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A. ABSTRACT 

 
Information and Communication Technology (ICT) is growing fast 

included in the case of learning management based on ICT. Learning 
management based on ICT  which is being trend namely e-learning management. 
E-learning management has implemented to educational institutions. Based on the 
background, thus emerged general problem ”how e-learning management at 
university can increase quality college students’  learning outcome quality”.  

The effectiveness and efficiency of E-learning management at university 
can be measured from some steps as follows: 1) Policy in conducting e-learning 
system, 2) University Lecturers’ understanding  on e-learning technology, 3) 
College student’s understanding on e-learning technology, 4) University 
lecturer’s readiness toward learning process by using e-learning system, 5) 
University college students’ readiness toward learning process by using e-
learning system, 6) infrastructure readiness of e-learning system such as consist 
of: hardware (LAN dan  WAN), software, brainware, 7) the system of human 
resources counseling supporting e-learning system, 8) funding of e-learning 
system, 9) learning process by using e-learning system at university, 10) 
controlling system toward the learning process by using e-learning system at 
university, 11) the impact of learning  process by e-learning toward  the 
increasing of college students’ learning outcome quality.  
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B. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin pesat, sehingga 

membuat dunia semakin sempit. Jarak bukan menjadi masalah yang berarti 

dengan adanya teknologi informasi tersebut. Aplikasi dalam kehidupan sudah 

semakin beragam sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi segi kehidupan 

yang belum tersentuh oleh perkembangan teknologi informasi ini, baik pada 

tingkat individual, kelompok, semua jenis organisasi, tingkat negara, dan bahkan 

dalam hubungan antara negara yang satu dan negara yang lainnya. Salah satu 
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produk perkembangan teknologi informasi adalah tumbuhnya disiplin ilmu baru 

yang dikenal dengan istilah “Informatika”. Salah satu kelompok di masyarakat 

yang merasakan makin pentingnya informasi ialah para manajer yang menduduki 

jabatan pimpinan dalam berbagai jenis organisasi, seperti organisasi politik, 

kenegaraan, angkatan bersenjata, niaga, sosial, pendidikan, keagamaan. Sebagai 

tanggapan terhadap fenomena tersebut, para pakar telah mengembangkan orientasi 

baru dalam bidang teknologi informasi yang dikenal dengan nama Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication 

Technology (ICT). Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bidang ilmu 

pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam 

mencapai tujuannya.  

Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki kualitas 

yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil akreditasi perguruan tinggi di 

Indonesia oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yaitu: 

perguruan tinggi yang terakreditasi B sebesar 49%, terakreditasi C sebesar 35%, 

terakreditasi A sebesar 8,75% dan yang lainnya belum terakreditasi (Dikti, 2008).  

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah merespon 

pentingnya penerapan TIK dalam pendidikan di era informasi ini dengan 

merumuskan kebijakan peningkatan akses, efisiensi, efektivitas dan kualitas 

pendidikan serta manajemen pendidikan dengan implementasi TIK tersebut. Hal 

ini diwujudkan dengan dibangunnya Indonesian Higher Education Network 

(INHERENT) dan JARDIKNAS, dimana beberapa perguruan tinggi telah 

terhubung dengan jaringan tersebut.  

Sehubungan dengan tuntutan tersebut, perguruan tinggi seharusnya 

dikembangkan dengan mengimplementasikan visi yang telah disepakati bersama 

yang kemudian dituangkan dalam Statuta perguruan tinggi. Untuk menghadapi 

tuntutan akan keharusan dalam penerapan TIK/ICT dan era digital, maka 

perguruan tinggi hendaknya menuangkan TIK/ICT pada butir-butir Renstranya.  

2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kondisi nyata akan pentingnya 

implementasi TIK dalam proses pembelajaran yang dikemas dalam suatu 
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pengelolaan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan “menejemen e-learning”, 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: Bagaimana Manajemen E-

learning dapat berdampak pada proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan mutu hasil belajar mahasiswa di perguruan tinggi. 

 

C. TEORI MANAJEMEN  PENDIDIKAN DAN E-LEARNING 

1. Teori  Manajemen Pendidikan 

Administrasi pendidikan merupakan salah satu bagian dari sistem 

pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mengimplementasikan fungsi-fungsi 

manajemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Administrasi merupakan suatu proses yang menyeluruh, terdiri dari berbagai 

kegiatan yang berhubungan dan berkesinambungan. Ada ahli yang mengatakan 

sama antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan, tetapi ada yang 

mengatakan berbeda diantara keduanya. Mohammad Fakry Gaffar dalam Yahya 

(2003: 34) memberikan gambaran tentang kedudukan administrasi dan 

manajemen dalam konteks pendidikan secara umum terdiri dari komponen-

komponen yang secara langsung merupakan bagian dari proses pendidikan. 

