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ABSTRAK 
 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) Menerapkan pembelajaran e-

learning sebagai pendukung proses pembelajaran konvensional pada Program Studi 

Manajemen Informatika AKMI Baturaja, (2) meningkatkan kualitas pembelajaran agar 

lebih optimal dengan menerapkan e-learning di Program Studi Manajemen Informatika 

AKMI Baturaja, dan (3) mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika AKMI 

Baturaja mampu meningkatkan potensi diri dalam proses pembelajaran melalui e-

learning. Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma sederhana hubungan dua 

variabel yaitu korelasi antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Penelitian 

yang menggunakan paradigma ini hanya mengkaji pengaruh antara satu variabel bebas 

(X) dengan satu variabel terikat (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa aktif pada Program Studi Manajemen Informatika AMIK AKMI Baturaja 

angkatan 2012 yang berjumlah 231 orang.   

Penarikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan Purposing Sampling. Untuk 

menentukan jumlah sampel, pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Dari 

perhitungan rumus di atas didapatkan sampel 146 mahasiswa aktif pada Program Studi 

Manajemen Informatika AKMI Baturaja angkatan 2012 yang dijadikan responden.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai f hitung variabel pengembangan 

model pembelajaran e-Learning yang meliputi variabel ketersediaan perangkat IT (X1), 
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kemampuan dosen memanfaatkan IT (X2), disain model pembelajaran e-learning (X3), 

dan keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT (X4) sebesar 23,20 lebih besar dari f tabel 

(α,df145)  3,91, maka hipotesis diterima; artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

model pembelajaran E-Learning terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi 

Manajemen Informatika AKMI Baturaja. Koefisien determinasi yang dinyatakan dengan 

nilai R square sebesar 0,40; hal ini berarti 40% variabel prestasi belajar mahasiswa dapat 

dijelaskan oleh variabel pengembangan model pembelajaran e-Learning. Artinya, 

pernyataan ini menyatakan bahwa kemampuan variabel bebas mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa sebesar 40% sedangkan sisanya 60% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran E-Learning, Prestasi Belajar 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 

mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan sistem e-learning untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Meskipun banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan sistem e-learning cenderung sama dibanding dengan 

pembelajaran konvensional atau klasikal, tetapi keuntungan yang bisa diperoleh 

dengan e-learning adalah dalam hal fleksibilitasnya. Melalui e-learning materi 

pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, disamping itu materi dapat 

diperbaharui dengan cepat oleh pengajar dari berbagai sumber belajar.  

Secara operasional, tugas dan peran dosen dalam proses pembelajaran meliputi 

seluruh penanganan komponen pembelajaran yang meliputi proses pembuatan rencana 

pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, pengelolaan kelas, pembimbingan, 

dan penilaian, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan membuahkan 
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hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dosen dituntut untuk 

memiliki kompetensi terhadap materi yang diajarkan dan kompetensi dalam hal 

memberdayakan semua komponen pembelajaran, sehingga seluruh elemen pembelajaran 

dapat bersinergi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Dalam upaya 

memperbaiki proses pembelajaran agar efektif dan fungsional, maka fungsi media 

pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. Pemakaian media dalam proses 

pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi daya cerna mahasiswa terhadap 

informasi atau materi pembelajaran yang diberikan. 

Efektifitas penggunaan media pembelajaran sangat tergantung pada derajat 

kesesuaiannya dengan materi yang akan diajarkan. Disamping itu tergantung juga pada 

keahlian guru dalam menggunakan media tersebut. Dalam hal ini Dick & Carey (dalam 

Lamudji, 2005) menyatakan bahwa salah satu keputusan yang paling penting dalam 

merancang pembelajaran ialah dengan menggunakan media yang sesuai dalam rangka 

penyampaian pesan-pesan pembelajaran. 

Upaya-upaya peningkatan prestasi belajar mahasiswa senantiasa terus dilakukan 

oleh lembaga pendidikan tinggi, pada setiap faktor yang dapat meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa. Terlebih dengan adanya pemanfaatan perangkat teknologi informasi 

dan komunikasi, yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas belajar dan mengajar 

lebih efektif.  

Pengembangan pendidikan menuju e-learning merupakan suatu keharusan agar 

standar mutu pendidikan dapat ditingkatkan, karena e-learning merupakan satu 

penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas 

yang berlandaskan tiga kriteria yaitu: (1) e-learning merupakan jaringan dengan 

kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar 

atau informasi, (2) pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan 
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menggunakan teknologi internet yang standar, (3) memfokuskan pada pandangan yang 

paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional 

(Rosenberg 2001; 28), dengan demikian urgensi teknologi informasi dapat dioptimalkan 

untuk pendidikan. 

