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ABSTRAK 

 

Nurdin, Irfan, Rahman. 2017. “Penerapan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh 

Berbasis MOOC di Universitas Ciputra Enterpreunership Online 

(UCEO)”. Skripsi. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Wardi, 

M.Pd, Pembimbing II Drs. Sukirman, M.Si 

Kata Kunci: Pendidikan Jarak Jauh, MOOC, Universitas Ciputra 

Enterpreunership Online (UCEO) 

 Dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 Bab 4 Pasal 5 mengenai 

hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan salah satunya di paparkan hak 

setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Sampai saat ini 

belum dapat terpecahkan khususnya warga negara yang bertempat tinggal di 

daerah 3T (tertinggal, terbelakang, terpencil). UCEO hadir dengan memberikan 

pendidikan jarak jauh berbasis kursus online yang menawarkan solusi pemerataan 

pendidikan dengan tema kursus dunia kewirausahaan. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran course online dalam sistem pembelajaran jarak jauh di 

UCEO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sumber data utama diperoleh dari informan utama yaitu Departemen Operasional 

UCEO, Departemen Edukasi UCEO dan observasi website kursus online UCEO. 

Data pendukung dari peserta didik, dokumen, dan foto. Hasil penelitian ini antara 

lain: (1). Perencanaan pembelajaran dimulai peserta didik melakukan pendaftaran 

di www.ciputrauceo.com dengan mengisi form identitas berupa alamat email dan 

nama depan, setelah memiliki akun UCEO peserta didik dapat memilih kursus dan 

melalukan kegiatan pembelajaran secara online. Departement education dan 

Narasumber melakukan penyusunan Silabus, RPP, dan perencanaan evaluasi 

pembelajaran untuk setiap tema kursus, sedangkan proses pembuatan media 

pembelajaran berupa video pembelajaran oleh bagian video produksi. (2). 

Pelaksanaan pembelajaran yang peserta didik dilaksanakan secara online melalui 

website UCEO, satu tema kursus berlangsung 5-6 kali pertemuan, setiap 

pertemuan untuk kursus yang baru berlangsung rutin setiap minggunya, setiap 

pertemuan terdiri dari 4-5 video pembelajaran dan untuk kursus yang telah selesai 

bisa peserta didik ikuti secara sekaligus maupun bertahap. Materi pembelajaran 

berupa PDF dan artikel yang dapat peserta didik unduh. (3). Evaluasi 

pembelajaran yang dilaksanakan berupa penugasan  yang diberikan setiap akhir 

pertemuan dan terdapat evaluasi formatif berupa kuis pilihan ganda yang 

diberikan pada akhir pembelajaran, evaluasi formatif berupa kuis pilihan ganda 

menjadi alat penilaian hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang telah 

menyelesaikan kuis untuk satu tema kursus berhak mendapatkan sertifikat digital 

yang dapat peserta didik unduh di halaman course info. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, tanpa 

batasan waktu dan letak geografis. Dampaknya semakin terbuka dan tersebarnya 

berbagai informasi secara global. Pengaruhnya pun sangat luas dalam berbagai 

aspek dan bidang kehidupan tak terkecuali dalam pendidikan. 

Pendidikan sebagai sarana membangun sumber daya manusia dalam suatu 

negara, diharapkan melalui pendidikan peserta didik nantinya dapat mengelola 

permasalahan kehidupan dan masalah yang mengakar di masyarakat dengan terjun 

di dalam masyarakat dan mampu bersaing dalam era globalisasi. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (UU Sisdiknas 2003). Hal ini 

menekankan bahwa pendidikan menjadi pondasi yang amat penting dalam proses 

terbentuknya sumberdaya manusia dalam suatu negara untuk mengenbangkan 

potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik, diharapkan nantinya dapat 

berguna untuk keperluan diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. 

Untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan menjamin kualitas mutu 

kepada setiap warga negara, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam 



2 
 

 
 

pendidikan agar setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan yang bermutu dan dapat menjangkau ke daerah terpencil 

peran teknologi sangat dibutuhkan dalam pemerataan pendidikan saat ini. Menilik 

kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 13.487 pulau menjadikan Indonesia 

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini dapat menjadi kendala kurang 

meratanya pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus hak dasar setiap warga 

negara tanpa mendiskriminasikan ras, suku, usia, gender (jenis kelamin) status 

sosial maupun letak geografis, artinya setiap individu memperoleh hak yang sama 

di dunia pendidikan untuk memperoleh pendidikan. Berbagai kendala pendidikan 

yang muncul sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencarikan solusi 

yang tepat dalam mengurai permasalah di dunia pendidikan. 

Salah satu masalah dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurang 

meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pendidikan jarak jauh adalah solusi 

yang tepat untuk menguraikan permasalah pendidikan yang terkendala letak 

geografi yang tidak memungkinkan dilakukan pembelajaran secara konvensional. 

Sistem pendidikan jarak jauh salah satu pilihan solusi yang tepat untuk dapat 

memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan. 

Hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan telah diatur dalan UU 

Sisdiknas Tahun 2003 Bab 4 Pasal 5 yang berbunyi: 

(1). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. (2). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 
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khusus. (3). Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat 

adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4). Warga 

negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus. (5). Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan 

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan jarak jauh sendiri telah diatur dalam UU Sisdiknas 2003 

Bagian Ke-10 Pasal 31 yang berbunyi: (1). Pendidikan jarak jauh dapat 

diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. (2). Pendidikan 

jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok 

masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. 

(3). 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. (4). 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. (UU Sisdiknas 2003) 

 Pendidikan jarak jauh sebagai alternatif pemilihan metode pembelajaran 

yang dilaksanakan untuk menghadapi masalah yang muncul karena jauhnya lokasi 

antara lembaga pendidikan/pengajar dengan lokasi peserta didik, dengan 

pendidikan jarak jauh diharapkan peserta didik dapat tetap mengikuti 

pembelajaran tanpa terkendala letak geografis. 

 Menurut Sadiman dkk, yang dikutip oleh Bambang Warsita Pengertian 

pendidikan jarak jauh itu sendiri adalah pendidikan terbuka dengan program 
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belajar yang terstruktur relatif ketat dan pola pembelajaran yang berlangsung 

tanpa tatap muka atau keterpisahan antara dan peserta diklat (Bambang Warsita, 

2011:15). Pendidikan jarak jauh juga melibatkan media dalam penyampaian ilmu 

pengetahuan (knowledge) kepada peserta didik dan menuntut peserta didik belajar 

secara mandiri. 

Karakteristik pembelajaran jarak jauh itu sendiri menurut Keegan (1980) 

memiliki karakteristik yaitu: (1). Pemisahan antara pengajar dan pembelajar, (2). 

Pengaruh institusi/organisasi pendidikan, (3). Penggunaan media yang 

menghubungkan guru dan pembelajar, (4). Berlangsungnya komunikasi dua arah, 

(5). Memperhatikan pembelajar sebagai individu yang belajar, dan (6).  

Pendidikan sebagai suatu industri. (Bambang Warsita,2011;24). 

Bentuk dari pendidikan terbuka jarak jauh (PTJJ) yang terkini adalah 

MOOC. MOOC hadir dalam bentuk pembelajaran jarak jauh berbasis kursus 

dengan daya tampung peserta didik yang tidak terbatas dengan pembelajaran 

berbasis online, di Indonesia IndonesiaX dirilis tahun 2015 dengan bermitra 

dengan berbagai macam perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri seperti 

Harvard, ITB, UGM, ITS, UI, dan UNPAD baru-baru ini UT juga melakukan 

kerja sama dengan IndonesiaX untuk mengembangkan model pembelajaran 

terbuka jarak jauh. 

Semua aktivitas kursus berlangsung daring di IndonesiaX. Seluruh 

aktivitas dan materi kursus ada di situs IndonesiaX. Sehingga, peserta didik tidak 

perlu secara fisik menghadiri perkuliahan atau pergi ke kampus untuk mengikuti 

kursus, format materi kursus IndonesiaX berupa rekaman video kuliah satu arah, 
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dilengkapi dengan animasi. Video juga dilengkapi dengan scripted video untuk 

membantu peserta didik belajar lebih dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh narasumber. 

Jaminan kualitas kursus online yang diberikan oleh Indonesiax sangat 

mumpuni karena selain berkerja sama dengan berbagai institusi perguruan tinggi 

negeri yang telah berpengalaman di bidang pendidikan jenjang perguruan tinggi, 

IndonesiaX juga diampuh oleh mentor yang notabenya adalah staf pengajar dari 

berbagai universitas yang berkerja sama dengan IndonesiaX dan ahli di bidang 

terkait dengan tema kursus yang diselenggarakan. 

Sistem MOOC yang digunakan oleh IndonesiaX menggunakan Edx 

sebagai LMS, tidak berbeda jauh dengan sistem MOOC di lembaga penyedia 

layanan kursus online MOOC lainnya, Pembelajaran menggunakan video sebagai 

media pembelajaran dibantu dengan animasi yang dapat membantu pemahaman 

peserta didik, juga terdapat weekly assesment setiap minggunya berupa kuis dan 

final exam (ujian akhir) setiap akhir kursus untuk menentukan kululusan peserta 

didik, peserta yang telah lulus menjalani tes minggunan dan ujian akhir dengan 

passing grade minumum 50% berhak mendapatkan sertifikat. 

Kursus pada IndonesiaX bersifat terbuka untuk semua kalangan yang ingin 

mempelajari tentang tema kursus yang terkait, dan tidak dipungut biaya (gratis) 

akan tetapi peserta didik yang ingin mendapatkan sertifikat kursus dikenai biaya 

administrasi sebesar Rp.250.000. Sertifikat IndonesiaX merupakan sertifikat yang 

sah. Sertifkat diterbitkan oleh IndonesiaX dan ditandatangani oleh instruktur dari 

institusi mitra serta pihak IndonesiaX, yaitu Ketua Dewan Penasihat IndonesiaX 
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Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA dan CEO & Presiden Direktur IndonesiaX 

Lucyanna Pandjaitan.( https://www.indonesiax.co.id/faq) 

Pendidikan terbuka jarak jauh sangat membantu dalam pemeratan 

pendidikan saat ini, pendidikan yang saat ini kurang merata hingga ke pelosok 

daerah diharapkan dapat merata sampai dengan daerah terpencil. Dengan 

meratanya pendidikan diharapkan dapat membangun sumberdaya manusia yang 

kompetitif, mampu bersaing secara global dan meningkatakan taraf hidup 

masyarakat. 

Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing 

secara global pendidikan jarak jauh berupa course enterpreuner sangatlah tepat 

dalam menangani permasalahan peningkatan taraf hidup dan perekonomian 

negara yang saat ini sedang sangat rentan. Jumlah pengangguran dari lulusan 

sarjana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini berdampak buruk pada 

tingkat kesejahteraan dan perekomian negara. 

Data pusat statistik februari 2014 mencantumkan lulusan universitas di 

Indonesia berjumlah 398.298 orang. Jumlah itu setara dengan 4,31 persen dari 

total pengangguran terbuka sebanyak 7.147.069 orang. Saat ini lebih dari 600.000 

lulusan perguruan tinggi Indonesia menganggur. Pengangguran intelektual itu 

sebagian besar lulusan S-1, yakni 420.000 orang, dan sisanya lulusan Diploma. 

