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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Kesiapan  

Kesiapan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu 

dimana individu tersebut berada di keadaan bersiap-siap untuk 

mempersiapkan sesuatu. Thorndike (dalam Wangid dkk : 2014) 

menjelaskan bahwa kesiapan dalam hukum kesiapan (law of readiness), 

dalam ke siapa ini nanti didalamnya terdapat kondisi yang akan muncul 

pada hukum kesiapan sebagai berikut; (1) individu akan merasakan puas 

jika individu sudah siap untuk melakukan sebuah tindakan dan melakukan 

sesuatu, (2) individu akan merasa ketidak siapan jika individu siap untuk 

melakukan tindakan, tetapi ia tidak ingin melakukannya. (3) individu akan 

merasa keterpaksaan jika belum adanya kecenderungan sebuah tindakan, 

dan (4) suatu organisme akan mendapatkan sebuah dukungan oleh kesiapan 

yang kuat untuk memperoleh stimulus maka akan individu akan merasakan 

kepuasan sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kesiapan akan dapat 

tercapai apabila ada harapan dan usaha dalam bentuk perbuatan yang 

berulang-ulang hingga tercapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Djamarah (dalam Sirait. 2018) kesiapa adalah sebuah kondisi 

dimana individu melakukan persiapan belajar untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh individu tersebut. Individu 
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sebelum melakukan pembelajaran menyiapkan bahan ajar yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung.  

Deskripsi mengenai kesiapan diatas dapat menjelaskan bahwa 

kesiapan adalah kegiatan individu sebelum melakukan proses 

pembelajaran, dimana individu melakukan persiapan hal yang dibutuhkan 

untuk melakukan hal tersebut. Kesiapan ini dilakukan agar proses 

pembelajaran tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh individu. 

2. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah akumulasi dari sebuah konsep mengajar dan 

konsep belajar. Pembelajaran ini merupakan paduan antara konsep mengajar 

dan konsep belajar. Konsep mengajar dan konsep belajar ini dapat dilihat 

sebagai suatu sistem, sehingga dalam melakukan belajar ini terdapat 

komponen peserta didik, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran untuk 

mencapai tujuan fasilitas dan prosedur, serta media pembelajaran yang harus 

dikembangkan oleh pengajar (Rusman 2017:1). 

Dalyono (1997:48) “belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang untuk melakukan sebuah perubahan di dalam dirinya. 

Perubahan yang dilakukan yaitu; perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, 

ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainnya”. Perubahan-perubahan 

yang terjadi merupakan perubahan yang diinginkan pada saat melakukan 

kegiatan belajar yang dijadikan sebagai tujuan dari proses pembelajaran, 

untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran maka seseorang harus memiliki 

kesiapan. 
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Kesiapan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan 

pengajar sebelum melakukan proses pembelajaran, pengajar mempersiapkan 

bahan ajar yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. Kesiapan 

pembelajaran ini dilakukan agar proses pembelajaran tercapai sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan oleh pengajar.  

3. E-learning 

a. Pengertian E-learning 

E-learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang baru 

dikenal di Indonesia, menerapkan pembelajaran e-learning bisa dengan 

memanfaatkan teknologi. Pembelajaran e-learning ini dapat menambah 

wawasan bagi peserta didik dunia dalam dunia pendidikan. proses 

pembelajaran e-learning akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran yang dilakukan guru. Pembelajaran yang 

memanfaatkan media teknologi bisa meningkatkan minat belajar peserta 

didik dan pemanfaatan teknologi dapat memudahkan pengajar memberikan 

materi pembelajaran kepada peserta didik, melalui evaluasi yang dilakukan 

pengajar terhadap hasil belajar peserta didik, sehingga guru dapat 

mengetahui perkembangan peserta didik atau tidak berkembang setelah 

melakukan pembelajaran e-learning (Priyanto  2008). 

E-learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

penerapannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Clark & 

Mayer dalam Hanum : 2013 mengemukakan e-learning mempunyai ciri-

ciri, antara lain:  1) pembelajaran yang memiliki konten yang relevan dan 
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memiliki tujuan pembelajaran, 2) pembelajaran yang menggunakan metode 

instruksional, 3) pembelajaran yang menggunakan media seperti gambar 

dan video untuk menyampaikan materi pembelajaran, 4) memungkinkan 

pembelajaran langsung berpusat pada pengajar (synchronous e-learning) 

atau didesain untuk pembelajaran mandiri (asynchronous e-learning). 5) 

pembelajaran yang bisa  membangun pemahaman dan keterampilan yang 

terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau 

meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. 

