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ABSTRAK

Munawar, Akhmad. 2009. Pengembangan e-Learning Berbasis MOODLE Sebagai 

Penunjang Perkuliahan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S-1 Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Drs. Said Sunardiyo, M.T., Budi 

Sunarko, S.T.,M.T.

Kata Kunci : e-Learning, SCORM, MOODLE, standarisasi e-Learning.

Saat ini paradigma pendidikan telah berkembang dengan menempatkan 

teknologi informasi sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, baik melalui 

proses pembelajaran, akademik maupun penelitian. E-Learning adalah sebuah proses 

pembelajaran dimana penyampaian materi, diskusi dan kegiatan perkuliahan lainnya 

dilakukan melalui media elektronik. SCORM merupakan standarisasi pendistribusian 

konten e-Learning yang dikeluarkan oleh ADL yang memungkinkan pertukaran 

objek pembelajaran antara LMS yang satu dengan yang lainnya, sehingga konten 

pembelajaran tersebut dapat digunakan terus menerus dengan memperbaharui isi 

tanpa membuat dari awal lagi. MOODLE adalah paket perangkat lunak yang berguna 

untuk membuat dan mengadakan kursus, pelatihan dan pendidikan berbasis internet 

dan telah mendukung standar pendistribusian konten e-Learning yang mengacu pada 

SCORM. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengembangkan e-Learning berbasis 

MOODLE di Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang, (2) Menyusun 

paket konten e-Learning berbasis MOODLE pada mata kuliah Arsitektur Sistem 

Komputer yang disesuaikan dengan standar SCORM dan (3) Melakukan evaluasi 

dari pengembangan e-Learning berbasis MOODLE pada mata kuliah Arsitektur 

Sistem Komputer. Penelitian ini menggunakan pendekatan ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation and Evaluation). 

Hasil dari pengembangan e-Learning di Jurusan Teknik Elektro Unnes adalah 

portal e-Learning dengan nama Electro Virtual Learning yang dapat diakses secara 

online melalui alamat http://elektro.unnes.ac.id/virtual. Portal e-Learning ini telah 

terintegrasi dengan website jurusan teknik elektro Unnes dengan menggunakan satu 

database saja, Paket konten e-Learning (Content Aggregation Package) yang disusun 

untuk mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer meliputi Rangkuman Arsitektur 

Sistem Komputer, Modul Organisasi Komputer dan Presentasi Mata Kuliah telah 

memenuhi standarisasi SCORM meliputi Accessibility, Adaptability, Affordability, 

Durability, Interoperability dan Reusability. Hasil evaluasi formatif menunjukkan 

bahwa selama penelitian telah sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan 

yaitu pendekatan ADDIE. Sedangkan pada evaluasi sumatif menunjukkan hasil 

umpan balik (feedback) dari pengguna e-Learning ini sudah pada kriteria BAIK 

dengan prosentase sebesar 80%. Penelitian ini baru sampai pada tahap 

pengembangan e-Learning dan penyusunan paket konten e-Learning, sehingga perlu 

diadakan penelitian lanjutan untuk penelitian tindakan kelas dan paket konten yang 

disusun baru berupa teks dan flash presentation, sehingga perlu dikembangkan untuk 

tipe lain seperti video on demand maupun video streaming.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dibidang teknologi pendidikan yang setiap saat mengalami 

perubahan signifikan, tidak lepas dari peranan kalangan pendidikan. Salah satu faktor 

pendukung tercapainya tujuan atau konsep pendidikan adalah perkembangan 

teknologi informasi yang semakin cepat sehingga dapat menghasilkan piranti lunak 

dan keras. Saat ini paradigma pendidikan telah berkembang dengan menempatkan 

teknologi informasi sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, baik melalui 

proses pembelajaran, akademik maupun penelitian. 

Riset terbaru menyebutkan mahasiswa sekarang menuntut lebih banyak 

waktu yang berkualitas untuk bisa berdiskusi dan membantu pemahaman dalam 

perkuliahan, tatap muka di kelas menjadi tidak cukup untuk memenuhi waktu yang 

berkualitas tersebut (Somantri 2004). Salah satu alternatif adalah dikembangkannya 

sistem e-Learning yang dapat memberikan lebih banyak waktu dan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk berdiskusi. E-Learning adalah sebuah proses pembelajaran 

yang penyampaian materi, diskusi dan kegiatan perkuliahan lainnya dilakukan 

melalui media elektronik.