Komponen-komponen tersebut antara lain: guru, karyawan, sumber belajar, 

sarana-prasarana, kurikulum, biaya, pengawasan, kepemimpinan, sistem evaluasi, 

orang tua dan manajemen. Adapun gambaran tentang kedudukan manajemen 

dalam konteks pendidikan secara umum seperti gambar berikut ini. 
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Gambar 1. Manajemen pendidikan dalam Konteks Pendidikan Secara Umum 
Sumber: Fakry dalam Yahya (2003: 34) 

 
Administrasi adalah keseluruhan proses dengan mana sumber-sumber 

manusia dan materiil yang cocok dibuat tersedia dan efektif bagi pencapaian 

maksud-maksud organisasi secara efisien (Sutisna, 1989: 19). Sedangkan 

Schermerhorn, Jr., (1997: 4) mendefinisikan manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap 

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan.  

Manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut 

serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama (Engkoswara, 2001: 2).  

 

2. E-learning 

a. Definisi  E-learning 

E-learning singkatan dari electronic learning merupakan istilah populer 

dalam pembelajaran on-line berbasis internet dan intranet. Teknologi e-learning 

ini merupakan sebuah teknologi yang dijembatani oleh teknologi internet, 

membutuhkan sebuah media untuk dapat menampilkan materi-materi kursus dan 

pertanyaan-pertanyaan dan juga membutuhkan fasilitas komunikasi untuk dapat 

saling bertukar informasi antara peserta dengan pengajar. Berbagai pendapat 

dikemukakan untuk dapat mendefinisikan e-learning  secara tepat. Ada beberapa 

istilah yang perlu dijelaskan agar didapatkan pengertian yang utuh tentang 

wilayah dari  e-Learning. Istilah yang lain meliputi distance learning, distance 

education, telelearning, on-line learning dan e-training. 

E-learning sendiri adalah salah satu bentuk dari konsep Distance 

Learning. Bentuk e-learning sendiri cukup luas, sebuah portal yang berisi 

informasi ilmu pengetahuan sudah dapat dikatakan sebagai situs e-learning. E-
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learning atau Internet enabled learning menggabungkan metode pengajaran dan 

teknologi sebagai sarana dalam belajar. E-learning adalah proses belajar secara 

efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara 

digital yang terdiri dari dukungan dan  layanan dalam belajar (Barbara, S., 

Wagner P., et al, 2008:4). Selain itu, Seok (2008: 5) menyatakan bahwa e-

learning is a new form of pedagogy for learning in the 21st century. E-Teachers 

are e-learning instructional designers, facilitator of interaction, and subject 

matter exsperts. Fernando Alonso et al (2008: 389) mengatakan bahwa Learning 

management systems (LMS) or e-learning platforms are dedicated software tools 

intended to offer a virtual educational and/or on-line training environment. 

Secara filosofis, e-learning digambarkan  oleh Kamarga (2002: 53-54) sebagai 

berikut: 

1) E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, 
pelatihan secara on-line. 

2) E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai 
belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap 
buku teks, CD ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat 
menjawab tantangan perkembangan globalisasi 

3) E-learning tidak menggantikan model mengajar konvensional di dalam 
kelas, tetapi memperkuat model tersebut melalui pengayaan konten dan 
pengembangan teknologi pendidikan 

4) Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada 
penyampaiannya. Makin baik keselarasan antara konten dan alat 
penyampaian dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas 
peserta didik yang pada gilirannya akan memberikan hasil yang lebih 
baik.  

 
Definisi e-learning adalah proses belajar secara efektif yang dihasilkan 

dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari 

dukungan dan  layanan dalam belajar (Barbara, S., Wagner P., et al, 2008: 397). 

Thompson, Ganxglass dan Simon (Simamora, 2003: 351) mendefinisikan bahwa 

e-learning adalah suatu pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi 

elektronika. Definisi lain tentang e-learning disampaikan oleh Dodd (2002: 286) 

adalah kegiatan belajar melalui perangkat elektronik komputer yang tersambung 

pada internet. Clark dan Mayer (2003: 11) mendefinisikan bahwa e-learning as 

training delivered on a computer (including CD-ROM, Internet, or Intranet) that 
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is designed to support individual learning or oragnizational performance goals. 

