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Abstrak
Kurangnya kesamaan dalam sikap pembelajar dan dosen sehubungan dengan
penggunaan sumber daya online atau eLearning bersama dengan e-Metodologi tetap
ada, meskipun ada kemajuan teknis. Para penulis telah mengembangkan dan mengelola
kuesioner untuk menilai sikap dan persepsi peserta didik yang relevan (n = 60) terhadap
instruksi online di Lembaga swasta, yaitu, Rajeev Gandhi Memorial College of
Engineering and Technology (RGMCET) di India, sebuah lembaga yang mapan di
negara ini. Tanggapan terhadap dua puluh item menjadi sasaran analisis faktor
eksploratori dengan beberapa faktor yang muncul diberi label sebagai sumber daya
teknis, self-efficacy, penyelarasan strategis, dan kesesuaian kontekstual. Perbedaan
ditemukan antara program Ilmu Komputer dan Teknik (CSE) dan Teknik Elektronik dan
Komunikasi (ECE) dengan eLearning online dan instruksi dan durasi pembelajaran.
Hubungan antar faktor termasuk efikasi diri internet dan implikasi praktis yang mencakup
desain Kursus dan fasilitas Internet.
Kata kunci: eLearning, ICT, pendidikan, sikap peserta, teknik komputer, wawancara
terstruktur
Abstract
The lack of similarity in the attitudes of learners and teachers with respect to using online
or eLearning resources along with e-Methodologies persist, despite technical advances.
The authors have developed and administered a questionnaire to assess pertinent
attitudes and perceptions of learners (n=60) toward online instruction at a private
Institution, namely, the Rajeev Gandhi Memorial College of Engineering and Technology
(RGMCET) at India, an institution that is well-established in the country. Responses to
twenty items were subjected to exploratory factor analysis with a few factors emerging
labeled as technical resources, self-efficacy, strategic alignment, and contextual
suitability. Differences were found between the programs of Computer Science and
Engineering (CSE) and Electronic and Communication Engineering (ECE) with online
eLearning and instruction and the duration of learning. Relationships among factors
include Internet self-efficacy and practical implications which include Course design and
Internet facilities.
Keywords: Computer Science, Education, eLearning, ICT, Learners’ attitude, structured
interview

1. Pendahuluan
Pendidikan di era global terutama
menyangkut
sejauh
mana
menggunakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dan integrasinya ke
dalam kurikulum, baik formal maupun
informal. Saat ini, inovasi dalam

pendidikan global berpusat pada
pergeseran
struktural
dalam
isi
kurikulum dan penerapan TIK dalam
proses pengajaran dan pembelajaran;
dengan kata lain, untuk memberikan
pendidikan untuk semua termasuk
semua kelompok yang terpinggirkan di
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antara yang lain. Gelombang globalisasi
dan
konsep
Kota Cerdas oleh
Pemerintah India menekankan pada
penciptaan dan transfer pengetahuan,
pemikiran kritis, pemecahan masalah
dan kreativitas. Dengan munculnya ICT,
eLearning berada di pusat pendidikan
global yang memfasilitasi kesadaran
sistem,
kesadaran
keterlibatan,
perhatian dan kepedulian proses
kepada peserta didik.
Motivasi untuk Studi
Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui sikap peserta didik
terhadap eLearning dan ICT; Sikap
memiliki peran penting untuk membantu
atau memblokir siswa dari mendapatkan
pengetahuan. Mengajar lulusan teknik,
banyak siswa di perguruan tinggi Teknik
Andhra Pradesh tidak mengadopsi
teknologi
dalam
pendidikan.
Sekelompok siswa diminta untuk
mengambil kursus online seperti, Di
dalam IELTS [9] dan NPTEL Open
Online Course (NOC) [11]. Dari 60
siswa yang mendaftar untuk kursus
hanya
5
siswa
yang
dapat
menyelesaikan.
Oleh
karena
itu,
penelitian ini tentu saja penting di bawah
konsep Smart City, di mana ada
kebutuhan serius untuk membuat calon
insinyur muda kami lebih kompeten
dalam ICT. Informasi yang diperoleh
akan memberikan informasi yang
berguna sebagai sumber atau panduan
yang positif bagi para dosen, Lembaga
Pendidikan , Dewan Studi Organisasi
Pendidikan Internasional dan Nasional
untuk meningkatkan infrastruktur TIK
yang
mendasari
dan
membantu
meningkatkan jumlah siswa yang
muncul dengan pengetahuan yang baik
dan pendidikan berkualitas dan menjadi
dipekerjakan.
Ruang lingkup penelitian
Penelitian ini terbatas untuk
menemukan sikap mahasiswa tahun
pertama
(Freshman)
terhadap
penggunaan ICT di Rajeev Gandhi
Memorial College of Engineering and
Technology (RGMCET), Nandyal, India
(www.rgmcet.edu.in), yang merupakan
lembaga utama di India. Oleh karena itu,
hasil penelitian dapat diterapkan hanya
untuk Lembaga yang sebanding saja.

