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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai rumusan masalah dari penelitian ini yang 

telah dijelaskan pada bab satu. Hasil rumusan masalah pada penelitian ini 

menghasilkan persepsi terhadap perceived usefullness, risiko,  perceived ease of use  

dan behaviour intention to use atas e-learning. Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan kepada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dari Unika Soegijapranata 

di kota Semarang. Berikut tabel mengenai persebaran kuesioner dan data responden 

yang diperoleh oleh peneliti. 

 

4.1 Persebaran Kuesioner dan Data Responden 

Tabel 4.1 Persebaran Kuesioner 

Keterangan  Jumlah  

Kuesioner yang dibagi 20 

Kuesioner tidak valid 0 

Total   20 
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Tabel 4.2 Data Responden 

Keterangan  Jumlah  

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 

Perempuan  

10 

10 

Total  20 

Usia Responden  

19 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

6 

7 

7 

Total  20 

Angkatan Responden  

2015 

2016 

2017 

7 

7 

6 

Total  20 
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4.2 Analisis Penelitian  

Faktor-faktor tersebut dapat diperoleh dengan melakukan 3 tahap teknik 

analisis yang terdiri dari teknik reduksi, display data dan verifikasi serta kesimpulan. 

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci ketiga teknik tersebut. 

4.2.1 Teknik reduksi 

Teknik reduksi merupakan tahap pertama untuk menganalisis data pada 

penelitian ini.  Langkah pertama dalam reduksi ini yaitu mengecek terlebih dahulu 

dengan cara melihat jawaban responden satu per satu apakah konsisten atau tidak. 

Jawaban responden yang tidak konsisten akan terlihat dari jawaban setiap pernyataan 

misalnya jawaban pertama dia menyukai akuntansi lalu jawaban ke dua tidak tertarik 

dengan akuntansi, maka jawaban tersebut akan dinyatakan tidak konsisten. Oleh 

sebab itu jawaban dari responden tersebut perlu diabaikan. Dalam penelitian ini, 

semua responden menjawab dengan konsisten. 

4.2.2 Display data 

Teknik analisis data yang ke dua yaitu display data. Pada tahap ini peneliti 

menampilkan data dalam berbentuk kata-kata, kalimat, tabel dan matrik yang 

tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan.  

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah membuat tabel berisi jumlah 

dan persentase dari jawaban mahasiswa yang menjawab “Ya” dan jumlah dan 

persentase dari mahasiswa yang menjawab “Tidak” dari setiap angkatan. Setelah 

jumlah persentase jawaban ya dan tidak diketahui, penulis melakukan proses 
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perankingan untuk mengetahui urutan yang menjadi indikator disetiap variabel 

(personal, rekomendasi, pekerjaan). Langkah selanjutnya, penulis memasukan semua 

alasan mahasiswa dari setiap pernyataan. Kemudian penulis mengelompokan 

pertanyaan yang memiliki arti yang sama. Terakhir, penulis merangking secara 

terpisah antara faktor personal, rekomendasi dan pekerjaan.  

Persepsi  mahasiswa diantaranya:  

1. Perceived Usefullness  

Perceived Usefullness merupakan merupakan suatu kepercayaan mengenai 

proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakanya. 

Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang 

berguna maka dia tidak akan menggunakanya (Jogiyanto, 2007). Perceived 

usefullness didapat dari  pernyataan yang terlampir didalam kuesioner yang 

diisi oleh responden dengan memilih jawaban Ya atau Tidak. Setelah jawaban 

responden didapat, dilakukan perankingan untuk setiap pernyataan. Dibawah 

ini terdapat ringkasan dari faktor personal pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Ranking Perceived usefullness per Angkatan 

 

 Angkatan 2015  Angkatan 2016  

 

Angkatan 2017  

Soal Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jm

l 

%

  

Jm

l  

%  Jm

l  

% Jm

l  

%  Jml  % Jml  %  

1.  6 8

6 

1 14 1 6 86 1 14 2 5 83 1 17 2 

2.  6 8

6 

1 14 1 6 86 1 14 2 5 83 1 17 2 

3.  5 7

2 

2 28 2 6 86 1 14 2 5 83 1 17 2 

4.  5 7

2 

2 28 2 6 86 1 14 2 5 83 1 17 2 

5.  5 7

2 

2 28 2 7 100 0 0 1 6 100 0 0 1 

TOTAL: 7 orang 7 orang 6 orang 



33 

 