Sampai saat ini tidak ada dokumentasi resmi mengenai e-Learning di 

Indonesia secara resmi dimulai. Berdasarkan berbagai wawancara, upaya 

pengembangan e-Learning telah diusulkan sejak awal 1995, tetapi karena krisis 
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ekonomi dan politik yang dialami Indonesia pada pertengahan tahun 1997 memaksa 

e-Learning untuk  ditangguhkan sampai awal 2000an (Sulistyo 2007). Berbagai 

upaya pengembangan e-Learning telah dilakukan pada tingkat pendidikan tinggi, 

antara lain: 

1. Kursus online yang disediakan oleh Universitas Kristen Petra, Surabaya.

2. Tutorial online yang disediakan oleh Universitas Terbuka. 

3. Program penelitian bersama dengan melibatkan empat  perguruan tinggi, yaitu, 

Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, 

dan Universitas Diponegoro, yang dilakukan  melalui pemanfaatan ICT. 

4. Digital library yang merupakan jaringan perpustakaan digital yang melibatkan 

beberapa universitas di Indonesia. 

5. Computer assisted instruction (CAI), yaitu materi pembelajaran interaktif yang 

dikembangkan oleh Pustekom Depdiknas.

Sedangkan jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang pada tahun 2006 

telah merintis model pembelajaran e-Learning dengan mengimplementasikannya

pada mata kuliah Teknik Digital, tetapi tidak dapat dipertahankan sampai sekarang.

Mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer merupakan mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro S1 yang mengambil 

konsentrasi Teknik Elektronika. Metode penyampaian materi mata kuliah Arsitektur 

Sistem Komputer yang diterapkan saat ini masih menggunakan metode ceramah dan 

demonstrasi serta penugasan penelusuran materi perkuliahan dari situs–situs terpilih 

di internet. Berdasarkan hasil penelitian Sunardiyo (2005), di lapangan masih 

ditemukan kurang adanya motivasi belajar pada sebagian besar mahasiswa karena 
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mereka cenderung baru akan melakukan belajar jika akan tes/ujian atau tugas dari 

dosen. 

Dukungan infrastrukur jaringan komputer di Universitas Negeri Semarang 

sangat mendukung untuk dikembangkan sarana belajar–mengajar berbasis e-

Learning. Visi Rencana Strategis TIK Unnes 2005 - 2010 adalah mewujudkan

Unnes Smart Campus sebagai perguruan tinggi modern yang sehat, unggul dan 

sejahtera (SUTERA). Beberapa infrastruktur TIK Unnes yang mendukung untuk 

dikembangkannya sistem pembelajaran e-Learning yaitu :

1. Telah dikembangkannya Sistem Informasi baik penunjang akademik maupun 

kepegawaian.

2. Jaringan yang sudah terkoneksi menggunakan jaringan tulang punggung 

(backbone) fiber optik yang telah menghubungkan semua fakultas, rektorat dan 

perpustakaan.

3. Tersedianya akses jaringan baik internet maupun intranet dengan bandwith 

sebesar 10Mbps.

4. Tersedianya fasilitas warung internet dan hotspot dibeberapa tempat yang dapat 

digunakan secara gratis dan ditunjang laboratorium komputer.

Standarisasi diperlukan untuk menjamin akuntabilitas konten pembelajaran

yang digunakan pada e-Learning. Berdasarkan pengamatan dilapangan, banyak 

penyedia konten e-Learning tidak memperhatikan standarisasi pendistribusian konten 

e-Learning. Menurut Djuniadi (2006), model pembelajaran e-Learning harus 

memenuhi standarisasi sebagai berikut :
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1. Interoperability, yaitu sistem tidak mengalami data tidak ditemukan ketika 

digunakan.

2. Reusability, yaitu sistem yang dibangun memiliki konten atau materi yang 

senantiasa dapat digunakan terus–menerus.

3. Manageability, yaitu sistem yang dibangun mampu mengelola informasi tentang 

mahasiswa dan mata kuliah dengan baik. Data tersebut dapat ditelusur kembali 

dan didapatkan data yang benar.

4. Accessibility, sistem yang dibangun mempunyai layanan akses yang diberikan 

kepada mahasiswa berperan dengan baik. Sehingga mahasiswa dapat 

memperoleh materi dengan benar dan dapat dilakukan sembarang waktu.

5. Durability, sistem yang dibangun tidak mengalami keusangan atau dengan kata 

lain sistem tersebut senantiasa up to date.

