
' umal Da aAgung

Aplikasi Balutan Modern (Moderu llound Dresstng)

? ::: ::::: ::::::: ::::::::: : ::.
Trend Dan Issae Perkembangan pelayanon Keperciratan

::: :*::::::::::: Zu'kamain Nasu,ion

Profabnalisme Keperuwatan Dalum Lkgkup Keperawatan

Y:* l*'* ::::::::::::: :: :,^* :::: Rosi,a saragih
Menhgkotkan Pengetahuan Renoja pafii rentang Kehamllan

?.:::.::y:. ..........Ganda sigaringsing
ManaJenun Perawatan lllhus Dekubttns pada Kticn Dengan

::::*:' !:::::!:::: ::*31,e,,iDosrianisi,opu

::::::*'"::y:: ::::::: 
,::y:y: 

r.os,en ramba
Pengaruh Pendekatan Pembetajaran Dan pengu.osaan Kosahds
Terhadap Kemanryuan Menults Mahoslswa rurusan pGsD FIp

!:.:::y.:*.':**. ....sehatiKaban
Pengunaan Konsruksi Baja pada Bangunan-Bangunan
Infrastru*tar

.:............ .. Robinson Sidjabat
Aiulisa Kadar Asam Borot Dalom Bedak yang Beredar

?: :::: :::: !;'lru'ranss'nannr
'*::!:.:y"*''**';;:'';;*:;;;
Kqafuian Pancosila Tidah Boleh Diabaikan

Pemb uatan surfaktan s r1-Dilouroil-D-,sorbitol Darl Ester
1,2 : 5,6 -Di-0-Propiliden-3,4elhuroil-D-Sorbitol

i

Volume )ilI No. 03 / Desember 12007

No.ISSN t 085L7296 STT No. z 2l9TlSKlDm.IEN PPG/STT/I996



Jurnal D arrna Agung
Volume XII No.03 /Desember I 20/0'7

Pelindung:
Ketua Umum YPDMSTP/APP-DA
(Ny. Sariaty P.R. Siregar br Pardede)

Penasehat:
Rektor Universitas Darma Agung
(Prof, Dr. Robert Sibarani, M.S.)

Penanggungjawrb :
PembantuRektor I UDA

(Dr. Binsar Panjaitaru M.pd.)

Pemimpin Redaksi:
Ka. Lemlit UDA
(Dr. B. Panjaitan)

Sekretaris Redaksi:
Torang P. Simanjuntak, SE

Penyunting Ahti :
Dr. Efendi Napitupul'" M.pd. Universitas Negeri Medan
Dr. Berlin sibarani, M.pd. universitas Negeri Medan' 
Faisal Akbar Nasution, sH, M.Hum. universitas Sumatera utara
Ir. Berlin Saragill MT. Universitas Darma Agung
Ir. Wilmar Sardgih, M.Si. Universitas Darma Ag*;
Jonner Lumban Gaol, Drs., M.si. universitas Darrra Ag,,ot
Arifin sihombing, Drs., M.si. Universitas DarmaAg*;
Erledis Simanjuntak, sKM, M.Kes Universitas Darma Ag""g

Sekretariat:
Romauli Manalu, ST
Monalisa Siahaan. SH

Sirkulasi:
Hotman Tulus Sianipar, SE, Ak, MM

Huller Sinaea, SH

Alamat Kantor:
Lembaga Penelitian Univensitas l)arma Agung, Jl. DR. T.D. pardede No. 2l Medan

Telp. (061) 4535631 - 4535432

No. ISSN t 0852-7296 STT No. z 2L9T4SK4DITJEN ppc/STT/1996



Jurnal Danna Agung
Volume XII No. 03 / Desember 12007

ts, ito,ltoR rlt,t

Aplikasi Balutan Modem (Modern Wound Dressing)
Dalam Lingkup Praktek Penwahn Luka
Setiamenda Gint ing , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Trend Dan lssue Perkembangan Pelayanan Kepenwabn
Jlwa Dalam Era Globalisasi
Zulkamain Nasution.. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Prafeslonalisme Kepenwahn Dalam Unght p Kaperawabn
lfodiral Eedah YangDlselenggankan Dl Runah Sakif
Rosita Sanagih..,... ................ 11

lleningkatkan Pengehhuan Remaja Puti Tenkng Kehamilan
Diluar Nikah
Ganda Sigalingging...............