Dari tabel 4.3, dapat dilihat tabel tersebut diketahui bahwa angkatan 2016 dan 

2017 cenderung setuju dengan menggunakan e-learning dapat meningkatkan 

produktivitas belajar, sedangkan angkatan 2015 lebih cenderung setuju dengan 

menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan tugas 

dan e-learning mendukung bagian terpenting dalam kegiatan kuliah. Dari hal  

tersebut dapat dilihat bahwa angkatan 2016 dan 2017 lebih banyak yang setuju 

dengan menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dalam 

menyelesaikan tugas,  e-learning mendukung bagian terpenting dalam kegiatan 

kuliah, dengan menggunakan e-learning dapat membuat tugas  yang dikerjakan 

menjadi lebih akurat, dengan menggunakan e-learning anda dapat mengakses 

berbagai informasi terkait tugas dan materi kuliah, dan dengan menggunakan e-

learning dapat meningkatkan produktivitas belajar.  Dan untuk pertanyaan nomor 4 

untuk angkatan 2016 dan 2017 adalah pada ranking 2 sedangkan di angkatan 2015 

berada pada ranking 4. 

Tabel 4.4 Jumlah Perceived usefullness Secara Keseluruhan 

No Jawaban Jawaban 

  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1.  Menggunakan e-learning dapat 

meningkatkan efektivitas dalam 

menyelesaikan tugas karena karena e 

17      85% 3 15% 
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learning lebih praktis, dengan 

menggunakan e-learning bisa mengerjakan 

tugas dengan cepat dan lebih mudah, dan 

dengan e-learning semua informasi yang 

dibutuhkan semua ada. 

2.  E-learning mendukung bagian terpenting 

dalam kegiatan kuliah sepeti dapat 

mengakses tugas kuliah maupun mata 

pelajaran dengan mudah, memberikan 

informasi yang lengkap seputar kuliah, dan 

dapat mendownload materi kuliah. 

17      85% 3 15% 

3.  Menggunakan e-learning dapat membuat 

tugas  yang dikerjakan menjadi lebih 

akurat karena materinya lengkap, tugas 

yang diberikan jelas, dan data-data yang 

ada di elearning pasti. 

17      85% 3 15% 

4.  Menggunakan e-learning dan dapat 

mengakses berbagai informasi terkait tugas 

dan materi kuliah seperti mengakses materi 

kuliah dan sangat membantu mahasiswa 

mengerjakan tugas kuliah. 

17      85% 3 15% 
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5.  Menggunakan e-learning dan dapat 

meningkatkan produktivitas belajar  karena 

belajar akan lebih nyaman serta e learning 

sangat mudah digunakan. 

18 90% 2 10% 

 

Dengan menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dalam 

menyelesaikan tugas karena e learning lebih praktis, dengan menggunakan e-learning 

bisa mengerjakan tugas dengan cepat dan lebih mudah, dengan e-learning semua 

informasi yang dibutuhkan semua ada. Hal ini didukung jawaban wawancara yang 

menyatakan bahwa karena kalau menggunakan e-learning kan saya akan lebih cepat 

dalam mengerjakan tugas, dengan e-learning dapat mengerjakan tugas dengan cepat 

dan mudah,  dan dapat mencari apa saja di situ. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang 

tidak setuju jika dapat meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan tugas, hal ini 

didukung dengan jawaban wawancara bahwa menggunakan e learning tidak begiru 

efektif karena bisa menggunakan buku juga, terkadang jika mencari materi lewat e-

learning bisa membuat bingung,  karena kan e-learning penggunaannya juga harus 

ada koneksi internet dulu juga, serta mahasiswa lebih suka pakai buku karena lebih 

akurat. 

E-learning membantu mahasiswa untuk mempelajari materi secara mandiri 

sebelum masuk kelas, dengan mempelajari materi yang disediakan melalui e-learning 

dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 
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Pembelajaran dengan E-learning berbeda dengan pembelajaran secara konvensional, 

dimana dalam pembelajaran dengan e-learning guru tidak berperan sebagai sumber 

informasi utama yang menyalurkan informasi kepada siswa.  