Populasi dan Subjek
Populasi dari penelitian ini adalah
60 siswa dari 1200, yang berada di
semester II I B.Tech, Ilmu Komputer dan
Teknik (CSE) dan Teknik Elektronik dan
Komunikasi (ECE) dari Teknik. Mereka
diberikan
pelatihan
online
dalam
komunikasi
dengan
menggunakan
solusi
perangkat
lunak
K-Van
[Perangkat
Lunak
untuk
Bahasa
Inggris], TIK dengan menggunakan
sumber Pearson Digital [pada subjek
Teknik] dan sumber eLearning lainnya
sesuai dengan persyaratan subjek.
Tinjauan Literatur
Katz (1960), [14] dalam Teori
Fungsionalnya
menyatakan
bahwa
orang-orang memiliki sikap
yang
membantu mereka mencapai tujuan
dasar mereka. Cotterall, S. (1995) [4]
menyelidiki kesiapan pelajar menuju
otonomi belajar di negara maju, kita
melihat Universitas yang mapan dan di
sana para siswa menjadi lebih dinamis
untuk mengadopsi program e-learning
(Volery & Lord, 2000) [ 24] yang
menghasilkan permintaan besar untuk
kursus semacam itu. Meningkatnya
permintaan untuk TIK dalam pendidikan,
e-learning
didefinisikan
sebagai,
Menggunakan ICT misalnya, Internet,
Komputer, Video, Audio dan lain-lain
dalam pengajaran dan pembelajaran
(Jenkins
&
Hanson
2003).
kecenderungan psikologis, (Eagly &
Chaiken, 1993) [6] metode Instruksional
(Kurniawati, F. 2014), [17] dan
pengetahuan
dosen
dalam
mempromosikan
e-learning
juga
memainkan peran penting dalam sikap
peserta didik (Souvignon 1976). Faktorfaktor seperti preferensi belajar, (Finch
& Hyun, 2000) dan gaya Belajar, (Finch
& Hyun, 2000) [7] [8] mempengaruhi
sikap pembelajar.
Pertanyaan Penelitian
Untuk mengakses sikap dan respon
peserta didik terhadap eLearning di
Pendidikan Tinggi Teknik, (EHE) kami
telah dibingkai dengan serangkaian
pertanyaan penelitian spesifik untuk
memahami fleksibilitas peserta didik
dalam hal intervensi teknologi dalam
pembelajaran
dan
juga
untuk
mengeksplorasi tempat ICT di intinya
tujuan
EHE.
Proses
penelitian
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diinformasikan
oleh
pertanyaan
penelitian berikut pada eLearning:
a. Sejauh mana ICT dipromosikan
dalam pendidikan?
b. Bagaimana eLearning membantu
dalam mempromosikan kualitas dan
fleksibilitas dalam pendidikan?
c. Bagaimana
eLearning
mempromosikan fleksibilitas dalam
mengajar dan belajar?
d. Bagaimana eLearning meningkatkan
persyaratan
teknologi
untuk
peningkatan dosen?
e. Bagaimana jalur fleksibel eLearning
mendukung
bentuk-bentuk
pemikiran, debat, dan tindakan baru
di Teknik Pendidikan Tinggi?
Dasar Hipotesis
Hipotesis yang mendasari untuk
penelitian ini dapat dikelompokkan ke
dalam lima kategori luas berikut:
a. Peserta didik - komputasi sikap dan
kecemasan
serta
self-efficacy
internet. [4][19]
b. Kursus - fleksibilitas dan kualitas
berdasarkan
pendidikan
formal
mereka. [17][18][10]
c. Teknologi - kualitas sistem eLearning
dan akses Internet. [1][3]
d. Desain kursus - kegunaan yang
dirasakan
dan
kemudahan
penggunaan untuk kursus ECE &
CSE, [10][21][23]
e. Lingkungan - keragaman dalam
penilaian
dan
interaksi.
[17][20][22][5]
2. Metodologi Penelitian
Survei adalah sumber data utama
untuk studi percontohan ini, yang diikuti
oleh wawancara terstruktur dengan 60
siswa yang telah menggunakan internet,
komputer dan alat bantu audio visual
untuk belajar selama setidaknya tiga
bulan. Instrumen yang digunakan untuk
survei dan mekanisme pengumpulan
data dijelaskan di bawah ini:
Instrumen Survei
Daftar periksa untuk menemukan
sikap
siswa
terhadap
eLearning
digunakan
untuk
mengumpulkan
informasi dari para peserta. Ini terdiri