Manajemen Penwatan lttkus frlkubifrts Pada Kien Dengan
Hosptfalisasi fsuafir Review Dan Rekomen dasi)
Sel l i  DosrianiSitopu... . . . .  . . . . . . . . . , . . . .19

Tah Kelola Kepala Sekolaft N Yayasan Pendidikan
Losten Tamba ...........,...24

Pengaruh Pendelahn Pembelajann Dan Penguasaan Koskata
Terhadap Kmampuan llenulis Hahasiswa Jurusan PGSD FrP
Universlhs Negert _J akarb
Sehati Kaban........ .....30

Penggunaan Konsruksi 8erla Pada hngunan-hngunan
lnfnstttkfrr
Robinson Sijabat....,... ..............40
Analisa l(adar Asam funt Dalan Bedak Yang Beredar
Di Pasar Hons Pemahngs iantsr
Salome Rajagukguk ...................45

Pengenalan tlodel-ttodrel E Learning
Erbin Sitorus.. . . . . . . . . . , . . .  . . . . . . . . . . , . . . .51
Kesa*fan Pancaslla Tidak Boleh Diahikan
FarelPanjaitan.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ,57

Penbuahn Surfathn 3,1{llauroil4-Sqbltol Dai Ester
1,2 : 5,6 -DF.-O-Proplll&n-S,tffIaurdl-bSorblbl
Tuty Roida Pardedo..... ........64

No, ISSN z 0852-7296 STT No. z 2197 ISKTDITJEN PPG/STT/1996

A

Lr[
I

scca I
8nt lq
ldu- h
Ed&
drli j

^gp tl
ka 'h
bisq
bahn
kmfid
lctil o
1mg c
dip(fr
mrrr (

nrnl
kulr r
PCsgE
Pm€ I



PENGENALAN MODEL-MODEL E-LEARNING

Erbin Sitorus
Staf Pengajar Kopertis Wil. I dpk FTI ISTp Medan

AB,STRAK

e-learning (pembetqiaran elektronik) adalah penghubung antara
pembelajar (peserta didik) dengan srmber belajamya (database, pakar/instnrknn,
eer.pus -takaan) yang s€cara fisik t€rpisah atau bahkan berjauhan rurmun dapat
saling berkomunikasi, berinteraksi atau berkolaborasi baik secara l-gsftg
(synchronoas) dan secaria tidak langsung (arynclronozs). e-learning menryakan
b"-ot rk pembelajarar/pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan tetciotogi
telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, video / audio broadcasting,
video / audio conferencing, cD-RooM (secara langstrng dan tidak langsung).
nbngln meirjadikan media elehronik sebagai samna belajar diharapka; d4i;
nembantu mahasis\ila agar bisa lebih menguasai mated kuliah deng;n opti."t
tanpa batasan waktu dan tempat dikarenakan mrdah di akses oleh siapa saja
inelalui internet. Kegiatan e-leandng ini termasuk dalam model pernbela;arin
individrral.

