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ABSTRAK 

Mahfudz, Fuad. 2016. Rancangan E-learning menggunakan metode User 
Experience di Jurusan Kuikulum dan Teknologi Pendidikan. Skripsi, Jurusan 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing satu, Drs. Suripto, M.Si; Pembimbing dua, Heri 

Triluqman B.S, M. Kom.

Kata Kunci: E-learning, Perguruan Tinggi, Teknologi Pendidikan, Rancangan,

User Experience
 
Pelaksanaan E-Learning di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP 

Unnes) belum maksimal. Asumsi yang muncul adalah faktor mental pengguna 

yang memang tidak ingin menggunakan atau sistem E-Learning yang memang 

sulit untuk digunakan, sehingga mengakibatkan E-Learning tidak menyenangkan 

dan tidak memiliki daya tarik untuk tetap menggunakan. Dari permasalahan itu 

maka peneliti melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui kondisi E-Learning yang telah digunakan oleh dosen dan 

merumuskan rancangan E-Learning menggunakan metode user experience di 

KTP Unnes. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

model induksi Dengan melihat pengalaman dari dosen dan mahasiswa dalam 

menggunakan E-Learning telah berhasil merumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa jurursan mengkaji keilmuan 

tentang teknologi pendidikan belum mampu melaksananan pembelejaran berbasis 

E-Learning. Untuk sistem pembalajaran yang sesuai untuk dilaksanakan adalah 

metode pembelajaran konvensional berbantu E-Learning atau Pembelajaran 

blended learning, untuk pembelajaran sepenuhnya E-Learning akan sulit untuk 

diimplementasikan. Konsep rancangan yang dilihat dari unsur user experience
terdapat beberapa E-learning yang peneliti rekomendasikan. Pertama penggunaan 

facebook untuk pembelajaran. kedua penggunaan layanan E-Learning seperti 

edmodo. Ketiga mengembangkan E-Learning secara mandiri dengan 

pertimbangan yang yang telah peneliti gambarkan pada prototype yang telah 

dibuat. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa jurursan KTP Unnes harus lebih 

memperhatikan penggunaan E-Learning. Melihat tantangan dan tuntutan 

perkembangan IPTEK yang semakin cepat, khususnya internet. Saran dari peneliti 

adalah secara kelembagaan jurusan untuk dapat membuat kebijakan mengenai 

pelaksanaan E-Learning dan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan 

realisasi kebijakan.
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BAB I  

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi pada masa ini cukup membantu masyarakat 

untuk menunjang aktivitasnya. Tekonologi dalam dunia pendidikan juga 

memudahkan proses pembelajaran. Apabila dilihat dari artinya, kata teknologi 

berasal dari bahasa yunani, yaitu technologia, techne yang berarti “keahlian” dan 

logia yang berarti “pengetahuan”. Dalam pengertian yang sempit teknologi adalah 

segala alat yang digunakan untuk mempermudah urusan manusia. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berpengaruh 

besar dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam dunia pendidikan tekonologi telah 

mampu mentransformasi model pembelajaran, teruatama di tingkat perguruan 

tinggi. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui tatap 

muka, kini dapat dilakukan di mana, kapan oleh siapa saja dan oleh berapa banyak

jumlah orangnya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran biasa disebut dengan 

E-Learning.

Secara sederhana konsep E-Learning adalah pemanfaatan alat elektronik 

yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Sejarah perkembangan E-

Learning dimulai dari adanya radio edukatif, video CD-interaktif, televisi, dan

hingga kini media yang sering digunakan adalah media internet. Internet memiliki 

keunggulan dalam menunjang pembelajaran yaitu melalui suatu website. Website 
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E-Learning mampu untuk melakukan banyak hal yang di antaranya pemutaran 

radio melalui internet, pemutaran video streaming, teleconference, dan buku

sekolah elektronik (BSE).

E-Learning memiliki banyak jenis yang di antaranya adalah learning 

management system atau sering disingkat LMS (moodle, chamilo, efront), 

penyedia layanan E-Learning (kelase, quipper school, google classroom, dan 

edmodo) serta pengembangan website melalui framework dan koding. 

Kebanyakan lembaga pendidikan menggunakan E-Learning jenis LMS. Salah

satunya adalah Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengembangkan LMS 

Moodle yang diberi nama E-Lena. Situs tersebut dapat diakses pada alamat

www.elena.unnes.ac.id.

Apabila kita melihat dari segi manfaat, hadirnya E-Learning dinilai efektif 

untuk membantu kegiatan belajar. Kegiatan dosen tidak hanya untuk mengajar. 

Dosen masih disibukkan dengan pengabdian, penelitian maupun delegasi untuk 

mewakili lembaga. Alasan tersebut menjadikan dosen harus meninggalkan tugas 

mengajarnya. Inilah mengapa penggunaan E-Learning dinilai tepat untuk

membantu permasalahan semacam itu. 

Contoh kasus, dosen tidak dapat menghadiri kelas untuk melaksanakan 

pembelajaran secara tatap muka. Disebabkan karena mendapatkan tugas untuk 

mendamping mahasiswa dalam ajang perlombaan tingkat nasional. Oleh sebab itu 

dosen meminta mahasiswa tetap melakukan pembelajaran tanpa kehadirannya.

Dosen tersebut meminta mahasiswa untuk merekam segala aktifitas yang 
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dilakukan melalui handphone (HP). Selain itu dosen akan membuat topik pada 

sebuah jejaring sosial yang kemudian terjadilah interaksi belajar di dalamnya.

Apabila kita melihat dari segi pengaruh hadirnya internet. Internet juga 

dapat memberikan dampak yang negatif. Komunikasi yang cepat tanpa mengenal 

batasan menjadikan komunikasi dapat berlangsung setiap waktu. Masalahnya 

mahasiswa cenderung menggunakan internet hingga berjam-jam hanya untuk chat

membicarakan curhatan, bercerita bahkan ada yang membicarakan tentang games

online. Mereka akhirnya kecanduan dengan namanya internet. Dampak lain yang 

mahasiswa akan merasa ketinggalan informasi apabila sehari tidak membuka 

internet. Hal ini disebabkan karena segala informasi kini telah diberitakan secara 

online.  

Temuan Roy Morgan (Prawiradilaga,2013:70) memperlihatkan pengaruh 

internet pada aktivitas komunikasi mahasiswa. Jumlah mereka yang membaca 

surat kabar turun 8,4% menjadi 6,2% setelah hadirnya internet. Kemudian setelah 

menggunakan internet kecenderung untuk melihat berita (surat kabar) secara 

online meningkat drastis hingga mencapai angka 18%. Melihat data itu 

menunjukkan kecenderungan orang lebih senang dan sering menggunakan 

internet serta hadirnya internet berdampak positif terhadap motivasi membaca.

Fenomena lain terlihat dari perilaku yaitu mahasiswa lebih senang 

membaca secara online dari pada lewat buku cetak. Dengan menggunakan 

internet, mereka dapat memperoleh informasi lebih cepat tanpa harus membolak-

balikkan lembaran kertas pada sebuah buku. Perkembangan teknologi sepertinya
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telah membentuk sikap dan karakter baru, yaitu mahasiswa yang selalu dekat 

teknologi. Hampir semua aktifitas mereka leakukan dengan teknologi.

Dekatnya dengan teknologi perlu pengawasan dan arahan. Hal yang perlu 

diwasapadai adalah arus informasi yang cepat di internet terkadang memiliki 

informasi yang dapat dikatakan menjerumuskan. Banyaknya iklan-iklan kapitalis 

seperti promosi game online hingga iklan yang berbau seks. Apabila perguruan 

tinggi tidak memberikan peran untuk menyebarkan konten yang bermanfaat 

ditakutkan akan cenderung berdampak yang negatif. Tentu hadirnya E-Learning

akan diharapkan membawa dampak yang lebih baik. 

Perguruan tinggi secara institusi atau dosen secara pribadi telah 

menggunakan E-Learning. Namun pelaksanaan E-Learning dinilai masih belum 

maksimal. E-Learning yang dimiliki Unnes masih jarang untuk digunakan. 

Kebanyakan dosen lebih memilih menggunakan E-Mail dan jejaring sosial dari 

pada menggunakan E-lena. Inilah fakta bahwa E-Learning yang telah disediakan 

ternyata masih jarang untuk digunakan. Permasalahan fasilitas sepertinya tidak 

menjadi alasan sivitas akademika Unnes untuk tidak menggunakan E-Learning.

