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Abstrak - Karakteristik di era revolusi industri 4.0 meliputi 

digitalisasi, interaksi antara manusia dengan mesin, serta 

penggunaan teknologi informasi. Kini bermunculan teknologi 

yang dapat menggantikan peran manusia di bidang industri. 

Itu sebabnya pendidikan tinggi harus mengoptimalkan 

pembelajaran yang bersifat siber dengan mempersiapkan 

pembelajaran daring (dalam jaringan). Dalam istilah E-Learning 

dapat dijelaskan pembelajaran yang dijalankan dengan 

memanfaatkan teknologi internet dengan menggunakan 

rangkaian elektronik yang bertujuan untuk memberikan 

pengalaman yang paling efektif dan efisien bagi mahasiswa dan 

dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Penelitian ini telah dilakukan dengan menerapkan desain 

penelitian kualitatif, mengumpulkan data dalam studi 

dokumentasi, observasi, dan wawancara.  

 

Kata kunci - Pendidikan Era Revolusi 4.0, e-learning, model 

pembelajaran e-learning 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di pendidikan tinggi menggeser paradigma 

pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang 

berbasis teknologi (education based technology) pada era 

revolusi 4.0 sekarang ini. Teknologi selalu disandingkan 

dengan istilah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan 

merupakan usaha manusia untuk memahami gejala 

fakta alam, dan melestarikan pengetahuan tersebut 

secara konseptional dan sistematis. Sedangkan 

teknologi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan 

ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan dan 

kesejahteraan. Karena hubungan tersebut maka 

perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dengan 

perkembangan teknologi, demikian pula sebaliknya. 

Melalui perkembangan teknologi ini muncul model 

pembelajaran yang disebut e-learning.  

Tantangan berikutnya adalah rekonstruksi 

kurikulum pendidikan tinggi yang responsif terhadap 

revolusi industri juga diperlukan, seperti desain ulang 

kurikulum dengan pendekatan human digital dan 

keahlian berbasis digital. Pembelajaran e-learning atau 

sering disebut dengan pembelajaran berbasis web. E-

learning atau electronic learning dapat dijelaskan 

pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi internet dengan menggunakan rangkaian 

elektronik seperti LAN (local area network), WAN (wide 

area network), dan PAN (personal area network) yang 

berhubungan dengan WI-FI (wireless fidelity). Teknologi 

internet memberikan kemudahan bagi siapa saja dan 

kapan saja dengan mudah dan cepat. Pemanfaatan 

internet sebagai media pembelajaran mengondisikan 

mahasiswa untuk belajar secara mandiri.  

Secara konseptual, kualifikasi dalam Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disusun 

seperti; a) ilmu pengetahuan, b) pengetahuan, c) 

pengetahuan praktis, d) keterampilan, e) afeksi, dan f) 

kompetensi. Dalam kualifikasi KKNI ini mahasiswa 

harus mampu dalam bidang kerjanya masing-masing. 

Demikian mahasiswa dapat memanfaatkan peluang dan 

keleluasaan untuk mengembangkan segenap kapasitas 

dan kemampuannya dengan menggunakan teknologi. 

Model pembelajaran aktif dan interaktif yang telah 

dikemas dalam pembelajaran kolaboratif dan 

kooperatif. Aktivitas pembelajaran seperti ini untuk 

mendorong mahasiswa dalam mengeksplorasi bidang 

ilmu yang diminatinya dan kemudian membangun 

pengetahuannya secara bertanggung jawab yang pada 

akhirnya mencapai kompetensi sebagaimana ditetapkan 

di dalam kurikulum. 

Pada penelitian terdahulu yang menjadi 

analisis peneliti penerapan perangkat pembelajaran 

yang dihasilkan efektif dalam menggunakan perangkat 

pembelajaran matematika dengan strategi think talk 

write berbasis blended learning dapat meningkatkan 

kemampuan menulis matematik (Supandi, 2013). Ada 

pula pengembangan media berbasis web enhanced 

course menghasilkan sebuah web pembelajaran bagi 34 

mahasiswa untuk belajar mata kuliah Fisika Dasar 2 

yang dapat membantu mahasiswa dalam 

memvisualisasikan pokok bahasan dengan 

menggunakan animasi, gambar dan virtual laboratory. 

Pada penelitian peneliti terdahulu (Alfitriani, 2011)“The 

Effect of video based mobile learning on students’ writing 

skill” di SMK Negeri Malang dengan sampel 79 siswa 

kelas 10 memberi dampak positif pada pengaruh 

penggunaan teknologi pada pembelajaran model m-

Learning terhadap menulis mereka.  