SCORM (Shareble Content Object Reference Model) merupakan standarisasi 

pendistribusian konten e-Learning yang dikeluarkan oleh ADL (Advanced 

Distributed Learning). Standarisasi ini memungkinkan pertukaran objek 

pembelajaran antara LMS yang satu dengan yang lainnya, sehingga konten 

pembelajaran tersebut dapat digunakan terus menerus (reusability) dengan 

memperbaharui isi tanpa membuat dari awal lagi (Bohl 2002). 

MOODLE merupakan akronim dari Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment adalah paket perangkat lunak open source di bawah lisensi 

GNU/GPL (Public License) yang berguna untuk membuat dan mengadakan kursus, 

pelatihan dan pendidikan berbasis internet (Prakoso 2005). Pengembangan 

MOODLE didesain untuk mendukung kerangka konstruksi sosial dalam pendidikan 
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dan termasuk dalam model CAL+CAT (Computer Assisted Learning+Computer 

Assisted Teaching) yang disebut LMS (Learning Management System). Saat ini 

MOODLE telah mendukung standar pendistribusian konten e-Learning yang 

mengacu pada SCORM.

Berdasarkan paparan tersebut maka akan dibuat penelitian dengan judul : 

“Pengembangan e-Learning Berbasis MOODLE Sebagai Penunjang Perkuliahan di 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dapat 

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hasil dari pengembangan e-Learning berbasis MOODLE di 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang.

2. Bagaimanakah hasil penyusunan paket konten e-Learning berbasis MOODLE 

pada mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer yang disesuaikan dengan standar

SCORM.

3. Bagaimanakah hasil evaluasi dari pengembangan e-Learning berbasis MOODLE 

pada mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer.
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Mengembangkan e-Learning berbasis MOODLE di Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Negeri Semarang.

2. Menyusun paket konten e-Learning berbasis MOODLE pada mata kuliah 

Arsitektur Sistem Komputer yang disesuaikan dengan standar SCORM.

3. Melakukan evaluasi dari pengembangan e-Learning berbasis MOODLE pada 

mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan

wacana baru tentang pemanfaatan media pembelajaran e-Learning berbasis 

MOODLE dan pengembangan konten e-Learning yang disesuaikan dengan standar 

SCORM yang bermanfaat dalam proses perkuliahan di perguruan tinggi pada 

khususnya dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

alternatif penunjang perkuliahan di jurusan teknik elektro dengan 

mengimplementasikan model pembelajaran e-Learning berbasis MOODLE dan 

pengembangan konten e-Learning yang disesuaikan dengan standar SCORM.
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1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lebih 

jelas dan menyatukan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian 

dengan judul Pengembangan e-Learning Berbasis MOODLE Sebagai Penunjang 

Perkuliahan di jurusan teknik elektro Universitas Negeri Semarang. 

Pengembangan adalah proses penerjemahan secara spesifik desain ke dalam 

bentuk fisik, benda yang dapat diraba dan untuk menerima pesan melalui panca 

indera (Seels dan Richey 1994).

E-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik 

untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer 

maupun komputer stand alone intra (Rice 2006).

MOODLE adalah sebuah perangkat lunak (software) yang berguna untuk 

membuat dan mengadakan kursus atau pelatihan atau pendidikan berbasis internet 

(Prakoso 2005).

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) adalah standar 

pendistribusian paket e-Learning yang dapat digunakan untuk menampung berbagai 

spesifikasi dan standar untuk konten e-Learning berbasis web dengan mengacu pada

interoperability, accesibility, dan reusability (Rice 2006).

Penunjang Perkuliahan menurut teori yang dikembangkan oleh Yoice dan 

Weil (Saripudin 1989) tentang definisi sistem penunjang maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian  penunjang perkuliahan adalah sesuatu yang dapat berupa kondisi, 

bahan, dan alat yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkuliahan agar tujuan 

tercapai secara efektif.
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian 

awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi.

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar 

tabel dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu bab 1 pendahuluan yang memuat 

latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah

dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 merupakan tinjauan tustaka yang terdiri dari tinjauan umum e-

Learning, e-Learning di jurusan teknik elektro, tinjauan umum mata kuliah 

Arsitektur Komputer, teori MOODLE dan teori SCORM. 

Bab 3 merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan 

penelitian, penyusunan paket konten e-Learning, teknik pengumpulan data evaluasi 

dan metode analisis data evaluasi. 

Bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang hasil 

penelitian dan pembahasannya.

Bab 5 penutup yang berisi simpulan dan saran, meliputi simpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran untuk pihak yang terkait dengan penelitian.

Pada bagian akhir skripsi disajikan daftar pustaka, dan lampiran yang 

mendukung penulisan skripsi.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Learning

E-Learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. 