(www.indeksmedia.com/80-persen-sarjana-tak-bekerja.html 18/02/2016) 

Dengan pendidikan jarak jauh yang di dalamnya berisi konten materi 

seputar dunia kewirausahaan diharapkan peserta didik mendapatkan pengetahuan 

seputar dunia kewirausahaan dan dapat termotivasi untuk menjadi enterpreuner, 
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dan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menjadi tempat penyedia 

lapangan pekerjaan yang berimbas berkurangnya angka pengangguran dan 

mampu bersaing secara global di pasar internasional khususnya menjelang 

diterapkanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2016. 

Salah satu penyedia pelayanan pendidikan jarak jauh adalah Ciputra, tidak 

hanya bergerak di bidang bisnis properti, setelah meluncurkan  Universitas 

Ciputra dan Universitas Ciputra Enterpreunership Center (UCEC) di tanah air. 

Pada tahun 2013 Universitas Ciputra menghadirkan Universitas Ciputra 

Enterpreunership Online (UCEO). (www.ciputra.com) 

Sistem pendidikan jarak jauh di UCEO berbeda dengan Universitas pada 

umumnya. pembelajaran jarak jauh di UCEO menyajikan materi kursus dengan 

berbasis pada MOOC dengan materi seputar dunia bisnis dan tidak dipungut 

biaya, kata Universitas pada UCEO sendiri bukan berarti UCEO sebagai jenjang 

pendidikan tingkat perguruan tinggi, karena siapa saja dapat ikut serta dalam 

course online di UCEO dari semua jenjang pendidikan. 

Sampai saat ini jumlah peserta kursus online (online course) di Universitas 

Ciputra mencapai 200.000 peserta yang sudah terdaftar mengikuti kursus, kursus 

berbasis MOOC yang disediakan UCEO meliputi berbagai macam kelas yang bisa 

peserta didik ambil untuk ditambahkan (enroolment) dalam daftar kursus yang 

akan ditempuh dalam kurun waktu 5-6 minggu untuk setiap kursusnya. 

Jumlah kursus di UCEO yang tersedia per tanggal 2 maret 2016 sendiri 

telah ada 9 kursus yang rata-rata setiap kursusnya bisa mencapai 18.000 peserta. 

Dengan konten materi seputar dunia enterpreuner bisa berupa materi 
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kewirausahaan, dan UCEO tidak segan untuk mendatangkan para mentor yang 

telah terbilang sukses berkarir di dunia wirausaha, untuk memberikan pengalaman 

dan pengetahuan seputar dunia bisnis yang dapat memotivasi para peserta didik 

untuk membangun bisnisnya sendiri. 

Peserta didik juga diberikan penugasan setiap seminggu sekali/setiap 

pertemuan dan di berikan soal evaluasi berupa kuis untuk setiap akhir pertemuan, 

dan setiap peserta didik yang telah mengikuti kuis dan telah dinyatakan lulus 

dengan standart nilai tertentu berhak mendapatkan sertifikat tematik, sesuai 

dengan kursus yang peserta didik ambil. Dalam proses pembelajaran di website 

UCEO sendiri disediakan forum diskusi dengan para peserta didik lain dan mentor 

seputar materi dan penugasan sehingga peserta didik dapat mendiskusikan materi 

pembelajaran maupun penugasan di forum diskusi. 

MOOC sendiri secara etimologis adalah kursus online terbuka secara  

Massive (Besar), berdasarkan penjabaran tersebut kurikulum MOOC didesain 

untuk diakses secara online oleh penggunanya di lokasi manapun, kapanpun, dan 

mengakomodasi jumlah peserta dengan jumlah yang besar, peserta didik dapat 

memilih materi yang mereka minati, biasanya berupa video dan disertakan file 

dokumen yang dapat peserata didik Download (Unduh) berisi materi yang sesuai 

dengan kursus yang peserta didik ambil . 

 Pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan UCEO untuk meningkatkan 

jumlah enterpreuner muda melalui pendidikan dengan mengadakan kursus online 

secara gratis, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mulai dari perencanaan 

pembelajaran, pelaksaaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang 
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dilaksanakan oleh UCEO itu sendiri, hal ini yang mendasari ketertarikan saya 

sebagi peneliti ingin mengadakan penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem 

Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis MOOC di Universitas Ciputra 

Enterpreunership Online (UCEO) “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1.2.1 Bagaimana perencanaan course online dalam sistem pembelajaran jarak 

jauh di UCEO. 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan course online dalam sistem pembelajaran jarak 

jauh di UCEO. 

1.2.3 Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran course online dalam sistem 

pembelajaran jarak jauh di UCEO. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai uraian topik permasalahan di atas tujuan penelitian pada penelitian 

ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui perencanaan course online dalam sistem pembelajaran 

jarak jauh di UCEO. 

1.3.2 Untuk mengetahui pelaksananan course online dalam sistem pembelajaran 

jarak jauh di UCEO. 

1.3.3 Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran course online dalam sistem 

pembelajaran jarak jauh di UCEO. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas maka diperoleh 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian tentang sistem pendidikan jarak jauh di UCEO diharapkan 

dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 

pendidikan jarak jauh. 

1.4.2 Manfaat Praktis. 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti dan sebagai 

media penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan sewaktu menempuh 

pendidikan di bangku perkuliahan dan diimplementasikan terhadap masalah-

masalah yang timbul di masyarakat khususnya di bidang pendidikan jarak jauh. 

Manfaat penelitian yang diperoleh yaitu mengetahui tentang perencanan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran jarak jauh berbasis MOOC di UCEO. 

Selain itu dapat mengetahui masalah dan kendala yang ada dalam pendidikan 

jarak jauh di UCEO sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaaat untuk 

lembaga UCEO dalam mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang 

diselenggarakan oleh lembaga terkait. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran judul 

dalam skripsi ini, penulis merasa perlu membuat batasan yang mempelajari dan 

mempertegas istilah yang digunakan tersebut, yaitu: 
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1.5.1 Penerapan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah implementasi, 

proses, cara, perbuatan menerapkan : Pertemuan kedua ini bermaksud mencari 

bentuk penerapan tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. 

 Penerapan dalam konteks penelitian ini adalah proses penerapan 

pembelajaran kursus online yang dilaksanakan oleh lembaga UCEO dalam 

melaksanakan kursus online. 

1.5.2 Sistem 

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen atau 

bagian. Komponen itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama 

lain.(Hamalik;2011) 

Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komponen penererapan 

pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh UCEO dalam pelaksanaan kursus 

online. 

1.5.3 Pembelajaran Jarak Jauh 

 Dalam UU Sisdiknas 2003 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran secara luas dapat diartikan kegiatan seorang tenaga pendidik dalam 

melakukan kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi dan merubah 

perilaku anak didik. 

 Pembelajaran jarak jauh (distance learning) adalah bagian dari Pendidikan 

jarak jauh (education learning), pembelajaran jarak jauh adalah serangkaian 
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kegiatan pembelajaran yang antar pendidik dan peserta didik berada dilokasi yang 

terpisah. 

1.5.4 Massive Open Online Course (MOOC) 

 MOOC adalah sebuah bentuk Pembelajaran Terbuka Jarak Jauh (PTJJ) 

yang terkini dengan pembelajaran berbentuk kursus online (online course) 

berbasis website dengan pembelajaran menggunakan jaringan internet sebagai 

media penghubung antara tutor dengan peserta didik. 

1.5.5 Universitas Ciputra Enterpreunership Online (UCEO) 

 Sebagai tempat penelitian terkait dengan penerapan sistem pembelajaran 

jarak jauh bebasis MOOC. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran 

Unsur dalam frase pembelajaran terdiri dari kata dasar Belajar mendapat 

imbuhan pem-an untuk menegaskan sebuah proses belajar itu sendiri. Kata belajar 

sendiri pada dasarnya merupakan sebuah upaya seorang individu dalam 

memperoleh sebuah pengalaman (Exsperiment), pengetahuan (Knowledge), 

Sehingga terjadinya perubahan pemahaman, tingkah laku seorang individu. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Dalam sebuah kegiatan pembelajaran tidak dapat lepas kaitnya dengan 

kegiatan belajar dan mengajar. Karena dalam sebuah kegiatan pembelajaran 

terdapat aktifitas belajar dan mengajar yang berjalan. Proses belajar mengajar 

(PBM) akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik atau 

anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral 

dalam proses belajar-mengajar. Sedangkan menurut Slameto pendidik adalah 

salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial 

dibidang pembangunan. (Slameto:2003;123). 

Menurut pandangan Wingkel, belajar adalah suatu aktifitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 
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perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai-

sikap. Perubahan relatif konstan dan berbekas. (Yatim Riyanto: 2009,5) 

Dalam UU Sisdiknas 2003 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran secara luas dapat diartikan kegiatan seorang tenaga pendidik dalam 

melakukan kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi dan merubah 

perilaku anak didik. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika pendidikan itu 

dapat berjalan sesuai dengan sistem kurikulum yang dipakai dalam lembaga 

pendidikan dimana sebuah proses pembelajaran itu terjadi. 

Menurut Muhaimin dalam (Yatim riyanto:2009) pembelajaran adalah 

upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan 

melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. 

Dalam bukunya Sugandi dkk (2004:9) menyatakan bahwa pembelajaran 

terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self instruction (dari internal) dan 

eksternal instructions (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara 

lain datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran 

yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi 

prinsip-prinsip pembelajaran. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dalam bukunya Sugandi, dkk (2000:25) adalah 

membantu siswa pada siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan 

pengalaman itu tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, ketrampilan, 

dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan prilaku siswa. 
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Tujuan pembelajaran menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang 

diharapkan dicapai oleh siswa setelah mereka mengikuti suatu proses 

pembelajaran. 

Banyak para ahli berpendapat tentang tujuan dari pembelajaran, definisi 

pembelajaran dari berbagai sudut pandang para ahli mempunyai kesamaan antara 

satu dengan yang lainya. Robert F.Mager (1992) misalnya memberikan pengertian 

tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat 

dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkatan kompetensi tertentu. 

Definisi pembelajaran juga dikemukakan oleh Kemp (1977) yang 

memandang bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik 

yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku ini dapat 

berupa fakta yang konkret serta dapat dilihat dan fakta yang samar 

(Hamzah;2008,35). 

 Dari definisi para ahli yang beragam dapat disimpulakan bahwa tujuan 

pembelajaran memberikan pemahaman kepada peserta didik dan pemahaman 

yang dimaksud dapat berupa pengetahuan, pengalaman, dan penerapan nilai dan 

norma yang ada sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku serta bertambahnya 

pengetahuan dalam diri peserta didik. 

2.1.3 Tahapan dalam Pembelajaran 

Tahapan dalam sistem pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, 

proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. 
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2.1.3.1 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan dapat di definisikan sebagai sebuah proses menyusun sebuah 

langkah yang antipatif untuk memperkecil resiko kegagalan sehingga kegiatan 

dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan 

efesien. 

Hamzah (2008:2) menyatakan pembelajaran memiliki hakekat 

perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan 

siswa. Itulah sebabnya siswa dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan 

guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan 

keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Upaya perbaikan pembelajaran dilakukan dengan asumsi, untuk 

perbaikan kualitas  pembelajaran diawali dengan perencanaan pembelajaran yang 

diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. 

Menurut Dick dan Carrey dalam Hamzah (2008;23) dalam tahap 

perancangan perencanaan (desain) pembelajaran ada 10 langkah yang dapat 

dikembangkan: 

1) Mengedintifikasi tujuan umum pembelajaran. 

2) Melaksanakan analisis pengajaran. 

3) Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa. 

4) Merumuskan tujuan permofmasi. 

5) Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. 

6) Mengembangkan strategi pengajaran. 
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7) Mengembangkan dan memilih material pengajaran. 