Selain itu, Rosenberg (2001: 28-29) menjelaskan bahwa e-learning merujuk pada 

penggunaan teknologi internet, untuk menyampaikan solusi-solusi yang 

menambah pengetahuan dan kemampuan berdasarkan tiga kriteia di bawah ini. 

1) E-learning is networked, which makes it capable of instant updating, 
storage/retrieval, distribution and sharing of instruction or information. 

2) It is delivered to the end-user via a computer using standard Internet 
technology. 

3) It focuses on the broadest view of learning-learning solutions that go 
beyond the traditional paradigms of training. 

 

D. PEMBAHASAN 

Salah satu pemanfaatan TIK adalah penggunaan e-learning dalam proses 

pembelajaran. Dalam penggunaan e-learning untuk pembelajaran tersebut 

memerlukan suatu manajemen e-learning yang efektif dan efisien agar tujuan dari 

proses pembelajaran tersebut tercapai.  

1. Efektivitas dan Efisiensi Manajemen E-learning di perguruan tinggi. 

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi manajemen e-learning di 

perguruan tinggi perlu diketahui unsur-unsur yang mendukung efektivitas dan 

efisiensi manajemen e-learning perguruan tinggi, yaitu: 1) dukungan kebijakan 

dari Jajaran pimpinan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan sistem e-elearning 

dalam bentuk program dan kegiatan yang beragam, kesejahteraan SDM 

pendukungnya dan pengembangan sistem e-learning di perguruan tinggi; 2) 

pemahaman Dosen perguruan tinggi tentang teknologi e-learning yang meliputi 

pembelajaran on-line, internet dan Learning Management System; 3) 

pemahamaman mahasiswa perguruan tinggi tentang teknologi e-learning yang 

meliputi pembelajaran on-line, internet dan Distance Learning; 4) kesiapan dosen 

perguruan tinggi dalam hal penyiapan materi kuliah ke dalam sistem e-learning, 

fasilitas pribadi (laptop dan sambungan internet) untuk mendukung proses 

pembelajaran dengan e-learning dan kemampuan operasional (upload materi, 

diskusi on-line, kuis, UTS, UAS, memberikan komentar) dalam memanfaatkan e-

learning perguruan tinggi; 5) kesiapan mahasiswa perguruan tinggi dalam hal 

menerima materi kuliah melalui e-learning, fasilitas pribadi (laptop dan sewa 
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internet) untuk mendukung proses pembelajaran dengan e-learning dan 

kemampuan operasional (download materi, diskusi on-line, menjawab kuis, 

menjawab UTS, menjawab UAS, bertanya on-line) dalam memanfaatkan e-

learning UNY; 6) kesiapan infrastruktur pendukung manajemen e-learning di 

perguruan tinggi yang terdiri dari: kesiapan hardware: Komputer server dan 

client, LAN, WAN, Switch, Wifi, Bandwith, kesiapan software: perangkat lunak 

sistem dan perangkat lunak aplikasi, kesiapan brainware:  analisis sistem, 

pengelola database, spesialis jaringan, programmer, dan operator; 7) sistem 

pembinaan SDM pendukung manajemen e-learning di perguruan tinggi yang 

terdiri dari: pembinaan dosen, mahasiswa dan pembinaan SDM yang terkait 

langsung dengan operasional teknis sistem e-learning: administrator, pengelola 

database, spesialis jaringan, programmer, dan teknisi di perguruan tinggi; 8) 

pembiayaan sistem e-learning yang terdiri dari: penyusunan rencana anggaran, 

pengalokasian dan pendistribusian, realisasi penggunaan, pertanggungjawaban, 

serta pelaksanaan pengawasan penggunaan pembiayaan sistem e-learning di 

perguruan tinggi; 9) pelaksanaan proses pembelajaran dengan e-learning yang 

terdiri dari: jenis pembelajarannya, proses pembelajaran dengan e-learning di 

dalam dan di luar Kampus; 10) sistem pengendalian dalam proses pembelajaran 

menggunakan e-learning di perguruan tinggi oleh admin, dosen dan Jajaran 

Pimpinan perguruan tinggi; 11) dampak proses pembelajaran dengan e-learning 

terhadap peningkatan mutu hasil belajar mahasiswa perguruan tinggi yang 

meliputi peningkatan IPK dan percepatan studi, pemahaman materi perkuliahan 

dan kemampuan ICT Mahasiswa perguruan tinggi. Masing-masing dari unsur 

tersebut harus berjalan dengan optimal dan efektif sehingga efektivitas dan 

efisiensi manajemen e-learning perguruan tinggi dapat tercapai. Masing-masing 

unsur tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga 

sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari manajemen e-learning 

termasuk e-learning perguruan tinggi. 
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2. Model Manajemen E-learning di perguruan tinggi yang dapat 

dikembangkan. 