E-learning kini telah menjadi pilihan para penyelenggara pendidikan, karena 

keunggulan yang dimilikinya. E-learning  merupakan sebuah pembelajaran yang 

memproduksi atau menyajikan materi dengan menggunakan sumber daya dengan basis 

komputer. Dalam hal ini tugas seorang dosen adalah mendesain pembelajaran agar dapat 

disajikan dengan menggunakan komputer. Kegiatan utama mahasiswa sebagai pemakai 

dalam pembelajaran berbasis komputer adalah mengakses informasi dari sumber 

informasi, yaitu komputer. Selain mengakses informasi, mahasiswa juga dituntut untuk 

memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan komputer, atau mengerjakan 

tugas serta menyerahkan kembali jawabannya melalui komputer 

Beberapa kelebihan pembelajaran yang menggunakan media komputer seperti: 

bebas konteks, bebas konvensi sosial, bersifat pribadi, dapat meningkatkan minat dan 

motivasi belajar peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas dan rasa ingin tahu, 

mudah diadaptasikan dengan individu peserta didik, dapat dilengkapi dengan sistem 

manajemen lain (Candiasa; 2005:5-9). Meskipun e-learning ini memiliki potensi cukup 

besar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun pembelajaran 

yang menggunakan media komputer juga tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran 

dosen. Oleh karena itu pemanfaatan media pembelajaran dengan menggunakan media 

komputer ini perlu dikombinasikan dengan media pembelajaran lain sehingga 

pembelajaran dengan menggunakan media komputer betul-betul memberikan hasil yang 

positif. 
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Pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari jasa internet. Karena teknik 

pembelajaran yang tersedia di internet begitu lengkap, maka hal ini akan mempengaruhi 

terhadap tugas dosen dalam proses pembelajaran. Dahulu, proses belajar mengajar 

didominasi oleh peran guru, karena itu disebut the era of teacher. Kini, proses belajar 

dan mengajar, banyak didominasi oleh peran dosen dan buku (the era of teacher and 

book) dan pada masa mendatang proses belajar dan mengajar akan didominasi oleh 

peran guru, buku dan teknologi (the era of teacher, book and technology). 

 AMIK AKMI Baturaja, adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang secara 

terus menerus berupaya memanfaatkan tekonologi informasi ini dalam kegiatan belajar 

mengajarnya. Model pembelajaran e-leaning mulai diaplikasikan sejak awal perkuliahan 

dengan harapan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar serta dapat meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa, sehingga dilakukan penelitian pengaruh penerapan  e-

learning dalam metode pembelajaran dosen mata kuliah Pengantar Statistik terhadap 

prestasi belajar mahasiswa AMIK AKMI Baturaja. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Model Pembelajaran E-Learning 

Peranan Media dalam proses belajar mengajar menurut Gerlac dan Ely 

(1971:285) ditegaskan bahwa ada tiga keistemewaan yang dimiliki media pengajaran 

yaitu : (1) Media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali suatu objek atau kejadian, (2) Media memiliki kemampuan untuk 

menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan 

dengan keperluan, dan (3) Media mempunyai kemampuan utuk menampilkan sesuatu 

objek atau kejadian yang mengandung makna. 
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Begitu juga, Ibrahim (1982:12) mengemukakan fungsi atau peranan media dalam 

proses belajar mengajar antara lain : (1) Dapat menghindari terjadinya verbalisme, (2) 

Membangkitkan minat atau motivasi, (3) Menarik perhatian, (4) Mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu dan ukuran, (5) Mengaktifkan siswa dalam belajar dan (6) Mengefektifkan 

pemberian rangsangan untuk belajar. 

Menurut Castle and McGuire (2010: 36), e-learning mampu meningkatkan 

pengalaman belajar sebab siswa dapat belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun 

selama dirinya terhubung dengan internet tanpa harus mengikuti pembelajaran tatap 

muka (face to face learning). 

E-Learning merupakan singkatan dari Elektronk Learning, merupakan cara baru 

dalam proses belajar megajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet 

sebagai sistem pemebelajarannya. E-Learning merupakan dasar dan konsekuensi logis 

dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-Learning juga dikatakan 

suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke 

mahasiswa menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. E-

Learning bisa mencakup pembelajaran secara formal maupun informal. E-Learning 

secara formal, misalnya dalam pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran 

dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati.  

E-Learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih 

sederhana, diantaranya E-Learning bisa mencakup pemanfaatan komputer dalam 

menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi internet pada e-

learning umumnya dengan pertimbangan memiliki jangkauan yang luas. Ada juga 

beberapa lembaga pendidikan dan perusahaan yang menggunakan jaringan internet 

sebagai media e-learning sehingga biaya yang disiapkan relatif murah. 
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Pada dasarnya cara penyampaian atau cara pemberian (delivery system) dari e-

learning, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (1)      One way 

communication (komunikasi satu arah); dan (2) Two way communication (komunikasi 

dua arah). Komunikasi atau interaksi antara guru dan murid memang sebaiknya melalui 

sistem dua arah. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu: (1) Dilaksanakan melalui cara langsung (synchronous). Artinya pada saat 

instruktur memberikan pelajaran, murid dapat langsung mendengarkan; dan (2) 

Dilaksanakan melalaui cara tidak langsung (a-synchronous). Misalnya pesan dari 

instruktur direkam dahulu sebelum digunakan. 