Pasalnya akses internet telah dapat diakses hampir di seluruh area Unnes. Selain 

itu hampir seluruh dosen dan mahasiswa telah memiliki secara pribadi smarphone

dan laptop. 

Kemudian pertanyaanya apa yang menjadi sebab dari permasalahan 

implementasi E-Learning. Jawabannya masih berupa asumsi-asumsi. Apakah 

memang karena faktor mental pengguna yang memang tidak mau untuk 

menggunakan E-Learning atau karena sistem E-Learning yang telah ada masih 



5

dinilai sulit untuk digunakan, terutama untuk orang yang belum terbiasa 

menggunakan teknologi. 

Ditemukan data dalam sebuah jurnal yang menyebabkan implementasi 

masih belum maksimal, journal of information (Prayogo, 2010) didapat data 60 % 

waktu seseorang terbuang karena tidak bisa menemukan informasi yang ingin 

didapatnya pada suatu website dan itu sangat membuat tidak nyaman, menurunnya 

produktivitas, meningkatkan frustasi dan bentuk kerugian lainnya. Melihat data 

tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan seseorang terhadap E-Learning

dipengaruhi oleh tampilannya dan kemudahan dalam memperoleh informasi. 

Dengan demikian semakin seseorang tertarik dengan E-Learning, maka akan 

semakin sering untuk menggunakannya. Apabila memang faktor tersebut yang 

menjadikan seseorang tidak menggunakan E-Learning, tentu perlu dirancang 

ulang konsep yang ada mulai dari sistem, tata letak konten hingga pada desain 

antarmuka. 

Kemudian pertimbangan lain disampaikan Ta’eed (Hamzah. 2013: 178) 

bahwa perancang desain dalam menata halaman website harus memperhatikan 

bahwa pengguna atau pengunjung website tidak hanya berinterkasi dengan isi dari 

website tetapi juga dengan antarmuka atau tampilan (interface) website. Dari teori 

tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan E-Learning dalam mencari 

informasi di tentukan pula dengan desain dan layout yang dipilih. Apabila kita 

meminjam bahasa yang sering dipakai perancang media tentang ungkapan look 

and feel, maka apa yang terlihat dari tampilan E-Learning, yang memunculkan 

rasa keinginan seseorang untuk menggunakannya. 
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Perancangan E-Learning tidak dapat dibuat sembarangan kemudian 

dipaksanakan untuk dipakai oleh penggunanya. Apabila hal itu dilakukan dapat 

menimbulkan keengganan untuk menggunakannya. Kondisi inilah yang 

mengharuskan dilakukan sebuah analisis perancangan E-Learning. Untuk 

mendapatkan perancangan yang diterima oleh penggunanya. Perancangan tentu 

harus disesuaikan dengan kebutuhannya. 

Kebutuhan pengguna dapat dicari tahu dengan menanyakan pengalaman 

pengguna saat menggunakan E-Learning. Dengan demikian akan diketahui sistem 

seperti apa yang menurutnya mudah, tampilan seperti apa yang menurutnya 

menyenangkan, apa sajakah yang harus ada, interaksi seperti apa yang diharapkan. 

Dengan begitu tidak hanya menurut perancang E-Learning yang bagus tetapi juga 

menurut pengguna bagus. Hal itulah yang memutuskan peneliti menggunakan 

metode user experience dalam merancang E-Learning. Suatu metode yang 

mencari tahu pengalaman dari pengguna untuk merancang suatu website. 

Metode perancangan user experience dipilih tidak karena lebih bagus dari 

metode lainnya seperti metode ADDIE (anality, design, development,

implementation, evaluation). Metode ADDIE adalah suatu metode yang 

menghendaki E-Learning yang dibuat memiliki kesesuaian dan kelengkapan 

dalam cakupan isi pembelajaran. Hal yang paling membedakan dengan metode 

ADDIE adalah memerlukan pertimbangan oleh pakar-pakar di bidang materi, 

pakar di bidang desain dan pakar-pakar lainnya.  

Sedangkan pada user experience sepenuhnya pertimbangan perancangan 

ditanyakan kepada calon pengguna dan tidak perlu adanya pertimbangan pakar.
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Prinsip dari user experience adalah pengalaman saat menggunakan E-Learning

dan pengalaman itulah yang dijadikan pertimbangan. Dalam user experience

perancangan ditujukan untuk mencari kenyamanan, motivasi, kesenangan calon 

pengguna dalam menggunakan E-Learning. 

Penelitian ini akan dilaksanakan hingga pada tahapan prototype. Penelitian 

tidak dilanjutkan ke tahap produk karena membutuhkan dana yang besar. 

Harapannya penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memproduksi sebuah E-

Learning.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini diarahkan pada pengembangan E-Learning di Jurusan 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang (KTP 

Unnes). Mengingat keterbatasan waktu dan biaya serta tenaga dalam 

pengembangan E-Learning begitu besar. Maka penelitian difokuskan terhadap 

permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi E-Learning yang telah digunakan oleh dosen Jurusan KTP 

Unnes? 

2. Bagaimana perancangan E-Learning yang akan dikembangkan menggunakan 

metode User Experience di Jurusan KTP Unnes?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 
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1. Untuk mengetahui kondisi E-Learning yang telah digunakan oleh dosen di

Jurusan KTP Unnes.

2. Untuk merancang konsep E-Learning yang sesuai dengan kebutuhan dari 

dosen dan mahasiswa di Jurusan KTP Unnes.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai 

implementasi E-Learning di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan 

lebih khususnya mampu membantu meningkatkan pendidikan berbasis IPTEK 

yang efektif dan relevan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan terintegrasi IPTEK di Indonesia. Selain 

itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

pemerintah dalam pembuatan kebijakan bidang pendidikan terintegrasi IPTEK 

di Indonesia. 

b. Bagi perguruan tingggi, hasil penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui 

permasalahan pelaksanaan E-Learning di perguruan tinggi. Selain itu dapat 

mengetahui kebiasaan mahasiswa dalam pemanfaatan IPTEK sehingga 

mampu dimaksimalkan. Selain itu hasil penelitian ini mampu menjadi dasar 
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pembuatan E-Learning di Jurusan KTP Unnes maupun institusi pendidikan 

lainnya. 

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan terintegrasi 

IPTEK. Selain itu dapat menjadi gambaran bahwa proses belajar dapat 

dilakukan di mana, kapan pun dan tidak mengenal batas usia. Belajar adalah 

kegiatan bagi siapa yang menginginkannya. 

d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan meningkatnya rasa ingin 

belajar hingga akhir hayat, belajar menghargai sebuah proses dari pada sebuah 

hasil, mampu menjadikan pertimbangan dalam penerapan pembelajaran saat 

mengajar.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Rancangan

Rancangan adalah melakukan persiapan dan perencanaan yang teliti dalam 

pengembangan suatu media. Dalam penelitian ini rancangan adalah masukan 

dalam implementasi E-Learning, dalam berupa teks maupun gambaran. Untuk 

menggambarkan sebuah E-Learning peneliti akan membuat sebuah prototype.

E-Learning 

E-Learning adalah sebuah web berbasis syncronus dan asyncronus yang 

menggunakan akses internet, intranet dan berbagai jenis jaringan lainya. Di mana 

E-Learning ini dapat berisi, informasi, modul, buku, artikel, dan interaksi 

pembelajaran. Dalam hal ini E-Learning yang dibuat hanyalah prototype.
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Metode User Experience

User experience adalah suatu metode yang memperhatikan masukan dan 

saran dari pengalaman pengguna dalam merancang website. Perancangan bukan 

menurut pembuat yang beranggapan bagus melainkan orang lain sebagai 

pengguna. Metode ini membuat orang berpandangan terhadap E-Learning yang 

dirancang, mulai dari ketertarikan, mencoba menggunakan, mengeluarkan dana 

untuk memilikinya, nyaman menggunakannya, dan loyal untuk senantiasa 

menggunakan E-Learning yang dikembangkan. Dalam hal ini peneliti adalah 

sebagai perancang, sedangkan mahasiswa dan dosen adalah sebagai target 

pengguna E-Learning. Prototyping yang digunakan adalah requirements 

prototype, di mana prototype yang dibentuk belum sepenuhnya untuk menjadi 

sistem yang nantianya akan dibuat. 



