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Comparative Analysis Of Online And Offline Lectures Against STKIP
Muhammadiyah Muara Bungo Students. Education is a priority in the development of
the country in order to improve the quality standards of education for quality students in
the academic field. However, 2020 is the year when a down has hit the world and even
in Indonesia, namely the Covid-19 pandemic. Covid 19 is an infectious disease caused
by Coronavirus 2, so the Indonesian government implements social distancing. Elearning lectures are the main solution to learning to prevent the spread of Covid 19.
The purpose of this study was to analyze the comparison of online and offline lectures
against STKIP Muhamamdiyah Muara Bungo students during the pandemic period.
This study used a descriptive method using a questionnaire via google form which
targeted 157 students of STKIP MB in semesters 1, 3, 5, and 7. The results showed
that students preferred lectures to be carried out offline or face-to-face. The e-learning
method is not effective for lectures, this is because students are not able to understand
the material presented by the lecturer. As many as 56.1% of students stated that
learning was ineffective, 43.9% of students stated that the lectures were effective
online. STKIP MB students prefer that recovery is carried out using face-to-face (offline)
methods, namely as much as 94.3%.
Abstrak

Informasi Artikel
Sejarah Artikel
Diterima: 01-11-2020
Direvisi: 29-12-2020
Dipublikasi: 31-12-2020

Pendidikan merupakan suatu prioritas dalam perkembangan suatu negara demi
meningkatkan standar kualitas pendidikan peserta didik yang berkualitas dibidang
akademik. Akan tetapi tahun 2020 merupakan tahun dimana terjadinya keterpurukan
yang melanda di dunia bahkan di Indonesia, yaitu terjadinya pandemic Covid-19. Covid
19 merupakan penyakit menular yang disebabkan coronavirus 2, sehingga pemerintah
Kata kunci
indonesia menerapkan social distancing. Perkuliahan e-learning menjadi solusi utama
Perkuliahan online
agar tetap menjalankan pembelajaran guna mencegah penyebaran Covid 19. Tujuan
Ofline
penelitian ini adalah menganalis perbandingan perkuliahan online dan offline terhadap
Masa Pandemi
mahasiswa STKIP Muhamamdiyah Muara Bungo selama masa pandemic. Penelitian ini
Covid 19
menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan kuisioner melalui google form
yang ditargetkkan terhadap mahasiswa STKIP MB sebanyak 157 mahasiswa pada
semester 1, 3, 5, dan 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa lebih
menyukai perkuliahan dilaksanakan secara offline atau secara tatap muka. Metode elearning tidak efektif dilakukan untuk perkuliahan, hal ini dikarenakan mahasiswa tidak
mampu memahami dengan materi yang disampaikan dosen. Sebanyak 56,1%
mahasiswa menyatakan pembelajaran tidak efektif, 43,9% mahasiswa menyatakan
efektif perkuliahan dilaksanakan secara daring. Mahasiswa STKIP MB lebih menyukai
perkulihan dilakukan menggunakan metode tatap muka (offline) yaitu sebanyak 94,3%.
Sitasi: Wulandari T., Agrita W.T., & Hidayatullah K..(2020) Analisis Perbandingan Perkuliahan Online dan Offline
Terhadap Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. The 2st National Conference on Education, Social Science,
and Humaniora Proceeding. 2 (1). 64-68