dari dua bagian, yaitu, mengumpulkan
informasi dasar tentang siswa dan
mencari sikap siswa pada eLearning
melalui 20 pertanyaan. Dalam daftar
periksa, peserta didik diminta untuk
menilai setiap item sesuai dengan lima
poin Likert (1932) [18] skala berikut:
5 berarti Sepenuhnya Setuju
4 berarti Setuju
3 berarti Tidak Pasti
2 berarti Tidak Setuju
1 berarti Sangat Tidak Setuju
Pengumpulan data:
Daftar periksa untuk menemukan
sikap siswa didistribusikan pada akhir
semester pertama tahun akademik
2016. Data yang diperoleh dianalisis
untuk persentase (%) dari suatu entitas,
Mean (µ) dan Standar mereka
Deviasi (σ), selain F-Test untuk
mengevaluasi sikap e-Learner dan
faktor
atau
tantangan
yang
mempengaruhi e-learning.
3. Hasil dan Pembahasan
Tabel 1.
Informasi Dasar Tentang Pembelajar
Jenis Kelamin

Jumlah
Persen
eLearners
tasi

Perempuan

24

40

Laki -laki

36

60

60

100

Teknik Ilmu Komputer

24

40

Teknik Elektronik dan
Komunikasi

36

60

60

100

Total
Mata Pelajaran

Total

Informasi dasar pada eLearners
(dari Tabel 1) menunjukkan bahwa
pelajar perempuan adalah 40% dan
peserta didik laki-laki adalah 60%.
Siswa-siswa ini diajarkan melalui modul
ICT dan e-learning selama sekitar tiga
bulan di masing-masing Teknik Ilmu
Komputer (CSE) dan program Teknik
Elektronik dan Komunikasi (ECE).
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Tabel 2. Sikap Pembelajar Terhadap e-Learning
Pertanyaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Belajar di komputer itu menyenangkan dan
mengasyikkan.
Belajar mandiri dapat menciptakan
kepercayaan diri.
Alat e-learning mudah untuk latihan.
Kursus digital sangat membantu dalam karir
masa depan.
Merasa senang dan gembira saat belajar
melalui K-VAN
Saya ingin menjadi kompeten dalam Belajar
online.
Saya merasa eLearning sangat membantu.
Saya suka melakukan tugas saya tepat waktu.
Saya membaca sumber online sebelum
menulis ujian.
Saya selalu suka menggunakan sumber daya
digital sebelum menghadiri kelas.
Saya merasa saya dapat meningkatkan
kemampuan saya dalam belajar mandiri.
Jika saya mendapatkan peringkat / kelas
rendah, saya akan meningkatkannya melalui
alat online.
Saya lebih suka belajar melalui trial and error

14. eLearning dan akses internet penting hari ini.
15. Saya berusaha meningkatkan pengetahuan
saya menggunakan sumber digital.
16. E - Bantuan dan MOOC membantu
pemahaman saya.
17. Saya merasa terhibur dan senang ketika saya
belajar kursus online.
18. Jika saya tidak dapat mengerti, saya akan
merevisi oleh sumber daya yang disimpan.
19. eLearning membantu dalam pengembangan &
interaksi professional
20. Saya dapat melakukan kursus online lainnya
bersama dengan studi reguler saya.
Total
3.1. Tingkat Sikap
Tabel 2 menunjukkan bahwa
sikap pembelajar terhadap eLearning
menggunakan sumber daya perguruan
tinggi dan sumber daya online, di mana
nilai rata-rata (µ) adalah 4,05 dan σ =
0,497). Mengenai e Sikap peserta,
pengamatan berikut dapat dilakukan: 13
masalah berada pada tingkat kepedulian
moderat, sementara 7 masalah berada
pada tingkat perhatian yang tinggi. Tiga