BAB II

LANDASAN TEORI

A. LANDASAN PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Penerapan teknologi dalam berbagai aspek terutama di bidang pendidikan

sangatlah penting sehingga perlu diatur dalam landasan hukum. Adapun landasan 

penyelenggaran E-Learning diatur dalam:

1. Sistem Pendidikan Nasional 

Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional  No 20 Tahun 

2003 Pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh: 

a) pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

b) pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

c) pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai 

bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan 

layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu 

lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

d) ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional

Pelaksanaan E-Learning diatur dalam agenda prioritas pembangunan 5,

tahun 2014-2019 (Nawacita 5) berbunyi “Meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat Indonesia salah satunya menyatakan penyediaan dukungan materi 

pelatihan secara daring (online) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran 

materi pembelajaran dan penilaian antar guru”. Adapun nawacita 5 tersebut 
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terdapat dalam peningkatan kurikulum dan pelaksaannnya poin ke satu “(1)

Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21” dan pada poin 

delapan “(8): penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (online)

dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan 

penilaian antar guru”.

B. GAYA BELAJAR ERA IPTEK

Pendidikan adalah sebuah tempat untuk belajar. Belajar adalah suatu 

proses perubahan. Menurut Sardiman (2011:20) belajar adalah perubahan tingkah 

laku dengan berbagai kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan kegiatan aktivitas sosial yang dialami. Dengan demikian bahwa 

proses belajar lebih pada saat mahasiswa mengalami dan melakukan aktivitas,

bukan hanya mendengarkan penjelasan di dalam perkuliahan. 

Apabila kita merujuk teori yang menyatakan bahwa belajar adalah tentang 

‘mengalami dan melakukan’ maka belajar dipengaruhi oleh serangkaian kegiatan 

aktivitas yang ada di sekitarnya. Jika aktivitas sosial semakin berubah dari setiap 

tahunnya, maka gaya belajar pelajar pula juga akan berubah. Dengan demikian 

Arends (2008:68) menyampaikan bahwa dalam mengajar perlu diperhatikan gaya 

belajar yang sesuai dengan berbagai gaya belajar pada kelompok belajar tersebut.

Apabila gaya belajar pada era dulu masih konvensional karena belum hadirnya 

teknologi tentu akan berbeda saat setelah hadirnya teknologi. 

Dalam jurnal pada 7th world conference on educational sciences Mesgar, 

Bakar dan Amir (Maric, 2015) berpendapat bahwa “With the increasing use of the 
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Internet by students especially at higher educational institutions worldwide, 

metacognitive strategy training should be recognized as a way to meet the current 

challenges and demands to propagate life-long reading among the students 

especially when reading online materials”. Perkembangan internet mau tidak mau 

haruslah diikuti dalam strategi belajar siswa. Memang yang namanya 

perkembangan akan selalu menuntut, tergantung pilihan apakah bisa untuk 

memanfaatkan perkembangan tersebut atau sebaliknya akan dimanfaatkan oleh 

perkembangan tersebut. Mahasiswa yang sudah kenal internet harus dapat 

diarahkan supaya penggunaan internet bisa digunakan untuk belajar, inilah yang 

dinamakan memanfaatkan. 

Adapun pendapat lain menyampaikan bahwa harus adanya penyesuaian 

gaya belajar pada era IPTEK, disampaikan oleh Warin, Kolski, & Sagar, 

2011(Maric, 2015) bahwa “The changing profile of students, the expectations of 

business and the capabilities offered by information and communication 

Technologies (ICT) makes it necessary to change teaching practices, particularly 

in higher education” yang maksudnya banyak kebiasaan berubah dari mahasiswa, 

harapan bisnis (kerja) dan kemampuan yang ditawarkan oleh Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) membuat perlu untuk mengubah praktik mengajar, 

terutama dalam pendidikan tinggi 

Azizinezhad & Hashemi (Maric, 2015) menyampaikan bahwa “Today 

teachers have lots of new technologies, electronic instructional and 

communicational technologies at hand that are deemed as basis for institutional 

reforms and powerful agents for the development of new teaching strategies and 
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material”. Untuk sekarang Dosen telah memiliki banyak teknologi, mulai dari 

teknologi seperti smartphone, laptop, tablet tentu hal itu harunya dapat dijadikan

kekuatan untuk pengembangan strategi mengajar.  

Gaya belajar yang telah dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK memiliki 

dampak yang membuat gaya belajar berubah. Menurut Parker (2013) Mahasiswa 

terlihat lebih aktif untuk melakukan segala hal di era sekarang. Mahasiswa senang 

melakukan berbagai aktivitas dalam sekali waktu, mulai dari belajar, nongkrong, 

menonton video hingga main game, mereka biasa untuk melakukan secara 

bersama.

Contoh kasus tentang perubahan gaya belajar mahasiswa pada era IPTEK

disampaikan Parker (2013) sebagai berikut:

Ia seorang pengguna multimedia sambil menonton televisi ia bisa 

mengirim pesan singkat dan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. 

Ketika ia bermain video game, ia biasanya bekerja sebagai 

anggota kelompok dan dengan konsentrai tinggi bahkan dalam 

waktu lama, menyelesaikan sebuah proyek yang memakan waktu 

lama. Ia mencari waktu informasi melalui internet, menampilkan 

dirinya di myspace.com (contoh lain: facebook.com) dan 

mengambil gambar dari ponselnya, dan kemudian memilih 

beberapa situs umum di mana ia unggah ke dalamnya. Secara 

bersamaan ia dapat berperan sebagai actor, sutradara, editor, dan 

penerbit dengan piranti lunak film yang berasal dari 

komputernya. Ia mengharapkan guru untuk membimbingnya 

melalui era informasi ini, bukan mendiktenya atas jawaban 

“benar” atas pertanyaan ulangan yang google dapat segera 

sediakan dalam hitungan detik melalui alat bantu multi 

modal(multimedia), misalnya teks, video, dan gambar-gambar 

digital.
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Inti dari penyampaian di atas adalah mahasiswa sekarang lebih senang 

untuk belajar dengan cara langsung melakukan dan mengalami terhadap materi

yang sedang dipelajari. Kemudian senang dengan keadaan santai dalam belajar.

Mahasiswa tidak senang apabila hanya duduk dan mendengarkan. Ditambah lagi, 

E-Learning membuat kecenderungan mahasiswa lebih senang untuk mendapatkan 

informasi secara cepat. Mahasiswa berpikiran bahwa apabila data bisa didapatkan 

lebih cepat untuk apa mencari menggunakan cara yang lebih lama. Selain itu 

setiap mahasiswa ingin sekali diberikan kesempatan untuk banyak mengambil 

peran. Dengan demikian bahwa mahasiswa lebih senang untuk belajar dalam 

kondisi yang santai dan memiliki kebebasan melakukan banyak aktivitas. 

Dalam teori klasik, Edgar Dale (Ibrahim, 2000) menyampaikan.

“Hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung 

(kongkrit), kenyataan yang ada dilingkungan kehidupan 

seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada 

lambang verbal (abstrak). Semakin keatas puncak kerucut 

semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan 

interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi 

dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi 

dengan mempertimbangkan situasi belajar. Pengalaman 

langsung akan memberikan informasi dan gagasan yang 

terkandung dalam pengalaman itu, oleh karena ia melibatkan 

indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan 

peraba”.

Jenjang kongkrit-abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk 

kerucut yang disebut kerucut pengalaman (Dale’s cone experience) sebagai 

berikut:
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Gambar. 2.1. Jenjang jenis media konkrit-abstrak Edgar Dale (Ibrahim, 

dkk: 2000)

Dale berkeyakinan bahwa simbol dan gagasan yang abstrak dapat lebih 

mudah dipahami dan diserap apabila diberikan dalam bentuk pengalaman konkrit. 

Kerucut pengalaman merupakan awal untuk memberikan alasan tentang kaitan 

teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Dasar dari pengalaman kerucut Dale 

adalah penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang pertama 

kali ditemui. Ibarat seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, dimana dalam hal 

ini masih sangat konkrit. Dalam tahap ini pembelajaran dilakukan dengan cara 

memegang, merasakan atau mencium secara langsung materi apa yang diajarkan

Maksudnya apabila diajarkan mengenai kereta, dapat merasakan dan memegang 

secara langsung seperti apa itu kereta.