Maka peneliti menganalisis penelitian 

pembelajaran e-learning di UMSU. Umsu merupakan 

salah satu universitas islam di kota medan. UMSU 

bertekad menjadikan "Wacana Keilmuan dan 

Keislaman" sebagai filosofi penyelenggaraan dan 

pengembangan institusi pendidikan tinggi. 

Penyelenggaraan dan pengembangan Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara berusaha 

mengintegrasikan antara nilai-nilai keilmuan keislaman 

sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang 
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menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 

dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.  

II. PENDIDIKAN TINGGI DI ERA REVOLUSI 4.0 

 

Ada beberapa karakteristik pendidikan tinggi di era 

revolusi 4.0 yang dapat dijadikan peluang bagi 

masyarakat; 

 

a) Lulusan perguruan tinggi harus memiliki jiwa 

kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja 

baru. 

b) Lulusannya harus memiliki kompetensi yang 

mumpu untuk bersaing secara global, karena akan 

mempengarungi segala aspek kehidupan manusia 

dan menentukan perkembangan ekonomi ke 

depannya. 

c) Menghasilkan lulusan yang terampil dalam aspek 

literasi data, literasi teknologi dan literasi 

manusia. 

d) Menciptakan sumber daya yang inovatif dan 

adaptif terhadap teknologi, disediakan 

penyesuaian sarana dan prasarana pembelajaran 

dalam hal teknologi dengan big data. 

e) Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi 

dapat mengoptimalkan pembelajaran dari face to 

face, blended learning, e-learning, m-learning 

maupun full online learning. 

f) Lulusan perguruan tinggi terus meningkatkan 

kompetensi dan kemampuan di berbagai bidang 

kehidupan sehingga tidak tertinggal dengan 

kemajuan teknologi. 

 

III. E-LEARNING 

E-Learning yaitu merupakan suatu transformasi 

proses belajar-mengajar di dalam ruangan kelas dengan 

menggunakan teknologi internet. Teknologi yang 

digunakan dengan kecepatan dan tidak terbatasnya 

tempat dan waktu untuk mengakses informasi. 

Kegiatan belajar lebih mudah dilakukan oleh mahasiswa 

kapan saja dimana saja dan dirasakan aman bagi 

mahasiswa tersebut.  

Pengertian e-learning dapat diartikan 

pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan 

rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) 

(Nicolas, 2003), untuk mengirimkan serangkaian solusi 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan (Laksmi Dewi, 2010), dan memformulasi, 

mengorganisir, membuat pengalaman belajar lebih 

bebas (Wiliam Horton, 2011). 

Secara umum terdapat dua persepsi dasar 

pengertian tentang E-Learning yaitu:  

1. Electronic based e-learning adalah pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 

terutama yang berupa elektronik. Artinya, tidak hanya 

internet, melainkan semua perangkat elektronik 

seperti film, video, kaset, OHP, Slide, LCD, projector, 

dan lain-lain. 

2. Internet Based, adalah pembelajaran yang 

menggunakan fasilitas internet yang bersifat online 

sebagai instrument utamanya. Artinya, memiliki 

persepsi bahwa e-learning haruslah menggunakan 

internet yang bersifat online, yaitu fasilitas komputer 

yang terhubung dengan internet. Artinya pembelajar 

dalam mengakses materi pembelajaran tidak terbatas 

jarak, ruang dan waktu, bias dimana saja dan kapan saja 

(any where and any time). 

Dalam penggunaan e-learning yang harus diperhatikan 

pada prinsip-prinsip pedagogis, yaitu  

a) Institutional support; menyajikan prinsip dukungan 

dari kampus untuk menyediakan fasilitas internet 

b) Course development; mengembangkan bahan ajar 

dengan menggunakan service management melalui 

program e-learning 

c) Teaching and learning; membuat belajar mengajar 

dengan dukungan media teknologi  

d) Course structure; susunan jadwal mata kuliah yang 

mendukung dengan menggunakan service 

management melalui web 

e) Students support ; mahasiswa dan guru mampu 

menggunakan sistem jaringan web yang dilakukan 

pada program e-learning 

f) Faculty support; kelas dan lingkungan belajar 

mendukung jaringan internet yang luas. 

g) Evaluation and assessment; memberikan tugasan 

dan penilaian melalui web yang tersedia.   