PENDAHULUAN
Tahun 2020 merupakan tahun dimana menjadi keterpurukan yang melanda Indonesia. Dimana
terjadinya pandemic Covid-19, covid 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus
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2 (serever acute resipiratory syndrome coronavirus 2) (Briliannur, 2020). Kasus covid 19 di Indonesia
terdeteksi sejak 2 maret 2020, yang terkonfirmasi dari warga negara jepang. Hingga saat ini tersebar
diseluruh provinsi diindonesia yang merupakan kasus terbanyak di Asia Tenggara Bangkok Post,2020.
Menurut bungo post (2020) Covid 19 juga menyebar diprovinsi jambi khususnya di Kabupaten Bungo
yang menunjukkan zona merah. Menurut bungo post (2020) Hal ini mempengaruhi aktivitas seluruh
warga Kabupaten Bungo terutama dibidang akademik. Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang
pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran (Covid-19) poin ke dua yaitu proses
belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa.
2. Belajar dari rumah dapat difokuskan dalam pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah sesuai minat dan kondisi masing-masing.
Pendidikan merupakan suatu prioritas dalam perkembangan suatu negara saat ini. Setiap daerah
berlomba- lomba meningkatkan standar kualitas pendidikan untuk menghasilkan para peserta didik yang
berkualitas akademik (Silitonga, 2012). Hal ini didukung dengan adanya kemajuan ilmu teknologi yang
berkembang pesat, peningkatan kualitas pendidikan dapat juga dengan memanfaatkan teknologi seperti
internet. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran virus corona berdampak
pada berbagai bidang diseluruh dunia terkhusus pada pendidikan (Herliandy, 2020).
Pembelajaran yang harusnya dilakukan dengan bertatap muka beralih menjadi pembelajaran
online. Pembelajaran daring, online atau pembelajaran jarak jauh, yang bertujuan untuk memenuhi
standart pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi menggunakan perangkat komputer atau
gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru maupun antara mahasiswa dengan dosen
sehingga melalui pemanfaatan teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan
dengan baik (Pakpahan, 2020). Oleh sebab itu pemerintah daerah membuat peraturan bahwa
perkuliahan dilakukan secara daring. Sistem pembelajaran yang sangat berubah ini membawa dampak
besar dalam dunia pendidikan (Simatupang 2020). Perubahan pembelajaran tersebut merupakan
keadaan yang mengharuskan memasuki literasi informasi dalam budaya akademik (Nursobah, 2020).
Hal ini mengakibatkan pembelajaran yang dilakukan kurang efisien, kurangnya konsentrasi siswa
dan sulitnya siswa dalam memahami, bertanya jawab serta berdiskusi tentang materi yang dipelajari
selama pembelajaran online (Purwanto, 2020). Pembelajaran online merupakan tantangan baru bagi
tenaga guru yang membuat mereka harus menguasai media pembelajaran online untuk melangsungkan
kegiatan pembelajaran dan diharapkan mampu berkreasi dalam proses pembelajaran supaya tujuan
pembelajaran dapat dicapai secara maksimal (Mantra, 2020).
METODE
Tahapan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Merancang Kuisioner

Analisis Deskriptif

Gambar 1. Tahapan Penelitian
Penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa STKIP Muhamamdiyah Muara Bungo sebanyak
157 mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif berupa rancangan kuisioner
menggunakan goggle form yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah semester (1, 3,
5,7), bagian kedua metode pembelajaran offline dan online, bagian ketiga adalah fokus pada prioritas
dari masing-masing kriteria. Tahap selanjutnya adalah sampling, teknik sampling yang digunakan
adalah claster random sampling Fuadi (2015). Koisioner ini berupa pertanyaan yang menggambarkan
seberapa antusias mahasiswa mengikuti kuliah daring dengan memperbandingkan kuliah tatap muka.
Melalui pernyataan seberpa antusisnya mahasiswa menggunakan teknologi pembelajaran dalam
mengikuti kuliah online selama masa Pandemi Covid 19? berapa banyak mahasiswa yang mengalami
kesulitan menggunakan teknologi pembelajaran berupa aplikasi yang dipakai kuliah online. Selanjutnya
disajikan dalam Tabel 1. Kemudian dilakukan analisis data, penyajian data dan kesimpulan.
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Tabel 1. Pertanyaan Kepada Mahasiswa
Pertanyaan
Semester
Dalam semester ini, sebelum terjadinya Covid-19, adakah matakuliah yang Anda ambil
diberikan secara daring/online
Saat Covid-19, perkuliahan online diberikan melalui
Saat Mengikuti kuliah daring, apakah Anda memiliki kendala dengan signal internet?
Apakah Teknologi Informasi membuat proses pembelajaran lebih efektif?
Apakah Anda kesulitan dalam penggunaan media perkuliahan daring?
Seberapa mudah Pembelajaran Daring ini digunakan?
Seberapa menarik secara visual bahan ajar yang diberikan oleh Dosen?
Apakah kegiatan pembelajaran daring membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih
jelas tentang matakuliah yang anda pelajari?
Bagaimana pendapat Anda tentang penyelenggaraan ujian (UTS) secara daring?
Metode manakah yang Anda sukai saat penyelenggaraan ujian (UTS)?
Apakah ketersediaan dukungan teknis dari STKIP-MB membantu Anda untuk implementasi
daring?
Manakah metode yang lebih Anda pahami disaat perkuliahan?
Bagaimana pendapat Anda tentang perkuliahan online (daring)?