Pengalaman Tiruan (Contrived Experiences) adalah pengalaman tingkat 

kedua dari kerucut Dale sudah mulai mengurangi tingkat ke-konkritannya. Dalam 

tahap ini mahasiswa tidak hanya belajar dengan memegang, mencium atau 

merasakan tetapi sudah mulai aktif dalam berfikir. Contohnya seperti seorang 
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mahasiswa yang diinstruksikan membuat sebuah desain kereta. Disini mahasiswa 

tidak membuat keretea yang sebenarnya tetapi membuat desain yang digambar 

sesuai bentuk aslinya sesuai dengan pengalamannya. Disinilah pemilihan media 

E-Learning digunakan untuk mampu memberikan pengalaman audio visual yang 

mampu diakses lebih cepat.

C. E-LEARNING

1. Pengertian E-Learning

Pengertian E-Learning masih banyak dipahami berbeda-beda antara orang 

yang satu dengan yang lain. Seiring berkembangnya teknologi tentu semakin 

berkembang definisi yang harus dipahami. Ada yang mengartikan E-Learning

adalah distance learning ataupun online learning. Moore (2011) menyampaikan 

“The findings show great differences in the meaning of foundational terms that 

are used in the field, but also provide implications internationally for the 

referencing, sharing, and the collaboration of results detailed in varying research 

studies”. Inti yang disampaikan Moore menyatakan bahwa antara E-Learning,

distance learning dan online learning memiliki makna yang berbeda dan 

merupakan referensi teori yang berbeda. 

Lebih lanjut dalam jurnal internet and higher education (Moore, 2011)

membedakan antara pengertian E-Learning dengan distance Learning dan online 

Learning. Adapun pendapat Moore (2011) mengenai distance learning sebagai 

berikut:
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distance education is the most renowned descriptor used when 
referencing distance learning. It often describes the effort of 
providing access to learning for those who are geographically 
distant. During the last two decades, the relevant literature 
shows that various authors and researchers use inconsistent 
definitions of distance education and distance learning. As 
computers became involved in the delivery of education, a 
proposed definition identified the delivery of instructional 
materials, using both print and electronic media. 

Adapun inti arti dari distance learning menurut Moore, apabila 

pembelajaran terjadi pada letak geografis yang berbeda. Selanjutnya mengenai 

pengertian online learning dalam jurnal internet and higher education (Moore, 

2011) yang mengambil dari pendapat Benson bahwa “online lerning is a newer 

version or, and improved version of distance learning. These authors, like many, 

beleive that there is a relationship between distance education or learning and 

online learning but appear unsure in their own descripive narratives.” Benson 

menyampaikan bahwa online learning adalah bentuk pembaruan dari distance 

learning. Online leanring yang merupakan versi terbaru dari distance learning.

Dapat disimpulkan online learning lebih unggul dari pada distance learning.

Kembali membahas pengertian E-Learning itu sendiri. Menurut American 

Society for Training and Development (ASTD) (Manson dan Rennie, 2010) 

memberikan pengertian E-Learning adalah “serangkaian luas aplikasi dan proses, 

misalnya web-based learning (pembelajaran berbasis web), computered based 

learning (pembelajaran berbasis komputer), virtual classroom (ruang kelas maya), 

dan digital collaboration (kolaborasi digital).”  Kesimpulan dari pengertian ASTD 

adalah apapun yang menggunakan media elektronik adalah E-Learning.
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Selain itu pendapat Rosenberg (Mason dan Rennie, 2010) memberikan 

pengertian E-Learning adalah apapun penggunaan internet yang digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pembelajaran. Internet di sini

dapat berupa website, social media, E-Mail, cloud computing serta apapun yang 

menggunakan akses internet. Suyanto (2007) menambahkan bahwa E-Learning

bukan hanya tentang jaringan internet melainkan jaringan-jaringan lainnya seperti 

Lan, Wan dan internet yang digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran, 

interaksi dan bimbingan maka disebut E-Learning.

Kemudiaan Prawiradilaga, seorang teknolog pendidikan membuat sebuah 

kesimpulan sederhana dari berbagai pengertian dari E-Learning. Menurut 

Prawiradilaga (2013:34) “E-Learning sebagai pembelajaran yang diberdayakan

oleh teknologi elektronik (electronic technology-enable instruction)”. Pada 

intinya bahwa pembelajaran E-Learning adalah suatu pembelajaran yang 

menggunakan media elektronik untuk membantu dalam penyampaian 

pembelajaran.

Pengertian E-Learning itu begitu luas. Pada penelitian ini peneliti 

memutuskan bahwa E-Learning yang dimaksud adalah website. Untuk 

memperjelas maksud dari E-Learning pada penelitian, yang dimaksud E-Learning

adalah teknologi dan media berbasis (1) asynchronous web-Based Instruction (2) 

synchronous web-based instruction.

Menurut Holden (Prawiradilaga, 2013:42) yang dimaksud asynchronous 

Web-Based Instruction adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui 
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website di mana interaksi tidak terjadi secara langsung, melainkan hanya berupa 

instruksi yang diberikan dan dilaksanakan baik pemberian materi atau bahan ajar.

Contoh: tugas, pengumuman (informasi), bahan belajar (dalam format digital 

seperti bahan cetak (pdf,doc), video (flv), dan lain-lain.  

Masih menurut Holden (Prawiradilaga, 2013:42) bahwa berbasis 

synchronous web-based instruction adalah kegiatan belajar mengajar di mana

interaksi dapat terjadi secara langsung melalui website seperti web-conference, 

chatting, whiteboards dan lain-lain.

2. Posisi dan Manfaat E-Learning Dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan konvensional fungsi E-Learning bukan untuk 

mengganti, melainkan memperkuat model pembelajaran konvensional. Dalam hal 

ini menurut Cisco (Triluqman dan Erfan, 2013:6) menjelaskan filosofis E-

Learning sebagai berikut: 

a) E-Learning merupakan penyampaian informasi 

komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. 

b) E-Learning menyediakan seperangkat alat yang dapat 

memperkaya nilai belajar secara konvensional, (model 

belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-
ROOM, pelatihan berbasis computer) sehingga dapat 

menjawab tantangan perkembangan globalisasi.

c) E-Learning tidak berarti menggantikan model belajar 

konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model 

belajar tersebut melalui pengayaan content dan 

pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. 

d) Kapasistas siswa sangat bervariasi tergantung pada bentuk 

isi dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar 

content dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka 

akan lebih baik kapasistas siswa yang pada gilirannya akan 

memberikan hasil yang lebih baik. 
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Siahaan dalam modul pembelajaran E-Learning (Triluqman dan Erfan,

2013) menyampaikan bahwa terdapat tiga fungsi E-Learning terhadap kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, sebagai berikut:

a) suplemen (tambahan) 

Berfungai sebagai suplemen karena E-Learning hanya digunakan sebagai 

tambahan. Digunakan apabila memang ingin untuk menggunakannya karena 

posisi E-Learning hanya sebagai tambahan. Dalam hal ini tidak ada keharusan 

bagi peserta didik untuk mengkases materi secara online. Materi belajar cukup 

diberikan di dalam kelas.

b) komplemen (pelengkap)

Berfungsi sebagai komplemen apabila E-Learning digunakan untuk 

menambahkan pemahaman dari mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan 

di kelas. Materi yang telah disampaikan di kelas akan dikirimkan pada E-Learning

untuk dapat dipelajari kembali. Selain itu mahasiswa juga akan dapat 

mendapatkan program pengayaan materi yang dapat diakses lewat E-Learning

maupun melakukan remedial bagi materi yang perlu untuk dipelajari ulang. 

Tujuannya supaya mahasiswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang 

disampaikan di kelas. 

c) subtitusi (pengganti) 

Berfungsi sebagai subtitusi apabila E-Learning digunakan sebagai 

pengganti kegiatan pembelajaran. Maksud dari pengganti di sini terbagi menjadi 3 
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model yang di antaranya, pertama adalah sepenuhnya tatap muka. Kedua adalah 

sebagian tatap muka sebagian melalui E-Learning. Ketiga adalah pembelajaran 

sepenuhnya dilakukan lewat E-Learning.