Karakteristik e-learning ini antara lain adalah:  (a) Memanfaatkan jasa teknologi 

elektronik; di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru 

dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang 

protokoler; (b) Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan computer 

networks); (c) menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) 

disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di 

mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya; dan (d) memanfaatkan jadual 

pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer; 

Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses, inilah yang memungkinkan 

perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. Kapanpun mahasiswa bisa mengakses 

sistem ini. Aktifitas perkuliahan ditawarkan untuk bisa melayani seperti perkuliahan 

biasa. Ada penyampaian materi berbentuk teks maupun hasil penyimpanan suara yang 

bisa di download, selain itu juga ada forum diskusi, bisa juga seorang dosen memberikan 

nilai, tugas dan pengumuman kepada mahasiswa. (Warto, 2009). 
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Selanjutnya sebagai suatu sistem yang menggabungkan beberapa konsep dan 

teori pembelajaran, maka e-learning memiliki karakteristik, diantaranya adalah : 

1. Non-linearity, Pemakai (user) bebas untuk mengakses objek pembelajaran dan 

terdapat fasilitas untuk memberikan persyaratan tergantung pada pengetahuan 

pemakai. 

2. Self-managing, Dosen dapat mengelola sendiri proses pembelajaran dengan 

mengikuti struktur yang telah dibuat. 

3. Feedback-Interactivity, Pembelajaran dapat dilakukan dengan interaktif dan 

disediakan feedback pada proses pembelajaran. 

4. Multimedia-Learners style, E-learning  menyediakan fasilitas multimedia. 

Keuntungan dengan menggunakan multimedia, siswa dapat memahami lebih jelas 

dan nyata sesuai dengan latar belakang siswanya. 

5. Just in time, E-learning menyediakan kapan saja jika diperlukan pemakai, untuk 

menyelesaikan permasalahan atau hanya ingin meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan. 

6. Dynamic Updating, Mempunyai kemampuan memperbaharui isi materi 

secaraonline pada perubahan yang terbaru. 

7. Easy Accessibility/Access Ease, Hanya menggunakan browser (dan mungkin 

beberapa device yang terpasang). 

8. Collaborative learning, Dengan tool pembelajaran memungkinkan bisa saling 

interaksi, maksudnya bisa berkomunikasi secara langsung pada waktu yang 

bersamaan (synchronous) atau berkomunikasi pada waktu yang berbeda 

(asynchronous).  

Pemakai bisa berkomunikasi dengan pembuat materi, siswa yang lain. (Team, Univ. 

Utrech&UNPAD, 2004) 
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2.2. Prestasi Belajar 

Menurut Slavin (2009: 271) prestasi belajar siswa diukur sejauhmana konsep 

atau kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran (instructional objective) atau tujuan 

perilaku (behavioral objective) mampu dikuasai siswa pada akhir jangka waktu 

pengajaran. 

Prestasi belajar adalah istilah yang telah dicapai individu sebagai usaha yang 

dialami secara langsung. Menurut Didin Mukodim, Ritandiyono dan Harumi Ratna Sita 

(2004: 112), prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidik terhadap proses dan hasil 

belajar siswa yang menggambarkan penguasaan siswa atas materi pelajaran atau perilaku 

yang relatif menetap sebagai akibat adanya proses belajar yang dialami siswa dalam 

jangka waktu tertentu. Prestasi belajar siswa memperlihatkan bahwa dirinya telah 

mengalami proses belajar dan telah mengalami perubahan-perubahan baik perubahan 

dalam memiliki pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap.  

Prestasi belajar dapat menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang setelah 

melakukan proses belajar dalam melakukan perubahan dan perkembangannya. Hal ini 

disebabkan prestasi belajar merupakan hasil penilaian atas kemampuan, kecakapan dan 

keterampilan keterampilan tertentu yang dipelajari selama masa belajar. Oleh karena itu 

Johnson (2009:30) menegaskan bahwa seorang guru haru menyiapkan serangkaian tes 

yang bertujuan untuk menyimpulkan prestasi belajar siswa meliputi: (1) ketuntasan pada 

materi tertentu dalam kurikulum, (2) kemampuan kognitif, dan potensi siswa. 

Sementara itu menurut Daryanto (2009:51) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses belajar siswa, yaitu: (1) Faktor Intern, meliputi: kondisi jasmani, 

kondisi psikologis dan faktor kelelahan siswa, (2) Faktor Ekstern, meliputi: faktor 

keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara umum menurut 

Slameto (2003: 54) pada garis besarnya meliputi faktor intern dan faktor ekstern yaitu: 

(1) Faktor intern yaitu: a) faktor jasmaniah mencakup: faktor kesehatan dan cacat tubuh; 

b) Faktor psikologis mencakup: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kematangan, dan kesiapan; c) faktor kelelahan. (2) Faktor Eksteren, yaitu : a) faktor 

keluarga mencakup: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan; b) 

faktor sekolah meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah; c) faktor masyarakat 

meliputi kegiatan dalam masyarakat, mass media, teman bermain, bentuk kehidupan 

bermasyarakat. 