8) Mendesain dan melaksanakan evaluasi normatif. 

9) Merevisi bahan pembelajaran. 

10) Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. 

Dalam Tsalasa (2007: 27), Dewi Salma menyimpulkan bahwa komponen  

dasar dalam perencanaan program kegiatan pengajaran yang perlu dirumuskan  

antara lain: pebelajar, tujuan belajar, analisis pembelajaran, strategi pembelajaran,  

bahan ajar dan penilaian belajar. Penjelasan rinci setiap komponen sebagai  

berikut:  

1) Pebelajar  

Pebelajar adalah pihak yang menjadi fokus desain pembelajaran.  Informasi 

yang palling penting untuk dilacak adalah  karakteristik mereka, kemampuan 

awal atau prasyarat. Seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kesuksesan 

proses belajar harus dipertimbangkan dan dirumuskan pemecahan masalahnya.  

2) Tujuan Belajar (Umum dan Khusus)  

Oemar Hamalik (2001: 80) menyatakan, tujuan pendidikan mengarahkan dan 

membimbing kegiatan guru dan murid dalam proses pengajaran. Tujuan 

pendidikan memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Tujuan pendidikan  

memberikan pedoman atau petunjuk kepada guru dalam rangka memilih  dan  

menentukan metode mengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi 

siswa. Tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat/teknik penilaian guru 

terhadap  hasil belajar siswa. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan 

penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pebelajar jika mereka telah 
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selesai dan berhasil menguasai materi ajar tertentu. Tujuan pembelajaran dalam 

lingkup besar disebut tujuan umum, sedangkan tujuan yang dicapai untuk 

keahlian khusus yang dapat diamati disebut tujuan khusus. 

3) Analisis Pembelajaran  

Analisis pembelajaran adalah proses menganalisis topik atau materi yang akan 

dipelajari. Analisis topik dikaitkan dengan kemampuan awal, jika dibutuhkan. 

Dengan demikian desainer dapat memperkirakan tahapan penguasaan materi 

dan kategorisasi materi itu sendiri. Analisis pembelajaran dilakukan agar 

kendala belajar seperti tingkat kesulitan atau perilaku awal yang belum 

dikuasai ditelusuri dan diantisipasi.  

4) Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam 

menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan  metode dan media, alur isi 

pelajaran, serta interaksi pengajar dan peserta didik. Metode pengajaran yang 

digunakan disesuaikan dengan bahan, tujuan, dan kondisi siswa dengan melihat 

kegiatan yang dilakukan.  

5) Bahan Ajar  

Bahan ajar dalam desain pembelajaran adalah satu-satunya yang berwujud 

(tangibel) dari seluruh komponen  dasar desain pembelajaran. Bahan ajar 

adalah format materi  yang diberikan kepada pebelajar. Format tersebut dapat 

dikaitkan dengan media tertentu, handouts atau buku teks, permainan dan 

sebagainya. Proses perencanaan pengajaran merupakan suatu lingkungan  

kegiatan. Ada yang bertitik tolak dari kegiatan-kegiatan ketrampilan yang 
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diperlukan (suatu pekerjaan), ada yang bertitik tolak dari informasi yang 

hendak dikomunikasikan (suatu mata ajar) (Oemar Hamalik, 2001: 93).  

6) Penilaian Belajar  

Harjanto (1997: 277) menyatakan, tujuan penilaian adalah untuk mendapatkan 

data pembuktian yang akan mengukur sampai  di mana tingkat kemampuan 

dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikuler/pengajaran. 

2.1.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahapan kedua dalam pembelajaran adalah proses pelaksanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran adalah proses realisasi dari perencananan 

(desain) pembelajaran. 

Rusman dkk (2011;41) Pelaksanaan pembelajaran merupakan hasil 

integrasi dari beberapa komponen yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud 

agar ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dipengaruhi. 

Keterkaitany pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh 

memiliki perbedaan mengingat proses pembelajaran pada pembelajaran jauh 

khususnya PTJJ tidak melibatkan tatap muka secara langsung dalam 

pelaksanaanya. 

Seperti yang disampaikan oleh Dogmen dalam (Munir;2009) pembelajaran 

jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri (self 

study). Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan 

materi pembelajaran, pemberi bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan 

untuk keberhasilan belajar pembelajar. 
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Holmberg juga menegaskan batasan pembelajaran jarak jauh adalah 

pembelajar belajar tanpa mendapatkan pengawasan langsung secara terus menerus 

dari pengajar atau tutor yang hadir di ruang belajar atau di lingkungan tempat 

belajarnya. Namun pembelajar mendapatkan perencanaan, bimbingan, dan 

pembelajar dari lembaga yang mengelola pendidikan jarak jauh itu. Fokus dari 

batasan Holberg adalah bahwa pembelajar dan pengajar bekerja secara terpisah, 

dan adanya perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh suatu lembaga 

pendidikan yang mengatur pendidikan jarak jauh itu.(Munir,19;2009) 

Munir menyebutkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

yang harus terpenuhi dalam penerapanya sebagai berikut : 

a. Tujuan yang jelas  

Perumusan tujuan harus jelas, spesifik, teramati, dan terukur untuk mengubah 

perilaku pembelajar. 

b. Relevan dengan kebutuhan 

Program pembelajaran jarak jauh relevan dengan kebutuhan pembelajar, 

masyarakat, dunia kerja, atau lembaga pendidikan. 

c. Mutu pendidikan 

Pengembangan program pembelajaran jarak jauh merupakan upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yaitu mutu proses pembelajaran yang ditandai 

dengan proses pembelajaran yang lebih aktif atau mutu lulusan yang lebih 

produktif. 
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d. Efisien dan efektivitas program 

Pengembangan program pembelajaran jarak jauh harus mempertimbangkan 

efisiensi pelaksanaan dan ekfektivitas produk program. Efisien mencakup 

penghematan dalam penggunaan tenaga, biaya, sumber dan waktu, sedapat 

mungkin menggunakan hal-hal yang tersedia. Efektifitas memperhatikan hasil-

hasil yang dicapai oleh lulusan, dampaknya terhadap program dan terhadap 

masyarakat 

e. Pemerataan dan perluasan kesempatan belajar.  

Pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, khususnya bagi yang tidak 

sempat mengikuti pendidikan formal karena jauh atau sibuk bekerja. Itulah 

sebabnya pembelajaran jarak jauh memberikan kemudahan bagi pembelajar 

untuk belajar mandiri yang belajarnya tidak terikat dengan ruangan kelas dan 

waktu. 

f. Kemandirian  

Kemandirian baik dalam pengelolaan, pembiayaan, dan kegiatan belajar. 

g. Keterpaduan Keterpaduan,  

yaitu mengharuskan adanya keterpaduan berbagai aspek seperti ketepaduan 

mata kuliah atau mata pelajaran secara multi disipliner. 

h. Kesinambungan  

Tugas tutor memberikan bantuan kepada pembelajar secara berkala ketika 

pembelajar menghadapi kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, 

mengerjakan tugas, latihan, atau soal. Bantuan yang diberikan adalah 

membimbing untuk memahami tujuan yang akan dicapai, cara dan teknik 
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mempelajari materi pembelajaran, penerapan metode belajar, dan bantuan 

lainnya yang dapat mengkondisikan pembelajar untuk belajar dan mencapai 

hasilnya secara optimal. 

Dalam sebuah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peran media sebagai 

sarana penyampaian bahan ajar kepada peserta didik sangat mempengaruhi tingkat 

sebuah keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Pemilihan media yang tepat dapat 

membantu pemahaman siswa dalam mencerna materi pembelajaran (bahan ajar). 

R.Ibrahim dan Nana Syahodih (2003;112) mengatakan bahwa media 

pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar-mengajar. 

Bert sendiri mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan ciri-ciri 

tertentu, Bert membuat klasifikasi berdasarkan adanya tiga ciri yaitu :suara 

(audio), bentuk (visual), dan gerak (motion). Atas dasar ini Berts mengemukakan 

beberapa kelompok media, sebagai berikut: 

1) Media audio-motion-visual: yakni media yang mempunyai suara ada gerakan 

dan bentuk objektifitas dapat dilihat. Media semacam ini paling lengkap. Jenis 

media dalam kelompok ini adalah televisi, tape, dan film bergerak. 

2) Media audio-still-visual : media yang mempunyai suara, bentuk objek dapat 

dilihat, namun tidak ada gerakan, seperti film strip suara, slide suara, dengan 

rekaman televisi dengan gambar tidak bergerak. 
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3) Media audio-semi motion, mempunyai suara dan gerakan, namun tidak dapat 

menampilkan suatu gerakan secara utuh. Salah satu contoh dari media ini 

adalah papan tulis jarak jauh atau teleblackboard. 

4) Media-motion visual yakni media yang mempunyai gambar objek bergerak tapi 

tanpa mengeluarkan suara seperti film bisu yang bergerak. 

5) Media still-visual yakni ada objek namun tidak ada gerakan seperti stip film 

dan slide tanpa suara. 

6) Media audio hanya menggunakan suara seperti radio , telepon, dan audio tape. 

7) Media cetak yang tampil dalam bentuk bahan-bahan tercetak/tertulis seperti 

buku, modul, dan pamflet. 

Penggunaan media pembelajaran dengan media audio visual sangatlah 

efektif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena peserta didik dapat 

menangkap materi pembelajaran lewat visual motion berserta dengan suara, salah 

satu bentuk pembelajaran dengan media audio motion visual. Menurut Arsyad 

dalam Rusman (2011;218)  mengemukakan video merupakan serangkaian gambar 

gerak yang disertai suara yang membentuk satu kesatuan yang dirangkai dalam 

sebuah alur, dengan pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media peta atau 

disk. 

2.1.3.3 Evaluasi Pembelajaran 

Tahapan yang ketiga adalah, evaluasi pembelajaran. Dalam tahap evaluasi 

pembelajaran terjadi proses menentukan nilai pelaksanaan pembelajaran melalui 

kegiatan penilaian. 



24 
 

 
 

Devies dalam (Damayanti,Mudjiono;2006) mendefinisikan evaluasi 

merupakan sebuah proses sederhana memberikan/menetapkan nilai kepada 

sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek, dan masih 

banyak yang lain. Sedangkan  Warn dan Born mengemukakan evaluasi 

merupakan suatu proses memberikan atau menentukan nilai. 

Evaluasi sendiri menurut Hamalik (2003;210)  adalah suatu proses 

berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai 

(asses) keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem 

pengajaran. 

Evaluasi pembelajaran menururut Mudjiono (2006;221) mengatakan 

bahwa evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk menentukan jasa, nilai, 

atau manfaat kegiatan pembelajaran  melalui kegiatan penilaian dan/atau 

pengukuran. Berdasarkan pengertian evaluasi hasil belajar kita dapat menengarai 

tujuanan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai 

oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat 

keberhasilan tersebut kemudian ditndai dengan skala nilai berupa huruf atau kata 

atau simbol. 

Sedangkan Oemar Hamalik (2003;211) menyebutkan fungsi dan tujuan 

evaluasi pembelajaran dengan lebih kompek yang mengacu pada fungsi dari 

evaluasi itu sendiri sebagai sebuah sistem kurikulum antara lain: 

1) Untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar para siswa. Angka-angka 

yang diperoleh dicantumkan sebagai laporan kepada orangtua, untuk kenaikan 

kelas, dan penentuan kelulusan para siswa. 
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2) Untuk menempatkan para siswa kedalam situasi belajar mengajar yang tepat 

dan serasi dengan tingkatan kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik 

yang dimiliki oleh setiap siswa. 