Pengembangan model manajemen e-learning di perguruan tinggi dimulai dengan 

melakukan analisis SWOT. Model manajemen e-learning merupakan suatu 

mekanisme yang dapat memberdayakan unsur-unsur manajemen e-learning dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Model manajemen 

e-learning di perguruan tinggi yang dikembangkan merupakan formulasi model 

hipotetik manajemen e-learning perguruan tinggi yang efektif dan efisien. 

Formulasi model ini didasarkan pada teori-teori, analisis hasil penelitian dan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. Formulasi model ini dibangun berdasarkan 

unsur-unsur yang mendukung efektivitas dan efisiensi manajemen e-learning. 

Hasil dari formulasi tersebut berupa model konsep manajemen e-learning yang 

efektif dan efisien di perguruan tinggi dan diharapkan juga bermanfaat untuk 

perguruan tinggi lain.  

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian, salah tafsir, maupun 

kesalahan dalam pemahaman, maka perlu diungkapkan beberapa asumsi sebagai 

berikut.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No.11 Tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik pasal 1 ayat 3 memuat bahwa yang dimaksud 

teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan 

informasi. 

Thompson, Ganxglass dan Simon (Simamora, 2003: 351) mendefinisikan 

bahwa e-learning adalah suatu pengalaman belajar yang disampaikan melalui 

teknologi elektronika. Definisi lain tentang e-learning disampaikan oleh Dodd 

(2002: 286) adalah kegiatan belajar melalui perangkat elektronik komputer yang 

tersambung pada internet. Berdasarkan definisi e-learning tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa e-learning adalah proses pembelajaran on-line dengan 

menggunakan ICT. Sistem e-learning dibangun dengan unsur-unsur yang sama 

untuk membangun teknologi informasi atau komputer. Dengan unsur-unsur 

tersebut sistem e-learning dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung 

proses pembelajaran. Selain itu, Onong Uchjana Effendi, (1989) membedakan tiga 
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unsur dasar dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu: 1) 

Hardware (perangkat keras), 2) Software (perangkat lunak), dan 3) Brainware 

(personalia). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa unsur-unsur pendukung 

e-learning adalah bagian-bagian yang membangun sistem e-learning yang terdiri 

dari hardware, software dan brainware. 

Manajemen pembelajaran adalah proses penataan kegiatan belajar 

mengajar dengan melibatkan semua komponen pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien (Castetter, 1996: 48). 

Berdasarkan definisi tersebut, maka manajemen e-learning adalah proses penataan 

pembelajaran on-line dengan menggunakan ICT dan melibatkan seluruh 

komponen pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang efektif dan 

efisien. 
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Gambar 2. Model Manajemen E-Learning yang Efektif dan Efisien di Perguruan Tinggi 
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Model ini diharapkan sebagai suatu solusi terhadap masalah-masalah 

manajemen e-learning di perguruan tinggi. Penjelasan model manajemen e-learning 

yang efektif dan efisien di perguruan tinggi tersebut didasarkan pada unsur-unsur 

yang mendukung efektivitas dan efisiensi manajemen e-learning. Adapun langkah-

langkah dalam memperjelas model tersebut adalah pertama, melakukan analisis 

kebutuhan dan menggunakan metode SWOT untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan unsur manajemen e-learning sebagaimana 

tersebut di atas. 

Kedua, setelah mengetahui kebutuhan, kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan masing-masing unsur kemudian merumuskan strategi-strategi 

berdasarkan metode SWOT sehingga dengan strategi-strategi tersebut masing-

masing unsur manajemen e-learning dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

Ketiga, melakukan pengembangan manajemen e-learning dengan 

menggunakan metode SOAR (Strenght, Opportunity, Action, Result). 

Pengembangan didasarkan pada analisis kekuatan, peluang dan tindakan untuk 

memperoleh hasil yang bermutu. 