Soekartawi (2003) dikutip dari Dinn (2010) 

mengidentifikasi bahwa keberhasilan penerapan e-

learning sangat bergantung kepada penilaian apakah;  

a) E-Lerning sudah menjadikan suatu kebutuhan,  

b) Tersedianya infastruktur pendukung seperti 

telepon dan listrik,  

c) Tersedianya fasilitas jaringan internetdan koneksi 

internet,  

d) Software pembelajaran, 

e) Kemampuan dan keahlian orang yang 

mengoprasikannya,  

f) Dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan 

program e-learning. 

Dalam mencapai keberhasilan pengembangan e-

learning dibutuhkan model rancangan e-learning. 

IV. MODEL PEMBELAJARAN E-LEARNING 

 

Model pembelajaran yang dirancang dengan 

mengintegrasikan pembelajaran bebasis web dalam 

program pembelajaran tatap muka. Proses 

pembelajaran tatap muka dilakukan dengan pendekatan 

Student Centered Learning (SCL) melalui kerja 

kelompok. Konsep pembelajaran berbasis e-learning 

sangat membantu dalam penyampaian materi sehingga 

menarik dan memikat serta memotivasi mahasiswa 

untuk lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan.  
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Model e-learning disampaikan melalui 

teknologi dalam proses pembelajaran. Pengantar e-

learning merupakan, diantarnya; 

 

a. Access to resource, merupakan penyampaia yang 

dapat diakses informasi, ilmu pengetahuan, dan 

bahan ajar melalui internet yang akan disampaikan 

oleh dosen melalui service management adalah 

bagian dari pembelajaran.   

b. Collaboration, melakukan komunikasi dan 

kolaborasi antar media elektronik, baik itu 

antarindividu maupun antarkelompok, beberapa 

fasilitas canggih mendukung lewat teknologi 

internet yang digunakan seperti e-mail, browsing, 

chat group, video, TV interaktif atau animasi. 

c. Education, perlunya forum untuk menjelaskan 

maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui 

bersam secara langsung. Keberhasilan sebuah 

proses pembelajaran juga ditentukan oleh 

pemahaman mahasiswa tentang apa, mengapa dan 

bagaimana proses belajar dan mengerjakan tugas. 

d. Interaction, metode belajar mengajar 

berkolaborasi tatap muka dan menggunakan 

teknologi jaringan internet. Memberikan 

pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan 

mengerjakan tugas secara kelompok. 

 

Gambar dibawah ini merupakan model e-learning yang 

dirancang antara teknologi dan proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. model e-learning 

 

Pembelajaran model e-learning adalah 

pembelajaran berbasis web yang termasuk ke dalam 

Web Centric Course, dimana sebagian bahan belajar, 

diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan, dilakukan 

secara tatap muka. Pembelajaran ini mengkombinasikan 

pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran melalui 

internet.  

Rancangan pembelajaran dapat dikembangkan 

berdasarkan model desain pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan 

dalam menyusun rancangan pembelajaran adalah: 

 

a. Tahap 1: Instructional Goal 

Langkah awal menyusun rancangan 

pembelajaran adalah menyusun dan mengidentifikasi 

tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada 

mahasiswa. 

b. Tahap 2: Instructional Analysis 

 Tujuan dari analisis pembelajaran adalah 

menentukan ketrampilan-ketrampilan apa yang akan 

dilibatkan dalam mengajarkan materi yang akan 

disampaikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Tahap 3: Entry behavior and learner characteristic. 

Tahapan ini berhubungan kapasitas mahasiswa 

sebagai subjek yang akan menerima materi sehingga 

tujuan yang disusun ssisesuaikan dengan entry behavior. 

Salah satu karakteristik mahasiswa dapat mengkotrak 

mata kuliah.  

d. Tahap 4: Performance Objectives 

 Setelah merumuskan tujuan, dan merumuskan 

standart kompetensi serta kompetensi dasar, dan perlu 

juga dirumuskan indicator pencapaian hasil belajar. 

e. Tahap 5: Crirerion-Referenced Test Items  

Menyusun test dari hasil tujuan dan 

kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. 

f. Tahap 6: Instructional Strategy  

 Strategi dapat ditetapkan berdasarkan fasilitas 

yang ada, kondisi dan karakteristik mahasiswa, 

karakteristik lingkungan, dan tentu kesesuaian dengan 

kompettensi yang diharapkan. 

g. Tahap7: Instructional Material 

 Mengembangkan bahan/ isi, prinsip yang 

diperhatikan dalam mengembangkan bahan adalah 

mampu menunjang ketercapaian tujuan, sesuai urutan 

tujuan, memiliki sifat berkelanjutan, memberikan 

informasi, serta materi harus factual dan konseptual.   

h. Tahap 8: Evaluation  

 Tujuan dari evaluasi adalah untuk 

memperbaiki pembelajaran dan melihat sejauh mana 

efektifitas pelaksanaan pembelajaran dapat dipahami 

oleh siswa, sehingga dosen dapat membuat feedback 

tentang pembelajaran itu seharusnya dilakukan. 