Menurut Benjamin S. Bloom, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Muhammad 

Ibnu Abdullah (2008), bahwa hasil belajar diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yaitu: 1) 

ranah kognitif (cognitive domain); 2) ranah afektif (affective domain); dan 3) ranah 

psikomotor (psychomotor domain). Adapun ranah kognitif terdiri atas pengamatan, 

ingatan, pemahaman, penerapan, analisis dan sintetis. Ranah afektif terdiri atas 

penerimaan, sambutan, apresiasi, internalisasi dan karakteristiksasi. Sedangkan ranah 

psikomotor terdiri atas keterampilan bergerak dan bertindak, serta kecakapan ekspresi 

verbal dan non verbal. 

 

2.3. Kerangka Teori 

Menurut Slavin (2009: 271) prestasi belajar siswa diukur sejauhmana konsep 

atau kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran (instructional objective) atau tujuan 
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perilaku (behavioral objective) mampu dikuasai siswa pada akhir jangka waktu 

pengajaran. 

Model yang dikembangkan dalam studi ini adalah seperti gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Adapun Hipotesis yang dirumuskan dari model tersebut berdasarkan kajian pustaka yang 

dilakukan adalah : 

H0 :  Model Pembelajaran E-Learning tidak berpengaruh positif terhadap Prestasi 

Belajar  Mahasiswa. 

H1 :  Model Pembelajaran E-Learning berpengaruh positif terhadap Prestasi Belajar  

Mahasiswa. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:115). Populasi penelitian ini adalah 

Prestasi Belajar (Y) 

 

1. Ranah Kognitif 

2. Ranah Afektif 

3. Ranah Psikomotor 

 

Sumber : Benjamin S. 
Bloom dalam Abu 
Muhammad Ibnu Abdullah 
(2008) 

Model Pembelajaran  
 E-Learning (X) 

 
 

1. Ketersediaan Perangkat IT 

2. Kemampuan Dosen Memanfaatkan IT 

3. Disain Model Pembelajaran E-Learning 

4. Keaktifan Mahasiswa Memanfaatkan E-
Learning 

Sumber : (http://journal.uii.ac.id/) 
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semua mahasiswa program studi Manajemen Informatika AMIK ”AKMI” Baturaja 

Angkatan 2012 yang berjumlah 231 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi, 

dimana pengambilan yang dilakukan harus mewakili populasi atau harus representatif. 

(Sugiyono, 2008:122). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposing 

Sampling dengan mengambil sampel sebesar jumlah populasi yaitu seluruh mahasiswa 

program studi Manajemen Informatika AMIK AKMI Baturaja. Dengan demikian jumlah 

sampel sebanyak 146 orang. Hal ini sesuai dengan perhitungan rumus menurut Slovin 

yaitu n = N/(1 + Ne^2). 

 

3.2. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposing Sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. Model Pembelajaran E-Learning diukur 

dengan 5 item pernyataan dimana responden diminta untuk memilih jawaban dari setiap 

pertanyaan dengan beberapa pilihan yang sesuai dengan kepribadian atau karakteristik 

responden sendiri. Variabel Prestasi Belajar terdiri 9 pernyataan. Skala pengukurannya 

menggunakan Skala Likert mulai dari 1 = tidak baik hingga 5 = sangat baik.  

 

3.3  Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan digunakan dengan Analisis Regresi 

Berganda. Adapun rumus regresi linier berganda adalah : 

 

     

 

Analisis Regresi 

1. Melihat pengaruh X1, X2, X3, X4 secara gabungan terhadap Y 

CPYXPYXPYXPYXY  4321
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2. Melihat pengaruh X1, X2, X3, X4 secara parsial terhadap Y 

a.  Hubungan X1 dengan Y 

b.  Hubungan X2 dengan Y 

c.  Hubungan X3 dengan Y 

d.  Hubungan X4 dengan Y 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskriptif Responden Penelitian 

 

Tabel 1.  

Data Deskriptif responden penelitian 

 

                   Keterangan   Jumlah (orang) Persentase (%) 

 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki     75         32.47 

Perempuan              156         67.53 

Sumber : data primer (diolah) 

 

Responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 32.47%. Sedangkan 

perempuan berjumlah 67.53%. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa program studi 

Manajemen Informatika Akademi Manajemen Informatika dan Komputer “AKMI” 

Baturaja berjenis kelamin Perempuan.  
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4.2 Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi AKMI Baturaja 

4.2.1. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana teknologi informasi pada program studi Manajemen 

Informatika merupakan bagian tergintegrasi dari sarana dan prasarana secara umum pada 

AKMI Baturaja. Salah satunya adalah jaringan komputer AKMI adalah sebagai salah 

satu penopang utama untuk menghubungkan beberapa ruang yang tersebar pada 

berbagai lokasi kampus. Arsitektur jaringan komputer AKMI menggunakan jaringan 

kabel dan jaringan nirkabel (wireless), jaringan kabel digunakan untuk menghubungkan 

komputer di dalam satu ruang/gedung, sedangkan jaringan nir kabel digunakan untuk 

jaringan hotspot untuk akses internet. 