E-learning merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang 

digunakan sebagai media pembelajaran dalam bentuk dunia maya. Istilah e-

learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah 

perubahan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan 

tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet (Munir 

2009:169). 

Masih banyak teori-teori yang menjelaskan tentang pengertian dari e-

learning. Namun, dapat disimpulkan jika e-learning merupakan metode 

mengajar yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Menerapkan model belajar e-learning ini 

menjadikan pembelajaran lebih bersifat fleksibel dan mengajak peserta didik 

untuk belajar secara mandiri, pembelajaran ini bisa dilakukan melalui 

google  meet atau zoom untuk mempermudah guru dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran sejara mandiri memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mempelajari pembelajaran lebih baik. 
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E-learning memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan dalam penerapannya. Aydin dan Tasci (2005) 

menyebutkan e-learning dipengaruhi oleh empat faktor yaitu : 

1) Technology merupakan hal yang sangat penting karena sangat 

berpengaruh dalam proses penerapan pembelajarannya dimana 

pengguna harus menguasai komputer dan internet dengan baik, 

sehingga tidak terjadi kegagalan yang fatal dalam proses 

pembelajaran. 

2) Innovation yaitu pengguna sebisa mungkin memiliki kemampuan 

untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru untuk bahan pembelajaran 

nantinya, sehingga dalam proses pembelajaran tidak akan 

membosankan. 

3) People merupakan  pengaruh pengguna dalam menguasai teknologi 

yang ada dengan baik dan kesiapan pengguna dalam proses 

pembelajaran menggunakan teknologi. 

4) Self Development merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

pengguna dimana pengguna harus sebisa mungkin menggunakan 

waktu dengan baik dan pengguna sebisa mungkin memiliki sikap 

yang mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. 

Agustin, Paulus dan Ridi (2016) mengemukakan faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam penggunaan metode e-learning yaitu: 

1) Karakteristik instruktur, pengguna sebisa mungkin menguasai 

kontrol mengenai teknologi yang digunakan dan sikap terhadap 
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penggunaan teknologi, dan usaha yang dilakukan dalam pengajaran 

menggunakan instruktur tersebut. 

2) Karakteristik peserta didik, kemampuan pengguna teknologi dengan 

memanfaatkan dan melakukan kerja sama dengan peserta didik 

dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran e-learning 

pengguna sebisa mungkin menggunakan hal-hal yang menarik yang 

nantinya akan digunakan. 

3) Teknologi, dimana teknologi ini memudahkan pengguna dalam 

mengakses hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran e-learning. 

4) Pemerintah sangat mendukung dengan ada pembelajaran e-learning, 

dimana dalam pembelajaran ini memudahkan pengguna dalam 

proses pembelajaran. 

Kemudahan dalam menggunakan metode e-learning memiliki 

pengaruh dalam penggunaan metode e-learning. Menurut Mercado (2016) 

bahwa kesiapan e-learning juga dipengaruhi oleh : Technology Access 

dimana kesamaan dalam mengakses teknologi dan internet yang digunakan 

pengguna dalam pembelajaran e-learning. 

1) Technology Skill Teacher dimana guru sebisa mungkin memiliki 

kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi dan internet, dan 

guru mampu melakukan kegiatan membaca menggunakan teknologi. 

2) Technology Skill Student dimana siswa sebisa mungkin memiliki 

kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi dan internet, dan 
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peserta didik mampu melakukan kegiatan membaca menggunakan 

teknologi. 

3) Teacher Attitude towards e-learning yaitu sistem yang digunakan 

pengajar dalam mengajar, dorongan dan pemanfaat waktu yang 

digunakan pengajar dalam penerapan pembelajaran e-learning. 

4) Student Attitude towards e-learning yaitu kegiatan yang biasanya 

siswa lakukan dalam proses pembelajaran, dorongan dan pemanfaat 

waktu yang digunakan dalam penerapan pembelajaran e-learning. 

5) Institutional readiness yaitu kegiatan yang mendukung kesiapan 

mengenai bahan ajar dan adanya keputusan-keputusan dalam 

penerapan e-learning. 

