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ABSTRACT

application, eLC intended to maximize the utilization of e-learning by faculty
members in the School of Medicine, Atma Jaya Catholic University of Indonesia.
Objective: To explore faculty members' perspectives about the internet and
computer technology in education before, during, and after the training by eLC.
Methods: This research is a mixed method research. The quantitative data
were obtained from the Internet Attitude Scale (IAS) questionnaire filled by
faculty members for four times and then were analyzed using Friedman test.
The qualitative data were obtained from the interviews which then transcribed
and were analyzed using content analysis method. IAS was filled out by 32
lecturers. This group was divided into two parts: 11 lecturers who followed two
times training and 20 lecturers who only followed a one-time training. Interviews
were gathered from 10 lecturers.
Results: The quantitative analysis showed increasing scores of the faculty
members' perspectives about the internet before (mean=3.569) and after the
training (mean=3.664). However, the defference was not significant (p=0.318 for
faculty members who experienced one time training and p=0.651 for faculty
members who had two times training). The qualitative analysis showed that the
faculty members had more positive perspectives about e-learning after eLC's
training. Participants also gave some suggestions for the development of eLC.
They also supported this program to be applied at the School of Medicine, Atma
Jaya Catholic University of Indonesia.
Conclusion: E-learning training from eLC increased faculty members' perspectives toward computer technology and internet. This training not only helped
the faculty members in mastering e-learning tools, but also the aplication of the
tools in teaching and learning program.
Key Word: e-learning, e-learning community, faculty members' perspectives

ABSTRAK
Latar Belakang: E-Learning Community (eLC) merupakan sebuah komunitas
beranggotakan sekelompok mahasiswa yang paham teknologi. eLC bertugas

Vol. 13, No.1, Februari 2014

17

DAMIANUS Journal of Medicine

untuk memberikan pelatihan kepada para dosen Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (FKUAJ) mengenai penggunaan
teknologi komputer dan internet, khususnya e-learning.
Tujuan: Untuk mengetahui sikap para dosen FKUAJ mengenai teknologi
komputer dan internet, baik sebelum maupun sesudah, diadakannya
pelatihan oleh eLC.
Metode: Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif.
Secara kuantitatif, dilakukan pengukuran dengan Internet Attitude Scale (IAS)
sebelum, setelah pelatihan, dan satu bulan setelah pelatihan. Metode kualitatif
dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa dosen yang
mengikuti pelatihan. IAS diisi oleh 32 orang dosen yang mengikuti pelatihan.
Kelompok ini terbagi dua bagian: 11 dosen yang mengikuti dua kali pelatihan
dan 20 dosen yang mengikuti satu kali pelatihan. Data wawancara diperoleh
dari 10 orang dosen.
Hasil: Analisis data kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan persepsi
dosen mengenai internet dari sebelum pelatihan (mean=3,569) hingga
sesudah pelatihan (mean=3,664) meskipun tidak signifikan dengan p=0,318
untuk dosen yang mengikuti satu kali pelatihan dan p=0,651 untuk dosen
yang mengikuti dua kali pelatihan. Data kualitatif menunjukkan hasil bahwa
para dosen memiliki persepsi yang lebih positif mengenai e-learning setelah
mengikuti pelatihan oleh eLC. Para dosen juga memberikan beberapa kritik
dan saran yang membangun untuk perkembangan eLC ini. Selain itu, para
dosen juga mendukung aktivitas eLC agar diberlakukan di Fakultas
Kedokteran Unika Atma Jaya.
Kesimpulan: Pelatihan e-learning oleh eLC memberikan peningkatan
perspektif mengenai teknologi komputer dan internet bagi para dosen.
Pelatihan oleh eLC dinilai membantu dosen mempelajari e-learning serta
memanfaatkannya dalam proses belajar mengajar.
Kata Kunci: e-learning, e-learning community, perspektif dosen

dosen menjadi lebih mudah dipahami.1 Maha-

PENDAHULUAN

siswa dapat menikmati cara belajar baru dengan
Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi
(TIK) yang pesat memberikan ragam perubahan

fitur-fitur menarik, seperti video dan gambar digital, yang memberikan kemajuan yang berarti