3) Untuk mengenal latar belakang siswa (psikologis, fisik, dan lingkungan), yang 

berguna, baik dalam hubungan dengan fungsi kedua maupun untuk 

menentukan  sebab-sebab kesulitan belajar para siswa. Informasi yang 

diperoleh dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan 

pendidikan guna mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. 

4) Sebagai umpan balik bagi guru yang pada giliranya dapat digunakan untuk 

memperbaki proses belajar mengajar dan program remidial bagi para siswa. 

Fungsi yang pertama umumnya banyak mendapat perhatian dalam 

pelaksanaan pengajaran sehari haari.padahal fungsi lainya tidak kalah pentingnya, 

bahkan memegang peranan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan 

pendidikan para siswa dalam jangka waktu yang lama. 

Jenis-jenis evaluasi pembelajaran menurut Oemar Hamalik (2003;212) ada 

4 antara lain : 

1) Evaluasi sumatif: Untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar siswa. 

2) Evaluasi penempatan: Menempatkan para siswa dalam situasi belajar mengajar 

yang serasi. 

3) Evaluasi diagnostik: Untuk membantu para siswa mengatasi kesulitan-

kesulitan belajar yang mereka hadapi. 

4) Penilaian formatif: Yang berfungsi untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar. 
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Dalam melakukan evaluasi hasil belajar dituntut mengevaluasi secara  

menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi pemahamannya terhadap materi  

yang telah diberikan (aspek kognitif), maupun dari segi penghayatan (segi afektif)  

dan pengalamannya (aspek psikomotorik).  

1. Ranah kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut 

Bloom, segala upaya yang menyangkut aktifitas otak adalah termasuk ranah 

kognitif. Dalam ranah konitif terdapat enam jenjang proses berfikir, mulai dari 

jenjang terendah sampai jenjang paling tinggi. Keenam jenjang yang dimaksud 

adalah: (1).pengetahuan/ hafalan/ ingatan (knowledge), (2).pemahaman 

(comprehension), (3).penerapan (application), (4).analisis (analysis), (5).sintesis 

(synthesis) dan (6).evaluasi (evaluation). 

2. Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) atau  

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 

Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk ketrampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu.   

3. Ranah afektif  

Taksonomi untuk daerah afektif mula-mula dikemukakan oleh David R 

Krathwohl dan kawan-kawan (1974) dalam buku yang  diberi judul taxonomy of 
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educational objectives: Avefective domain. Ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Seperti: perhatiannya terhadap mata pelajaran 

agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agama di sekolahnya, 

motivasi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang 

diterimanya. 

  In each of the three MOOCs, four types of assessments were implemented: 

weekly quizzes, self-assessment, peer assessment and final exam.  

1. Weekly quiz and final exam. 

 The weekly quizzes and final exam were automatically marked multiple-

choice quizzes, testing declarative knowledge of the course content. In 

MOOC 3 (Terrorism 2014), it was possible to follow a certification track, 

which means that students who completed all quizzes, self- and peer 

assessments and the final exam could receive a certificate. Of the total of 

18,622 registrants, 410 students signed up for the certification track. 

2. Self- and peer assessment 

In each of the three MOOCs, students could complete an essay on a topic 

that was relevant for the particular MOOC. In the first MOOC, this topic 

was provided; in the other two MOOCs students could choose from four 

topics. The essay assignment started with a case description in which an 

authentic context was pictured, followed by some prompts. Students were 

encouraged to prepare this assignment with the use of information which 

was available in the course environment (video, syllabus, background 

materials). Then the procedures of how to complete the assignment were 

introduced along with a rubric of how to assess it. Students had to assess 

their own essay and then the essay of at least two (in MOOC 1) or four (in 

MOOC 2 and 3) of their peers. The nature of the rubrics differed slightly 

between MOOC 1, on the one hand, and MOOC 2 and 3, on the other 

hand. The rubric of MOOC 1 had a pre-structured format with four items 

with several sub-items on the accuracy of the content of the essay and one 
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item with four sub-items on the structure and the presentation of the essay. 

Each possible score on each sub-item was clearly described. The rubrics 

of MOOC 2 and 3 were less structured with four (assignment 1) or five 

(assignment 2) items. The first three items referred to the accuracy and 

adequacy of the content of the essay; the last item assessed the structure of 

the essay. Students were instructed about the deadlines and they were 

reminded that they agreed with the Coursera Honor Code about 

plagiarism. Students were instructed to assign a score of 0 to plagiarized 

work. 

 Menurut Wilfried Admiraal, Bart Huisman, dan Olga Pilli mengemukakan 

dalam Electronic Journal of e-Learning Volume 13 Issue 4 tahun 2015 setiap 

MOOCs terdapat empat jenis penilaian antara lain, weekly quizzes (kuis minggun), 

self-assessment (penugasan), peer assessment dan final exam (penilaian akhir). 

1. Weekly quizzes (kuis mingguan), final exam (penilaian akhir). 

Dalam MOOC 3 Kuis mingguan dan penilaian akhir ini di tandai dengan kuis 

pilihan ganda, pengukuran deklaratif peserta didik pengetahuan tentang isi 

kursus. (terroris,2014).  

Penilaian ini mungkin menjadi syarat untuk perolehan sertifikasi 

yang berarti bahwa siswa yang menyelesaikan semua kuis mingguan, self 

assesment, peer exam, dan final exam untuk dapat menerima sertifikat. 

2. Self assesment (penugasan) dan peer assesment 

Dalam penugasan peserta didik diharuskan menyelesaikan esai yang sesuai 

dengan materi MOOC dengan topik tertentu.Tugas esai dimulai dengan 

diskripsi kasus yang sesuai dengan konteks tema kursus, dan di ikuti oleh 

beberapa prompt, Peserta didik didorong untuk mempersiapkan tugas dengan 

informasi yang tersedia di dalam kursus meliputi (video, silabus, bahan ajar).   
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2.2 Pendidikan Jarak Jauh 

2.2.1 Sejarah Perkembangan Pendidikan Terbuka Jarak Jauh Indonesia 

 Sejarah pendidikan terbuka jarak jauh (PTJJ) di indonesia mengalami 

evolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan infornasi dan yang 

berkembangn di dunia, dengan pembentukan Balai Kursus Tertulis Pendidikan 

Guru (BKTPG) yang menggunakan teknologi informasi berupa siaran radio dan 

televisi hingga sekarang yang menggunakan internet based learning dengan 

bentuk pembelajaran yang lebih mementingkan esensi dari sebuah pendidikan itu 

sendiri yaitu MOOC yang memiliki asas keterbukaan secara massal  dalam 

rekrutment peserta didik, berikut ini perkembangan pendidikan terbuka jarak jauh 

(PTJJ) yang ada di indonesia dilihat secara garis besar perkembanganya. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar: 2.1 Perkembangan PTJJ di indonesia 

Sumber: Paulia Pannen, Kebijakan PJJ dan elearning 
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Awal pekembangan pembelajaran jarak jauh di indonesia dimulai pada 

tahun 1950 pemerintah membentuk sebuah lembaga Balai Kursus Tertulis 

Pendidikan Guru (BKTPG) yang mendapat tugas untuk meningkatkan 

kemampuan pengajar dalam mengajar. Proses pembelajarannya dengan 

menyediakan berbagai paket belajar tertulis dalam bidang profesi kependidikan. 

Pengembangan dari lembaga ini sekarang dikenal dengan Pusat Pengembangan 

Penataran Guru Tertulis (PPPGT). Perkembangan pendidikan jarak jauh 

berikutnya dengan adanya kebijakan dalam GBHN untuk digunakannya siaran 

radio dan televisi dalam memeratakan pendidikan dan meningkatkan mutu 

pendidikan. Selanjutnya, pemerintah membangun sistem komunikasi dengan 

satelit domestik, yang terkenal dengan sebutan SKSD Palapa yang salah satu 

manfaatnya untuk pelaksanaa pendidikan jarak jauh.(Munir,13;2009) 

Pada tahun 1972 dalam rangka kerja sama SEAMEO INNOTECH Center 

diselenggarakan model pendidikan dasar yang disebut PAMONG (Pendidikan 

Anak oleh Masyarakat, Orang tua, dan Pengajar). Selanjutnya, pada tahun 1974 

Direktorat Pendidikan Masyarakat pada Direktorat Jendral Pendidikan Luar 

Sekolah dan Olahraga, mulai mengembangkan paket belajar pendidikan dasar 

bagi orang dewasa yang disebut KEJAR (Kelompok Belajar atau Bekerja dan 

Belajar) PAKET A, B, dan C. Setelah itu, pada tahun 1974 diselenggarakan siaran 

radio pendidikan untuk penataran guru SD dan diresmikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1979 diselenggarakan perintisan SMP 

Terbuka pada 5 lokasi yaitu di Lampung Selatan, Cirebon, Tegal, Jember, dan 

Lombok Barat. Hasil evaluasi secara komprehensif menunjukkan bahwa pada 
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sistem SMP Terbuka memenuhi indikator kualitatif meliputi fleksibilitas, 

kelayakan, efisiensi, dan efektifitas. Pada tahun 2000-an pendidikan jarak jauh 

dapat kita jumpai baik itu lewat buku-buku, CD-ROM, Video langsung ke alamat 

peserta pembelajaran jarak jauh. Perkembangan teknologi informasi yang sangat 

pesat dewasa ini, khususnya perkembangan teknologi internet turut mendorong 

berkembangnya konsep pembelajaran jarak jauh.(Munir,13;2009) 

Pembelajaran jarak jauh diselenggarakan pula pada pendidikan tinggi. 

Pendidikan jarak jauh pada jenjang perguruan tinggi di Indonesia dimulai pada 

tahun 1984 dengan dibukanya Universitas Terbuka di Jakarta. Pada tahun 1990-an 

telah pula dibuka kemungkinan bagi perguruan tinggi lain untuk 

menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh, terutama bagi perguruan tinggi 

yang melaksanakan moda tatap muka. Tetapi bagi perguruan tinggi di Indonesia 

yang akan melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem 

pembelajaran jarak jauh secara bersamaan (dual mode instructional system) perlu 

pemikiran yang matang.(Munir,13;2009) 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas juga turut 

mengembangkan infra struktur jaringan internet skala nasional khusus antar 

perguruan tinggi yang disebut Inherent (Indonesia Higher Education Network). 

Hingga akhir tahun 2006 infra struktur Jardiknas dan Inherent belum sepenuhnya 

terintegrasi menjadi satu kesatuan infra struktur jaringan pendidikan nasional 

secara utuh. Saat ini, ada 32 perguruan tinggi negeri sebagai simpul lokal Inherent 

dimana simpul lokal tersebut akan mendistribusikan koneksinya ke perguruan 

tinggi lain di wilayah masing-masing (http://jardiknas.depdiknas.go.id/). 

http://jardiknas.depdiknas.go.id/
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Salah satu butir kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia, seperti 

yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Pendidikan Nasional adalah 

pemanfaatan Information and Communication Technlogy (ICT) atau Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan, baik itu mengintegrasikan 

ICT dalam pembelajaran, pemanfaatan ICT dalam pengelolaan manajemen 

pendidikan, maupun pemanfaatan ICT dalam berbagai kegiatan pendidikan 

(Jardiknas, 2007: 21). Sehingga pada tahun 2007 pemerintah berusaha 

meningkatkan kualitas sumberdaya manunia melalui program  pembelajaran 

Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) atau ICT learning di sekolah-sekolah, 

program jardiknas inilah menjadi cikal bakal pemanfaatan pembelajaran berbasis 

elearning di indonesia. 