Pemanfaatan Jaringan terutama untuk Sistem Administrasi Akademik, dan , 

akses internet. AKMI Baturaja menyediakan akses untuk mahasiswa yaitu berupa 

hotspot internet di setiap kampus dan lokasi-lokasi strategis dan nyaman untuk ruang 

belajar mahasiswa, di loby setiap gedung dan perpustakaan. Perangkat keras yang 

digunakan minimal processor Pentium DualCore. Di samping itu juga semua komputer 

yang berada di ruang prodi, ruang dosen, semuanya telah terhubung jaringan dan juga 

sebagai terminal akses internet, inherent, maupun intranet.  

Selain itu juga pada setiap ruang kelas/ruang pembelajaran/ruang tutorial, 

disediakan PC Desktop multi media, dan LCD Proyektor untuk pendukung 

pembelajaran. Menurut data UPT Laboratorium AKMI, perangkat lunak yang digunakan 

di AKMI di antaranya: Linux server UBUNTU 9.04, Window Server 2003/2008, 

Mikrotic Router by Linux, ddrwt Router by Linux, di samping itu juga masih digunakan 

sistem operasi Windows XP / Windows 7 untuk PC Terminal Akses. Sofware Aplikasi 

yang digunakan di antaranya Sistem Informasi Akademik berbasis Web, dan perangkat 
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untuk elearning yaitu Moodle, PHP 5.2, MySQL, Standard MS Office/ Open Office, 

perangkat lunak multimedia, dan lain sebagainya. 

 

4.2.2 Pandangan Responden Mengenai Ketersediaan Perangkat Teknologi 

Informasi 

Pandangan responden mengenai ketersediaan perangkat teknologi informasi di 

AKMI Baturaja bahwa menurut responden seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

             Gambar 5. Keadaan Ketersediaan Fasilitas TI AKMI Baturaja 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa menurut penilaian responden 

ketersediaan fasilitas IT di AKMI Baturaja adalah cukup memadai, karena penilainan 

responden secara umum adalah baik dan sangat baik, responden yang menilai kurang 

dan tidak baik relatif lebih kecil. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 146  

responden menilai bahwa ketersediaan perangkat IT di AKMI Baturaja adalah tertinggi 

beranggapan baik dengan nilai sebesar 36,99%. Responden yang menyatakan 
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ketersediaan perangkat IT di AKMI sangat baik sebanyak 28 orang atau 19,18%. Namun 

yang menyatakan kurang baik juga cukup besar yaitu sebanyak 35 orang atau 23,97%. 

Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebesar 15,07% dan tidak baik sebesar 4,79%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan sarana dan prasarana 

dalam penyediaan perangkat teknologi informasi di AKMI Baturaja, agar mahasiswa 

dan dosen dapat memanfaatkannya dengan optimal dan dapat mendukung proses belajar 

belajar dan penyelenggaraan e-learning. 

 

4.2.3   Kemampuan Dosen AKMI Baturaja Memanfaatkan Teknologi Informasi  

Kemampuan dosen AKMI menurut pendapat responden adalah seperti disajikan 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 6. Kemampuan Dosen Memanfaatkan IT AKMI Baturaja 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kemampuan dosen memanfatkan IT 

mendapat penilaian responden sangat baik, yang menilai baik dan sangat baik relatif 

tinggi. Terlihat dari tabel di atas responden yang menyatakan bahwa kemampuan dosen 

memanfaatkan IT sangat baik adalah sebanyak 90 responden atau 61,64% dan 

menyatakan baik sebesar 13,01%. Sedangkan yang menyatakan cukup baik sebesar 

19,86% dan kurang baik sebesar 5,48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

dosen AKMI Baturaja dalam memanfatkan teknologi informasi sangat baik. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar atau hampir 90% dosen AKMI memiliki latar belakang 

pendidikan bidang teknologi informasi atau komputer, sehingga dosen AKMI tidak 

kesulitan bahkan sangat tanggap cepat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi. 

 

4.2.4    Disain Model Pembelajaran E-Learning 

Model pembelajaran e-learning yang dikembangkan pada AKMI Baturaja adalah 

dengan beberapa bentuk yang di antaranya adalah. 

1.   Penelurusan Referensi, Penelusuran rerensi yang disarankan bagi mahasiswa 

adalah dengan menggunakan mesin pencari (search enggine) misalnya 

www.google.co.id, di samping penelusuran menggunakan mesin pencari umum, juga 

disarankan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan portal ensiklopedi misalnya 

ensiklopedia bebas. 

2.  E-Book, e-book adalah buku elektronik yang tersedia di internet, baik yang bebas 

maupun yang berbayar, direkomendasikan kepada mahasiswa untuk dapat 

mendownload buku-buku elektronik sesuai dengan materi-materi perkuliahan. Selain 

itu juga dosen AKMI telah banyak yang mempersiapkan materi kuliah dalam bentuk 

e-book. 
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3.  E-Jurnal, Jurnal elektronik sangat banyak yang telah dipublikasikan baik itu jurnal 

lokal, jurnal regional, jurnal nasional, maupun jurnal internasional. Jurnal-jurnal 

tersebut ada yang bebas dan ada pula yang berbayar, Jurnal bebas dapat didownload 

langsung oleh mahasiswa, sedangkan yang berbayar AKMI Baturaja bekerjasama 

dengan Ditjen Dikti Depdiknas telah berlangganan Jurnal Internasional yang 

diantaranya adalah ProQuest dan jurnal-jurnal lain yang memuat referensi bidang 

komputer. Selain itu juga AKMI sendiri telah memiliki jurnal ilmiah dengan nama 

Teknologi Informatika. 