di beberapa aspek kehidupan manusia, seperti

pada penguasaan kognitif mereka.2 Bagi dosen

kesehatan, perekonomian, sosial, dan pendidik-

penggunaan e-learning memberikan kenyaman-

an. Dalam bidang pendidikan, kemajuan TIK ber-

an, fleksibilitas, serta meningkatkan respons

dampak pada metode pembelajaran electronic

mahasiswa terhadap penguasaan materi.3 Me-

learning (e-learning). Dalam bidang pendidikan

tode e-learning juga membuat mahasiswa dan

kedokteran, e-learning telah memberikan banyak

dosen tidak memiliki batasan terkait ruang dan

manfaat bagi mahasiswa dan dosen. Bagi maha-

waktu pembelajaran yang dapat berdampak bagi

siswa, manfaat yang dapat dirasakan adalah e-

pengurangan biaya operasional belajar me-

learning membuat instruksi yang diberikan oleh

ngajar.2
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Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indone-

berkaitan dengan sikap dosen terhadap teknologi

sia Atma Jaya (FKUAJ) telah mengadopsi e-

komputer dan penggunaan internet, serta pen-

learning sejak satu dekade ini. Aplikasinya sendiri

dapat dosen mengenai keberadaan eLC. Bila

dapat dilihat dari penyampaian materi ajar oleh

terdapat peningkatan sikap dosen FKUAJ ter-

para dosen yang sebagian besar menggunakan

hadap teknologi komputer dan internet dari

presentasi, penggunaan video serta audio, untuk

sebelum dan sesudah pelatihan, maka hasil ini

beberapa kelas PBL dan skills lab, AtmaLib yang

akan merujuk pada perspektif yang positif.

merupakan perpustakaan Unika Atma Jaya yang

Eksplorasi sikap dosen dapat diperoleh dari

berbasis online, dan pemanfaatan Moodle™. Na-

pendapat dosen mengenai eLC dan karyanya.

mun, pemanfaatan e-learning di FKUAJ dirasakan masih belum maksimal karena masih adanya
dosen yang belum mengetahui cara penggunaan
teknologi komputer serta internet yang benar. Hal
ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan juga keengganan para dosen tersebut
dalam mempelajari teknologi komputer dan internet.

METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi
eksperimental dengan memberikan perlakuan
berupa pelatihan e-learning kepada para responden (dalam hal ini adalah para dosen FKUAJ).
Pelatihan diberikan oleh eLC. Desain studi eksperimental yang digunakan adalah one group pre-

Dibutuhkan suatu langkah nyata untuk membantu

test posttest design untuk melihat perubahan dari

para dosen memahami penggunaan teknologi

sebelum dan sesudah pelatihan. Metode yang di-

komputer dan internet dengan benar. Inisiatif dari

gunakan adalah mixed method research yang

tim ini adalah dengan pembentukan suatu ko-

menggabungkan penelitian kualitatif dengan

munitas mahasiswa yang mahir dalam teknologi

kuantitatif dengan maksud agar sumber data

komputer dan internet, yang bertugas untuk

yang diperoleh dapat saling memperkaya infor-

membantu para dosen mengenai aplikasi dari e-

masi dan memperkuat validasi sumber data pe-

learning. Komunitas ini diberi nama e-learning

nelitian lain. Cara ini juga merupakan triangulasi

community (eLC). Diharapkan dengan adanya

data.

peningkatan kemampuan dosen dalam penguasaan teknologi komputer dan internet, sistem
pembelajaran dengan e-learning akan menjadi
semakin berkualitas.

Responden penelitian ini adalah seluruh dosen
yang mendapatkan pelatihan dari eLC mengenai
internet serta keterampilan menggunakan
teknologi komputer. Para responden tersebut

Penelitian ini ingin melihat efektif atau tidaknya

kemudian diminta untuk mengisi kuesioner

pembentukan e-learning community yang

Internet Attitude Scale (IAS) pada sebelum dan

memberikan pelatihan mengenai teknologi kom-

sesudah pelatihan, serta satu bulan sesudah

puter dan internet ditinjau dari perspektif dosen

pelatihan. Total peserta pelatihan 32 orang dosen

pengguna jasa eLC. Perspektif dosen yang positif

yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 11 dosen
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yang mengikuti dua kali pelatihan dan 20 dosen

kualitatif berupa data audio dan transkrip verba-

yang mengikuti satu kali pelatihan. Satu orang

tim, pengolahan data kualitatif dilakukan dengan

dosen diekslusi karena tidak bersedia mengisi

metode konten analisis. Tahap-tahap yang dilaku-

kuesioner. Dari peserta ini, dipilih 10 orang res-

kan adalah pembuatan kategori tematik sikap res-

ponden yang menurut peneliti kaya akan

ponden, lalu dilakukan inter-rater meeting untuk

informasi, karena aktif dalam pemberian infor-

menentukan kategori yang disepakati bersama.