Pendapat lain menurut Sudirdjono dan Siregar dalam Mozaik Teknologi 

Pendidikan (Prawiadilaga dan Siregar, 2008: 8) bahwa manfaat dari kegunaan 

media komunikasi (E-Learning) dalam belajar adalah:

a) memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar 

Awal pembelajaran siswa perlu diberi tahu tentang apa yang akan 

diperolehnya saat mulai belajar. Mulai dari kompetensi dasar, agenda mengajar, 

penilaian hingga jadwal ujian. Semua hal itu dapat diinformasikan lewat E-

Learning sebagai catatan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dan dibaca kembali. 

b) memotivasi siswa

Dengan adanya suatu E-Learning harapannya dapat memotivasi siswa 

untuk lebih senang dalam belajar. Media mampu untuk untuk memberikan 

kemudahan dalam belajar. Mahasiswa yang merasakan mudah dalam belajar 

diharapkan agar terpacu semangatnya.

c) menyajikan informasi 

Dengan adanya E-Learning diharapankan materi pembelajaran akan lebih 

mudah diakses oleh mahasiswa. Di sinilah keunggulan E-Lerarning bahwa E-

Learning mampu memberikan informasi secara cepat, kapan pun, di mana pun

asalkan terdapat akses internet.
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d) merangsang diskusi 

E-Learning mampu memberikan akses komunikasi kapan pun, di mana 

pun dan berapapun orangnya. Kemudahan dalam berkomunikasi diharapkan akan 

mampu untuk merangsang diskusi apabila mengalami sesuatu yang dibingungkan. 

e) mengarahkan kegiatan siswa

Adanya E-Learning memudahkan informasi dapat dengan cepat 

disampiakan kepada siswa. Dengan demikian dosen dapat dengan mudah untuk 

memberikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan.  

f) melaksanakan latihan dan ulangan 

Belajar menggunakan media terutama dalam E-Learning akan dapat 

meningkatkan kemampuan pelajar dalam hal latihan. Latihan di sini bukan hanya 

tentang latihan untuk mengerjakan soal tapi latihan untuk mempelajari kembali 

materi yang telah disampikan sebelumnya. Kemudian pelajar juga akan dapat 

untuk melakukan latihan ulangan di mana pun tempatnya asal terdapat jaringan 

internet.

g) menguatkan belajar 

Penguatan belajar di sini adalah sama halnya dengan motivasi. Penguatan 

adalah tentang sebuah kepuasan yang didapatkan dari sebuah belajar. Kepuasan di 

sini dapat diartikan karena mahasiswa mampu belajar lebih mudah, cepat untuk 

memahami informasi yang diberikan. Dengan demikian E-Learning akan mampu 

untuk menyenangkan dalam belajar. Sehingga terjalinlah proses belajar yang kuat. 
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h) memberikan pengalaman simulasi

E-Learning menyediakan semacam simulator, infografis sehingga seakan 

orang dapat merasakan simulasi secara langsung mengenai apa yang sedang dia 

lakukan. Contoh pada sebuah game edukasi. Seseraong bisa langsung merasakan 

bagaimana cara untuk membuat sebuah sabun melalui sebuah game edukasi.

3. Kriteria E-Learning yang Baik 

Untuk dapat membuat rancangan E-Learning setidaknya perancang harus 

memiliki kriteria tentang E-Leraning yang baik. Di sini peneliti berpacuan pada 

pendapat Walker dan Hess (Azhar, 2009) mengatakan sebagai berikut 

E-Learning yang berkualitas harus memenuhi kriteria yakni: 1) 

kualitas isi dan tujuan, yang meliputi: ketepatan, kepentingan, 

kelengkapan, keseimbangan, daya tarik, kewajaran, dan 

kesesuaian dengan situasi siswa, 2) kualitas instruksional yang 

meliputi: memberikan kesempatan belajar, memberikan 

bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas 

instruksionalnya, hubungan dengan program pengajaran 

lainnya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberikan 

dampak bagi siswa, dapat memberikan dampak bagi guru dan 

pembelajarannya, dan 3) kualitas teknis, yang meliputi: 

keterbacaan, kemudahan menggunakan, kualitas tampilan/ 

tayangan, kualitas penanganan respon siswa, kualitas 

pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasianya.

Kriteria adalah tentang bagaimana kita menilai suatu hal. Di sini peneliti 

akan mencermati kriteria E-Learning yang baik menurut Walker dan Hess dalam 

merancang E-Learning. Kriteria E-Learning yang baik tidak hanya soal kualitas 

isi dan tujuan pembelajaran yang tepat dan banyak. E-Learning yang baik harus 

dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa sehingga tidak hanya tahu 

tetapi menikmati proses dan senang dengan yang dipelajari. Masalah kualitas 

instruksinal atau cara mengajar dan interaksi dari guru juga dapat mempengaruhi, 
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selain itu mengenai teknis tampilan, kecepatan akses dari E-Learning juga sangat 

mempengaruhi. 

4. Karakteristik Model Pembelajaran E-Learning

Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing, begitu 

pula dengan model pembelajaran E-Learning. Adapun karateristik dari 

pembelajaran model E-Learning adalah sebagai berikut:

a. kemandirian

Menurut Triluqman dan Erfan (2013:20) menyatakan karakteristik E-

Learning adalah menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Bahan ajar 

disimpan pada sebuah E-Learning yang dinamakan web server. Dengan adanya 

web server bahan ajar akan dapat diakses oleh mahasiswa kapan pun dan di mana 

pun. Dengan demikian secara mandiri mahasiswa akan dapat mengakses bahan 

ajar yang telah disediakan oleh dosen. Mahasiswa yang telah mengkases bahan 

ajar akan belajar secara mandiri tanpa perlu dijelaskan banyak hal.dengan adanya 

bahan ajar ini mahasiswa dapat belajar secara mandiri.

Konsep bahan ajar mandiri menjadikan peran dosen tidak lagi sebagai 

pemberi ilmu pengetahuan, tetapi mahasiswa secara pribadi yang harus 

membangun pengetahuannya. Dosen hanya berperan sebagai motivator, 

fasilitator, evaluator dan pengembangan media pembelajaran. Sedangkan 

mahasiswa harus berusaha mencari pengetahuan baru untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya dengan kritis. 
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b. interaksi 

Interaksi adalah tentang bagaiamana hubungan antara setiap hal yang 

dapat saling memberikan pesan dan informasi. Menurut Anderson dan Elloumi

(2004:61)  “Interaksi juga dapat digambarkan dalam hal aktor yang berpartisipasi 

di dalamnya yaitu siswa, guru dan konten menurut yaitu 1) interaksi siswa-siswa 

2) interkasi siswa-guru 3) interaksi siswa-konten 4) interaksi pengajar-pengajar 5) 

interaksi pengajar-konten 6) interaksi konten-konten.” E-Learning mampu untuk 

menghubungan semua komponen yang ada di dalamnya. Semuanya dapat saling 

terhubung satu dengan yang lain, tidak ada batasan untuk berinteraksi. 

Gambar 2.2. Interaksi dalam E-Learning (Anderson dan Elloumi, 2004) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brown (2001) mengidentifikasikan 

3 tingkatan interaksi dalam komunitas online, adapun tingkatan tersebut:

1) pengembangan jaringan teman 

Pada tingkatan pertama ini, siswa saling berkomunikasi dengan siswa lain 

ketika mereka menemukan sesuatu yang sama. Pembahasan pembicaaraan dapat 

secara akademis, pribadi, geografis dapat juga pembahasan lain seperti politik, 

maupun organisasi. Pada tingkatan pertama, komunikasi hanya terjadi jika siswa 
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secara aktif dan mau untuk mencari dan bertanya tentang apa yang ingin 

disampaikan. Sedangkan siswa yang cenderung diam akan tetap terpinggirkan. 

2) komunitas pembelajar

Tingkat komunitas ini dikatikan dengan diskusi panjang, bijaksana, 

terangkai pada pembahasan relevan, seperti diskusi materi kuliah, isu masyarakat, 

dan pembahasan yang penting lainnya. Mahasiswa yang mengalami pengalaman 

interkasi semacam itu akan merasakan kepuasan secara pribadi. Dengan artian 

akan terjalin kenyamanan dalam komunitas tersebut Kenyamanan akan 

menciptakan rasa keakraban di antara mahasiswa. Keanggotaan dalam komunitas 

semacam ini tidak didasarkan pada kepribadian, tetapi kualitas masukan dalam 

diskusi. 

3) pertumbuhan persahabatan

Tingkat komunitas adalah tingkat pertumbuhan yang berkembang melalui 

komunikasi secara pribadi. Komunikasi terjadi dalam waktu yang lama atau

intens. Biasnya komunitas ini telah berada pada kelas sama dan sering terlibat

pertemuan tatap muka.