E-learning mendukung bagian terpenting dalam kegiatan kuliah sepeti dapat 

mengakses tugas kuliah mauoun mata pelajaran dengan mudah, memberikan 

informasi yang lengkap seputar kuliah, dan dapat mendownload materi kuliah. Hal ini 

didukung jawaban mahasiswa yaitu dengan e-learning dapat membantu kuliah saya 

dengan memberikan informasi lengkap seputar materi kuliah saya, e-learning bisa 

diakses dimana aja jadi saya tidak akan kesusahan buat cari materi secara online, dan 

dengan e-learning kita bisa mengakses materi - materi kuliah dengan mudah. Ada 

beberapa mahasiswa tidak setuju dengan hal tersebut dan dpaat dibuktikan dengan 

tanggapan mahasiswa sebagai berikut cukup membantu sih tapi ya enggak begitu, 

kadang suka bingung soalnya caranya kadang beda malah bingung, karena kadang 

apa yang kita cari gak selalu ada, dan lebih enak pakai buku. Mahasiswa menyatakan 

e-learning dapat membantu dalam persiapan kuliah, dengan model blended learning 

pola mahasiswa dapat mengakses materi sebelum masuk kelas dan mengetahui 

gambaran aktivitas yang akan dilakukan dengan mempelajari instruksi maupun desain 

pembelajaran yang tersedia pada e-learning, sehingga materi dapat digunakan untuk 

belajar secara mandiri dan dosen akan lebih dapat melakukan eksplorasi 

pembelajaran karena mahasiswa telahmemiliki kesiapan terhadap pembelajaran yang 

akan dilakukan. 
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Dengan menggunakan e-learning dapat membuat tugas   kerjakan menjadi 

lebih akurat karena materinya lengkap, tugas yang diberikan jelas, dan data-data yang 

ada di elearning pasti. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa 

mahasiswa bisa mencari data apapun di e-learning sehingga tugas akan lebih akurat,  

dengan e-learning mahasiswa bisa mengakses materi yang dibutuhkan, dengan e-

learning mahasiswa bisa mengakses materi yang dibutuhkan secara detail. Hal ini ada 

yang tidak mendukung, hal ini diketahui dengan jawaban mahasiswa yang 

menyatakan bahwa e learning tidak selalu akurat soalnya kadang ada materi yang 

tidak ada, karena kadang apa materi dan pembelajaran yang saya terima berbeda, dan 

lebih akurat jika pakai buku.  

Dengan menggunakan e-learning dapat mengakses berbagai informasi terkait 

tugas dan materi kuliah dan sangat membantu mahasiswa mengerjakan tugas kuliah. 

Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa sangat membantu 

mahasiswa dalam mengakses materi kuliah,  mahasiswa bisa mengakses semuanya 

dengan e-learning, mahasiswa bisa akses semua informasi. Beberapa mahasiswa tidak 

setuju dengan pernyataan bahwa dengan menggunakan e-learning anda dapat 

mengakses berbagai informasi terkait tugas dan materi kuliah dan sangat membantu 

mahasiswa mengerjakan tugas kuliah. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang 

menyatakan bahwa lebih enak pakai buku yang lebih akurat, kadang ada informai 

yang tidak bisa diakses, tidak semua materi ada. 
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 Dengan menggunakan e-learning dapat meningkatkan produktivitas belajar 

karena belajar akan lebih nyaman serta e learning sangat mudah digunakan. Hal ini 

didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa e-learning mudah diakses jadi 

kalo pasa waktu luang bisa digunakan untuk belajar, dengan e-learning kita bisa 

belajar kapan aja dan dimana aja, kalo pakai e-learning belajarnya kan lebih enak dan 

mudah. Empat mahasswa tidak setuju jika dengan menggunakan e-learning dapat 

meningkatkan produktivitas belajar karena belajar akan lebih nyaman serta e learning 

sangat mudah digunakan. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan 

bahwa lebih enak pakai buku. 

Dampak positif penerapan e-learning dalam proses pembelajaran seperti 

kesempatan belajar yang lebih fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu, mempermudah 

masyarakat mengakses dosenan, memperkaya materi pembelajaran, menghidupkan 

proses pembelajaran, membuat proses pembelajaran lebih terbuka, meningkatkan 

efektivitas pembelajaran, serta mendukung siswa untuk belajar mandiri tentunya 

harus direspon dengan baik dengan segera dan secara optimal menerapkan e-learning 

dalam proses pembelajaran baik di jenjang dosenan dasar, menengah maupun tinggi. 