HASIL DAN PEMBAHASAN
E-Learning adalah sebuah metode pembelajaran berbasis internet atau pembelajaran yang
dilakukan secara online. Semua siswa-siswi hingga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia bahkan
diseluruh dunia yang terpapar Covid-19, e-learning bertujuan untuk menghindari pembelajaran tatap
muka. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 (Briliannur 2020). Hasil dari pengolahan
data menggunakan excel dari jawaban-jawaban para mahasiswa, sesuai pertanyaan-pertanyaan yang
dibuat, ditampilkan dalam bentuk grafik, gambar 2.

Gambar 2. Grafik pengisian kuisioner mahasiswa berdasarkan angkatan semester.
Berdasarkan grafik 2 mahasiswa semester 3 dengan presentasi 72%, mahasiswa semester 1
sebanyak 10.8%, mahasiswa semester 5 sebesar 8%, dan mahasiswa semester 7 adalah sebesar
8.3%.

Gambar 3. Apakah teknologi informasi membuat proses pembelajaran lebih efektif.
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Berdasarkan grafik 3 mahasiswa menyatakan bahwa proses pembelajaran daring kurang efektif
untuk mahasiswa, sebanyak 56,1% menyatakan pembelajaran tidak efektif, 43,9% mahasiswa
menyatakan efektif. Menurut Choiroh (2020) kelemahan kuliah daring adalah siswa lebih sulit untuk
memahami materi yang disampaikan oleh huru dan kurangnya kegiatan sosial dengan teman-teman
terhambat. Proses belajar berbasis e-learning siswa-siswi membutuhkan sarana dan prasarana yang
mendukung agar pembelajaran dapat berlangsung dan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih baik
(Rustiani, 2019).

Gambar 4. Metode perkuliahan yang lebih difahami
Berdasarkan hasil grafik 4 mahasiswa menyatakan bahwa lebih menyukai kuliah secara offline
sebanyak 94,3%, hal ini bahwa mahasiswa STKIP MB lebih menyukai perkuliahan dilakukan secara
tatap muka. Penggunaan sumber belajar offline dan online merupakan pemanfaatan sumber-sumber
belajar yang digunakan dalam ruang kelas. Artinya bahwa e-learning yang digunakan belum mampu
menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena metode tatap muka jauh lebih efektif
dibandingkan dengan pembelajaran e-learning. E-learning kurang efektif dapat dikarenakan
keterbatasan dalam aksesibiltas internet, perangkat keras hardware dan perangkat lunak (sofrware)
serta pembiayaan sering menjadi hambatan dalam memaksimalkan sumber-sumber belajar online
(Yaumi, 2018).
Briliannur (2020) menyatakna bahwa alat penyampaian bukanlah faktor penentu kualitas belajar,
melainkan desain mata pelajaran menentukan kefektifan belajar. Sebanyak 100% mahasiswa lebih
memilih perkuliahan dilaksanakan secara offline (Anhusadar, 2020).
KESIMPULAN
Pembelajaran e-learning akan terus dilakukan mengingat belum tuntas nya wabah Covid-19 di
Indonesia dan membantu pencegahan penyebaran Covid-19. Pembelajaran yang dilaksanakan secara
daring kurang efektif terhadap hasil pemahaman mahasiswa selama proses pembelajaran. Mahasiswa
STKIP MB lebih menyukai perkuliahan dilaksanakan secara offline (tatap muka). Perkuliahan secara
offline (tatap muka) masih dianggap lebih baik oleh mahasiswa STKIP MB dari pada perkuliahan
secara online, karena lebih mudah untuk memahami materi serta mudah untuk melakukan interaksi
secara langsung dengan pengajar tanpa ada hambatan jaringan.
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