Pendahuluan

Istilah eJearning mengandirng pengerti
an yang sangat luas, sehingga banyak pakar
)Nang m€nguraikan tentang definisi e-learning
dari berbgai sudut pandang. Salah satu defini
si yang cukup dapat di terina banyak pihak
misalnya dari Darin E. Hartley lHarttey, 200U
yang menyatakan : e-learning merupakan sua
tu jenis belajar mengajar yang memungkinkan

bahan ajar ke siswa dengan
menggunakan media Inte,l:re! Intanet atau
media jaringan komputer lain.
LeamFrme.Com dalam Glossary of e-
Iraming Terms [Glossary, 200U menyatakan
suatu definisi yang lebih luas bahwa : e-learl
ing adalah sistem pendidikan yang mengguna
kan aplikasi elektronik untuk mendukung bela
jar meng4iar dengan media Interned jaringan
komputergrauprm komputer standalone. Mat
thew Cmerctre,ro dalam e-learning Concepts
and Tocbmiques [Bloomsburg 2006] mendefi
'li$ikan : e-learning adalah sarana pendidikan
yang mencakup motivasi diri sendiri, komrmi
kasi, efisiensi, dan teknologi. Karena ada keter
batasan dalam interaksi sosial" siswa harus

nrenjaga diri mereka tetap termotivasi. e-lemn
fng efisien karena mengeliminasi jarak dan
arus pulang'pergl. Jarak dieliminasi karena isi
dali e-Iearn@ di desain dengan media yang
dapat di akses dari terminal komputer yang me
miliki peralatan yang sesuai dqn sarana tekno
logi lainnya yang dapat rnengakses jaringan
atau Internet.
Dari definisidefinisi yang mlmc"t aapot tita
simpulkan bahwa sistem atau konsep p€ndidik
an yang memanfaatkan teknologi informasi da
lam proses belajar mengajar dapat disebut se
bagai suatu e-lerning (Watrono,2005p.l) Ter
dapat tiga f,ungsi pembelqiaran ele*nr,onik (e-
Iearnrng dengan media elekbonik) terhadap
kegiatan pembelajaran, yaitu :

t. Suplemen (fembahan)
Dikatakan berfrrngsi sebagai nplemen
(taolbahan), apabila pes€rta didik me,m
punyai kebebasan mendlih, eakah akan
memanfaatkan maleri peinbel4iaran elek
honik atau tidak Dalam hal ini" tidak ada
kewajiban / kehanrsan bagi peserta didik
untuk materi pembelajaran
elektronik. Sekalipun sifatnya opsional,
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Erbin Sltorus

peserta didik yang memanfaatkannya ten
tu al€n memiliki tambahan pengetahuan
atau wawasan.

2. Komplemen (Petengkap)
Dikatakan berfirngsi sebagai komplemen
(pelengkap) apabila materi pembetajaran
elekhonik diprogmmkan untuk meleng
kapi materi pembeQiaran yang diterima
peserta didik (t"ewiq 2002). Sebagai kom
plemen berarti materi pembelajaran elek
tonik diprogramkan unhrk meqiadi materi
reinforcemerr (pengayaan) atau remedial
bagi peserta didik di dalam mengikuti kegi
atan pembelaj aran konvensional.
Ivtateri pembelajaran elekfronik dikatakan
sebagai enrichment, apabila kepad& peser

.. ta didik y.ang dqpat dpngnn frepd ms$gua
sai / memahami matffi pelqiaran pag di
sampailon insfiuktur secam tatap muka
(f,ast learners) diberikan kesempatan un
tuk mengakses materi pembelajaran elekt
ronik yang memang secara khusus"dikem
banglmn untuk mereka Tujuannya agar
serrakin memantapkan tingkat penguasa
an peserta didik terhadap materi pelajaran
yang disajikan oleh insfiuktrn.

Dikatakan sebagai prcgram remedial,
apabila kepada peserta didik yang meng
atami kesulitan nremalrami maieri pelajar
an yaog disajil@n inshuktur secara tatap
mr*a di kelas (slow lerturs) diberikan
kescmpatan untuk memmfratkan mat€ri
pembele$aran eleltlonik yang rn€mang se
cra lfiunrs dirarcmg rlrtuk mereka Tuju
ann)'a agar peserta didik ssnakin lebih
mudah memahami mated pelqiaran yang
disajikan instrukfur.