Kesan e-learning hanya mungkin terjadi dengan adanya akses internet patut 

diluruskan agar tidak mengendorkan semangat pihak-pihak yang ingin maju dengan 

memanfaatkan e-learning. 
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2.        Perceived Ease of Use 

Perceived Ease of Use merupakan suatu kepercayaan tentang proses 

pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 

mudah digunakan maka dia akan menggunakanya. Sebaliknya jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan 

menggunakanya. Sehinga jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 

mudah digunakan maka dia akan menggunakanya.  Sebaliknya jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan 

menggunakanya (Jogiyanto, 2007). Setelah itu jawaban yang didapat dikelompokan 

dan diurutkan berdasarkan rangking. Tabel 4.4 dibawah ini ringkasan dari perceived 

ease of use yang didapat. 

Tabel 4.5. Ranking Perceived Ease Of Use per Angkatan  

 Angkatan 2015  Angkatan 2016  

 

Angkatan 2017  

Soal Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jm

l 

%

  

Jm

l  

%  Jm

l  

% Jm

l  

%  Jml  % Jml  %  

1.  5 7 2 29 1 6 86 1 14 1 5 83 1 17 2 
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Dari tabel 4.5, dapat dilihat bahwa untuk angkatan 2015 lebih cenderung 

setuju bahwa mereka merasakan kemudahan ketika belajar menggunakan e-learning, 

merasa mudah untuk menggunakan e-learning. Angkatan 2016 cenderung setuju 

bahwa mereka merasakan kemudahan ketika belajar menggunakan e-learning. 

Angkatan 2017 cenderung setuju bahwa mereka merasa sangat praktis ketika 

menggunakan e-learning. 

Tabel 4.6 Jumlah Perceived Ease Of Use Secara Keseluruhan 

No Jawaban Jawaban 

  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1 

2.  4 5

7 

3 43 2 4 57 3 43 3 5 83 4 17 2 

3.  4 5

7 

3 43 2 4 57 3 43 3 5 83 2 17 2 

4.  5 7

1 

2 29 1 5 71 2 29 2 5 83 2 17 2 

5.  4 5

7 

3 43 2 5 57 2 43 3 6 100 2 0 1 

TOTAL: 7 orang 7 orang 6 orang 
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1.  Mahasiswa merasakan kemudahan ketika 

belajar menggunakan e-learning karena 

dengan menggunakan e learning pelajaran 

yang disampapikan terasa lebih mudah 

dimengerti. 

16 80% 4 20% 

2.  Mahasiswa merasakan mudah untuk 

mendapatkan apa yang anda butuhkan dalam 

menggunakan e-learning karena materinya 

lengkap dan mudah dicari. 

13 65% 7 35% 

3.  Mahasiswa merasakan jelas dan mengerti 

ketika menggunakan e-learning karena bisa 

lebih memahami dengan menggunakan e-

learning. 

13 65% 7 35% 

4.  Mahasiswa merasakan mudah untuk 

menggunakan e-learning karena lebih cepat 

paham ketika mencari materi online dan 

merasa lebih dimudahkan dalam belajar. 

15 75% 5 25% 

5.  Mahasiswa merasakan erasa sangat praktis 

ketika menggunakan e-learning karena 

mudah mencari apa yang dibutuhkan. 

15 75% 5 25% 
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Mahasiswa merasakan kemudahan ketika belajar menggunakan e-learning, 

dengan menggunakan e learning pelajaran yang disampapikan terasa lebih mudah 

dimengerti. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa dengan e-

learning belajar jadi lebih mudah. Beberapa mahasiswa juga mengatakan bahwa 

dengan menggunakan e learning pelajaran yang disampapikan tidak terasa lebih 

mudah dimengerti. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa e 

learning kadang membuat bingung. 