Dalam penelitiannya Brown (2001) memiliki temuan menarik mengenai 

antusias mahasiswa dalam diskusi secara online. Brown menemukan bahwa 

mahasiswa yang senang dengan diskusi secara online lebih senang dengan waktu 

diskusi yang lama walaupun kadang harus saling menunggu untuk saling 

membalas pesan. Sedangkan mahasiswa yang lebih senang dengan diskusi tatap 

muka mereka cenderung tidak senang  saat waktu yang digunakan untuk menulis 

pesan dan waktu yang dibutuhkan untuk menunggu tanggapan.  
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c. akses kapan pun dan di mana pun

Dengan adanya E-Learning mahasiswa dapat belajar kapan pun dan di 

mana pun tempatnya asalkan terdapat akses internet. Akses yang demikian akan

memudahkan untuk lebih cepat dalam memperoleh informasi. Dengan artian akan 

dapat memberikan kesempatan lebih untuk belajar selain di dalam kelas. Saat 

mahasiswa berada di sebuah kafé bersama temannya akan tetap bisa mengakses 

materi belajar.

5. Jenis layanan pengembangan E-Learning

Observasi yang telah peneliti lakukan menemukan berbagai jenis layanan 

dalam pengembangan E-Learning. Adapun jenis layanan pengembangan E-

Learning adalah sebagai berikut:

a. learning managemetn system (LMS)

Learning Management System (LMS) adalah sebuah layanan menyediakan 

website E-Learning untuk dapat dikembangkan secara sendiri dan mengelola akan 

seperti apa sistem manajemen konten yang akan digununakan. LMS memiliki 

berbagai vendor yang di antaranya seperti: moodle, chamilo, efront, atutor.

b. layanan pihak ketiga (penyedia jasa E-Learning) 

Penyedia layanan E-Learning adalah E-Learning yang tinggal digunakan 

tanpa perlu mengatur pengelolaan fitur ataupun melakukan pengembangan E-

Learning. Berbagai contoh penyedia jasa E-Learning, seperti google classroom, 

kelase dan edmodo,



29

c. pengembangan E-Learning menggunakan framework atau koding

Pengembangan jenis ini mengharuskan kita untuk membangun sistem, 

membuat desain, hingga mengelola secara mandiri. Pengembangan jenis ini 

mengharuskan untuk menguasai bahasa HTML, PHP, framework, MySql, serta 

kemampuan desain website. Jenis pengembang secara koding memelukan waktu 

paling lama.

D. PERTIMBANGAN MENGGUNAKAN E-LEARNING

Ahli dibidang pendidikan seperti Soekartawi Yusup Hashim and Razmah

memiliki saran sebelum memilih internet untuk kegetian belajar. Pendapat para 

ahli tersebut dirangkum oleh Prawiradilaga (2008:208). Adapun faktor-faktor 

tersebut antara lain:

1. analisis kebutuhan (Need Analysis) 

Dalam tahapan awal, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah 

E-Learning memang diperlukan. Jawaban atas jawaban tersebut tidak dapat 

dijawab sembarangan. Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan melakukan 

kegiatan analisis kebutuhan. Sebab kebutuhan setiap lembaga dalam menentukan 

teknologi pembelajaran akan berbeda satu sama lain.. Apabila analisis telah 

dilaksanakan dan jawabannya adalah membutuhkan atau memerlukan E-Learning,

maka tahap berikutnya adalah membuat studi kelayakan.  

Adapun komponen penilaian dalam studi kelayakan E-Learning adalah 

sebagai berikut: 
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a. komponen teknis (technically feasible). Apakah keperluan teknis dalam 

pelaksanaan E-Learning telah terpenuhi atau tidak. Misalnya terdapatnya 

jaringan internet, infrastruktur pendukung, seperti telepon, listrik, komputer 

tersedia atau tidak, kemudian adakah tenaga teknis yang bisa

mengoperasikannya.

b. komponen ekonomis-menguntungkan (Economically profitable. Dengan E-

Learning kegiatan yang dilakukan menguntungkan atau apakah Return On

Investment (ROI)-nya lebih besar dari satu.

c. Komponen sosial penggunaan (socially acceptable). Hadirnya E-Learning

harus diterima oleh masyarakat yang akan menggunakannya.

2. rancangan instruksional 

Dalam menentukan rancangan instruksional ini perlu dipertimbangkan 

aspek-aspek: 

a. course content and  learning unit analysis, seperti isi pelajaran, cakupan, topik 

yang relevan dan satuan kredit semester.

b. learner analysis, seperti latar belakang pendidikan siswa, usia, seks, status 

pekerjaan, dan sebagainya 

c. learning context analysis, seperti kompetisi pembelajaran apa yang diinginkan 

hendaknya dibahas secara mendalam di bagian mi. 

d. instructional analysis, seperti bahan ajar apa yang dikelompokkan menurut 

kepentingannya, menyusun tugas-tugas dari yang mudah hingga yang sulit, 

dan seterusnya.
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e. state instructional objectives adalah tujuan instruksional ini dapat disusun 

berdasarkan hasil dari analisis instruksional. Dengan state instructional 

objective adalah mengenai prosedur bagaimana suatu bahan ajar dapat 

diperoleh, serta mudah atau tidak untuk mendapatkannya. 

f. construct criterion test items adalah penyusunan test ini dapat didasarkan dari 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

g. select instructional strategy adalah strategi instruksional dapat ditetapkan 

berdasarkan fasilitas yang ada. Strategi belajar dari dosen akan dapat 

diterapkan melaui fasilitas yang ada. Dengan demikian perlu dicari tahu 

strategi belajar dosen untuk menentukan fasiltas yang ada pada E-Learning.

3. tahap pengembangan 

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan E-Learning bisa dilakukan 

mengikuti perkembangan fasilitas TIK yang tersedia. Hal ini terjadi karena masih 

banyak fasilitas TIK dalam lembaga tidak lengkap dan belum ditingkatkan pada 

versi yang terbaru, baik fasilitas hardware (komputer, processor, jaringan, dsb) 

maupun software (Aplikasi, firmware, E-Learning itu sendiri, dsb) Keterlambatan 

fasilitas akan mempengaruhi dalam pengembangan E-Learning. Di sinilah 

perlunya pengembangan dari hal apapun, begitu pula pengembangan pengetahuan 

dari pengguna E-Learing.

4. pelaksanaan

Menurut Jatmiko (Prawiradilaga, 2008) prototype yang baik adalah 

prototype yang mampu untuk diujicobakan pada komupeter satu dengan komputer 
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yang lain. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa E-Learning yang 

dibuat akan mampu untuk dijalankan pada semua komputer yang ada. Uji 

terhadap prototype hendaknya terus-menerus dilakukan. Dalam tahapan ini sering 

kali ditemukan berbagai hambatan, misalnya bagaimana menggunakan 

management course tool secara baik, apakah bahan ajarnya benar-benar 

memenuhi standar bahan ajar mandiri. 

5. evaluasi 

Sebelum E-Learning dimulai, ada baiknya dicobakan dengan mengambil 

beberapa sampel orang yang dimintai tolong untuk ikut mengevaluasi. Proses dari 

kelima tahapan di atas diperlukan waktu yang relatif lama, karena prototype perlu 

dievaluasi secara terus-menerus. Masukan dari orang lain atau dari siswa perlu 

diperhatikan secara serius. Proses dari tahapan satu sampai lima dapat dilakukan 

berulang kali, karena prosesnya terjadi terus- menerus.

Akhirnya harus pula diperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi 

sebagai berikut:

a) masalah hardware untuk menunjang akses E-Learning seperti ketersediaan 

jaringan Internet, listrik, telepon dan infrastruktur yang lain.

b) masalah ketersediaan software. Bagaimana mengusahakan peranti lunak yang 

tidak mahal dan tetap ditingkatkan ke versi yang terbaru.

c) pengaruhnya terhadap kurikulum. 

d) masalah kemampuan dan pengetahuan.

e) sikap terhadap TIK
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E. METODE USER EXPERIENCE

1. Pengertian User Experience

Peneliti mengambil pengertian yang dirujuk dari jurnal (Alhusayen, 2015) 

Hassenzahl dan Tractinsky’s mendefinisikan bahwa user experience adalah “A

consequence of a user’s internal state (predispositions, expectations, needs, 

motivation, mood, etc.), the characteristics of the designed system (e.g. 

complexity, purpose, usability, functionality, etc.) and the context (or the 

environment) within which the interaction occurs (e.g. organizational/social 

setting, meaningfulness of the activity, voluntariness of use, etc.).” Inti arti dari

user experience adalah suatu kecenderungan, harapan, kebutuan, motivasi, 

suasana hati, karaktersitik desain sistem, kompleksitas, tujuan, kegunaan, fungsi 

yang terjadi saat interaksi dengan E-Learning.  