 Pada tahun 2015 tepatnya pada ulang tahun indonesia yang ke-70 dunia 

pendidikan di indonesia mendapat angin segar dengan lahirnya indonesiaX yang 

mengusung platform MOOC dalam pelaksanaan kursus yang berisifat daring, 

indonesiaX sendiri sebetulnya bukan pioner dalam kursus online berbasis MOOC 

di indonesia karena sebelumnya pada tahun 2013 Universitas Ciputra (UC) 

meluncurkan UCEO sebagai kursus online pertama di indonesia. 

2.2.2 Model-Model Pendidikan Jarak Jauh 

Dalam buku Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Tian Belawati (1999) 

mengungkapkan tiga model pendidikan jarak jauh dan pendidikan terbuka. 

Model-model tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Model Single Mode. 
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Model PJJ ini banyak digunakan di negara berkembang seperti Indonesia 

yang telah mendirikan Universitas Terbuka. Model ini telah dikembangkan di 

berbagai sektor pendidikan seperti Politeknik Terbuka, SMA Terbuka, Pendidikan 

Swasta Komersial Terbuka dan lain-lain. Model single mode memiliki memiliki 

karekteristik umum: 

1. Kurikulum berdasarkan satuan kredit semester dan bahan ajar modular. 

2. Pengembangan dan produksi bahan ajar dilakukan secara tersentralisasi 

dan disusun secara kontens, dan 

3. Pertemuan tatap muka untuk membantu penguasaan bahan ajar. Lembaga 

melayani siswa jarak jauh saja sehingga staf akademik tidak mengalami 

konflik loyalitas terhadap siswa tatap muka dan jarak jauh. Sistem 

semacam ini menciptakan motivasi yang kuat diantara staf untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas PJJ dan PT, bebas dari 

hambatan pembelajaran konvensional. 

2) Model Dual Mode. 

Model dual mode banyak dikembangkan di universitas dengan mendirikan 

suatu unit khusus yang menangani siswa jarak jauh. Dengan model ini ada dua 

kelompok siswa yaitu yang belajar secara tatap muka di kelas dan mereka belajar 

secara jarak jauh dengan tatap muka yang minimum. 

 Model dual mode memiliki kelebihan dan juga keterbatasan dalam 

pelaksanaannya. Model ini memiliki kelebihan yaitu memiliki landasan dan 

keterpautan yang kuat  karena staf akademik bertanggung jawab penuh terhadap  

sistem pembelajaran. Dalam model ini ada integrasi pembelajaran tatap muka dan 
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jarak jauh sehingga menjamin standar pendidikan, legitimasi dan kredibilitas. 

Keterbatasan waktu untuk pengembangan bahan ajar menjadi masalah utama, 

karena staf akademik bertanggung jawab mengajar tatap muka pula. Banyak 

diantara staf tidak melewati pendidikan dan pelatihan formal dalam bidang 

pengembangan bahan ajar jarak jauh. 

3) Model Konsorsium. 

Berbagai persoalan menghendaki pengelolaan PJJ untuk lebih baik, 

sehingga lembaga PJJ membuat kerja sama melalui konsorsium. Kerjasama ini 

bertujuan untuk mencapai efesiensi dan ekonomi skala. Konsorsium ini dapat 

dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan penerbit atau penyiaran, namun 

kendala sering dihadapi adalah birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi. 

Selain itu perbedaan filosofi pendidikan, hambatan teknis, serta tekanan keuangan 

menjadikan kerjasama sulit terwujud. Kekuatan suatu konsorsium terletak pada 

komitmen untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi lembaga anggota yang 

memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugas secara mandiri.  

Sistem PJJ ini dapat ditingkatkan keterbukaannya dcngan merancang 

sistem pembelajaran secara lebih fleksibel (Belawati, 1999), seperti misalnya 

melalui: tiga cara berikut ini:  

1 Open entry-open exit system: artinya setiap individu boleh memulai dan 

menyelesaikan proses pcndidikannya kapan saja sesuai dengan kondisi 

masing-masing.  

2 No selection criteria: artinya setiap orang yang mendaftar akan diterima 

sepanjang mcmpunyai kualifikasi dasar minimal yang dapat menunjang 
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proses pendidikan yang diikutinya. Misalnya, tidak ada batas usia, tidak ada 

batas tahun ijazah terakhir. 

3 Open Registration System: artinya setiap individu boleh melakukan registrasi 

sccara terbuka, apakah untuk suatu program penuh (seperti program 

sertifikat, diploma, ataupun sarjana) atau untuk mata kuliah tertentu saja. 

Sistem registrasi terbuka ini juga harus memungkinkan mahasiswa 

mcnabung kredit matakuliahnya sehingga jika mau suatu waktu dapat 

diakumulasikan untuk suatu program utuh. 

2.3 Pembelajaran Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah 

dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi informasi dan komunikasi dan media lain (UU Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 Ayat 15).  

 Sedangkan pengertian pembelajaran jarak jauh dari berbagai macam sudut 

pandang para ahli yang telah dirangkum oleh Paulina Pannen dalam (Tian 

Belawati,1999;12) adalah sebagai berikut : 

1) Suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, 

dimana konseling, penyaji materi pembelajaran, dan penyelia serta pemantauan 

keberhasilah siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki 

tanggung jawab yang saling berbeda. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak 

jauh dengan menggunakan bantuan media. Sebaliknya pendidikan jarak jauh 

adalah sistem penddikan langsung atau tatap muka suatu sistem pembelajaran 
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yang terjadi karena adanya kontak langsung antara tenaga pengajar dengan 

siswa. (Dohmen,1967). 

2) Suatu metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat 

komunikasi antara pengajar dengan siswa di tambah dengan adanya interaksi 

antar siswa dalam. (MacKenzie,Christensen & Rigby 1968). 

3) Sistem pendidikan yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di 

tempat seorang belajar, namun dimungkinkan adanya pertemuan-pertemuan 

antara tenaga pengajar dan siswa pada waktu-waktu tertentu. (French Law, 

1971). 

4) Suatu metode untuk menyampaikan ilmu pengetauan, ketrampilan, dan sikap 

yang dikelola berdasarkan pada penerapan konsep dan berjalan (division of 

labor), prinsip-prinsip organisasi, dan pemanfaatan media secara ekstensif 

terutama dalam reproduksi bahan ajar. (Paters,1973). 

5) Suatu metode pembelajaran dimana proses pengajaran terjadi secara terpisah 

dari proses belajar sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan siswa harus 

difasilitasikan melalui bahan cetak, media elektronik, dan media-media lain. 

(Moore,1973). 

6) Suatu bentuk pendidikan yang meliputi beragam bentuk pembelajaran pada 

berbagai tingkat pendidikan  yang terjadi tanpa adanya penyeliaan tutor  secara 

langsung dan atau secara terus menerus terhadap siswa dalam suatu lokasi yang 

sama namun memerlukan proses perencanaan, pengorganisasian dan 

pemantauan dari suatu organisasi pendidikan, serta penyediaan proses 
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pembimbingan dan tutorial baik dalam bentuk langsung (real conversation) 

maupun simulasi (simulated conversation). (Hombelrg,1977) 

Berdasarkan pengertian tentang pembelajaran jarak jauh di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah sebuah upaya untuk 

masalah  pendidikan dengan keterbatasan antara pengajar (tutor) dengan peserta 

didik untuk bertatap muka dengan mengadakan pembelajaran yang memisahkan 

antara tenaga pengajar dengan peserta didik dengan bantuan media cetak maupun 

elektronik seperti email, video konverensi, softfile yang berisi materi yang dapat 

diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis. Dan 

semua itu dikoordinir oleh lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh untuk 

melakukan perencanana, pengorganisasian, dan monitoring terhadap berjalanya 

proses pendidikan jarak jauh itu sendiri. 

Pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik, menurut Keegan 1984   

karakteristik dari pendidikan jarak jauh adalah (1). Adanya keterpisahan yang 

mendekati permanen antara tenaga pengajar dari peserta didik selama program 

pendidikan, (2). Adanya keterpisahan yang mendekati permanen antara seorang 

peserta didik dengan peserta didik lain selama program pendidikan, (3). Ada suatu 

institusi yang mengelola program pendidikannya, (4). Pemanfaatan sarana 

komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan belajar, 

(5). Penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat 

mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. (Warsita,2011;24) 
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2.4 Online Learning 

 Dalam sebuah pembelajaran jarak jauh tentunya dibutuhkan sebuah media 

yang dapat mendistribusikan ilmu pengetahuan dan sebagai wadah proses 

kegiatan belajar mengajar. wadah media yang digunakan dalam pembelajaran 

jarak jauh sekarang ini menggunakan jaringan internet dan sebuah website sebagai 

wadah berupa online learning. Online learning dapat diartikan sebagi suatu 

jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainya 

keseluruh penjuru dunia (kaito;1998). 

Hal senada juga di tuturkan oleh Munir dalam bukunya pembelajaran jarak 

jauh berbasis teknologi dan komunikasi (2009;96) Pembelajaran jarak jauh online 

menerapkan sistem pembelajaran daring (online learning) yang berbasis web. 

Model pembelajaran jarak jauh online diawali dengan perencanaan yang baik, 

kemudian cara materi pembelajaran disampaikan (delivery content) kepada 

pembelajar yang mengacu pada perancangan tersebut. 

Sistem pembelajaran dengan online learning juga berbeda dengan sistem 

pembelajaran dengan cara konvensional, Pembelajaran dengan berbasis online 

menuntut sarana insfrastruktur yang memadai dan teknologi yang mendukung 

seperti komputer, satelit, televisi, dan jaringan internet. 

Menurut Kenji Kaito (1998) ada 3 fungsi atau potensi online learning yang 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat komunikasi, 

alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. 

(Munir,2009;97) 
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2.4.1 Komponen Desain Online Learning 

Sebuah sistem online learning tentunya memiliki sebuah desain yang 

dibuat supaya pembelajaran yang direalisasikan sesuai dapat mencapai tujuan dari 

pembelajaran secara efektif, efesien, dan sesuai dengan kurikulum yang diusung 

dalam sistem online learning tersebut. Munir (2009;101) online learning memiliki 

5 komponen yang meliputi: 

1) Silabus. 

Silabus merupakan sebuah bentuk nyata dari sebuah perencanaan 

pembelajaran, baik pembelajaran konvensional maupun untuk online. Dalam 

Silabus terdapat beberapa komponen kelengkapan meliputi: Standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, pengalaman belajar pembelajaran, alokasi 

waktu, dan sumber bahan/alat. Silabus merupakan bahan yang bermanfaat sebagai 

pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan 

rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaranan, dan pengembangan 

penilaian. 

2) Orientasi Online Learning. 

Tujuan dari online learning meliputi beberapa komponen, yaitu: biografi 

pengajar dan staf pendukung program, harapan dan keinginan pembelajar yang 

meliputi di dalamnya tentang opini dan karakteristik sebagai pembelajar sebagai 

peserta dalam program ini. Terdapat juga deskripsi singkat program dan informasi 

informasi awal sebagi pengantar program berikutnya, juga petunjuk penggunanan 

program buat pengguna. Terdapat juga informasi untuk kemudahan mengakses 
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program, fasilitas yang tersedia, link-link yang dapat memperkaya program ini dan 

cara-cara untuk mengunduh bahan yang tersedia di program ini. 

3) Materi Pembelajaran. 