Mahasiswa merasa mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam 

menggunakan e-learning. Beberapa mahasiswa tidak setuju dengan hal tersebut. Hal 

ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa tidak selalu mudah kadang 

juga susah cari materi via e-learning dan harus mencari satu persatu. Pemanfaatan e-

learning tidak terlepas dari jasa internet, karena teknik pembelajaran yang tersedia di 

internet begitu lengkap, dan hal ini akan mempengaruhi tugas dosen dalam proses 

pembelajaran. Dahulu, proses belajar mengajar dominasi oleh peran dosen, karena itu 

disebut the era of teacher. Kini, proses belajar dan mengajar, banyak didominsi oleh 

peran dosen dan buku (the era of teacher and book) dan pada masa mendatang prose 

belajar mengajar akan didominasi oleh peran dosen, buku dan teknologi (the era of 

teacher, book and technology). Dalam era global seperti sekarang ini, mau atau tidak 

mau, suka atau tidak suka, kita harus berhubungan dengan teknologi khususnya 

teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena teknologi tersebut telah 

mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenya sebaiknya kita tidak gagap 



43 

 

teknologi. Banyak hasil penelitian menunjukan bahwa siapa yang terlambat 

menguasai informasi, maka terlambat pulalah memperoleh kesempatan untuk maju. 

Mahasiswa merasa jelas dan mengerti ketika menggunakan e-learning. Hal ini 

didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa bisa lebih memahami dengan 

menggunakan e-learning. Beberapa mahasiswa tidak setuju dengan hal tersebut. Hal 

ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa kadang bahasannya suka 

muter-muter jadi susah dipahami dan kadang materi yang disajikan beda. 

Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya menyajikan materi pelajaran 

secar online saja, namun harus komunikatif dan menarik. Materi pembelajaran 

didesain seolah mahasiswa belajar dihadapan pengajar melalui layar komputer yang 

dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk dapat menghasilkan e-learning yang 

menarik dan diminati dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Mahasiswa merasa mudah untuk menggunakan e-learning. Hal ini didukung 

jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa lebih cepat paham ketika 

mencari materi online dan merasa lebih dimudahkan dalam belajar. Beberapa 

mahasiswa tidak setuju dengan hal tersebut. Hal ini didukung jawaban mahasiswa 

yang menyatakan bahwa kadang buat bingung kalo pakai e-learning, dan harus cari 

satu persatu juga materinya. Materi dari proses pembelajaran dapat diambil dari 

sumber-sumber yang valid dan dengan teknologi e-learning, materi bahkan dapat 

diproduksi berdasarkan sumber dari tenaga-tenaga ahli (experts). Misalnya, tampilan 

video digital yang menampilkan seorang ahli pemasaran menunjukkan bagaimana 
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caranya melakukan penataan produk dalam suatu retail. Dengan animasi 3 dimensi 

dapat ditunjukkan bagaimana langkah-langkah penyusunan dengan benar dalam 

menerapkan strategi penyusunan produk untuk berbagai macam jenis produk yang 

berbeda.  

Mahasiswa merasa sangat praktis ketika menggunakan e-learning. Hal ini 

didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa meraskan sangat 

praktis menggunakan e-learning dan mudah mencari apa yang saya butuhkan. 

Beberapa mahasiswa tidak setuju dengan hal tersebut. Hal ini didukung jawaban 

mahasiswa yang menyatakan bahwa e learning harus pakai koneksi internet juga dan 

tidak memudahkan karena malah kadang susah dicarinya. Apabila mahasiswa 

memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, 

mahasiswa dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Bik dosen maupun 

mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan 

jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas. Berubahnya peran mahasiswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. 

E learning juga relatif lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari 

perguruan tinggi atau sekolahkonvensional. 

 

3.        Resiko  

Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di 

kelas pada jam-jam tertentu (seringkali jam ini bentrok dengan kegiatan rutin siswa), 
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maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk 

mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat 

pelajaran disampaikan, e-learning bisa diakses darimana saja yang memiliki akses ke 

Internet. Setelah itu jawaban yang didapat dikelompokan dan diurutkan berdasarkan 

rangking. Tabel 4.6 dibawah ini ringkasan dari resiko yang didapat. 