Kemudian Alhusayen (2015) menjelaskan lebih lanjut pengertian 

mengenai user experience bahwa “Their definition concentrates on the inner 

emotions of the user and their expectation of the designed system; as it clearly 

describes the factors influencing UX.” Intinya bahwa user experience

menitikberatkan pada emosi dan harapan dari pengguna E-Learning nantinya. 

Hal yang paling ditekankan dalam user experience adalah mempelajari 

motivasi dalam menggunakan, menjadikan E-Learning tersebut bermakna, orang 

senang menggunakannya, dan munculnya rasa percaya pengguna terhadap suatu 
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produk teknologi. Oleh karena itu, konteks penggunaan perlu dipahami sebelum 

memulai mengembangkan prototype. Misalnya, calon pengguna adalah pengguna 

smartphone, atau calon pengguna tidak suka E-Mail, calon pengguna adalah orang 

yang baru paham teknologi.

Menurut Shihab (2011) merencanakan produk teknologi menggunakan 

metode user experience berarti menghindari perancang dari berasumsi tentang 

pengguna, dengan kata lain perancang tidak bisa memaksakan bahwa calon 

pengguna yang harus beradaptasi dengan apa yang dibuat. Berikut analogi yang 

dapat menjelaskan ‘gampang dong, mereka pasti ngerti’ atau ‘ini kan mirip 

facebook, ngerti lah’, atau ‘ini lebih canggih, berarti lebih baik’, atau “tidak usah 

pedulikan sistem lain yang mirip-mirip ini’, atau ‘produk kita bisa disukai oleh 

semua orang.’ Kenali calon pengguna, mulai dari prototype paling sederhana, 

luncurkan dan lihat reaksi pengguna dalam berinteraksi, dan kembangkan produk 

sampai bisa mensederhanakan fungsi-fungsi sistem yang memiliki makna khusus 

bagi setiap pengguna. 

2. Elemen User Experience

Perancangan menggunakan user experience memiliki lima tahapan elemen 

(Garett, 2010). Dengan demikian suatu produk/sistem dirancang, dibuat dan 

dievaluasi dengan menggunakan 5 elemen tersebut. User experience atau biasa 

dikenal dengan UX merupakan suatu cara di mana memastikan suatu teknologi 

atau produk yang dibuat dapat dioptimalkan baik dari sudut pandangan pembuat 
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produk maupun pengguna produk tersebut. User experience adalah tujuan bagi 

sebuah produk interaktif untuk memiliki sifat-sifat memuaskan, menyenangkan, 

mengikutsertakan, menghibur, menolong, memotivasi, mendukung kreatifitas, 

menstimulasi, membuat nyaman, memprovokasi dan mengejutkan. 

Gambar 2.3 Lima elemen desain user experience (Garett, 2010) 

Adapun kelima elemen (Garret, 2010) dalam user experience yang 

menjadi dasar dalam merancang suatu E-Learning yaitu :

a. strategy plane: product objectives and user needs

Strategy plane merupakan tahapan pertama dalam user experience. Pada 

tahapan ini, sebelum membuat suatu produk kita harus memikirkan tentang 

product objektif yaitu apa yang akan dibuat, tujuan, siapa dan bagaimana orang 

yang akan menggunakannya. 

Kedua adalah user need, di mana perancang akan mencari tahu kebutuhan 

dari pengguna dalam menggunakan E-Learning. Perancang diwajibkan mencari 
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tahu manfaat dari E-Learning, keinginan yang akan dilakukan saat menggunakan 

E-Learning serta mencari tahu harapan terhadap penggunaan E-Learning kepada 

pengguna. 

Kedua hal ini menjadi dasar sebelum memulai suatu pembuatan produk.

Dengan menerapkan dua hal tersebut akan jauh lebih mudah merancang produk 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Inti dari strategy plane adalah ketika 

seseorang ingin belajar dari E-Learning yang kita buat maka orang tersebut 

mendapatkan apa yang dicari. Inilah perencanaan strategi di mana orang akan 

senang dengan apa yang kita sediakan sesuai dengan keperluan mereka.

b. the scope plane: functional specification and content requirements 

Pada tahapan ini akan mentranslasikan antara user need dengan product 

objecttif, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan dan tujuan dari pembuatan 

maka langkah selanjutnya adalah membuat cakupan atau batasan spesifikasi 

fungsionalitas dan konten. Pada tahapan scope plane ada dua hal yang perlu 

ditekankan, pertama functional specification yaitu menentukan kebutuhan 

fungsional dalam produk yang akan dibuat.  

Jika didetailkan tahapan ini akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana 

kita membuat daftar dari fungsi atau fitur yang bisa dilakukan atau digunakan 

dalam E-Learning. Kemudian yang kedua, content requirements yaitu 

menentukan informasi atau konten yang akan dibuat, lebih kepada daftar 

informasi apa saja yang akan ditampilkan dan dalam bentuk apa konten atau 

informasi tersebut itu akan disajikan kepada pengguna.
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Perlu diperhatikan bahwa pada tahapan ini biasanya akan terjadi scope 

creeping. Scope creeping adalah melebarnya cakupan konten atau fitur yang 

dikerjakan sepanjang proses pengembangan. Berbagai fitur dan fungsi dari situs 

harus sesuai, tidak perlu menambahkan fitur yang sekiranya tidak perlu. Terlalu 

banyaknya fitur juga akan membuat orang kesulitan untuk mencari apa yang ingin 

dicari.

c. the structure plane : interaction design and information architecture 

Tahapan pada structure plane adalah cara berinteraksi kumpulan fitur 

dengan pengguna. Pada tahapan tersebut akan mulai dirancang bagaimana produk 

akan berinteraksi (interaction design). Interaction design adalah sebuah interaksi 

yang terjadi antara produk dan pengguna E-Learning. Pada tahapan ini akan

mendeskripsikan bagaimana bentuk interkasi yang akan dirancang. 

Langkah selanjutnya yaitu information architecture. Information 

architecture adalah bagaimana kita mengorganisir dan mengatur informasi serta 

konten yang akan ditampilkan. Pada tahapan akan menunjukan bagaimana cara 

informasi akan dilihat oleh pengguna pada saat mengoperasikan E-Learning.

Pada tahapan structure plan akan mulai dikembangkan struktur secara 

konseptual. Konseptualisasi struktur dibuat dalam bentuk flowchart. Flowchart 

adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan 

proses secara mendetail dan hubungan suatu proses (instruksi/perintah) dengan 

proses lainnya dalam suatu program. 
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d. the skeleton plane: interface design, navigation design, and information 

design 

Tahapan ini adalah proses di mana mulai mengkonversi analisis data 

dalam bentuk interface design. Interface design adalah tampilan antarmuka E-

Learning secara keseluruhan. Setelah itu akan digambarkan mengenai navigation 

design yaitu tampilan apa yang akan muncul setelah ada interaksi dari pengguna.

Kemudian adalah information design, yaitu proses untuk menata setiap informasi 

akan diletakkan. Dengan adanya skeleton plane kita akan mengetahui penempatan 

tombol, tab, foto, dan blok teks akan di letakkan di bagian mana. Sekeleton plane

dirancang untuk mengoptimalkan penataan elemen secara maksimal untuk dapat 

difungsikan. Tahapan ini adalah kegiatan dalam pembuatan wireframing, kegiatan 

yang dilakukan  sebelum sebuah tampilan divisualisasikan secara konkret.

e. the surface plane: sensory design

Pada tahapan surface plane mulai dikembangakn aspek-aspek yang akan 

secara langsung dirasakan pengguna. Tahap ini adalah supaya pengguna mampu 

merasakan bagaiaman E-Learning secara fungsionalitas dan estetis. Pada tahapan 

ini akan berlangsung sensory design yaitu di mana E-Learning mulai dirasakan 

oleh indra pengguna, dirasakan, dilihat dan didengar. Tahap ini adalah proses 

untuk memberikan warna dan penentuan font yang akan digunakan. Pada tahapan 

ini, mockup dan atau prototype mulai untuk dikembangkan. 

3. Pengertian Prototype

Menurut McLeod (Yuniarti, 2014) prototype adalah suatu gambaran dari 

sebuah sistem yang menunjukan ide dari pengembang tentang bagaimana sistem 
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akan berjalan apabila telah dibuat dalam bentuk yang telah selesai. Proses 

pembuatan prototype disebut prototyping. Dasar dari pemikiran pembuatan 

prototype adalah membuat protoype secepat mungkin, bahkan dalam waktu 

semalam, lalu memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan 

prototype tersebut diperbaiki kembali dengan sangat cepat.