Implementasi sistem e-learning dalam penerapannya memiliki 

berbagai hambatan. Agustin, Paulus dan Ridi (2016) dalam tulisannya 

mengemukakan beberapa tantangan dalam menerapkan e-learning yaitu: 

1) Manajemen, dalam mengadopsi e-learning membutuhkan biaya 

yang banyak. Dalam menggunakan e-learning membutuhkan 

fasilitas yang memadai, fasilitasnya yang dibutuhkan seperti 

laboratorium dan internet. Guru membutuhkan pelatihan dalam 

menggunakan e-learning. Biaya yang banyak ini memungkinkan 

pihak manajemen tidak mendukung tenaga pendidik dalam 

mengadopsi e-learning.  

2) Tenaga pendidik, dalam proses pembelajaran yang menggunakan 

teknologi dan internet masih banyak tenaga pendidik yang tidak 
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bisa menggunakannya membuat pendidik kesulitan dalam 

pengaplikasian e-learning. 

3) Teknologi,  dalam pembelajaran yang menggunakan metode e-

learning, teknologi merupakan hal yang paling penting yang harus 

dikuasai oleh pengguna, tidak hanya kemampuan menggunakan 

teknologi pengguna juga membutuhkan biaya yang cukup besar 

dalam menerapkan e-learning hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi pengguna. 

4) Psikologi pengguna, pengguna harus bisa memanfaatkan teknologi 

dengan baik, memiliki motivasi, disiplin diri dan emosi dalam 

memanfaatkan teknologi hal ini menjadi kunci utama pengguna 

dalam menerapkan pembelajaran e-learning. Kesiapan pengguna, 

tenaga kerja dan peserta didik merupakan faktor yang penting 

dalam penerapan metode e-learning. 

5) Kultur atau Bahasa, dalam proses pembelajaran secara online, 

bahasa sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran oleh 

berbagai pihak. Bahasa dan budaya yang berbeda memiliki 

pengaruh dan tantangan tersendiri untuk pendidik dalam 

menerapkan pembelajaran online. 

E-learning memiliki Kelebihan dan Kekurangan. Pembelajaran 

dengan menggunakan e-learning memberikan begitu banyak manfaat. 

Hartanto (2016) mengemukakan beberapa manfaat e-learning bagi 

perguruan tinggi antara lain:  
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1) Penggunaan e-learning mengalami peningkatan interaksi antara 

sesama mahasiswa dan interaksi mahasiswa dan dosen. 

2) Penggunaan e-learning sumber pembelajaran tidak ada batas untuk 

mengaksesnya. 

3) Penggunaan e-learning benar dan efektif nantinya akan 

menghasilkan kualitas lulusan dan kualitas perguruan tingging yang 

baik. 

4) Penggunaan e-learning terjalin antara pengguna e-learning dimana 

hal ini memudahkan pengguna untuk memberi dan menerima 

pembelajaran tanpa adanya batasan. 

5) Menggunakan e-learning ini dapat meningkatkan kualitas dosen 

karena mengalami informasi secara luas. 

E-learning memiliki banyak sekali manfaat, tetapi e-learning juga 

memiliki kekurangan. E-learning memiliki dampak yang cukup besar 

dimana pengguna akan bersikap individual, pengguna juga membutuhkan 

akses internet yang baik dan pengguna aktivitas fisik mulai berkurang. 

Kerugian menerapkan e-learning menurut Bullen dan Beam dalam Adhi dan 

Hardyanto (2005) menguraikan beberapa kekurangan e-learning antara lain: 

1) Penggunaan e-learning membuat pengajar dan siswa tidak 

berinteraksi dengan baik. 

2) E-learning membuat pengguna tidak memperdulikan mengenai 

aspek akademik dan sosial. 
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3) Penggunaan e-learning membuat pengguna mengalami perubahan 

dalam teknik mengajar konvensional kemudian pengguna dituntut 

untuk menguasai pengajaran yang menggunakan teknologi. 

4) Pengguna e-learning mengalami kesulitan mengenai akses internet 

karena tidak semua tempat memiliki akses internet yang baik. 

5) Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan dari 

pendidik. 

6) Pengguna tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar 

sehingga terjadinya kegagalan. 

7) Pengguna kurang menguasai teknologi yang ada. 