3. $ubstitusi(Pengganti)
Beberapa institusi di negara-negara maju
nemberikan beberape dt€rDatif model ke
giatan pe,mbelajar,m kcpada para peserta
didikqya. Tqiuannya qgr pora peserta di
dik dapat secara flelsibel mengelola kegi
atsn perkuliahannyc $€$uili dengan wnktu
danaktivitas bin sehari-hari peserta didik

Pengenalan Model-trdodcl

Ada tiga alternatif model k€gidan
qiaran yang dapat di pilih p6€tta
yaitu:
1. Sepenuhnya secara Etap

ftonvensional),
2. Sebagian secam tatEl mfr

sebagian lagi melalui iden{
bahkan

3. Sepenuhnyamelaluiinbct

Jenis-jenis e-leaming

Selain media-media eldmnik
di atas, keurudian dike,mbangkm
ngan mengguukan jaringao koryser
bih luas yaitu internet, inilah n&nyr
e-laarning dengan mcnggunakm futemct
seh* juga intemet enabled learning.
e-learning berbasis web im bisancnjadi
interaktif, Informasi-informasi
juga bisa real-time. Dan di dah
berbasis intemet ini komunikasi dua arah
dapd terjadi, yang diimplernffiikan
forum diskusi perkuliahan yang d4at
an secara online danreal fime, me*iprm
secara langsung tatap muka Kd€bihan
nya, system e-learning ini tidak n€miliki
an akses, sehingga memungki*m lebih
nyak wakflr untuk melakukan pdruliaban
dalamnya terdapat penyampaiu mated
bentuk teks maupun hasil penyimpanan
yang bisa dr donnloa4 selab ihr juga
fonrm dislusi, bisa juga seoraog dose,n
b€rikan nilai, tugas dan pengumrman
mahasiswa. Sehingga jelas aktifitas
an ditawarkan sepentrhnya untuk bisa
layani layaknya perkuliaban biasa

Beberapa kelebihan e-lerding
menggunakan jaringan internet adalah :
a) Informasi yang disqiikan realthne
b) hteraksi dosen-mahasism terjadi

langsung walau tanpo tatap muka
c) Terdapat forum diskusi onlhe

mahasiswa
Deat diakses kapan sqia dan di maqad)

e) Penyampaian dan pengumpulan
dapat dilakukan strara onlfup
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0 Penyampaian p€ngumuman admini snasi
perfcdiahan dan jadwal s@ara online

Pada masa sekarang, arti e-lerning bergeser
meqiadi proses pembelajaran yang mengguna
kan teknologi informatika Sehingga proses
pembelajaran dengan menggunakan OIIP mi
salnya, tidak lagi disebut sebagai e-learning.

Berdasarkan teknologi informatika yang digu
nakarL eJearning kemudian dikelompokkan
berdasarkan basis teknologi sebagai berikut:

1. Compter Bosed Trainkg (CBf)
Basis utama prcses belajar mengajar

ini adalah Program Komputer (Sofiware),yang
biasa dipakai untuk belajar s€cara interaktif
dm floksibel. Biasanya sofiwoe - sofiwue
pelajaran ini berisikan bagian-bagian multime
dia, seperti Animasi dan juga bagian-bagian
Tools sebagai alat untuk menyelcsaikan soal-
soal latihan.

Bagian multimedia biasanya digunakan
untuk menjelaskan bahan-bahan pelajaran dan
men jadikannya mudah dimengerti oleh
pengguna.
Dengan menggunakan Tools yang disediakan
maka pengguna mempunyai kesempatan untuk
mencoba soal-soal latihan tanpa batasan jum
lah dan tingkat kesulitannya. Sistem CBT ini
mulai berkembang di tahun 80-an dan masih
berkembang tenis sampai sekarang. Hal ini di
tunjmg mtara lain oleh per*embangan sistem
animasi yang kian menarik dan rcalistis (miml
nya sistem animasi 3 Dimensional). Selain un
tnk pelqia, sistem ini pun digemari oleh peru
satraanutnk mendidik karyawan nya. Namun,
gada e-lenruhg dengan konsep ini, komunika
si yangte$adi hanya komunikasi satu arah.