µ σ

Tingkat
Perhatian

2.73 0.697

Moderat

2.66 0.647

Moderat

3.46 0.764

Moderat

4.53 0.920

Tinggi

3.65 0.019

Moderat

4.53 0.907

Tinggi

4.77 0.902

Tinggi

4.10 0.670

Moderat

2.57 0.760

Moderat

2.71 0.751

Moderat

4.20 0.793

Moderat

4.31 0.748

Tinggi

3.04 0.779

Moderat

4.33 0.760

Tinggi

3.78 0.682

Moderat

3.78 0.573

Moderat

4.53 0.907

Tinggi

3.94 0.547

Moderat

4.69 0.961

Tinggi

4.00 0.587

Moderat

4.05 0.497

Moderat

masalah pertama yang dinilai tinggi
adalah: i) Kursus digital sangat
membantu dalam karir masa depan, ii)
Saya ingin menjadi kompeten dalam
Belajar online dan iii) Saya merasa
eLearning sangat membantu. Tiga
masalah peringkat rendah pertama dari
tingkat moderat adalah: i) Saya
membaca
sumber-sumber
online
sebelum menulis ujian, ii) Saya selalu
suka menggunakan sumber daya digital
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sebelum menghadiri kelas dan iii) saya
lebih suka belajar melalui trial and error.
Hasilnya menunjukkan bahwa siswa
tidak diatur sendiri, meskipun mereka

telah
mengidentifikasi
pentingnya
eLearning
dan
tampaknya
ada
kurangnya motivasi untuk membangun
kemampuan
belajar
mandiri.

Tabel 3. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Sikap eLearners
Factor
Respone
Pembelajar

Sikap
Komputasi

Internet
selfefficacy

Fleksibilitas
dan
kualitas
dari kursus

Kualitas
sistem
elearning

Tekno
logi

Kemu
dahan

Sikap
Instruksi

Training

Total

3.60%

16.50%

13.50%

22.3

18.90%

4.60%

11.20%

11.90%

100%

Hasil dari survei dirangkum dalam Tabel 3. Persentase tanggapan di bawah 9 faktor
dihitung. Semua peserta (60) menanggapi kuesioner. Masing-masing Berdasarkan hasil
dari data yang dikumpulkan, faktor-faktor dan tantangan yang terlibat dalam menentukan
sikap e-peserta didik, EHE menghadapi tantangan terkait dengan 9 masalah di atas,
Kualitas sistem e-learning, kegunaan yang dirasakan, dan self-efficacy internet berdiri di
posisi 1,2 & 3.
Tabel 4. Uji-F Sikap e-Learner Dalam Ketentuan Kursus Studi
Pertanyaan

F-Test Sig.

1.

Belajar di komputer itu menyenangkan dan mengasyikkan.

21.801 0.000*

2.

Belajar mandiri dapat menciptakan kepercayaan diri.

23.054 0.000*

3.

Alat eLearning mudah untuk latihan.

13.853 0.000*

4.

Kursus digital sangat membantu dalam karir masa depan.

13.098 0.000*

5.

Merasa senang dan gembira ketika belajar melalui KVAN

34.877 0.000*

6.

Saya ingin menjadi kompeten dalam Belajar online.

7.516 0.000*

7.

Saya merasa eLearning sangat membantu.

20.818 0.000*

8.

Saya suka melakukan tugas saya tepat waktu.

16.337 0.000*

9.

Saya membaca sumber online sebelum menulis ujian.

4.232 0.006*

10. Saya selalu suka menggunakan sumber daya digital sebelum menghadiri
kelas.
11. Saya merasa saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam belajar
mandiri.

1.824 0.126
2.203 0.013*

12. Jika saya mendapatkan peringkat / kelas rendah, saya akan
meningkatkannya melalui alat online.

5.992 0.001*

13. Saya lebih suka belajar melalui trial and error

2.632 0.088

14. eLearning dan akses internet penting hari ini.