Memeriksa hasil belajar, lebih menekankan pada 

pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap 

materi pembelajaran yang diberikan.  

 

V. PEMANFAATAN E-LEARNING 

 

Kelebihan model pembelajaran e-learning 

dengan memanfaatkan internet, khususnya dalam 

pendidikan perguruan tinggi, antara lain: 

 

1. Tersedianya fasilitas e-moderating dimana dosen 

dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara 

mudah melalui fasilitas internet secara reguler 

atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu 

dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan 

waktu. 

2. Dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan 

ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui 

internet.  

3. Siswa dapat belajar (me-review) bahan ajar setiap 

saat dan dimana saja apabila diperlukan mengingat 

bahan ajar tersimpan di computer. 

4. Bila mahasiswa memerlukan tambahan informasi 

yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia 

dapat melakukan akses internet. 
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5. Dosen atau mahasiswa dapat melakukan diskusi 

melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah 

peserta yang banyak. 

6. Berubahnya peran mahasiswa dari yang pasif 

menjadi aktif. 

7. Relative lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang 

tinggal jauh dari perguruan tinggi dapat 

mengaksesnya.  

VI. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian kualitatif ini telah dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan “Penelitian Pengembangan” 

(Research and Development). Menurut Borg and Gall 

(1989:782), yang dimaksud dengan model penelitian 

dan pengembangan adalah “a process used develop and 

validate educational product”. Research and Development 

juga bertujuan untuk menjawab kemajuan dalam 

membaca bacaan pada mata kuliah Reading yang 

bersifat praktis melalui ‘applied research’, yang 

digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik 

pendidikan. Dalam penelitian ini Research and 

Development telah dimanfaatkan untuk menghasilkan 

model pembelajaran e-learning. 

Data penelitian telah dikumpulkan 

menggunakan penelitian kualitatif dengan populasi 

keseluruhan pada mahasiswa semester I Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris pada semester   Ganjil 

2015/20016 sebanyak 44 orang mahasiswa kelas IA 

sore di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Pengumpulan data telah digunakan Deviant case 

sampling (dalam Louis, 2007) dengan mengumpulkan 

data analisis percakapan (conversation analysis) dengan 

cara menggunakan tape recorder percakapan-interaksi, 

traskrip percakapan panjang. Maka telah ditentukan 

sebagai sample pada penelitian nantinya. Penelitian 

dilakukan untuk menggembangkan pembelajaran di 

universitas.  

 Lokasi penelitian akan dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, didaerah Medan. 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara 

mengobservasi, wawancara, dan menganalisa.  

 

VII. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN E-

LEARNING 

 Pelaksanaan elektronik-learning 

menggunakan e-mail dan elektronik yang telah 

disambung pada jaringan, sehingga mahasiswa dapat 

mengakses melalui smartphone, tablet, laptop.  

Penerapan e-learning dapat dilakukan 

dengan cara memasang (embed) dokumen 

berbentuk Word, Excel, PPT  dan  PDF  pada   

blog  atau  website  kita  melalui   google  docs.  

Google docs merupakan media penyimpanan 

berbagai dokumen kita yang dapat dilihat secara 

langsung secara online tanpa mendownloadnya 

terlebih dahulu. Bagi anda yang baru pertama kali 

masuk ke google docs, maka anda harus setuju 

dengan peraturan yang di buat oleh google. 

Berikut adalah cara embed/ pasang dokumen 

google drive pada blog atau website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah ini diambil dari teknisi e-learning 

UMSU, adalah; 

 

Langkah 1 : upload file ke google docs. 

a. Silahkan login ke http://docs.google.com dengan 

account gmail anda. 

b. Klik tab Upload yang berada di sebelah kiri atas 

layar monitor anda. 