Tabel 4.7 Ranking Resiko per  Angkatan 

 Angkatan 2015  Angkatan 2016  

 

Angkatan 2017  

Soal Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jm

l 

%

  

Jm

l  

%  Jm

l  

% Jm

l  

%  Jml  % Jml  %  

1.  5 7

1 

2 29 1 5 71 2 29 1 4 67 2 33 2 

2.  4 5

7 

3 43 2 6 86 1 14 2 5 83 1 17 1 

3.  5 7

1 

2 29 1 5 71 2 29 1 4 67 2 33 2 

TOTAL: 7 orang 7 orang 6 orang 
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Dari tabel 4.7, dapat dilihat diketahui bahwa angkatan 2015 dan 2016 

cenderung setuju bahwa dengan menggunakan e-learning dapat meminimalkan risiko 

waktu, dengan menggunakan e-learning  dapat menghindarkan dari risiko 

kesalahpahaman materi. Untuk angkatan 2017 cenderung setuju bahwa dengan 

menggunakan e-learning dapat meminimalkan risiko kesalahan pembalajaran. 
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Tabel 4.8 Jumlah Resiko Secara Keseluruhan 

No Pertanyaan Jawaban 

  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1.  Menggunakan e-learning dapat 

meminimalkan risiko waktu karena cukup 

menghemat waktu belajar atau mengerjakan 

tugas jika menggunakan e-learning. 

14 70% 6 30% 

2.  Menggunakan e-learning dapat 

meminimalkan risiko kesalahan 

pembalajaran karena mahasiswa jadi lebih 

mengerti dnegan materi yang disampaikan. 

15 75% 5 25% 

3.  Menggunakan e-learning  dapat 

menghindarkan dari risiko kesalahpahaman 

materi karena materi yang ada didalamnya 

sudah disetujui oleh para pendidik. 

14 70% 6 30% 

 

Dengan menggunakan e-learning dapat meminimalkan risiko waktu. Hal ini 

didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa cukup menghemat waktu lah 

kalo belajar atau mengerjakan tugas pakai e-learning. Beberapa mahasiswa tidak 

setuju dengan hal tersebut. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan 



48 

 

bahwa soalnya kalo pakai e-learning harus cari satu persatu juga jadi kadang malah 

lama dan kalau pakai e-learning kan juga tergantung sama koneksi. Dengan 

berkembangnya mobiletechnology (dengan palmtop, bahkan telepon selular jenis 

tertentu), semakin mudah mengakses e- learning. Berbagai tempat juga sudah 

menyediakan sambungan internet gratis (di bandara internasional dan cafe-cafe 

tertentu), dengan demikian dalam perjalanan pun atau pada waktu istirahat makan 

siang sambil menunggu hidangan disajikan, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk 

mengakses e- learning. 

Dengan menggunakan e-learning dapat meminimalkan risiko kesalahan 

pembalajaran. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa 

menggunakan e-learning bisa meminimalkan risiko kesalahan pembalajaran dan  jadi 

lebih mengerti. Beberapa mahasiswa tidak setuju dengan menggunakan e-learning 

dapat meminimalkan risiko kesalahan pembalajaran. Hal ini didukung jawaban 

mahasiswa yang menyatakan bahwa menggunakan e-learning tidak soalnya gak 

selalu materi kuliah saya sama yang di e-learning itu sama, kadang materinya gak 

sama dengan yang saya pelajari, dan e-learning tidak selengkap dan sejelas materi 

dibuku. 

Dengan menggunakan e-learning  dapat menghindarkan dari risiko 

kesalahpahaman materi. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan 

bahwa menggunakan e-learning  menghindarkan dari risiko kesalahpahaman materi. 

Beberapa mahasiswa tidak setuju bahwa dengan menggunakan e-learning  dapat 
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menghindarkan dari risiko kesalahpahaman materi. Hal ini didukung jawaban 

mahasiswa yang menyatakan bahwa materi di e-learning itu kan banyak dan beda-

beda jadi kadang makah bingung untuk memahaminya, tidak terlalu berpengaruh juga 

sih sebenernya,  memang kadang materi yang disajikan berbeda. 

 

4.        Behavioral Intention To Use 

Intention to use merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan 

suatu teknologi (Davis, 1989). Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada 

seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, 

misalnya keinginan menambah peripheral pendukung, motivasi untuk tetap 

menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Setelah itu jawaban 

yang didapat dikelompokan dan diurutkan berdasarkan rangking. Tabel 4.8 dibawah 

ini ringkasan dari perceived ease of use yang didapat. 