3.125 0.026*

15. Saya berusaha meningkatkan pengetahuan saya menggunakan sumber
digital.

3.627 0.013*

16. E - Bantuan dan MOOC membantu pemahaman saya.

18.840 0.000*

17. Saya merasa terhibur dan senang ketika saya belajar kursus online.

29.742 0.000*

18. Jika saya tidak dapat mengerti, saya akan merevisi oleh sumber daya
yang disimpan.

2.307 0.077

19. eLearning membantu dalam pengembangan & interaksi profesional

5.812 0.001*

20. Saya dapat melakukan kursus online lainnya bersama dengan studi
reguler saya.
Total
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Hal ini dapat diamati dari Tabel 4
yang peserta didik dari berbagai kursus,
yaitu, Ilmu Komputer dan Teknik (CSE)
dan Teknik Elektronik dan Komunikasi
(ECE), hampir memiliki sikap yang
berbeda terhadap eLearning dan
sumber daya online dengan Signifikansi
= 0,05. Namun, hanya ada 4 item yang
peserta dari ECE dan CSE tidak
menunjukkan sikap yang berbeda. Itu
untuk pertanyaan: i) Saya merasa saya
dapat meningkatkan kemampuan saya
dalam belajar mandiri, ii) Saya lebih
suka belajar melalui trial and error, iii)
jika saya tidak mengerti, saya akan
merevisi oleh sumber daya yang
disimpan dan iv) Saya dapat melakukan
kursus online lainnya bersama dengan
studi reguler saya.
3.2 Ringkasan
Dari bagian informasi dasar dari
survei, Tabel: 1, ditemukan bahwa
sebagian besar peserta didik berasal
dari ECE. Dari bagian sikap, Tabel: 2,
ditemukan bahwa sikap siswa terhadap
eLearning
menggunakan
K-VAN,
Pearson, kursus digital dan online
lainnya berada pada tingkat moderat; 13
masalah berada pada tingkat kepedulian
yang moderat, sementara 7 masalah
berada pada tingkat perhatian yang
tinggi. Dari tiga masalah pertama yang
dinilai tinggi yaitu, i) Kursus digital
sangat membantu dalam karir masa
depan, ii) Saya ingin menjadi kompeten
dalam Pembelajaran online dan iii) Saya
merasa e-learning sangat membantu),
analisis menunjukkan bahwa dalam
banyak kasus Sikap e-Learners sangat
bergantung pada mata kuliah yang
mereka pelajari. Dari Tabel: 3, ketika
kita
melihat
faktor-faktor
yang
mempengaruhi e-peserta didik, 'kualitas
sistem
e-learning'
menunjukkan
persentase yang tinggi. Dalam hal
kursus, pada Tabel: 4, hanya dalam 4
masalah dari 20, siswa menunjukkan
perbedaan dalam sikap mereka dan
untuk 16 masalah yang tersisa baik
siswa ECE & CSE menanggapi sama.
3.3 Temuan dan rekomendasi
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa program Learners of ECE
memiliki sikap positif terhadap mata
kuliah eLearning pada tingkat sedang.
Tiga skor tinggi pertama adalah: i)