Keempat, melakukan analisis efektivitas dan efisiensi manajemen e-learning 

dengan melihat efektivitas dan efisiensi masing-masing unsurnya. Apabila hasil 

analisis tersebut sudah efektif dan efisien, maka model manajemen e-learning 

tersebut dapat meningkat mutu hasil belajar mahasiswa. Sebaliknya, jika hasil 

analisisnya tidak efektif dan tidak efisien, maka dilakukan perbaikan berupa proses 

ulang (feedback) dari awal sampai ditemukan model manajemen e-learning yang 

efektif dan efisien.     

  

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang didasarkan pada konsep dan teori, maka 

dapat disimpulkan unsure-unsur untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 

manajemen e-learning sebagai berikut ini.  

1. Visi dan misi perguruan tinggi yang dituangkan dalam bentuk renstra 

perguruan tinggi dan dijabarkan dalam kebijakan strategis perguruan tinggi.  
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2. Pemahaman dosen perguruan tinggi tentang teknologi e-learning yang meliputi 

pemahaman tentang pembelajaran on-line, internet dan Learning Management 

System. 

3. Pemahaman Mahasiswa perguruan tinggi tentang teknologi e-learning yang 

meliputi pemahaman tentang pembelajaran on-line, internet dan Distance 

Learning. 

4. Kesiapan dosen perguruan tinggi terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan sistem e-learning dalam hal penyiapan materi kuliah ke dalam 

sistem e-learning, fasilitas pribadi (laptop dan sambungan internet) untuk 

mendukung proses pembelajaran dengan e-learning di luar Kampus dan 

kemampuan operasional (upload materi, diskusi on-line, kuis, UTS, UAS, 

memberikan komentar) dalam memanfaatkan e-learning. 

5. Kesiapan mahasiswa perguruan tinggi terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan sistem e-learning dalam hal menerima materi kuliah melalui e-

learning, kemampuan memanfaatkan fasilitas yang disediakan perguruan tinggi 

untuk mendukung proses pembelajaran dengan e-learning dan kemampuan 

operasional (download materi, diskusi on-line, menjawab kuis, menjawab UTS, 

menjawab UAS, bertanya on-line) dalam memanfaatkan e-learning. 

6. Kesiapan infrastruktur sistem e-learning yang terdiri dari: kesiapan hardware: 

Pengembangan komputer server dan client, LAN, WAN, Switch, Wifi, dan 

Bandwith; kesiapan software: pengembangan perangkat lunak sistem dan 

perangkat lunak aplikasi; kesiapan brainware yang terdiri dari: Manajer 

pengolah data, Analis sistem, Programmers, Kelompok pengawas, Spesialis 

jaringan, Machine operators, Pengelola database, dan Penyedia data. 

7. Sistem pembinaan SDM pendukung sistem e-learning yang terdiri dari: 

pembinaan dosen, mahasiswa dan pembinaan SDM yang terkait langsung 

dengan operasional teknis sistem e-learning pada tingkat fakultas: 

Administrator, Pengelola Database, Analisis Sistem, Spesialis Jaringan, 

Programmer, Operator, Penyedia Data dan Teknisi khususnya di perguruan 

tinggi. 
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8. Pembiayaan sistem e-learning yang meliputi penyusunan rencana anggaran, 

pengalokasian dan pendistribusian, realisasi penggunaan, pertanggungjawaban, 

serta pelaksanaan pengawasan penggunaan pembiayaan sistem e-learning 

khususnya di perguruan tinggi. 

9. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan sistem e-learning yang 

terdiri dari: jenis pembelajarannya, proses pembelajaran dengan e-learning di 

dalam dan di luar Kampus. 

10. Sistem pengendalian terhadap proses pembelajaran menggunakan sistem e-

learning yang dilakukan oleh admin e-learning, dosen dan pimpinan perguruan 

tinggi. 

11. Dampak proses pembelajaran dengan e-learning terhadap peningkatan mutu 

hasil belajar mahasiswa perguruan tinggi yang meliputi peningkatan IPK, 

percepatan studi, pemahaman materi perkuliahan dan kemampuan ICT 

mahasiswa. Masing-masing dari unsur tersebut harus berjalan dengan optimal 

dan efektif sehingga efektivitas dan efisiensi manajemen e-learning. Masing-

masing unsur tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya 

sehingga sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari manajemen e-

learning perguruan tinggi. 
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