 

 

 
 

c. Klik tombol browse… di bawah tulisan Browse 

your computer to select a file to upload: 

d. Masukan file yang ingin anda upload (word, excel, 

power point). 

e. Klik tombol Upload File yang ada di sebelah 

bawahnya. 

f. Tunggu beberapa saat sampai file anda terupload 

semuanya (tergantung dari besarnya file serta 

kecepatan koneksi anda). 

g. Jika sudah terupload, anda bisa mengeditnya jika 

mau. yaitu dengan mengeklik dokumen yang telah 

terupload pada menu My drive. 

h. Kemudian pilih bagikan 

 

 

 
 

 

 

i. Maka muncul menu sharing settings. 

j. Copy link to share ke notepad atau text editor 

lainnya. 

http://docs.google.com/
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k. Kemudian klik Selesai 

l. Yang kita butuhkan bukanlah semua kode yang 

sudah kita copy sebelumnya (perhatikan kode yang 

berwarna kuning-itu kode yang kita butuhkan) 

https://docs.google.com/document/d/1KzgroUVft1

46VRZAZweRSTrI8_JNE9BTvjV4F6cpY4w/edit  

m. maka yang kita copy cukup kode 

1KzgroUVft146VRZAZweRSTrI8_JNE9BTvjV4F6c

pY4w 

n. Terakhir, paste kode di bawah ini pada postingan 

blog dengan mengganti “(paste disini)”    termasuk   

tanda   kurung   "()"]dengan   kode   yang   sudah   kita   

dapat sebelumnya, (untuk ukuran bisa disesuaikan 

sendiri) 

<iframesrc="https://docs.google.com/viewer?srcid

=(pastedisini)&pid=explorer&chrome=false&embe

dded=true" width="500" height="500"></iframe>  

o. Selesai. 

 

Langkah 2 : posting kode google docs ke blogger. 

a. Silahkan login ke blogger dengan ID anda. 

b. Klik Posting Baru. 

c. Silahkan anda buat postingan yang anda inginkan. 

d. Ketika anda mau menyisipkan kode yang dari 

google docs, klik terlebih dahulu tab 

e. Edit HTML ( jangan yang compose) 

f. Paste kode google docs yang ada di notepad tadi 

pada tempat yang anda inginkan. 

g. Klik Tombol MEMPUBLIKASIKAN POSTING. 

h. Silahkan lihat hasilnya. 

i. Selesai. 

 

Demikian posting tentang   Cara Memasukan File 

Word, Excel, PPT dan PDF Ke Blog. 

Berikutnya dapat dilakukan oleh teknisi e-learning 

UMSU, mahasiswa dapat melihat secara online melalui 

smartphone, tablet, laptop masing-masing. 

Mahasiswa dapat mengakses dan berkolaborasi dengan 

meng unduh file melalui blog e-learning yang telah di 

unggah oleh teknisi. Mereka bisa mengakses langsung 

menggunakan elektronik masing-masing.  

Mereka cukup mengetik nama file , seperti dibawah ini; 

 

http://kuliahmedan.blogspot.com/2015/11/internet-

modul-reading-semester-i.html 

 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat mengakses melalui smartphone 

dengan mengetik file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. Mahasiswa mengakses menggunakan 

smartphone 

 

Setelah di ketik file akan keluar dan secara otomatis 

meminta unduh file, maka akan keluar modul Reading 

yang dimaksud; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. Mahasiswi mengunduh file 

 

Dari hasil unduh yang telah dilakukan mahasiswa dan 

dosen, maka terlihat unduhan file modul yang 

digunakan dalam pembelajaran, seperti dibawah ini; 

 

 
 

Gambar IV. file modul e-learning 

 

VIII. KESIMPULAN 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1KzgroUVft146VRZAZweRSTrI8_JNE9BTvjV4F6cpY4w/edit
https://docs.google.com/document/d/1KzgroUVft146VRZAZweRSTrI8_JNE9BTvjV4F6cpY4w/edit
http://kuliahmedan.blogspot.com/2015/11/internet-modul-reading-semester-i.html
http://kuliahmedan.blogspot.com/2015/11/internet-modul-reading-semester-i.html
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Penelitian ini telah dijalankan di UMSU, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran e-learning 

dapat diterapkan di beberapa fakultas UMSU dengan 

menggunakan media elektronik seperti smartphone, 

laptop, tablet dan lain sebagainya. Dengan 

menggunakan model pembelajaran e-learning dapat 

memudahkan dosen dan mahasiswa seperti; mudah 

melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang 

menjadi tanggung-jawabnya sesuai dengan tuntutan 

perkembangan keilmuan, Memeriksa jawaban 

mahasiswa dan memberitahukan hasilnya kepada 

mahasiswa. Sebagai saran para pembaca dan peneliti, 

dalam penelitian ini perlu adanya penelitian tindakan 

pada subjek di UMSU untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaaran secara langsung. Penelitian ini telah 

menjelaskan beberapa penerapan e-learning di salah 

satu universitas islam di kota medan. 
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