Kursus digital sangat membantu dalam
karir masa depan, ii) Saya ingin menjadi
kompeten dalam Belajar online dan iii)
Saya
merasa
e-learning
sangat
membantu. Itu menyiratkan bahwa
pembelajar harus pandai eLearning dan
berpikir bahwa eLearning fleksibel,
sehingga sangat diperlukan untuk
memperoleh
pengetahuan
tentang
sumber daya eLearning. Sebaliknya,
peserta didik memiliki sikap rendah
dengan e-resources dalam hal jawaban
mereka untuk pertanyaan: i) Saya
membaca sumber online sebelum
menulis ujian, ii) Saya selalu suka
menggunakan sumber daya digital
sebelum menghadiri kelas dan iii) Saya
lebih suka belajar melalui trial and error;
jawaban yang lebih baik untuk
pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan
kepercayaan diri dan kemampuan untuk
belajar sendiri. Dari masalah-masalah
ini, dapat dilihat bahwa: i) pembelajar
berpendapat bahwa eLearning sulit bagi
mereka untuk berlatih, ii) pembelajar
tidak mempersiapkan untuk cara belajar
non-konvensional
dan
iii)
bahwa
pembelajar adalah pendapat bahwa
eLearning tidak mudah dan tidak
menanamkan kepercayaan diri dan
kreativitas
bagi
mereka.
Tetapi
penelitian ini juga menunjukkan bahwa
peserta didik sangat berhati-hati dan
menyadari pentingnya eLearning untuk
pembelajaran mandiri yang efektif,
faktor
penting
yang
mendukung
eLearning (seperti yang digambarkan
oleh Chen 2009) [2].
Dengan demikian, rekomendasi
untuk studi lebih lanjut dari temuan (dari
survei, tinjauan pustaka dan data
wawancara struktural) adalah, untuk
mempelajari
faktor-faktor
yang
mempengaruhi perkembangan sikap
terhadap eLearning dalam program
Teknik dan perilaku bertanggung jawab
benih terhadap eLearning di Andhra
Pradesh (dan India) Kolese Teknik.
Sebagai e-learning EHE di Andhra
Pradesh
menghadapi
tantangan
mengenai beberapa masalah yang
dapat dikategorikan di bawah lima
dimensi, yaitu. Peserta didik, Kursus,
Teknologi,
Desain
Kursus
dan
Lingkungan
yang
mempengaruhi
pelaksanaan dan promosi e-learning di
institusi. Setiap dimensi dibahas secara
terpisah.
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a. Peserta didik
Sikap
peserta
didik
dianggap
sebagai
faktor
utama
dalam
keberhasilan
proses
belajar
mengajar dan penting untuk elearning. Kurangnya motivasi diri,
pengetahuan tentang TIK dan
pergeseran
dari
metode
pembelajaran
konvensional
ke
metode modern sulit bagi dosen dan
peserta didik. Isu-isu yang terkait
dengan peserta didik dipelajari di
bawah dimensi ini. Sebagian besar
siswa yang berpartisipasi dalam
survei berasal dari sistem pendidikan
perguruan tinggi korporat, di mana
mereka tidak dilatih menggunakan
TIK. Jadi respon peserta didik pada
tingkat sedang yang menunjukkan
bahwa peserta didik positif terhadap
e-learning meskipun mereka perlu
meningkatkan banyak hal.
b. Kursus
Berdasarkan
informasi
yang
diperoleh dari tinjauan literatur,
perangkat lunak yang digunakan
untuk satu kursus tertentu (CSE &
ECE) harus memenuhi tujuan
pembelajaran seperti, slide power
point, halaman html statis atau
kursus online semua tantangan ini di
EHE harus dikelompokkan dalam
dimensi. Siswa dari dua kursus yang
berbeda menanggapi (untuk survei
dan wawancara struktural) pada
tingkat sedang dan untuk beberapa
masalah yang mendekati tingkat
tinggi yang menunjukkan bahwa baik
CSE & ECE positif dengan mata
pelajaran inti mereka dan harus
diimplementasikan
ke
semua
program teknik lainnya.
c. Teknologi
Akses ke teknologi juga merupakan
salah satu tantangan utama di EHE
di Andhra Pradesh. Diperlukan
internet berkecepatan tinggi yang
cukup, pasokan listrik yang tidak
terganggu dan biaya yang diperlukan
untuk mengakses teknologi ini.
Keberhasilan e-learning terutama
tergantung pada tantangan yang
terkait dengan TIK seperti broadband
internet, komputer terbaru, internet
seluler
dan
biaya
mengakses
teknologi ini dikelompokkan dalam
hal ini. Tanggapan peserta didik
(18,9% pada Tabel 3) menunjukkan

bahwa
tingkat
moderat
membutuhkan perhatian.
d. Lingkungan
Sangat
penting
untuk
mempertimbangkan
pentingnya
masalah sosial budaya sebelum
mengintegrasikan
ICT
dalam
pendidikan dan di EHE. Orang-orang
dari daerah Rayalaseema terutama
dari Kurnool dist. tertarik pada gadisgadis yang pindah ke daerah
perkotaan demi pendidikan. Tingkat
melek huruf dan hambatan bahasa
juga dapat dilaporkan di bawah
dimensi ini. Respons peserta didik
pada tingkat sedang.
4. Kesimpulan
Karena dosen memainkan peran
penting
untuk
membantu
siswa
mengubah sikap mereka dari negatif
menjadi positif dengan memberikan
mereka sumber daya pengajaran /
pembelajaran eLearning yang modern,
sumber TIK yang bermanfaat, alat yang
menarik dan interaktif, seperti, Ted
berbicara, kursus Moodle, BBC Belajar
Bahasa Inggris, e Metodologi -Teaching,
dll. Departemen Pendidikan Tinggi, di
bawah Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Pembangunan India, [10]
sangat menekankan pada penggunaan
ICT dalam pendidikan, dan kualitas,
kesetaraan dan mekanisme aksesnya.
Ketika sikap berubah, mereka dapat
diarahkan dalam beberapa cara seperti,
teknik komunikasi online, Netiquette,
dan pengaruh sosial-budaya. Juga
dicatat bahwa motivasi individu dan
status
emosi
(positif)
dapat
menyebabkan
perubahan
sikap.
Prestasi
melalui
eLearning
akan
meningkatkan kepercayaan diri dan
disposisi siswa terhadap penggunaan
sumber daya online secara efektif untuk
pengembangan dan kemajuan karir
mereka
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