Masih Menurut McLeod (Yuniarti, 2014) bahwa terdapat 2 jenis prototype

yaitu sebagai berikut: 

a. evolutionary prototype 

Evolutionary prototype akan terus-menerus disempurnakan hingga 

mempunyai semua fungsi yang dibutuhkan pengguna dari sistem E-Learning yang 

dibuat. Kemudian barulah pembuatannya dilanjutkan. Jadi, evolutionary prototype

nantinya akan menjadi sistem yang sesungguhnya dari E-Learning yang akan 

dibuat. 

b. requirements prototype

Requirements prototype dikembangkan sebagai suatu cara untuk 

menentukan kebutuhan fungsional dari sistem yang baru ketika pengguna tidak 

bisa menyampaikan secara eksplisit apa yang mereka inginkan. Dengan meninjau 

kembali requirements prototype selagi fitur-fitur ditambahkan, pengguna bisa 

menetapkan proses yang dibutuhkan untuk E-Learning yang dibuat. Ketika semua 

kebutuhan telah terpenuhi maka requirements prototype sudah mencapai 

tujuannya dan dapat dilanjutkan untuk dibangun pada sistem yang sesungguhnya.

Jadi, requirements prototype tidak akan menjadi sistem yang sesungguhnya.
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c. kelebihan dan kelemahan prototype

Setiap hal memiliki kelemahan dan kelebihan begitu pula dengan 

rancangan prototype. McLeod (Yuniarti, 2014) menyampaiakan bahwa kelebihan

menggunakan prototype, antara lain:

a) memperlancar komunikasi di antara perancang dengan pengguna.

b) dengan bantuan prototype akan menjadi lebih teliti untuk menentukan 

kebutuhan calon pengguna.

c) pengguna memegang peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. 

d) perancang dan pengguna menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha dalam 

mengembangkan sistem. 

e) implementasi menjadi lebih mudah karena pengguna telah mengetahui apa 

yang diharapkan. 

Masih disampaikan oleh McLeod (Yuniarti, 2014) mengenai kelemahan 

dalam menggunakan prototype adalah: 

a) sikap terlalu tergesa-gesa dalam membuat prototype bisa menyebabkan 

diambilnya jalan pintas dalam pendefinisian masalah, evaluasi alternatif, dan 

dokumentasi. Hal ini menghasilkan usaha yang cepat namun tidak akurat lagi. 

b) pengguna bisa menjadi terlalu bersemangat dengan prototype, yang mengarah 

ke ekspektasi yang tidak realistik terhadap pengembangan sistem. 

c) tampilan antarmuka yang disediakan alat prototype tertentu  tidak 

mencerminkan teknik perencanaan yang baik..  
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F. KERANGKA BERFIKIR

Intenet telah membawa dampak pada pendidikan. Banyak anggapan bahwa 

belajar hanya didapat dengan adanya guru, gedung dan buku. Namun kini telah 

berubah sehubungan dengan hadirnya internet. Proses belajar kini dapat 

dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun asalkan ada 

kemauan dan infrastruktur yang mendukungnya. Hadirnya infrasturktur tanpa ada 

kemauan maka tidak akan berjalan, begitupun sebaliknya. Kegiatan belajar yang 

demikian dinamakan dengan E-Learning. 

Apabila E-Learning dalam pembelajaran dapat dilaksanakan maka akan 

sangat membantu dalam mewujudkan pendidikan yang mudah untuk diakses, 

interaksi yang lebih santai dalam belajar, informasi yang cepat untuk didapat.

Dengan demikian perkembangan IPTEK yang cepat akan dapat diikuti. Namun 

untuk menggunakan E-Learning tidak semerta-merta untuk dilaksanakan, perlu 

pertimbangan dari beberapa dimensi. 

Dimensi pertama yaitu mencari tahu kondisi E-Learning dengan mencari 

tahu pengalaman dari penggunanya. Di sinilah teorisasi mulai berperan untuk 

memberikan panduan indikator apa sajakah yang perlu dicari dari kondisi E-

Learning di Jurusan KTP Unnes. Adapun indikator yang dijadikan panduan

adalah jenis-jenis E-Learning, pertimbangan menggunakan E-Learning menurut 

prawiradilaga, karaktersistik model pembelajaran E-Learning, kriteria E-Learning

yang baik menurut Walker dan Hess, posisi E-Learning menurut cisco, dan fungsi

E-Learning menurut Siahaan. 
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Dimensi kedua yaitu mendiskripsikan rancangan dengan menggunakan 

metode user experience menurut garret. Hal yang dilakukan adalah menanyakan 

secara langsung kenyamanan seseorang dalam menggunakan E-Learning yang 

pernah dilakukan sebelumnya.  

Setelah terkumpul data dari kedua dimensi tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua data untuk menjadi pertimbangan 

dalam membuat rancangan dan masukan pelaksanaan E-Learning di Jurusan KTP 

Unnes. Adapun gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.

Gambar. 2.4 Kerangka berfikir penelitian



BAB V 

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitian mengenai rancangan E-Learning di Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan Unnes (KTP Unnes) telah selesai dilakukan. Berdasarkan 

penelitian tersebut peneliti menyimpulkan temuan-temuan yang dilihat dimensi 

kondisi E-Learning di lingkungan KTP Unnes dan dimensi rancangan E-Learning

menggunakan metode user experience. Adapun temuan-temuan tersebut sebagai 

berikut. 

1. Kondisi E-Learning di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Unnes  

a. Fenomena menunjukan bahwa Dosen junior memiliki jiwa inovatif lebih

tinggi dibandingkan dengan Dosen senior dalam pemanfaatan E-Learning. 

b. Penggunaan E-Learning bervariatif jenisnya sehingga menjadi tidak 

terdokumentasikan dengan rapi. 

c. Facebook untuk pembelajaran lebih dipilih sebagai E-Learning yang 

digunakan, karena mampu memberikan info lain seperti berita dan menambah 

jaringan pertemanan. 

2. Rancangan  E-Learning menggunakan user experience

Adapun temuan yang perlu dipertimbangkan dalam merancang adalah 

sebagai berikut.

a. E-Leraning yang dibuat menyediakan informasi lain selain kegiatan 

pembelajaran seperti berita, info lomba. 
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b. E-Learning mampu untuk diakses semua orang yang memiliki privilage yang 

berbeda tiap jenis akunnya, yaitu dosen, mahasiswa dan pengunjung. 

c. E-Learning yang dibuat terintegrasi dengan sistem akademik di unnes, yaitu 

presensi, penilaian dan pengisian KRS. 

d. E-Learning mampu menyediakan banyak referensi materi (perpustakaan 

online), yang mudah diakses seperti pencarian google. 

e. E-Learning jenis learning management system seperti moodle dinilai kurang 

tepat untuk dikembangkan dan diselenggarakan di lingkungan KTP Unnes. 

B. SARAN

Secara kelembagaan pihak jurusan harus mempersiapkan pembelajaran 

berbasis E-Learning, karena melihat tuntutan perkembangan internet yang 

semakin cepat. Ditambah lagi keironisan apabila jurusan yang mengkaji keilmuan 

teknologi pendidikan, khususnya mengkaji dalam pelaksanaan E-Learning justru 

belum mengimplementasikannnya.  Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut.

a. Kelembagaan tingkat Jurusan dapat merekomendasikan kepada tingkat 

kelembagaan universitas yang memiliki kewenangan untuk membentuk sistem 

pembelajaran sesuai ciri khas jurusan. Untuk Jurusan KTP Unnes dapat 

merekomendasikan diberikan ruang untuk menyelenggarakan E-Learning.

b. E-Learning yang digunakan dalam satu lembaga, minimal tingkat jurusan 

haruslah sama, supaya mudah dalam kontrol pengawasan dan tanggung jawab 

mengajar.
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c. Adapun alternatif E-Learning yang sesuai untuk digunakan oleh jurusan KTP 

Unnes adalah facebook atau edmodo. 

d. Apabila melakukan rancangan E-Learning harap dikembangakan sesuai nilai 

user experience milik facebook dan memperhatikan temuan-temuan yang

telah dilakukan pada penelitian ini. 

e. Bagi peneliti lain, saya merekomendasikan penelitian lanjutan terhadap 

penelitian ini. Adapun tema penelitian yang diambil adalah research and 

development E-Learning menggunakan metode user experience di Jurusan 

KTP Unnes.
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