4.   E-Modul. Modul mata kuliah yang dibuat dosen di-upload di website AKMI dengan 

alamat www.akmi-baturaja.ac.id dalam menu download modul sehingga mahasiswa 

dengan mudah dapat mendownload materi kuliah yang tertuang dalam modul 

melalui website AKMI tersebut. Selain itu juga dosen AKMI telah mempersiapkan 

modul pratikum yang disampaikan kepada mahasiswa pada saat perkuliahan 

pratikum di Laboratorium. Dan modul pratikum inipun sudah di-upload di website 

AKMI. Sehingga mahasiswa dengan mudah dapat mengakses modul tersebut. 

5.  Materi Power Point. Dalam pengajaran tatap muka di kelas, dosen AKMI 

menyiapkan materi dalam bentuk power point yang di-publish menggunakan LCD 

proyektor. Sehingga proses belajar mengajar di kelas maupun di laboratorium 

menjadi lebih interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Dosen pun menjadi lebih 

mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. 

 

Pandangan Reseponden Mengenai Desain Model Pembelajaran E-learning 

Desain model pembelajaran e-learning AKMI Baturaja menurut responden 

bahwa pada pernyataan model pembelajaran di AKMI berbasis teknologi informasi 

seperti digambarkan pada grafik berikut : 
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          Gambar 7.  Desain Model Pembelajaran E-Learning 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa model pembelajaran e-learning di 

AKMI cukup baik. Responden yang menilai baik dan cukup baik relatif tinggi. Terlihat 

dari tabel di atas responden yang menyatakan bahwa model pembelajaran e-learning di 

AKMI cukup baik adalah sebanyak 51 responden atau 34,93% dan menyatakan baik 

sebesar 32,88%. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebesar 17,81% dan tidakbaik 

sebesar 4,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran e-learning yang 

digunakan di AKMI sudah cukup lengkap dan memadai serta sesuai dengan model 

pembelajaran berbasis teknologi informasi. Hal ini tidak hanya dikarenakan mayoritas 

dosen AKMI memiliki latar belakang pendidikan bidang teknologi informasi atau 

komputer, namun karena dosen AKMI selalu mengikuti perkembangan pembelajaran e-

learning yang baik dan menarik bagi mahasiswa. 
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4.2.5    Keaktifan Mahasiswa AKMI Baturaja Memanfaatkan Teknologi Informasi 

Keaktifan mahasiswa AKMI dalam memanfaatkan teknologi informasi bahwa 

secara umum mahasiswa AKMI selalu memanfaatkan komputer untuk mengakses 

bahan-bahan yang sedang dipelajarinya (penelusuran referensi, e-book, e-jurnal ilmiah, 

e-modul, materi power point, content e-learning, dan lainnya). Secara umum keaktifan 

mahasiswa memanfaatkan internet yang didukung oleh kemudahan akses internet di 

AKMI adalah seperti digambarkan pada grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 8.  Keaktifan Mahasiswa Memanfaatkan E-Learning 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa keaktifan mahasiswa AKMI 

memanfaatkan IT adalah baik. Responden yang menilai baik dan cukup baik relatif 

tinggi. Terlihat dari tabel di atas responden yang menyatakan bahwa keaktifan 

mahasiswa AKMI memanfaatkan IT baik adalah sebanyak 58 responden atau 39,73% 

dan menyatakancukup baik sebesar 29,45%. Sedangkan yang menyatakan kurang baik 

sebesar 17,81% dan tidakbaik sebesar 7,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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mahasiswa telah memanfaatkan IT atau pembelajaran e-learning dengan baik. Hal ini 

dikarenakan mahasiswa termotivasi untuk memanfaatkan pembelajaran e-learning 

berbasis IT karena dosen AKMI memberikan banyak materi yang berbasis e-learning. 

Misal tugas dan materi yang diberikan melalui pembelajaran e-learning. 

Hasil Analisis dengan Program Perfect Statistics Profecionally Presented (PSPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Melihat Pengaruh Ketersediaan Perangkat IT, Kemampuan Dosen 

Memanfaatkan IT, Desain Model Pembelajaran E-Learning dan Keaktifan 

Mahasiswa Memanfaatkan IT Secara Simultan  terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa 

Tabel 3. 