masi maupun karena memiliki perubahan nilai

Dari kategori-kategori yang telah disepakati ber-

IAS yang signifikan, untuk dilakukan wawancara

sama, dilakukan analisis ulang oleh peneliti. Se-

langsung oleh peneliti.

lanjutnya, dilakukan triangulasi data antara data

IAS adalah kuesioner yang telah dimodifikasi dan
divalidasi dari kuesioner Computer Attitude Scale
(CAS) oleh Nickell dan Pinto (1986).1 IAS digunakan untuk mengukur sikap responden terhadap
internet yang diketahui dari jawaban responden
terhadap 20 pertanyaan pada kuesioner. Jawab-

kualitatif (wawancara dan jurnal peneliti) dan data
kuantitatif yang sebelumnya telah diperoleh dari
IAS. Pada tahap akhir, untuk menjamin dependability dan transferability data kualitatif, dilakukan
audit trail oleh auditor di luar tim peneliti yang independen. Auditor yang dipilih adalah pakar pene-

an dari kuesioner ini menggunakan skala Likert

litian kualitatif yang telah terbiasa mengecek data

(1=strongly disagree, 2=disagree, 3=undecided,

kualitatif.

4=agree, dan 5=strongly agree), sehingga didapatkan total skor 20 yang menunjukkan sikap
responden yang sangat buruk terhadap internet
dan skor 100 untuk sikap responden yang sangat
baik terhadap internet. Data kuantitatif dari IAS
diuji normalitasnya dengan Uji Saphiro-Wilk dikarenakan jumlah responden yang kurang dari
50 orang. Data menunjukkan distribusi yang tidak
normal, sehingga dilakukan uji nonparametrik
Friedman untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan nilai IAS.

HASIL
Hasil penelitian kuantitatif didapatkan dari
pengisian kuesioner IAS. Tabel deskriptif serta
hasil uji normalitas terdapat pada Tabel 1 dan 2.
Dikarenakan tidak seluruh distribusi data pada
pengujian tersebut memiliki distribusi normal,
maka untuk analisis data selanjutnya akan
digunakan Uji Nonparametrik Friedman. Hasil Uji
Nonparametrik Friedman menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pengisian

Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan

kuesioner IAS, baik sebelum maupun sesudah

wawancara terhadap 10 orang responden yang

pelatihan, baik untuk dosen yang mengikuti satu

telah diminta kesediaannya untuk diwawancarai.

kali maupun dua kali pelatihan.(Tabel 3) Walau-

Wawancara dilakukan oleh peneliti. Seluruh pro-

pun terdapat peningkatan di setiap pengisian

ses wawancara tersebut direkam dan kemudian

kuesioner setelah dilakukannya pelatihan, namun

data audio tersebut diketik ulang menjadi sebuah

secara statistik peningkatan tersebut tidak

transkrip verbatim. Setelah memperoleh data

bermakna.
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Hasil penelitian kualitatif didapatkan dari transkrip

ini membuat para dosen enggan mengikuti

verbatim wawancara serta jurnal penelitian yang

pelatihan e-learning, sedangkan untuk pelatihan

merupakan hasil observasi peneliti. Untuk peng-

oleh eLC yang telah diikuti, para dosen

olahan dan analisis data kualitatif, peneliti melaku-

menyatakan bahwa mereka menyukai sistem

kan metode konten analisis yang dimulai dengan

pengajaran yang diterapkan oleh eLC, yakni

membuat code tree dan code table. Code tree

sistem private dan approach langsung. Mereka

merupakan mind map yang berisi kode-kode

juga mengatakan bahwa terdapat banyak

yang menurut peneliti berhubungan dengan

manfaat yang para dosen rasakan, seperti

transkrip verbatim, sedangkan code table

menambah pengetahuan mengenai aplikasi e-

merupakan sebuah tabel yang berisi kode-kode

learning, serta membuat pekerjaan mereka

yang ada di dalam code tree beserta definisinya.

menjadi semakin efisien. Para dosen juga

Setelah itu, code tree dan code table diberikan

menyatakan bahwa sistem pengajaran yang

kepada keempat orang inter-rater untuk dibahas

diterapkan oleh eLC cocok untuk diberlakukan di

di inter-rater meeting agar didapat kategori-

FKUAJ mengingat padatnya jadwal dosen dan

kategori yang disepakati untuk dijadikan bahan

mahasiswa.

analisis dan pembahasan penelitian. Kategorikategori yang telah disepakati tersebut menghasilkan code tree dan code table baru yang terdapat
pada Gambar 1 dan Tabel 4. Kedua hasil tersebut
menunjukkan pandangan dosen terhadap eLC
dan pelatihan yang diselenggarakannya.

PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari kuesioner IAS, didapatkan
hasil berupa peningkatan skor IAS setelah
pelatihan, meskipun demikian secara statistik
peningkatan ini tidak signifikan. Hal ini bertolak

Terdapat dua bagian penting yang peneliti ta-

belakang dengan pengakuan dosen yang

nyakan kepada para dosen yang diwawancara,

diwawancara yang menyatakan bahwa terdapat

yaitu mengenai perspektif dosen mengenai e-

perubahan positif setelah mengikuti pelatihan dari

learning dan mengenai pelatihan oleh eLC yang

eLC. Tidak signifikannya perubahan yang dialami

telah mereka ikuti. Untuk perspektif terhadap e-

para dosen bisa disebabkan oleh tingkat

learning, para dosen menyatakan bahwa mereka

pengetahuan para dosen peserta pelatihan eLC

merasa bahwa e-learning sangat penting dalam

mengenai internet yang memang sudah cukup

membantu kegiatan mereka sebagai dosen.

baik pada awal pelatihan, sehingga peningkatan

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat be-

yang timbul pun tidak terlalu besar. Secara tidak

berapa faktor yang menghambat mereka untuk

langsung, hasil ini juga menunjukkan para dosen

menguasai dan mengaplikasikan metode e-learn-

yang menggunakan jasa eLC sangat mungkin

ing, seperti kurangnya pengetahuan, minimnya

adalah dosen yang memang sudah berminat

penggunaan, dan juga tidak efisiennya tempat

terhadap e-learning. Dengan kata lain, terdapat

dan waktu pelatihan yang selama ini telah diada-

kesenjangan yang belum tersentuh oleh eLC

kan di Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya. Hal

pada para dosen yang sama sekali belum
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Tabel 1. Uji normalitas data dosen yang mengikuti satu kali pelatihan
Kuesioner

Mean
Nilai
total

Mean
Soal

Standar
Deviasi

IK95%

Med

Min

Maks

Test of Normality

pre test

70,60

3,53

6,621

67,50 – 73,70

71

54

82

0,668*

post test 1

72,70

3,635

4,964

70,38 – 75,02

71,5

64

81

0,599*

post test 3

71,25

3,563

8,058

67,48 – 75,02

72

41

81

0,000

*dengan menggunakan Uji Saphiro-Wilk, dinyatakan normal bila p>0,05

Tabel 2. Uji normalitas data dosen yang mengikuti dua kali pelatihan
Kuesioner

Mean
Nilai
total

Mean
Soal

Standar
Deviasi

IK95%

Med

Min

Maks

Test of Normality

pre test

72,82

3,641

4,020

70,12 – 75,52

73

66

78

0,551*

post test 1

74,45

3,723

5,373

70,84 – 78,06

76

65

81

0,422*

post test 2

73,64

3,682

8,732

67,77 – 79,50

74

54

88

0,094*

post test 3

73,91

3,696

5,683

70,09 – 77,73

75

65

85

0,574*

*dengan menggunakan Uji Saphiro-Wilk, dinyatakan normal bila p>0,05

Tabel 3. Tabel hasil Uji Friedman
Uji Friedman
Pengisian kuesioner IAS oleh dosen peserta satu kali pelatihan

0,318

Pengisian kuesioner IAS oleh dosen peserta dua kali pelatihan

0,651

melakukan e-learning atau tidak mau

Di samping itu, sistem pengajaran secara pri-

melakukannya.

vate yang ditawarkan oleh eLC juga lebih disukai
oleh para dosen. Studi oleh Lundberg menyata-

Para dosen juga menyatakan bahwa mereka
menyukai sistem pengajaran yang disertai dengan aplikasi langsung yang ditawarkan oleh eLC.

kan metode peer teaching memang lebih disukai
oleh adult learner karena mereka dapat melakukan diskusi dan memperoleh tingkat pemahaman