Tabel 4.9 Ranking Behavioral Intention To Use per angkatan 

 Angkatan 2015  Angkatan 2016  

 

Angkatan 2017  

Soal Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

Jawaban Ran

k 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jm % Jm %  Jm % Jm %  Jml  % Jml  %  
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Dari tabel 4.9, dapat dilihat tabel tersebut diketahui bahwa angkatan 2015 dan 

2016 cenderung setuju bahwa mereka berencana untuk menggunakan fasilitas e-

learning,  mereka ingin selalu menggunakan e-learning,  mereka merencanakan 

untuk melanjutkan penggunaan e-learning. Angkatan 2017 cenderung setuju bahwa 

mereka merencanakan untuk melanjutkan penggunaan e-learning. 

 

Tabel 4.10 Jumlah Behavioral Intention To Use Secara Keseluruhan 

No Pertanyaan Jawaban 

l   l  l  l  

1.  5 7

1 

2 29 1 5 71 2 29 1 4 67 2 33 2 

2.  4 5

7 

3 43 2 4 57 3 43 2 4 67 2 33 2 

3.  5 7

1 

2 29 1 5 71 2 29 1 4 67 2 33 2 

4.  4 5

7 

3 43 2 4 57 3 43 2 4 67 2 33 2 

5.  5 7

1 

2 29 1 5 71 2 29 1 5 83 1 17 1 

TOTAL: 7 orang 7 orang 6 orang 
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  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1.  Mahasiswa berencana untuk menggunakan 

fasilitas e-learning karena membantu 

mahaiswa dalam mengerjakan tugas. 

14 70% 6 30% 

2.  Mahasiswa selalu ingin mencoba untuk 

menggunakan e-learning karena 

tampilannya menarik dan mudah digunakan. 

12 60% 8 40% 

3.  Mahasiswa ingin selalu menggunakan e-

learning karena mudah dipahami dan 

praktis. 

14 70% 6 30% 

4.  Mahasiswa berencana untuk menggunakan 

e-learning karena bisa digunkaan dimana 

saja. 

12 60% 8 40% 

5.  Mahasiswa merencanakan untuk 

melanjutkan penggunaan e-learning  karena 

memudahkan untuk mengerjakan tugas dan 

memahami materi yang diberikan dosen. 

15 75% 5 25% 

 

Mahasiswa berencana untuk menggunakan fasilitas e-learning dengan sering. 

Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa e-learning sangat 

membantu jadi pasti saya akan menggunakannya. Beberapa mahasiswa tidak setuju 

bahwa mahasiswa berencana untuk menggunakan fasilitas e-learning dengan sering. 

Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa ga, hanya akan 

memakai ketika saya membutuhkan dan lebih suka memakai buku. Pengembangan 

model pembelajaran elektronik seperti pada matakuliah computer memerlukan  

keterlibatan berbagai pakar, terutama pakar dosenan disatu pihak dan pakar teknologi 



52 

 

informasi dipihak lain, sehingga tercipta perpaduan dan penciptaan inovasi 

pembelajaran yang lebih simple dan fleksibel. 

Mahasiswa selalu ingin mencoba untuk menggunakan e-learning dengan lebih 

sering daripada orang awan lainnya. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang 

menyatakan bahwa mahasiswa selalu ingin mencoba untuk menggunakan e-learning 

dengan lebih sering. Beberapa mahasiswa tidak setuju bahwa mahasiswa selalu ingin 

mencoba untuk menggunakan e-learning dengan lebih sering daripada orang awan 

lainnya. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa 

lebih suka menggunakan buku. 

E- learning sebagai salah satu bagian dari teleedukasi memberikan alternatif 

cara belajar baru. Mahasiswa dan Dosen tidak berada dalam ruang dan waktu yang 

sama. Meskipun demikian, proses belajar dan mengajar tetap dapat berjalan dalam 

lingkungan virtual. Penerapan e-learning pada pembelajaran mata kuliah dapat 

menghemat biaya pengajaran dan pelatihan, akan tetapi memerlukan investasi yang 

sangat besar pada permulaanya, sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan 

mengakibatkan kerugian yangbesar, maka dari itu mahasiswa ingin selalu 

menggunakan e-learning. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan 

bahwa mahasiswa berencana untuk menggunakan e-learning pada setiap kali 

kesempatan belajar. Beberapa mahasiswa tidak setuju bahwa ingin selalu 

menggunakan e-learning. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan 

bahwa mahasiswa hanya akan menggunakan ketika saya benar-benar membutuhkan. 
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Mahasiswa berencana untuk menggunakan e-learning pada setiap kali 