2. Weh Bo,ed Traintng Wf)
Si.stem ini merupakan perkembangan

laqirffi&ri CBT dan berbasis teknologi inter
net Sc&ingga dengan me'nggunakan konsep
ini, dryd tedadi komunikasi dua arah antar
pe'nggtn!. Namrm lancarnya ptoses belajar
dengan nenggunakan sistem ini bergantung
k@a infrastruktur jarhgan kecepatan tinggi.
Namun kendala penerapan konsep ini tedetak

Pengenalan Model-Model Fkarning

pada kenyataan bahwa memang jaringan
internet di negara kiA masih behrm merata.
Salah satu komponen WBT yang smgat di
gemari adalah video-conferencing, )raltu di
mana siswa dan guru dapat langurng mendis
kusil@n semua hal tanpa harus bertemu muka
secara laogsung. Sistem ini be*e,nbang pesat
di negara-negara maju dan dapat dimanfaatkarr
sebagai alat belajar mengajar divirtwl classes
ataupu virtual univer sitie s.

Penerepen e'learning

pnda mase sekarang, e-learning banyak di
jumpar dalam berbagai instansi sepoti berilnrt:
Contoh pm€rapan e-lemning dalqm instansi
pendidikan dapat kita lihat melalui berbagai
universitas yang menyediakan fasilitas e-
learning, yaitu seperti yang dimiliki oleh
Universitas Gadjah Mada Fasilitas e-learning
ini memungkinkan terjadinya pembelajaran
jarak jauh atau lebih tepatnya sistem e-course
(kuliah jarak jauh) untuk civitas rcademica
Universitas Gadjatr Mada Siste,m ini dih{ukan
untuk menjembatani dosen dan mahasiswa
dalam proses belajar mengajar di luar jam
kuliah.Dalam e-learningnya terdapat beberapa
fasilitas bagi mahasiswa yang tersedia seperti
penyediaan bahan kuliah yang dapat diarnbil
(download) langsung oleh mabasiswa yang
bersangkutan. Selain fasilitas bagi mahasiswa,
tentunya e-learning ini juga sangat bermanfaat
bagl tiap dosen. Yaitu setiap dosen membuat
suatu kelas pembelajaran menunrt nata kuliatr
yang diajarkan; meng-upload bahan tuliahnya
memberi-kan tugas- fugas/soal-soal; sementara
itu mahasiswa peserta mata kuliah dapat
mengikuti kuliah dimaksud dan membaca
bahan kuliah yang tersedia serta mengerjakan
tugas dan soal yang telah diberikan oleh dosen
pengasuh mata kuliah masing-rnasing. Tentun
ya hal ini memudahkan keduaduany4 baik
dosen naupun mahasiswa Sehingga dapat di
lihat, bahwa eJerning dengan mediajaringan
internet menciptakan komrmikasi dua arah
antarpenggma

ttllrr
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Gambar antarmukanya adalah sebagai berikut:

Pengenalan Model-lfiodel

agak lama untuk menerapkannya Suatu
an bahwa e-leaming ini bisa jadi perckat
sama antarperguruan tinggi dalam
kualitas lulusan pergururm tinggi.

Menunrt J. Catur Condro C. b$cr4c
yang dirasakan dalam penerapm sistem
learning untuk sebuah univemitaq yainr:
l. Modul dosen tersimpan semm di

sehingga matrasiswa dapat
kapan saja.
Modul dosen tidak hanya disdikan
bentuk PowerPoint saj4 teApi trisa

2.

3.

kan dalam bentuk teks, html, MS. W
.pdf atau pun multimedia.
Tipe modul ini memang dipcnt
dosen mengirim file kuliahnp
densun bontr* file yang dia senmgi.