Pada komponen ini tersaji materi pembelajaran pokok yang dapat diakses 

oleh pembelajar baik berupa materi pembelajaran inti maupun materi 

pembelajaran tambahan (Suplemen) atau materi pengayaan (Enrichment). Materi 

disajikan dalam bentuk full teks atau materi pembelajaran yang disajikan secara 

lengkap maupun materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk pokok-

pokoknya saja. Dalam pengemasan materi pembelajaran ini dapat melibatkan 

software yang lain misalnya Power point. Dalam software ini materi pembelajaran 

yang disajikan hanya pokok-pokonya. Sedangkan urainya ada pada penyaji dan 

interpretasi pembelajar. 

4) Calender. 

Kalender pendidikan cukup penting sebagi informasi kepada pengajar dan 

pembelajar, hari-hari efektif untuk belajar, jadwal ujian, jadwal untuk registrasi 

pembelajar yang baru bergabung dengan program, waktu dan waktu libur. 

Kalender dapat dijadikan sebagai patokan pembelajar dan pengajar kapan untuk 

mengawali pembelajaran dan kapan pembelajaran atau program online ini 

berakhir. 

5) Site map. 

Site map adalah peta program jika pembelajar akan menjelajah program 

online ini dapat melihat sebelumnya peta program. Terdapat peta kedudukan 

model atau materi pembelajaran. Apa yang perlu di pelajari oleh pembelajar, 
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termasuk urutan dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu di pelajari 

oleh pembelajar. Hal ini mempermudah pembelajar untuk belajar lebih efektif dan 

efisien. Site map dapat juga disajikan dalam bentuk visual flow chart sehingga 

lebih mudah. 

 

2.5 Pembelajaran Jarak Jauh dengan E-Learning 

 Penggunaan e-learning sebagai salah satu media pelaksanaan online 

learning dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan pada era 

digital, dengan perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi internet yang 

telah merambah secara global keseluruh dunia, teknologi e-learning sangat 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan tekait jarak dan letak 

geografis dengan bantuan sebuah web dengan platform  khusus penyedia layanan 

e-learning. Bahkan dengan perkembangan teknologi sekarang ini penggunaan 

ponsel smarthphone  dapat melaksanakan pembelajaran tanpa harus menggunakan 

perangkat komputer yang lebih besar secara ukuran dan memakan banyak ruang, 

smarthphone  juga lebih portable. 

2.5.1 Pengertian E-Learning 

Menurut pendapat (Hartley,2001) e-learning merupakan suatu jenis belajar 

mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 

menggunakan media internet, internet atau media jaringan komputer lain 

(http://www.m-edukasi.web.id/2012/11/pengertian-e-learning.html ). 
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Senada dengan Hartley, Munir (2009;176) e-learning adalah suatu sistem 

yang menggunakan suatu komputer khususnya internet sebagai media 

pembelajaranya. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat di tarik benang merah bahwa e-

learning memiliki 2 pandangan dasar: 

1) Berbasis elektronik yang artinya penggunaan e-learning didasarkan pada 

pemanfaatan perangkat elektronik baik berupa komputer, smarthphone , video 

confrence dalam pelaksanaanya. 

2) Berbasis internet artinya dalam pelaksanaan e-learning memanfaatkan jaringan 

internet dan web sebagai wadahnya kegiatan pembelajaran jarak jauh dan 

bersifat online yang berarti untuk menggunakan e-learning harus ada perangkat 

keras pembuka web seperti komputer, smarthpone dan terhubung dengan 

jaringan internet sehingga pembelajar dapat mengakses e-learning tanpa 

batasan tempat dan waktu. 

E-learning tentunya memiliki, karakteristik dalam penggembanganya 

sebagai identitas e-learning sebagai sebuah pembelajaran berbasis elektronik 

Learning. Menurut Munir (2009;170) karakteristik e-learning antara lain : 

1) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat memperoleh informasi 

dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik antara pengajar 

dengan pembelajar atau pembelajar dengan pembelajar. 

2) Memanfaatkan  media komputer, seperti jaringan komputer (computer network 

atau digital media). 
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3) Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri (self 

materrials). 

4) Materi pembelajaran dapat disimpan didalam komputer, sehingga dapat diakses 

oleh pengajar dan pembelajar, atau siapa pun tidak terbatas waktu dan tempat 

kapan saja dan dimana saja sesuai dengan keperluanya. 

5) Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk 

mengetahui hasil kemajuan belajar, atau adminstrasi pendidikan, serta untuk 

memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. 

Menurut Haughey (Rusman,2011) tentang pengembangan elearning 

menurutnya ada tiga kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran 

berbasis internet : 

1) Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang 

mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya 

kegiatan tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, 

latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran sepenuhnya disampaikan melalui 

internet. 

2) Web centric course adalah  penggunaan internet yang memadukan antara 

belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi 

disampaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka. 

Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini dosen bisa memberikan 

petunjuk kepada mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan melalui 

web yang telah dibuatnya. Mahasiswa juga diberikan arahan untuk mencari 

sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, mahasiswa dan 
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dosen lebih banyak berdiskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari 

melalui internet tersebut. 

3) Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet 

adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara mahasiswa 

dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, atau mahasiswa 

dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran dosen dalam hal ini dituntut 

untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing 

mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan 

perkuliahan, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati. 

Munir dalam bukunya pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi  mengemukakan pembelajaran berbasis elearning perlu 

melakukan beberapa tahap antara lain analisis kebutuhan, rancangan 

pembelajaran, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi (Hartanto dan Purbo, 

2002, Soekawati 1999)  : 

1. Analisis Kebutuhan (Need Analysis) 

Pemanfaatan e-learning sangat tergantung pada pengguna dalam 

memandang atau menilai e-learning tersebut. Digunakannya teknologi tersebut 

jika e-leaning itu sudah merupakan kebutuhan. Untuk menentukan apakah 

seseorang atau lembaga pendidikan membutuhkan atau tidak e-learning itu, maka 

diperlukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yaitu apakah fasilitas pendukungnya sudah 

memadai, apakah didukung oleh dana yang memadai; dan apakah ada dukungan 
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dari pembuat kebijakan. Jika berdasarkan analisis kebutuhan ini diputuskan bahwa 

e-learning diperlukan, maka perlu membuat studi kelayakan (feasibility study). 

Ada beberapa komponen penilaian dalam studi kelayakan yang perlu 

dipertimbangkan, antara lain: 

1) Secara teknis, apakah jaringan internet bisa dipasang beserta 

infrasruktur pendukungnya, seperti jaringan komputer, instalasi listrik, 

saluran telepon, dan sebagainya. 

2) Sumber daya manusianya yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan atau keterampilan (skill dan knowledge) yang secara 

teknis bisa mengoperasikannya. 

3) Secara ekonomis apakah kegiatan yang dilakukan dengan e-learning 

ini menguntungkan atau tidak, apakah akan membutuhkan biaya yang 

besar atau kecil. 

4) Secara sosial, apakah sikap (attitude) masyarakat dapat menerimanya 

atau menolak terhadap penggunaan e-kearning sebagai bagian dari 

teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, perlu diciptakan sikap 

(attitude) yang positif terhadap e-learning, khususnya dan teknologi 

informasi dan komunikasi pada umumnya agar bisa mengerti potensi 

dan dampaknya bagi pembelajar dan masyarakat. 

2. Rancangan pembeleajaran 

Dalam menentukan rancangan pembelajaran perlu dipertimbangkan 

beberapa hal, antara lain: 
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1) Course content and learning unit analysis (Analisis isi 

pembelajaran), seperti ruang lingkup (scope) dan urutan (sequence) 

materi pembelajaran, atau topik yang relevan. 

2) Learner analysis (analisis pembelajar), seperti latar belakang 

pendidikan, usia, status pekerjaan, dan sebagainya. 

3) Learning context analysis (analisis berkaitan dengan pembelajaran) 

seperti kompetensi pembelajaran yang akan dan ingin dibahas 

secara mendalam pada rancangan ini. 

4) Instructional analysis (analisis pembelajaran), seperti materi 

pembelajaran yang dikelompokan menurut kepentingannya, 

menyusun tugas tugas dari yang mudah hingga yang sulit, dan 

seterusnya. 

5) State instructional objectives (tujuan pembelajaran) yang disusun 

berdasarkan hasil dari analisis pembelajaran. 

6) Construct criterion test items, (penyusunan tes) yang didasarkan 

dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

7) Select instructional strategy, (strategi pemilihan pembelajaran) 

yang dapat ditetapkan berdasarkan fasilitas yang ada. 

3. Tahap Pengembangan 

Pengembangan e-learning dilakukan mengikuti perkembangan fasilitas 

teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Selain itu, pengembangan 

prototype materi pembelajaran dan rancangan pembelajaran yang akan digunakan 

pun perlu dipertimbangkan dan dievaluasi secara terus menerus. 
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4. Pelaksanaan 

Prototype yang sudah lengkap dapat dipindahkan ke jaringan komputer 

(LAN). Untuk itu pengujian terhadap prototype hendaknya terus menerus 

dilakukan. Dengan pengujian ini akan diketahui berbagai hambatan yang 

dihadapi, seperti berkaitan dengan management course tool, apakah materi 

pembelajarannya memenuhi standar materi pembelajaran mandiri (self learning 

materials). 

5. Evaluasi  

Sebelum dilakukan evaluasi, program terlebih dahulu diuji coba dengan 

mengambil beberapa sampel orang. Dari uji coba ini lalu dilakukan evaluasi. 

Prototype perlu dievaluasi dalam jangka waktu relatif lama dan secara terus 

menerus untuk diketahui kelebihan dan kekurangannya. Proses dari kelima 

tahapan tadi diperlukan waktu yang relatif lama dan dilakukan berulang kali, 

karena prosesnya terjadi secara terus-menerus.. Masukan dari pembelajar atau 

pihak lain sangat diperlukan untuk perbaikan program tersebut. 

2.6 MOOC 

 Gagasan dari keberadaan MOOC menurut A dacobe adalah bahan ajar 

dari suatu mata kuliah yang direkam baik dengan video atau aplikasi penangkapan 

layar komputer kemudian didistribusikan secara online. Namun saat MOOC 

dipandang sebagai kumpulan kursus yang dikembangkan oleh seorang atau suatu 

tim sebuah sumber. Sumber ini adalah provider sebagai sumber tempat kursus 

yang di akses secara online.(Oka, Tastra,2015; 75). 
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 Menilik dari sejarahnya MOOC sendiri mucul dari gerakan Open 

Educational Resources (OER) pada tahun 2008. Istilah MOOC sendiri di ciptakan 

oleh Dave Cornier dari University Of Prince Edward Island berupa bentuk kursus 

yang disebut Connectivism & Connectivism Knowledge (CCK08), CCK08 sendiri 

dipimpin oleh George Siemens dari Universitas Athabasca dan Stephen Downes 

dari Dewan  Riset Nasional, anggotanya terdiri dari 25 mahasiswa berbayar dari 

perpanjangan program studi di University Of Manitoba, hingga berkembang luas 

dan mencapai lebih dari 2.200 siswa online yang terdiri dari masyarakat umum 

yang tidak di pungut pembayaran. Semua isi kursus tersedia dalam bentuk RSS 

feed (Rich Site Summary) dan siswa dapat berpartisipasi dengan berbagai fitur 

internet termasuk posting blog, dan diskusi dalam platform  Moodle dan 

Secondlife penyedia layanan online, Staphen Downes menyebut ini dengan 

cMOOCs agar terdengar lebih kreatif dan dinamis, dan akhirnya berubah menjadi 

xMOOCs.(http://en.m.wikipedia.org/wiki/massive-online-open-course.com). 