Proses belajar demikian memang telah terbukti

yang lebih bermakna tanpa terkendala jadwal

efektif bagi adult learner, kelebihan dari sistem

pelatihan yang kurang fleksibel.6 Tidak hanya itu,

pembelajaran active experimental, yaitu lebih di-

para dosen juga menyukai situasi belajar infor-

minati dan dapat memberikan pemahaman yang

mal yang dapat membuat mereka merasa lebih

lebih dalam karena responden diajak berpikir dan

santai dan semakin mudah menerima informasi

langsung mengaplikasikan hal yang diajarkan.5

yang diberikan. Diharapkan dengan adanya be-
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Tabel 4. Code Table setelah pelaksanaan inter-rater meeting

Kode

Definisi

e-learning community

komunitas yang beranggotakan para dosen dan mahasiswa yang
bertugas untuk mengajarkan e-learning kepada para dosen

hubungan dosen dan
e-learning

persepsi dosen mengenai e-learning, terkait dengan kemampuan,
pemahaman, sampai penerapan yang dilakukan

pentingnya e-learning

pernyataan tingkat kepentingan dari e-learning dalam kehidupan,
menyangkut penggunaan, aplikasi dalam berbagai bidang, serta
kebutuhannya untuk mengerjakan tugas

pemahaman e-learning

pernyataan tingkat pengetahuan seseorang mengenai e-learning,
baik dari segi teori maupun praktik di lapangan

faktor penghambat

segala sesuatu yang membuat pemahaman mengenai e-learning
tersebut tidak bisa dicapai

waktu tidak fleksibel

Kendala waktu bila pelatihan dilakukan formal dalam tenggat waktu
tertentu (misalnya dari pagi sampai siang hari) dan kaku sifatnya
yang bertempat di lain kampus

usaha yang dilakukan

tindakan yang diambil untuk meningkatkan kemampuan dari
penggunaan e-learning

pelatihan e-learning
oleh eLC

suatu bentuk pelatihan bermaterikan e-learning yang diberikan
kepada dosen oleh mahasiswa anggota e-learning community

pengalaman pelatihan

pernyataan mengenai perasaan, persepsi, hal positif, maupun hal
negatif yang dirasakan selama mengikuti pelatihan e-learning

manfaat yang diperoleh

segala sesuatu yang bermakna positif dan berguna bagi seseorang
yang didapat dari pelatihan e-learning

kendala pelatihan

segala sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan pelatihan

kritik

tanggapan mengenai uraian pertimbangan baik atau buruknya
pelatihan

saran

pendapat yang dikemukakan untuk peningkatan kualitas pelatihan

perubahan yang dirasakan

perbedaan perasaan, pemahaman, maupun kemampuan yang
dirasakan sebelum dan sesudah pelatihan

rencana aplikasi

pernyataan dosen akan menggunakan aplikasi e-learning yang telah
diajarkan oleh eLC
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Gambar 1. Code tree setelah pelaksanaan inter-rater meeting

berapa nilai positif ini, para dosen dapat semakin

sangat membantu untuk sumber belajar walau

termotivasi untuk mempelajari e-learning.

kehadirannya belum bisa menggantikan metode

Semua nilai positif yang ditawarkan oleh eLC tidak
selalu bersambutan baik. Terdapat beberapa dosen yang masih enggan mengikuti pelatihan ter-

pengajaran langsung.9 Masukan ini merupakan
saran yang bermakna bagi perkembangan eLC
di kemudian hari.

sebut. Keengganan tersebut dapat disebabkan

Sikap dosen FKUAJ terhadap penggunaan tek-

karena padatnya jadwal yang mereka miliki dan

nologi komputer dan internet tampak dari peneliti-

juga rendahnya motivasi. Adult learner akan me-

an ini. Para dosen telah mengetahui pentingnya

miliki motivasi belajar yang lebih tinggi jika ber-

penggunaan e-learning di kalangan pengajar. Me-

hubungan dengan pekerjaan serta kebutuhan

reka pun mengetahui manfaatnya, seperti mem-

mereka, sehingga penulis berasumsi bahwa topik

buka akses informasi seluas-luasnya tanpa ter-

pengajaran yang disediakan kurang menarik bagi

hambat masalah jarak dan waktu, serta untuk

7

beberapa dosen. Hal ini dapat diantisipasi dengan pengadaan tanya jawab mengenai topik elearning yang ingin dipelajari oleh dosen sebelum
dilakukannya pelatihan.8

meningkatkan pemahaman para pembelajar.10
Meskipun demikian, mengetahui manfaat serta
pentingnya e-learning tidaklah linier dengan jumlah dosen yang tidak mengaplikasikan metode