4. Pembangunan pendidikan nodel
learning dibandingkan dengan pedidika
model sekolah konvensionaf jarh lebih
murah.

5. Jumlah peserta yang mengihrti pctrdidikm
ini tidak dibatasi oleh daya tamprng kelac
konvensional.

Cgntoh ,e-learning lain yang segat populr
adalah Ihnu Komputer.como dengm tampilan
antarmuka:

]lmqltrrrp ttrF.( {rrll

Berdasarkan garnbar antarmuka di atas, dapat
dilihat bahwa dalam e-learning tersebut
tersedia layanan pembelajaran untuk tiap
jurusan Dan unhrk tiap jurusan berisi U"rtugii
informasi perl<rlliah tiap mata kuliah.

Jenis e-lemning seecrti ini memimgkinkan ter
jadiqra komunikasi drra arah antar pengguna
nya" Hal ini dil€renakan media jadngan yang
digunakan (inhnet) dan tersedianyrfasititas
milis. Begituprm paling ddak ada tiga modal
utama yang harus dimilild oleh setiap orang
Fng i"g" mengc,mbangkan penaia*a"
berbasis web ini, yaitu:

pembelajaran yang dapat menunjang
skcnmio pembelajarannya

komunikasi web yang akan digrrnakan.

peqguasaan materi drn merarcang materi
ymg menarik bagi pembclajarnya

. Oteh $*-nu itu, banyak sekali aspek yang
harus dipikirkaru sehingga perlu waiau yang

ry
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l. Flcksibilitas. eJearning memberikan
fleksibilitas dalam memilih waktu dan
tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa
tidak perlu mengadakan perjalanan menu
ju tempat pelajaran disampaikan, e-learn
ing bisa diakses dari mana saja yang me
miliki akses ke Internet. Bahkan, dengan
berkembangnya mobile technology
(denqal telepon selular jenis rertentuj,
semakin mudah mengakses e-learning.

2. clndependent Learning'. E-learning
membedkan kesempatan bagi pembelajar
untuk memegang kendali atas kesuksesan
bclqiq masing-masing artinya pe,mbe
lqiar diberi kebebasan utuk menentukan

" IryT akm mulai' kapan akan meoye
lesaikao" dan bagian mana dalam satu
modul yang ingn dipelajarinya terlebih
dulu Ia bisa mulai dari topik-topik atau
pun halarnan yang menarik rninatrya terl
ebih duln, ataupun bisa melewati saja ba
gtan yang ia anggap sudah ia tuasai. fika
ia mengalami kesulitan untuk memahami
suatu begian, ia bisa mengulang-ulang la
g sampai ia merasa mampu memahami.
Semdainya, setelah diulang masih ada
bal yang beluno ia pahami, pembelajar
bisa menghubungi instuktur, narasrrmU"r
melalui email atau ikut dialog interaktif
pada snaktu-waktu ter telrtu. fitca ia Caat
_rympd mengikuti dialog interakti{, ia
bisa membaca hasil diskusi di message
boed yang tersedia di tMS (di rVebsiie

Banyak orang yang merasa
can belajar independen seperti ini lebih
€f€*ilif dari pada cara belajar lainnya
yang memaksalannya unhrk belajar de
ngan urutan yang telatr

I 3. Hrp. Banyak biaya yang bisa dihemar
I S*epembelajarandenganeJeaming.
fl nir,y" di $oi tidak hanya dari segi finan
ll rirt ffiapi juga dari segi non-finansiat.
ll Secua qnansial, biaya yang bisa dihemat,
I pfp $n bjaya ke tempat
: bdqiu.dan akomodasi selama belajar (ter

nfrtrs jika t€mpat belqiar berada ai 6ta
hh dan ncgara lain), biaya administrasi

Erbin Sitorus

Beberapa manfaat eJearning secara umum
adalah sebagai berikut :

Pengenalan Model-Mo&l Fl"earning

pengelolaan (misalnya: biaya gqii dan tun
jangan selama pelatiban, biaya ins0ruktu
dan tenaga adminis&asi pengelola pelatih
an, makanan selama pelatihan), penyedia
an sarana dan fasilitas fisik unnrk belajar
(misalnya: penyewaan atatsm penyedia
an kelas, kursi, papan tulis, l,CU player,
oHP).