Hasil Uji F - Tabel Anova X1, X2, X3, X4 Terhadap Y 
 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.17 4 3.29 23.20 .00 



 
 
 

Jurnal Media Informatika dan Komputer Vol. 3 No.1 Januari  2014                                                             50 
 

Pengaruh Pengembangan Model Pembelajaran E-Learning Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 
Menggunakan Program Perfect Statistics Proffesionally Presented (Pspp)  

 

Residual 20.01 141 0.14   

Total 33.18 145    

 

Dari perhitungan program PSPP diperoleh hasil bahwa F hitung sebesar 23.20 

Dengan mengambil taraf signifikansi 5% diperoleh F tabel=α,n-1 sebesar 3.91 dan 

dibandingkan dengan F hitung, maka dapat dikatakan bahwa F hitung (23.20) > F tabel 

(3.91), artinya variabel ketersediaan perangkat IT (X1), kemampuan dosen 

memanfaatkan IT (X2), desain model pembelajaran e-learning (X3) dan keaktifan 

mahasiswa memanfaatkan IT (X4) secara simultan atau gabungan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja (Y1) karyawan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer 

”AKMI” Baturaja. Atau semakin baik perangkat IT yang tersedia, semakin baik 

kemampuan dosen memanfaatkan IT, semakin baik model pembelajaran e-learning yang 

diterapkan dan semakin aktif mahasiswa memanfaatkan IT, maka akan semakin baik 

pula prestasi belajar mahasiswa program studi Manajemen Informatika AKMI Baturaja. 

Tabel 4. 

      Hasil Uji Koefisien Determinasi – Model Summary X1, X2, X3, X4 Terhadap Y 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.63 .40 .38 .38 

 

Hasil PSPP pada tabel 4 menunjukkan bahwa R Square (R2) sebesar 0.40 yang 

berarti sebesar 40% dari variabel prestasi belajar (Y) dapat dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel ketersediaan perangkat IT (X1), kemampuan dosen memanfaatkan IT (X2), 

desain model pembelajaran e-learning (X3) dan keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT 

(X4), sedangkan sisanya sebesar 60% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar variabel ketersediaan perangkat IT, kemampuan dosen memanfaatkan IT, desain 

model pembelajaran e-learning dan keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT, yaitu bisa 

saja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang dikemukakan oleh Daryanto (2009:51) 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa, yaitu: (1) Faktor 

Intern, meliputi: kondisi jasmani, kondisi psikologis dan faktor kelelahan siswa, (2) 

Faktor Ekstern, meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. 
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4.4 Melihat Pengaruh Ketersediaan Perangkat IT, Kemampuan Dosen 

Memanfaatkan IT, Desain Model Pembelajaran E-Learning dan Keaktifan 

Mahasiswa Memanfaatkan IT Secara Parsial terhadap Prestasi Belajar 

 

 Tabel 5. 

 Hasil Uji T - Tabel Coefficients X1, X2, X3, X4 Terhadap Y 

 B 

Std. 

Error Beta t Sig. 

 (Constant) 1.73 .40 .00 4.39 .00 

Ketersediaan Perangkat IT -.28 .07 -.36 -4.20 .00 

Kemampuan Dosen Memanfaatkan IT .27 .05 .44 5.22 .00 

 Desain Model Pembelajaran E-learning .38 .08 .35 4.92 .00 

 Keaktifan Mahasiswa Memanfaatkan IT .23 .08 .23 3.05 .00 

 

Dari perhitungan program SPSS diperoleh hasil bahwa t hitung untuk variabel 

ketersediaan perangkat IT (X1) sebesar 4.20. Dengan mengambil tingkat kepercayaan 

95%, derajat kebebasan dua sisi, maka diperoleh t tabel=α/2,n-2 sebesar 1.98. Sehingga 

dapat diartikan bahwa untuk variabel ketersediaan perangkat IT, t hitung (4.20) > t tabel 

(1.98), yang artinya variabel ketersediaan perangkat IT (X1) berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y). Hal ini dapat disimpulkan secara parsial, 

ketersediaan perangkat IT di AKMI Baturaja berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar mahasiswa AKMI. Semakin baik dan lengkap perangkat IT yang tersedia maka 

semakin memudahkan mahasiswa dalam memanfaatkan IT dan proses pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan mudah dipahami sehingga yang pada akhirnya akan sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

Sedangkan untuk variabel kemampuan dosen memanfaatkan IT, diperoleh t hitung 

sebesar 5.22. Dengan mengambil taraf signifikansi 5%, derajat kebebasan dua sisi, 

diperoleh t tabel= α/2,n-2, sebesar 1.98. Sehingga dapat diartikan bahwa untuk variabel 
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kemampuan dosen memanfaatkan IT, t hitung (5.22) > t tabel (1.98), yang artinya 

variabel kemampuan dosen memanfaatkan IT (X2) berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar mahasiswa (Y). Hal ini dapat disimpulkan secara parsial, kemampuan dosen 

memanfaatkan IT dalam pembelajaran e-learning berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar mahasiswa. Semakin baik kemampuan dosen dalam menggunakan IT dalam 

pembelajaran e-learning akan berdampak pada peningkatan motivasi mahasiswa dalam 

belajar sehingga akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

Variabel desain model pembelajaran e-learning, diperoleh t hitung sebesar 4.92. 

