paling sering itu ada scorm, jadi disitu pertemuan bisa 

dibuat offline tanpa harus langsung di e-learning itu, tinggal upload saja 

Anda tahu tidak model-model pembelajaran berbasis web 

Yang saya tahu cuma beberapa seperti model simulasi, model tutorial, kemudian 

instruksional games 

Dari model-model tersebut menurut anda yang lebih maksimal dalam 

mengaktifkan peserta didik dalam belajar 

Kalau menurut saya model pembelajaran model pembelajaran berbasis web yang 

paling efektif untuk mengakifkan minat dari peserta didik itu adalah instruksional 

games karena dalam instruksional games pembelajaran dirancang dalam suatu 

permainan yang mendidik yang menyajikan tantangan yang menyenangkan bagi 

peserta didik 

Apakah anda tahu pembelaharan apa saja yang bisa memanfaatkan web 

dalam proses belajarnya? 
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Kalau implementasi mata pelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 

web itu kayaknya semua bisa mas, tapi kayaknya cuma beberapa itu harus 

dikemas agak susah seperti matematika kemudian kimia itu kan banyak rumus-

rumus dan simbol-simbol agak ribet 

Pembelajaran yang diterapkan disekolah? 

Kalau pembelajaran biasa disekolah itu masih metode ceramah, simulasi, praktik 

seperti itu 

Pembelajaran online berbasis web bisa mendukung pembelajaran? 

Melihat kondisi model pembelajaran yang diterapkan secara konvansional kurang 

menarik dan diperukan inovasi dalam pembelajaran, patut saja diterapkan mas, 

karena disini mereka mampu mengeksplore dan juga bisa mencari informasi lebih 

mudah karena tkoneksi dengan internet 

Anda mendapatkan informasi mengenai pembelajaran berbasis web ini dari 

mana ya? 

Informasi pembelajaran web ini dari dosen dan dari internet 

Pandangan terhadap situasi pembelajaran yang kurang memanfaatkan web 

dalam pembelajaran? 

Sangat disayangkansih mas, karena akses internet di daerah kita mulai ada 

pertumbuhan, dan sementara adanya aplikasi cms dan lms gratis juga namun dari 

beberapa sekolah itu masih takut karena ada beberapa tanggapan dari mereka 

bahwa e-learning itu mahal, rumit dan macam-macam. 

Yang perlu dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran berbasis web itu 

apa saja? 

Kalau persiapan dalam pemebalajaran berbasis web itu simpel mas ada 2 kalau 

menurut saya. Ada komputer sama internet, karena dengan kedua media itu kita 

bisa mencari informasi yang begitu besar tentang e-learning 

Anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, bagaimana rencana anda 

dalam menerapkan pembelajaran berbasis web 

Kalau di jurusan teknologi pendidikan itu ada mata kuliah pengembangan e-

learnig dimana disitu kita diharuskan untuk membuat suatu atau menerapkan 

suatu lms disekolahan, jadi kita strateginya ya menawarkan proposal kerjasama 

untuk pembuatan dan pelatihan lms disekolah. 
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Gambar 3. Wawancara dengan informan 3 
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Gambar 4. Wawancara dengan informan 4 

 

 

Gambar 5. Wawancara dengan informan 5 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan informan 6 

 



112 
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