Dalam sebuah paper terbitan bulan Januari tahun 2013 dari EUA 

(European Unniversity Asosiation) yang ditulis oleh Michael Gaebel 

menerangkan bahwa Siemens dkk membagi MOOCs menjadi 2 model yang 

berbeda. 

Siemens, Hill, Downes, Daniel and others distinguish two different models 

of MOOCs: 

1) cMOOC model (c for connectivity), which “emphasises creation,  

creativity, autonomy and social networking learning” and  “focus on 

knowledge creation and generation ”. The cMOOCs stand in the tradition 

of Connectivist philosophy, and refer to the work of Ivan Illich. As a sharp 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/massive-online-open-course.com
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critic of institutionalised education, Illich proposed in 1970 to establish 

“learning webs” by using new technology. 

2) xMOOC model – which is more or less the approach described so far – 

which “emphasises a more traditional learning approach through video 

presentations and short kuiszes and testing” and “focus on knowledge 

duplication”. (Siemens, 2012). 

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa Siemens, Hill, downes, 

daniel dan yang lain membagi MOOCs menjadi dua model yang berbeda:  

(1) cMOOC model, (‘C’ mengacu pada kata koneksititas) cMOOC sendiri 

menekankan pada aspek penciptaan, kreatifitas, kemandirian, jejaring sosial 

dan fokus pada pembentukan pengetahuan dan generasi. cMOOC dilandasi 

pada paham filosofi konektivitas dan mengacu pada karya Ian Illich. Sebagai 

kritikus yang tajam pada lembaga pendidikan, Illich pada tahun 1970 

mengajukan untuk mendirikan pembelajaran berbasis web dengan 

menggunakan teknologi baru.  

(2)  xMOOC model yang menekankan pada pendekatan yang lebih tradisional 

melalui presentasi video, short kuis, soal ujian dan fokus pada duplikasi 

pengetahuan. 
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Gambar : 2.2 Perkembangan MOOC dari tahun 2008-2012. 

Sumber :UEA Occasional Papper. 

 

2.6.1 Pengertian MOOC 

MOOC terdiri dari kata Massive yang dapat diartikan sebagai kata 

“Besar”, “Besar” yang berarti mencangkup daerah yang luas dan dapat 

menampung pengguna yang banyak dari segi kuantitas, kata Open mencerminkan 

sifat MOOC sendiri sebagai sebuah platform  pembelajaran yang terbuka, terbuka 

disini mengartikan kebebasan untuk siapa saja bisa mengikuti pembelajaran. 

“Online” juga mendiskripsikan bahwa platform  MOOC memanfaatkan koneksi 

jaringan internet dalam mengakses program pembelajaran di web penyedia 

layanan MOOC, “Course” identik dengan kata kursus. 

 MOOC dapat diartikan sebagai sebuah platform  Kursus pembelajaran 

terbuka yang menggunakan koneksi jaringan internet yang bersifat terbuka dan 

dapat menampung jumlah pengguna  dengan jumlah yang banyak. 

 Glenna L.Decker dalam (Crause 2014;3) MOOC is an acronym for 

Massive Open Online Course. Massive refers to the potential of extremely 

large enrollments; thousands of students register from all over the globe. 

Open can mean a few things, such as open enrollment to anyone who has 

Internet access regardless of their prior learning. It can also mean that, at 

least initially, courses were free to anyone interested in registering. 

  

Glenna L.decker menerangkan MOOC adalah kependekan dari Massive 

Open Online Course. Massive mengacu  pada kata besar, besar disini bermasuk 

besar dari segi pendaftar ribuan dari siswa mendaftar dari berbagai penjuru dunia. 

Open mempunyai beberapa makna, seperti pendaftaran bersifat terbuka untuk 

siapa saja yang mempunyai akses internet dan tanpa memperhatikan dimana 
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mereka belajar. Hal ini juga dapat berarti bahwa, pada awalnya MOOC ada bebas 

untuk setiap orang yang tertarik dan melakukan pendaftaran. 

2.6.2 Penyedia Layanan MOOC 

Perkembangan platform  MOOC yang memberikan udara segar dalam 

dunia pendidikan, khususnya pendidikan jarak jauh, banyak developer Learning 

Management System (LMS) yang menyediakan jasa pengembangan website 

pembelajaran bebasis MOOC baik yang bersifat profit dan non-profit. 

Dalam UEA occasional papper michael gaebel (2009;4) mengemukakan 

All the more recent MOOCs (xMOOCs) involve either for - or non-profit 

private companies,  partnering with universities or individual scholars, 

and providing services for them. The usual division of tasks is that the 

universities or the individual academics are responsible for the content 

(and the quality) of the courses, whereas the company is in charge of the 

production and its technical facilitation. 

 

1) Coursera – a for-profit “social entrepreneurship company that partners 

with the top universities in the world” (Coursera Website). It was 

established by two Stanford professors and has contracts with 33 

universities, eight of them from outside the US (including the Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, the University of Edinburgh and 

more recently, the University of London International Programmes). 

According to the website, more than two million students participate in 

Coursera Websites. It has been frequently remarked that the quality of 

courses offered is very diverse. Apparently, Coursera, but also its partner 

universities, leave it entirely to the individual academics to decide how 

they want to teach. Website: https://www.coursera.org. 

 

2) edX – not for-profit venture established and governed by Harvard and 

MIT. Currently it offers HarvardX, MITx and BerkeleyX classes. 

University of Texas System and Wellesley (a selective women’s liberal arts 

college) are going to join, and apparently, more than 200 institutions have 

confirmed interest. Harvard and MIT announced that they are principally 

interested in taking additional universities into the “University X 

Consortium”, but strictly based on quality standards. They also 

announced that data is collected to allow an assessment of the learning 

success, and confirmed that courses will remain free of charge. Website: 

https://www.edx.org. 

 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
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3) Udemy – is a portal that facilitates online courses, mainly in the area of 

entrepreneurship, IT, software use, design, arts and sports. It invites 

learners to develop personal and professional skills in a costefficient, 

flexible and more interesting way than traditional study courses. On the 

provider’s side, it allows everybody to offer a MOOC, and the website 

announces that its courses are offered by the “world’s top experts, 

including New York Times best-selling authors, CEOs, celebrities, and Ivy 

League professors”. It is not clear whether or not these experts are 

selected, and whether there is any quality assurance – other than users’ 

demand. UDEMY is financed by “Insight Venture Partners, Lightbank, 

MHS Capital, 500 Startups and other investors who previously foresaw the 

internet giants YouTube, LinkedIn, Twitter, Groupon and Yelp” (company 

website). But it also charges moderate fees for some of its courses. 

Website: http://www.udemy.com/about. 

 

4) Udacity – is a for-profit company that has been cofounded by a Stanford 

professor, who started to offer information science courses online in 2012. 

According to the website, it is a “digital university on a mission to 

democratize education”, i.e. to offer high education at a lower price to 

more people. Courses are free, but fees may be charged for certification. 

UDACITY started off via a partnership with the electronic testing company 

Pearson VUE offering final examinations, which would be recognised by 

employers. Apparently, UDACITY does not have a university partner. 

However, the website mentions that it keeps close relations with 20 high-

tech companies, among them Microsoft, Google, Facebook and Twitter, 

and that it is ready to work with companies of any size provided that they 

have IT departments or a web presence. It also offers students help to find 

a job (“Our mission is to make direct introductions between employers 

and students”).  Website: http://www.udacity.com/. 

 

5) Futurelearn Futurelearn was established in late 2012, as the first 

“nationally” defined initiative, and the first one launched outside of North 

America. According to the website, it “will bring together a range of free, 

open, online courses from leading UK universities, in the same place and 

under the same brand.” According to the Times Higher (TH), courses are 

planned to start in the second half of 2013. Initially Futurelearn will be a 

limited company financed and owned by The Open University, UK. In a 

first round, in addition to the Open University, another 11 UK universities 

will participate (8 Russell Group, 2 from 1994 Group, and 1 non-aligned). 

According to the Economist, the universities of Bristol, St Andrews and 

Warwick are among them. The TH article stresses that Oxford and 

Cambridge, University College London and Imperial College London are 

not among the initial partners; the Economist quotes Oxford saying that 

MOOCs “will not prompt it to change anything”, and that it “does not see 

them as revolutionary in anything other than scale”, and Cambridge 

saying that “it is ‘nonsense’ to see MOOCs as a rival” as it is “not in the 
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business of online education”. Other universities are invited to express 

their interest, and another 15 universities have already done so. The fact 

that institutions have been selected on the basis of league tables has raised 

some criticism. (Times Higher 20/12/2012) Website: 

http://futurelearn.com/. 

 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Michael Gaebel dalam 

papernya bahwa ada beberapa penyedia layanan MOOC di dunia yang bersifat 

profit maupun non-profit, yang bekerja sama dengan perusahaan pribadi, beberapa 

universitas dan menyediakan pelayanan untuk mereka. Dengan pembagian 

tugasnya adalah universitas atau akademisi yang bertanggung jawab terhadap 

konten (content) dan kualitas (quality) dari kursus di MOOC. Sedangkan 

perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan fasilitas teknik. Penyedia yang 

menyediakan layanan MOOC antara lain: 

1) Coursera, berbasis profit: Perusahaan sosial enterpreuner berkerja sama 

dengan perusahaan ternama di dunia melalui (Coursera Website). Didirikan 

oleh dua profesor Universitas Staford yang melakukan kontrak dengan 33 

universitas, delapan diantaranya diluar dari United States (US). (Diantaranya 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, University of Edinburgh dan 

belakangan ini, University of London International Programmes). Menurut 

situs lebih dari 2 juta siswa berpartisiasi di website Coursera. Ini menandakan 

bahwa kualitas kursus yang ditawarkan sangat beragam. Tetapi juga universitas 

mitra, menyerahkan sepenuhnya kepada akademisi untuk memutuskan 

bagaimana meraka ingin mengajar. 

2) Edx- tidak berbasis profit (Nirlaba). Venture didirikan dan diatur oleh Harvad 

dan MIT. Saat itu ditawarkan kelas Harvardx, MITx, Berkeleyx. Sistem 

http://futurelearn.com/
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Universitas of Texas dan Wellesley (sekolah seni liberal perempuan) akan 

bergabung dengan edx, tampaknya lebih dari 200 institusi menyatakan tertarik 

dengan edx. Harvad dan MIT mengumumkan bahwa mereka terutama yang 

tertarik untuk mengambil universitas tambahan kedalam “University X 

Consorium”. Tetapi berdasarkan standar kualitas. Mereka juga mengumumkan 

data dikumpulkan untuk memungkinkan penilaian terhadap kesuksesan belajar, 

dan tentu saja akan bebas biaya. 

3) Udemy, adalah portal kursus online, terutama dibidang kewirausahaan, IT,  

pengguna software, design, seni, dan olahraga. Udemy mengajak peserta didik 

untuk mengembangkan diri dan profesional skill dengan biaya yang efesien, 

fleksibel dan lebih menarik dari pada program studi tradisional. Pada sisi lain, 

di sisi penyedia hal ini memungkinkan semua orang untuk menawarkan 

MOOC dan website mengumumkan bahwa ada kursus yang diberikan oleh  

“para ahli di dunia. Termasuk penulis New York Times best-seller, CEO, 

selebriti, dan Profesor Ivy league”. Udemy dibiayai oleh "Insight Venture 

Partners, Lightbank, MHS Capital, 500 Startups dan investor lainnya penguasa 

besar internet seperti YouTube, LinkedIn, Twitter, Groupon dan Yelp "( 

Company website). Tetapi juga berarti membutuhkan biaya untuk orang yang 

mengikuti kursus. website: www.udemy.com. 