Beberapa dosen juga menyarankan adanya

tersebut ke dalam sistem pengajaran mereka.

penyediaan modul pembelajaran untuk menjadi

Hasil ini dapat merujuk pada anggapan bahwa

bahan belajar saat pelatihan tidak berlangsung.

penggunaan e-learning bukanlah kepentingan

Modul pembelajaran terutama modul video akan

bagi para dosen, bukan merupakan suatu keha-
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rusan, dan kendala masalah teknis yang menjadi

Perkembangan sikap seseorang terhadap suatu

alasan.11-12 Hasil ini juga secara langsung menun-

konsep tentu tidak seragam dan tidak dapat diper-

jukkan betapa sulitnya mengajak para dosen

oleh dalam waktu singkat. Keterbatasan pene-

menggunakan metode baru, sementara metode
yang sudah usang perlu ditinggalkan. Tampaknya, tataran ide lebih diterima, sementara tataran
praktik tidak kunjung dimulai oleh para dosen.

litian ini terutama terletak pada pertemuan dosen
dan anggota eLC yang hanya dua kali. Jika pelatihan atau frekuensi pertemuan lebih sering,
maka perubahan sikap ataupun penguasaan materi tentu akan lebih dalam. Jika aktivitas ini terus

Berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner IAS

dilanjutkan atau ingin direproduksi pada unit lain,

dan wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil

maka kami usulkan agar pelatihan eLC terhadap

bahwa dosen FKUAJ memiliki perspektif yang

dosen dilakukan minimal empat kali pertemuan.

positif dalam penggunaan teknologi komputer dan
internet. Hasil rata-rata pengisian kuesioner IAS
sebelum dilakukannya pelatihan adalah 3,569
dan menjadi lebih baik lagi setelah dilakukannya

Pengamatan terhadap perubahan dan penguasaan materi e-learning bagi dosen dapat diamati
lebih luas.

KESIMPULAN

pelatihan (rerata=3,664). Perspektif dosen yang
positif juga ditemukan di Turki dan Bosnia, yang

Dari hasil penelitian tentang perspektif dosen

memiliki nilai rerata 3,55.13

FKUAJ terhadap penggunaan teknologi komputer
dan internet dan tentang efektivitas e-learning

Namun setelah satu bulan pelatihan, terlihat ada-

community (eLC) dapat disimpulkan bahwa ke-

nya penurunan dari nilai perspektif para dosen.

lompok dosen yang mengikuti satu maupun dua

Penurunan tersebut dapat disebabkan karena

kali pelatihan e-learning oleh eLC mengalami

tidak diaplikasikannya materi pelatihan yang telah

peningkatan pemahaman mengenai teknologi

diajarkan. Semakin sering seseorang menger-

komputer dan internet. Peningkatan tersebut ter-

jakan sesuatu dengan internet, akan semakin baik

lihat dari hasil kuesioner Internet Attitude Scale

pula persepsi yang dimilikinya.14 Oleh karenanya,

(IAS), wawancara dengan beberapa dosen, dan

tanpa aplikasi nyata dari para dosen, hal ini se-

observasi peneliti. Secara umum, perspektif do-

perti melakukan pekerjaan sia-sia. Penurunan
persepsi dosen sebulan setelah pelatihan juga
sesuai dengan hasil observasi peneliti, yaitu
pengakuan beberapa dosen yang menyatakan
belum diaplikasikannya materi ajar setelah
dilakukannya pelatihan. Fakta ini semakin mem-

sen mengenai penggunaan teknologi komputer
dan internet sudah positif. Para dosen cukup
banyak mengemukakan pendapat mereka terkait
e-learning, seperti manfaat dan aplikasinya. Perspektif dosen FKUAJ terhadap internet dapat
dilihat dari hasil pengisian kuesioner IAS. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa sikap para dosen

perkuat pernyataan dalam paragraf sebelumnya

sebelum mengikuti pelatihan oleh eLC termasuk

bahwa dosen berhenti pada tataran ide untuk ber-

dalam kategori positif dan mengalami pening-

ubah, tak sanggup menjadikan tataran ide

katan walaupun tidak signifikan setelah pelatihan

sebagai praktik perubahan.

oleh eLC.
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