4. E-learning Readiness 

Pengembangan model evaluasi e-learning memiliki tujuan 

mengurangi terjadinya kegagalan dalam penggunaan e-learning dengan 

melakukan evaluasi terhadap bagian yang berkaitan dengan penerapan e-

learning. Salah satu model evaluasi e-learning yang banyak dikenal yaitu 

model Chapnick (2000) disebut dengan e-learning readiness. Chapnick 

mengelompokkan e-learning readiness ke dalam delapan kelompok yaitu : 

a. Psychological readiness. Faktor ini sangat berpengaruh dalam 

penerapan e-learning, hal ini mempengaruhi bagaimana cara pandang 

individu terhadap kemampuan inisiatif e-learning.  

b. Sociological readiness. Faktor ini mengenai aspek sosial  dimana 

program yang telah dibuat akan diimplementasikan. 

c. Environmental readiness. Faktor ini melakukan kegiatan 
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pertimbangan operasi kekuatan besar pada stakeholders, baik di dalam 

maupun di luar organisasi. 

d. Human resource readiness. Faktor ini berhubungan mengenai 

ketersediaan dan rancangan yang didalamnya membahas sistem 

dukung dari sumber daya manusia. 

e. Financial readiness. Faktor yang membahas mengenai anggaran yang 

dibutuhkan dan alokasi yang nantinya akan digunakan. 

f. Technological skill (aptitude) readiness. Faktor ini mengenai teknis 

yang nantinya akan digunakan dan melakukan pengamatan dan 

melakukan pengukuran. 

g. Equipment readiness. Faktor ini membahas mengenai kesesuaian 

peralatan yang digunakan pengguna dalam pelaksanaan. 

h. Content readiness. Faktor ini membahas mengenai keterkaitan konten 

yang digunakan dalam proses pembelajaran sasaran pembelajaran 

Para peneliti mendefinisikan bahwasanya e-learning readiness 

merupakan konsep yang baru dalam proses pembelajaran. Rosenberg dalam 

Priyanto (2008) menyatakan bahwa e-readiness merupakan instrumen yang 

efektif untuk mengevaluasi efektivitas e-learning. Model e-leaning 

readiness dipandang tepat untuk melakukan pengembangan mengenai e-

learning. E-learning readiness merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kesiapan dalam pelaksanaan e-learning.  

Hasil penyajian dari e-learning readiness berupa skor yang 

memperlihatkan sebuah tingkat kesiapan dari suatu implementasi e-
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learning dari organisasi yang menerapkan e-learning tersebut. Beberapa 

penelitian memiliki model skala pengukuran tersendiri. seperti yang 

dikembangkan oleh Chapnick (2001) yang dapat dilihat pada Gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Skala pengukuran Aydin dan Tasci (2005) 

Sumber: “Measuring Readiness for e-learning: Reflection for 

Emerging Country” By Aydin & Tasci (2005) 

Priyanto (2009) Model ELR (e-learning readiness) dalam pengembangan 

e-learning, melibatkan beberapa aspek yaitu: 

a. Infrastruktur Teknologi, aspek ini diperlukan untuk unit khusus 

(administrator) yang memberikan layanan teknik mengenai sistem 

secara keseluruhan dan berkelanjutan. 

b. Sumber Daya Manusia, aspek ini terdiri dari dosen dan mahasiswa, 

dimana dosen bertugas menyediakan konten pembelajaran dalam 

format digital dan melakukan evaluasi sedangkan mahasiswa 

bertugas mengakses konten pembelajaran, mengerjakan tugas dan 

mengerjakan test. 

c. Lingkungan, aspek ini terdiri kepemimpinan disini pernah pemimpin 
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sangat penting dalam menciptakan kultur yang kondusif dalam 

implementasi e-learning. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu dengan 

tujuan sebagai bukti bahwa skripsi yang dibahas peneliti ini masih 

terjamin keasliannya, penelitiannya sebagai berikut: 

Penelitian yang didalamnya membahas mengenai evaluasi e-learning 

yang nantinya akan menghasilkan hal yang positif dijadikan pengetahuan 

sejauh mana implementasi e-learning telah diterapkan. Model evaluasi e-

learning yang dikembangkan dan diusulkan oleh Chapnick merupakan 

Model ELR (e-learning readiness). Model ELR (e-learning readiness) ini 

telah digunakan oleh Ministry of Education (MOE) Singapura, Singapura 

melakukan perencanaan pengembangan e-learning di seluruh sekolah di 

Singapura Swatman dalam Priyatno (2008), dari penerapan e-learning 

yang dilakukan oleh Singapura dapat menjadikan Singapura menjadi 

negara yang mendapatkan peringkat ke lima dalam e-learning readiness 

tahun 2003, Indonesia sendiri berada diurutan ke 52 dari 60 negara (EIU, 

2003)  