kesempatan belajar. Hal ini didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa 

mahasiswa akan terus menggunakan e-learning dengan lebih sering menggunakan e 

learning. Beberapa mahasiswa tidak setuju bahwa mahasiswa berencana untuk 

menggunakan e-learning pada setiap kali kesempatan belajar. Hal ini didukung 

jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa hanya akan menggunakan 

kalau dibuku tidak ada dan hanya akan menggunakan ketika saya benar-benar 

membutuhkan. 

Secara ringkas e-learning perlu diciptakan seolah-olah mahasiswa belajar 

secara konvensional, hanya saja dipindahkan kedalam sistem digital melalui internet. 

Karena itu e- learning perlu mengadaptasi unsur-unsur yang biasa dilakukan dalam 

sistem pembelajaran konvensional. Pemanfaatan e-learning membutuhkan budaya 

belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar. Kurangnya interaksi antar dosen dengan 

mahasiswa atau bahkan antar mahasiwa itu sendiri bias memperlambat terbentuknya 

budaya atau values dalam proses belajar danmengajar. Sarana e-learning ini sangat 

positif sekali untuk dikembangkan dengan layanan yang lain seperti media 

komunikasi dalam format video atauvoice. Mahasiswa merencanakan untuk 

melanjutkan penggunaan e-learning karena membuat belajar lebih mudah. Hal ini 

didukung jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa akan melanjutkan 

penggunaan e-learning karena membuat belajar lebih mudah dan merencanakan untuk 

melanjutkan penggunaan e-learning karena membuat belajar lebih mudah. Beberapa 
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mahasiswa tidak setuju bahwa mahasiswa merencanakan untuk melanjutkan 

penggunaan e-learning karena membuat belajar lebih mudah. Hal ini didukung 

jawaban mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa merasa menggunakan buku 

lebih enak digunakan dan mahasiswa akan menggunakan e-learning tapi tidak 

sesering mugkin. 

Dengan demikian penerapan e-learning di perguruan tinggi diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain (1) Adanya peningkatan interaksi mahasiswa dengan 

sesamanya dan dengan dosen (2) Tersedianya sumbersumber pembelajaran yang 

tidak terbatas (3) E-learning yang dikembangkan secara benar akan efektif dalam 

meningkatkan kualitas lulusan dan kualitas perguruan tinggi (4) Terbentuknya 

komunitas pembelajar yang saling berinteraksi, saling memberi dan menerima serta 

tidak terbatas dalam satu lokasi (5) Meningkatkan kualitas dosen karena 

dimungkinkan menggali informasi secara lebih luas dan bahkan tidak terbatas. 

Keberhasilane-learning ditunjang oleh adanya interaksi maksimal antara 

dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan berbagai fasilitas dosenan, antara 

mahasiswa dengan pengan mahasiswa lainnya, dan adanya pola pembelajaran aktif 

dalam interaksi tersebut. Apabila pembelajaran bebasis pada web, maka diperlukan 

adanya pusat kegiatan mahasiswa, interaksi antar kelompok, administrasi penunjang 

sistem, pendalaman materi, ujian, dan materi online. Dari sisi teknologi informasi; 

internet memungkinkan perombakan total konsep-konsep pembelajaran yang selama 
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ini berlaku. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang murah dan mudah akan 

menghilangkan batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi dunia dosenan.  

Beberapa konsekuensi logis yang terjadi antara lain adalah (1) mahasiswa 

dapat dengan mudah mengambil materi pembelajaran dimanapun tanpa terbatas lagi 

pada batasan tempat dan waktu; (2) Mahasiswa dapat dengan mudah berguru dan 

berdiskusi dengan para tenaga ahli atau pakar di bidang yang diminatinya; (3) Materi 

pembelajaran bahkan dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa 

tergantung pada dimana mahasiswa belajar. Berbagai peluang tersebut masih 

menghadapi tantangan baik dari biaya, kesiapan infrastuktur teknologi informasi, 

masyarakat, dan peraturan yang mendukung terhadap kelangsungan e-learning. 


