
ABSTRAK 

MANAJEMEN E-LEARNING 

(Studi kasus tentang manajemen e-learning ditinjau dari pemahaman dan kesiapan dosen, 

pemahaman dan kesiapan mahasiswa, infrastruktur, kebijakan, pembinaan SDM, pembiayaan, 

proses pembelajaran, pengendalian dan dampak sistem e-learning terhadap peningkatan mutu 

hasil belajar mahasiswa pada Universitas Negeri Yogyakarta) 

 

Oleh: Lantip Diat Prasojo 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang sangat pesat termasuk dalam hal 

manajemen pembelajaran yang berbasis TIK. Manajemen pembelajaran berbasis TIK yang sedang hangat 
dibicarakan adalah manajemen e-learning. Manajemen e-learning tersebut telah diterapkan pada 

lembaga-lembaga pendidikan termasuk UNY. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka muncul 

permasalahan umum ”bagaimana manajemen e-learning di UNY dapat meningkatkan mutu hasil 

pembelajaran Mahasiswa UNY”. Tujuan penelitian ini secara umum mengetahui efektivitas dan efisiensi 
Manajemen E-learning UNY sehingga dapat meningkatkan mutu hasil belajar Mahasiswa UNY.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik dan menggunakan 

analisis SWOT. Subyek penelitian ini adalah pimpinan, dosen, mahasiswa, personalia dan pengguna yang 
terlibat langsung dalam manajemen e-learning di UNY. Sampling dalam penelitian adalah pilihan peneliti 

terhadap aspek, peristiwa, dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu. Instrumen 

penelitian adalah peneliti sendiri.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi Manajemen E-learning UNY 

dapat diukur dari beberapa unsur sebagai berikut: 1) kebijakan dalam penyelenggaraan sistem e-learning, 

2) pemahaman Dosen UNY tentang teknologi e-learning, 3) pemahaman Mahasiswa UNY tentang 

teknologi e-learning, 4) kesiapan dosen UNY terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan sistem 
e-learning, 5) kesiapan mahasiswa UNY terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan sistem e-

learning, 6) kesiapan infrastruktur sistem e-learning yang antara lain terdiri dari: hardware (LAN dan  

WAN), software, brainware, 7) sistem pembinaan SDM pendukung sistem e-learning, 8) pembiayaan 
sistem e-learning, 9) proses pembelajaran menggunakan sistem e-learning di UNY, 10) sistem 

pengendalian terhadap proses pembelajaran menggunakan sistem e-learning di UNY, 11) dampak proses 

pembelajaran dengan e-learning terhadap peningkatan mutu hasil belajar Mahasiswa UNY. Temuan hasil 

penelitian ini adalah manajemen E-Learning UNY sudah efektif untuk proses pembelajaran di dalam 
kampus dan untuk proses pembelajaran di luar Kampus UNY belum efektif karena ada unsur-unsur yang 

belum optimal, yaitu: 1) kesiapan Dosen UNY dalam proses pembelajaran dengan E-Learning UNY, 2) 

kesiapan mahasiswa UNY dalam proses pembelajaran dengan E-Learning UNY, 3) pelaksanaan proses 
pembelajaran dengan e-learning di luar Kampus UNY, 4) sistem pengendalian dalam proses 

pembelajaran menggunakan e-learning di UNY. 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan hasil penelitian, maka rekomendasi yang diajukan adalah: 1) 
mengoptimalkan kesiapan Dosen-Dosen UNY dalam proses pembelajaran dengan e-learning, 2) 

optimalisasi kesiapan mahasiswa UNY dalam proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning, 3) 

perlunya aturan yang bersifat mengikat dalam pemanfaatan e-learning dan menumbuhkan budaya 

pemanfaatan ICT dalam proses pembelajaran, 4) perlunya model manajemen e-learning yang efektif dan 
efisien dalam rangka memperlancar proses pembelajaran dengan menggunakan E-Learning UNY 

sehingga dapat meningkatkan mutu hasil belajar Mahasiswa UNY. 
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