Agustina dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai sejarah 

tantang dan faktor keberhasilan e-learning dimana penelitian ini dilakukan 

dengan pemilihan literatur nasional maupun internasional. Penelitian yang 

dilakukan berfokus pada proses penerapan pembelajaran yang dilakukan 
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secara online. Penelitian ini mendapat permasalahan dalam proses 

pembelajaran online yaitu kesiapan pendidik dalam menggunakan e-

learning, kecurangan yang dilakukan peserta didik dalam mengikuti  

proses belajar mengajar dan melakukan ujian, dan sarana yang telah 

disiapkan oleh lembaga pendidik dan pemerintah. Penggunaan e-learning 

ini memiliki faktor yang dapat menentukan kesuksesan e-learning yang 

dilakukan melalui kolaborasi antara pengajar dan peserta didik yang 

didukung oleh lembaga pendidikan, teknologi, bahan pengajaran.  

Penelitian yang dilakukan di turki oleh Aydin dan Tascy (2005) 

penelitian ini memfokuskan terhadap pengukuran kesiapan e-learning di 

negara yang sudah berkembang, melakukan pengukuran melalui empat 

dimensi yaitu, teknologi, inovasi, people dan self-development.  Penelitian 

yang dilakukan terdapat responden 100 top manager dari 100 perusahaan 

di Turki. Peneliti melakukan survey yang dilakukan pada dua bagian, 

bagian yang pertama yaitu mengenai karakteristik demografis, 

karakteristik demografis ini terdapat jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, posisi perusahaan, dan pengalaman dan keahlian dalam 

menggunakan komputer. Bagian kedua membahas mengenai laporan 

responden tentang pengetahuan mereka terhadap kesiapan e-learning di 

perusahaannya. Hasilnya yang diperoleh, dari perusahaan yang  disurvei  

secara  keseluruhan  dapat diperoleh data bahwa responden telah siap  

menggunakan  e-learning.  Namun,  masih membutuhkan pengembangan 

diri agar dapat berhasil menerapkan e-learning. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016), penelitian ini 

dilakukan di institut pertanian Yogyakarta mengenai kesiapan e-learning, 

penelitian ini menggunakan 4 dimensi yang diukur yaitu kemampuan,  

persepsi inovasi dan komitmen organisasi, kuesioner, responden para 

dosen instiper. Penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data 

berdasarkan data yang diperoleh dari keseluruhan indikator adalah 3,94 

dari skala 5 yang berarti instiper sudah siap melakukan penerapan e-

learning dengan melakukan beberapa perbaikan dan peningkatan 

mengenai komitmen organisasi terutama untuk infrastruktur IT dan 

finansial memiliki nilai yang cukup rendah 

C. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan pembelajaran 

berbasis e-learning di sekolah dasar. Pemetaan dari model e-learning 

readiness Kerangka berpikir tersebut bisa dilihat pada gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka berpikir dari penggabungan model Aydin & Tasci 
(2005) 

e-learning readiness 

Model Aydin dan Tasci (2005) model ini membahas mengenai kesiapan 

SDM, pengembangan diri, keteramplan teknologi & peralatan, inovasi  

Kesiapan guru dalam melakukan pembelajaran e-learning. 

Hasil 
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Penelitian ini menggabungkan model Aydin dan Tasci (2005) 

nantinya akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

D. Pertanyaan peneliti  

Pertanyaan peneliti pada penelitian ini mengenai pembelajaran 

berbasis e-learning di sekolah dasar. Pertanyaan peneliti yang ada pada 

penelitian ini terdapat 5 hal yaitu; 

1. Kesiapan sumber daya manusia dalam pembelajaran e-learning, 

pertanyaan yang diajukan bagimana persepsi guru terhadap 

pembelajaran e-learning.  

2. Kesiapan guru melakukan pengembangan diri dalam pembelajaran 

e-learning, pertanyaan yang diajukan bagaimana evaluasi yang 

dilakukan guru dalam penggunaan e-learning.  

3. Kesiapan guru menggunakan teknologi dan peralatan dalam 

pembelajaran e-learning, pertanyaan yang anjukan bagaimana 

kemampuan guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran.  

4. Kesiapan guru melakukan inovasi dalam pembelajaran e-learning, 

pertanyaan yang diajukan bagimana perubahan yang dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran.  

5. Kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran e-learning, 

petanyaan yang diajukan bagimana guru menggunakan teknologi 

dalam pembelajaran. 
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