Dengan mengambil taraf signifikansi 5%, derajat kebebasan dua sisi, diperoleh t tabel= 

α/2,n-2, sebesar 1.98. Sehingga dapat diartikan bahwa untuk variabel desain model 

pembelajaran e-learning, t hitung (4.92) > t tabel (1.98), yang artinya variabel desain 

model pembelajaran e-learning (X3) berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

mahasiswa (Y). Hal ini dapat disimpulkan secara parsial, desain model pembelajaran e-

learning berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. Semakin baik model 

pembelajaran e-learning akan berdampak pada peningkatan motivasi mahasiswa dalam 

belajar sehingga akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

Sedangkan untuk variabel keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT, diperoleh t 

hitung sebesar 3.05. Dengan mengambil taraf signifikansi 5%, derajat kebebasan dua 

sisi, diperoleh t tabel= α/2,n-2, sebesar 1.98. Sehingga dapat diartikan bahwa untuk 

variabel keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT, t hitung (3.05) > t tabel (1.98), yang 

artinya variabel keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT (X4) berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y). Hal ini dapat disimpulkan secara parsial, 

keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

mahasiswa. Semakin aktif mahasiswa memanfaatkan IT dalam pembelajaran e-learning 

maka akan berdampak pada peningkatan motivasi mahasiswa dalam belajar sehingga 
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akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

Berdasarkan tabel 5, pada B dapat dibuat model persamaan regresi pertama yaitu : 
 

 
 
 

Dimana : 

Y  = Variabel Dependen 

a  = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi variabel Ketersediaan Perangkat IT (X1)  

b2  = Koefisien regresi variabel Kemampuan Dosen Memanfaatkan IT (X2)  

b3  = Koefisien regresi variabel Desain Model Pembelajaran E-Learning (X3)  

b4  = Koefisien regresi variabel Keaktifan Mahasiswa Memanfaatkan IT (X4)  

X1 = Variabel Independen 1 (Ketersediaan Perangkat IT) 

X2 = Variabel Independen 2 (Kemampuan Dosen Memanfaatkan IT) 

X2 = Variabel Independen 2 (Desain Model Pembelajaran E-Learning) 

X2 = Variabel Independen 2 (Keaktifan Mahasiswa Memanfaatkan IT) 

Є  = Standar Error 

Artinya bahwa jika tidak terjadi penambahan atau pengurangan satu satuan nilai 

pada variabel independen, maka nilai variabel dependen akan sebesar nilai konstanta. 

Sedangkan apabila terjadi penambahan atau pengurangan satu satuan nilai pada variable 

independen, maka nilai variable dependen akan bertambah atau berkurang sesuai dengan 

variable independen tersebut. 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  

1.  Dengan menerapkan e-learning pada kampus AKMI Baturaja, sebagai alternatif 

pendukung pembelajaran konvensional untuk media dalam proses pembelajaran. 

2.  Faktor pendukung pengembangan pembelajaran e-learning di AKMI Baturaja yaitu 

(a) perangkat IT yang tersedia di kampus AKMI sudah cukup baik meski masih 

perlu ada peningkatan; (b) kemampuan dosen dalam memanfatkan teknologi 

informasi dinilai oleh responden sangat baik, bahwa semua dosen telah banyak 

 44332211 XbXbXbXbaY

40.023.038.027.028.073.1 4321  XXXXY
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memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pembelajarannya; (c) disain 

model pembelajaran e-learning, dinilai responden sudah baik, terutama berkenaan 

dengan banyaknya konten pembelajaran dan model evaluasinya; dan (d) mahasiswa 

pada umumnya telah cukup aktif memanfaatkan teknologi informasi dalam 

pembelajarannya. 

3.  Ada pengaruh yang signifikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi, 

kemampuan dosen memanfaatkan teknologi informasi, disain model pembelajaran e-

learing, dan keaktifan mahasiswa memanfaatkan teknologi informasi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa program studi manajemen informatika AKMI Baturaja, 

yang sebelumnya dalam pembelajaran konvensional hasil belajar mahasiswa masih 

relatif rendah, sedangkan setelah menerapkan e-learning prestasi belajar menjadi 

lebih meningkat. 

4.  Variabel yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa AKMI adalah variabel kemampuan dosen memanfaatkan IT. Sedangkan 

variabel yang paling sedikit memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa adalah variable keaktifan mahasiswa memanfaatkan IT. 

5.2.Saran 

 Adapun saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1.  Kepada pimpinan AKMI Baturaja diharapkan dapat meningkatkan fasilitas teknologi 

informasi, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun kapasitas bandwidth 

internet yang cukup untuk kelancaran proses belajar mengajar. 

2.  Perlu ada peningkatan keaktifan mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi informasi 

sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik melalui pembelajaran e-

learning yang telah disediakan. 

3.  Dosen perlu mengarahkan mahasiswa secara jelas tentang bahan-bahan perkuliahan 

yang dapat diakses melalui jaringan komputer (internet/intranet). 

4.  Diperlukan adanya sinergi antara pimpinan AKMI, pengelola pembelajaran, 

pengelola teknologi informasi AKMI Baturaja, sehingga diperoleh disain model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

5.  Diperlukan evaluasi lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pembelajaran. 
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