Kelemehen Penggunrsn E-Lerndng

Meskiptm 9 dari l0 karyawm level ma
najer saat ini memiliki akses toftadry intenref
tapi pada kenyataannya me,feka masih malas
untuk memanfaatkan fasilitas teknotogi terse
but sebagai sarana pembelajaran Berdasadsn
hasil .na,ray yang dilakr*an ol&, Chotered
(ougemen Institute (CLdD dar- Centre for
Applied Hwnan Resource Resesch Ingiris
pada harnpir 1000 orang manqier arrr-- n
pemimpin perusahaan besar, ditemukan bahwa
prediksi online lewning akan me,lrggantilcan
plng kelas belum sepenrhnya te$ukti. Hal
ini didasa*an dari hasil survey bahwa hanya
separo manajer yang telah memanfaatkan
sumber-sumber daya online untuk memecah
kan pennasalaharL dan hanya satu dari lima
yaog ,membttka progran e-lerttng yang
tersntuktur. Kendati demikian, survei melihat,
s@axia umum para manajer memiliki keingin
an untuk belajar dan menyadari bahwa intenret
mqlpakan ryrana untuk itu Hanrpir 6 dari l0
melibat online laming ssbagai iumUer Oaya
lpg sangat ampuh unttrk pendidikan, yang
bisa diman&atkan setiap saai. Sepertiga meng
aktr lebih melihat sumber-sumbei daya onlin-
sebagai penyedia referensi yang seti4 dan satu
dari ernpat telah menyadari efektiviasnya da
lam segi braya Namun, semua itu tidak rnen
jamin bahwa para manajer kemudian mencoba
dan memanfaatkannya rmtuk belajar sesuatu.
Kurangnya p€manfaatan fasilitas eJearning
ini, dirurgk4pakan oleh setengab responden ka
rena hilangnya sennrban kemanusiarunya Ka
rena hampir tiga perempat dari responden le
bihmenyukai dialog tatap muka langsung dan
l:bih dari sepertiga menyatakan, p".U.tet""."
dengan bimbingan tutor lebih efi*tt Sedang
kan bagl s€paro responden lainnya, rasa bosan
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m€rupakan hambatan terbesar dan seperlima
berpendapat batrwa konten yang mereka temu
kan dalam materi online gagal untuk mengikat
dan menarik mereka. Tiga dari l0 mengaku ku
rang termotivasi rmtuk menyelesaikan pelajar-
pelajaran online tqsebut, dengan 17% beralas
an "kurangnya support". Sedangkan Jo Cau
son, Dir€ktur Marketing dan Corporate Affairs
CMI mengatakan, walaupun terdapat keuntung
an-keuntungan bisnis yang nyata dari pemanfa
atan model-model e-learning, n€rmun perusaha
an tetap perlu memanfaatkan sumber daya lain
dari prograrn pengembangan tradisional.

Nasen menEgunrkan e-learning :

Ada beberapa pertimbangan untuk mengguna
kan o-leaming deruasa ini" antara lain :

l. Harga perangkat komputer semakin lasra
s€makiu te{angkau (tidak lagi diperlaku
kan sebagai barang mewatr)

2. Peningkatan kemampuan perangkat kompu
ter dalam mengolah dara lebih cepat dan
kapasitas penyirnpanan data semakin besar

3. Memperluas akses /jaringan komunikasi
4. Memperpendek jarak dan mempermudah

komunikasi
5. Mempermudah pencarian atau penelusuran

informasi melalui intemet.
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