4) Udacity, adalah sebuah perusahaan nirlaba yang telah dirikan oleh seorang 

profesor Stanford, yang mulai tawaran kursus ilmu informasi online pada tahun 

2012. Menurut website Udacity “ini adalah sebuah universitas digital yang 

mempunyai misi untuk pendidikan yang lebih demokratis”. Udacity 
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 menawarkan pendidikan tinggi dengan harga lebih rendah kepada banyak 

orang. Kursus secara gratis, tetapi mungkin akan dikenakan biaya untuk 

perolehan sertifikat. Udacity dimulai memalui kemitraan dengan perusahaan 

penyedia pengujian elektronik , Perusahaan Person VEU yang menawarkan 

pengujian secara elektronik. Tampaknya, Udacity tidak memiliki mitra 

universitas. Namun, situs web menyebutkan bahwa Udacity membuat 

hubungan dekat dengan 20 perusahaan teknologi tinggi, diantaranya Microsoft, 

Google, Facebook dan Twitter, dan siap bekerja sama dengan perusahaan.yang 

mana perusahaan memiliki Departemen IT dan pengalaman dibidang web. 

Dengan ini menawarkan peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan. website : 

www.udacity.com 

5) Futurlearn, Futurlearn didirikan pada akhir tahun 2012 yang mana sebagai 

inisiator nasional yang pertama meluncurkan di luar Amerika Utara. Menurut 

website futurlearn akan membawa kursus online yang bebas, terbuka berbagai 

program universitas ternama UK ditempat yang sama dengan merk yang sama. 

2.6.3 Prinsip MOOC 

Prinsip adalah penjelasan atau prediksi mengapa sesuatu bisa terjadi, 

menurut Merril dalam (Oka Arya;2015,88)  prinsip menjelaskan hubungan sebab-

akibat dari suatu peristiwa. Terkait dengan prinsip MOOC, Downes menjelaskan 

bahwa terkait dengan pembelajaran yang berbasis e-learning seperti MOOC, tidak 

semua prinsip belajar relevan dengan e-learning. Hal ini dikarenakan proses dan 

seting belajar di kelas berbeda dengan online learning. 
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Dalam jurnal yang diterbirkan oleh Friday Institute untuk inovasi 

pendidikan North Carolina State University College of Education tulisan 

Glenn M. Kleiman and Mary Ann Wolf (Darling-Hammond, Wei, 

Richardson & Orphanos, 2009) and online learning (iNACOL, 2011), 

which we incorporate into four major design principles for MOOC-Eds:  

1) Multiple voices, so that participants learn about the perspectives of 

other teachers and administrators along with those of students, 

researchers and experts in the field. MOOC-Eds are purposefully not 

designed around one or two experts who present online lectures. They 

are about a rich set of perspectives presented within the context of 

activities and exchanges that reflect the additional design principles 

described below. 

2) Self-directed learning, so that participants can personalize their 

experience by identifying their own goals, selecting among a rich array 

of resources, and deciding whether, when, and how to engage in 

discussions and activities to further their own learning and meet their 

goals. 

3) Peer-supported learning, through participants engaging in online 

discussions, reviewing each others’ projects, rating posted ideas, 

recommending resources, crowdsourcing lessons learned, and 

participating in twitter chats and other exchanges appropriate to the 

individual course. 

4) Job-connected learning, through the use of case studies, classroom and 

school related projects; developing action plans; and other activities 

that center participants’work on critical problems of practice and data-

informed decision making in their own classrooms, schools or districts. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diartikan (Darling Hammond, Wei, 

Richardson, dan Orphanos,2009) dan online learning (iNACOL,2011) 

mengkategorikan 4 prinsip desain utama untuk MOOC-Eds : 



57 
 

 
 

1) Multiple voice, jadi partisipan belajar tentang berbagai prespektif dari pengajar 

dan pengelola bersama siswa mereka, peneliti dan ahli dengan lebih dalam. 

MOOC-eds tidak didesain oleh satu atau dua ahli yang menyajikan kuliah 

secara online. Mereka mengatur penuh pandangan yang diberikan di dalam alur 

aktifitas dan pertukaran yang mencerminkan prinsip desain tambahan. 

2) Self-directed learning, jadi peserta dapat menggambarkan pengalaman mereka 

sendiri dengan cara mengedintifikasi tujuan mereka, Memilih diantara berbagai 

macam sumber belajar, dan memutuskan apa, kapan, dan bagaimana untuk ikut 

serta didalam diskusi dan aktifitas untuk memajukan pembelajaran mereka 

sendiri dengan menemukan tujuan mereka. 

3) Peer-suported, (pembelajaran berdasarkan supoort dari sesama). Dengan 

mengajak peserta dalam diskusi secara online, meninjau proyek milik satu 

dengan yang lain, ide penilaian yang ditulis, dan merekomendasikan berapa 

sumber, pembelajaran berdasarkan banyak sumber dari kelompok, dan 

berpartisipasi di twitter dan kursus untuk bertukar pikiran. 

4) Job-connect learning, (pembelajaran berdasarkan koneksi pekerjaan). Melalui 

penggunaan studi kasus, ruang kelas, dan sekolah saling berhubungan dalam 

membangun rencan kegiatan, dan aktifitas lain yang berfokus pada kerjaan 

para peserta dan mengkritisi masalah dari latihan dan data yang diinformasikan 

dalam pembuatan keputusan di dalam ruang kelas mereka sendiri,sekolah atau 

daerah mereka. 

Basically, MOOCs courses based on three areas of student engagement 

(Grainger, 2013):   
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1. Video lectures:  Video lectures in MOOCs have various presentation 

styles, from talking heads to lecturing instructors. Subtitles (primarily 

English, but other languages are being introduced) are provided by 

Coursera. The running time for the lecture videos is usually 5-10 minutes 

each with invideo quizzes embedded.    

2. Assessment: Assignments are primarily evaluated through the use of: (a) 

auto-graded multiple choice questions or auto-graded programming 

assignments, (b) peer review assessment where students themselves 

evaluate and grade assignments based on a defined rubric set.    

3.  Forums: Forums are where students post questions and other students 

replies, and are the main method of student interaction between course 

takers and instructors. Forums usually consist of general discussion, 

subject-specific discussion, course feedback, and technical feedback 

threads. 

4. Readings: Most MOOCs do not require students to buy books, and most 

readings are available online or provided by course instructors; 

however, Coursera makes money through an affiliate program with 

Amazon.com (Rivard, 2013).   

5. Live video sessions: In addition to the weekly lectures, there are live video 

sessions with the course instructor.  

6. Activities: A range of instructional activities are offered, with the aim of 

allowing students to further test their understanding of the course 

concepts.   

7. Additional video resources: These were scripted videos to help 

comprehension of scenes.    x Social media: Students are encouraged to 

continue their discussions on dedicated pages on other social media 

platforms, such as Facebook and Google+. 

 

Secara umum, pembelajaran pada MOOCs menggunakan bentuk-bentuk 

berikut ini (Gringer dalam Baturay, 2015):  
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1. Video pembelajaran, biasanya dibagi menjadi beberapa bagian dengan 

durasi antara 5-10 menit per-videonya. 

2. Penilaian, menggunakan (a) penilaian otomatis dari pertanyaan pilihan 

ganda,  dan (b) penilaian peer-review di mana peserta saling menilai 

berdasarkan kriteriakriteria yang ditentukan. 

3. Forum, di mana peserta dapat berinteraksi dengan peserta lainnya maupun 

dengan instruktur, 

4. Bacaan, yang tersedia online atau disediakan oleh instruktur. 

5. Sesi video langsung (live), sebagai tambahan di mana peserta dapat 

berinteraksi melalui video conference secara langsung dengan instruktur. 

6. Kegiatan: berbagai aktivitas instruksional yang ditawarkan, dengan tujuan 

untuk memungkinkan siswa untuk dites lebih lanjut pemahaman mereka 

tentang konsep-konsep lapangan. 

7. Sumber video tambahan: ini adalah scripted video untuk membantu pemah

amanadegan. 

8. Social media, dimana peserta dapat melanjutkan diskusi pada laman di 

platform media sosial, seperti Facebook atau Google+. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran dimulai dari tahap persiapan peserta didik 

melakukan pendaftaran atau registrasi di website www.ciputrauceo.com 

dengan mengisikan form identitas berupa alamat email dan nama depan, jika 

peserta didik telah memiliki akun Google atau Facebook peserta didik dapat 

menautkan secara langsung, selanjutnya peserta didik melakukan verifikasi 

alamat e-mail yang telah didaftarkan. Setelah memiliki akun UCEO peserta 

didik dapat memilih kursus dan melalukan kegiatan pembelajaran secara 

online. Melakukan penyusunan Silabus, RPP, perencanaan evaluasi 

pembelajaran dilakukan oleh department education dan narasumber 

(pengajar) untuk setiap tema kursus, penyusunan Materi pembelajaran dan 

bahan ajar oleh Narasumber untuk satu tema kursus yang akan diampuh, 

Proses pembuatan media pembelajaran berupa video pembelajaran oleh 

bagian video produksi. 

2. Pelaksanaan pembelajaran yang peserta didik akan tempuh dilaksanakan 

secara online melalui website www.ciputrauceo.com, kegiatan belajar 

mengajar (KBM) untuk satu tema kursus berlangsung 5-6 kali pertemuan, 

setiap pertemuan untuk kursus yang baru release dilaksanakan rutin setiap 

minggunya, setiap pertemuan terdiri dari 4-5 video pembelajaran dan untuk 
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kursus yang telah selesai bisa peserta ikuti secara sekaligus maupun bertahap, 

tersedia forum diskusi sebagai wadah sharing antar peserta didik dan materi 

pembelajaran berupa PDF dan artikel yang dapat peserta didik unduh. 

3. Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan berupa penugasan  yang diberikan 

setiap akhir pertemuan dan terdapat evaluasi formatif berupa kuis pilihan 

ganda yang diberikan pada akhir pembelajaran, evaluasi formatif berupa kuis 

pilihan ganda menjadi alat penilaian hasil belajar peserta didik. Peserta didik 

yang telah menyelesaikan satu tema kursus dan mengerjakan kuis pilihan 

ganda dengan standar penilaian yang variatif berhak mendapatkan sertifikat 

tanda bukti telah menyelesaikan kursus yang dapat peserta didik unduh di 

halaman course info. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Departemen edukasi, seharusnya menetapkan format penyusunan Silabus dan 

RPP secara baku sehingga mempermudah peserta didik dalam melakukan 

pelaksanaan pembelajaran. 

2. Departemen operasional, seharusnya dilaksanakan kegiatan monitoring peserta 

didik dalam melaksanakan pembelajaran yang ada, berupa pemberitahuan 

kepada peserta didik sehingga peserta didik yang belum menyelesaikan kursus 

dapat melanjutkan kembali, sehingga angka keberhasilan peserta didik dalam 

menyelesaikan kursus mengalami peningkatan. 
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3. Pada tahap evaluasi, sebaiknya dilakukan pengoreksian pada tugas yang 

diberikan peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta 

didik dalam menangkap materi pembelajaran yang diberikan. 

4. Peserta didik, hendaknya lebih aktif dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, 

karena dapat membantu pengelola UCEO dalam melaksanakan evaluasi 

program pembelajaran sehingga mutu pembelajaran dapat ditingkatkan lagi 

untuk tema kursus kedapanya. 
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