Salah satu media yang digunakan dalam model pembelajaran ini adalah jaringan 

komputer sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dengan berbasis web yang 

kemudian dikembangkan lagi melalui akses internet yang juga disebut Internet 

Enabled Learning. Penyajian e-Learning berbasis web memungkinkan informasi 

perkuliahan menjadi real time dan bersifat interaktif. Dalam sistem e-Learning

aktifitas perkuliahan ditawarkan untuk bisa melayani seperti perkuliahan biasa 

(Somantri 2004)

Secara umum syarat sebuah aktifitas e-Learning berbasis web adalah :

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan LAN, MAN 

ataupun WAN yang tentu saja berbasis internet.

2. Tersedianya dukungan layanan atau materi belajar yang dapat dimanfaatkan 

oleh peserta belajar yang dapat berupa softcopy maupun hardcopy.

3. Tersedianya dukungan layanan konsultasi yang dapat membantu peserta belajar 

apabila mengalami kesulitan.

Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa e-Learning

berbasis web merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan 
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(Internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi dan fasilitasi serta 

didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya (Prabantoro 2005).

Menurut Somantri (2004), fungsi e-Learning terhadap kegiatan pembelajaran 

di kelas (classroom instruction), yaitu sebagai :

1. Suplemen yang sifatnya pilihan/opsional, yaitu apabila mahasiswa mempunyai 

kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi e-Learning atau tidak. 

Dalam hal ini tidak ada keharusan bagi mahasiswa untuk mengkases materi. 

Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan 

memiliki nilai tambahan pengetahuan atau wawasan.

2. Komplemen atau pelengkap, yaitu apabila materi e-Learning diprogramkan untuk 

melengkapi materi pembelajaran yang diterima mahasiswa di dalam kelas. 

Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk 

melengkapi materi pengayaan atau remidial.

3. Substitusi atau pengganti, yaitu apabila e-Learning dilakukan sebagai pengganti 

kegiatan belajar mengajar dikelas. 

Manfaat yang diperoleh pendidik dengan adanya adanya e-Learning, antara 

lain adalah bahwa pendidik dapat: 

1. Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan – bahan belajar yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi,

2. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya 

karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak, 
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3. Mengontrol kegiatan belajar peserta didik, bahkan pendidik juga dapat 

mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa 

lama sesuatu topik dipelajari serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang, 

4. Mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal–soal latihan setelah 

mempelajari topik–topik tertentu, dan

5. Memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta 

didik. 

2.2 E-Learning di Jurusan Teknik Elektro

Upaya pembelajaran e-Learning berbasis web di  jurusan teknik elektro 

Unnes telah dirintis mulai tahun 2006 melalui implementasi model pembelajaran e-

Learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah Teknik Digital.

Sedangkan implementasi sejenis yang terakhir dilakukan yaitu penyediaan konten 

pembelajaran berbasis web untuk mata kuliah Fisika Dasar.

Beberapa kekurangan dari implementasi yang telah dilakukan sebelumnya

yaitu teknik pengembangan konten e-Learning yang terstandar tidak begitu 

diperhatikan. Penggunaan e-Learning lebih ditujukan untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran mata kuliah Teknik Digital dengan tidak memperhatikan standarisasi 

pendistribusian e-Learning berdasarkan SCORM dan implemetasi ini tidak 

dipertahankan sampai sekarang. Sedangkan konten pembelajaran berbasis web yang 

disediakan untuk mata kuliah Fisika Dasar hanya bersifat penyampaian materi 

berupa teks dan file tanpa adanya perhatian untuk evaluasi serta memantau setiap 

aktifitas kelas secara online.
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2.3 Tinjauan Umum Mata Kuliah Arsitektur Sistem Komputer

Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat

menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut

seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan

keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut

dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer.

Mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer merupakan mata kuliah yang 

cenderung pada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang

programmer yang setiap saat mengalami perkembangan. Kecepatan perubahan yang 

luar biasa selalu menjadi cirri khas teknologi komputer dengan tidak ada waktu 

istirahat. Perubahan–perubahan ini mencakup beberapa aspek teknologi komputer, 

mulai dari teknologi integrated circuit sebagai landasan untuk membuat komponen–

komponen komputer sampai meningkatnya pemanfaatan konsep–konsep organisasi 

parallel dalam mengkombinasi komponen–komponen itu. Semua karakteristik 

kinerja dasar dari sistem–sistem komputer, termasuk kecepatan prosesor, kecepatan 

memori, kapasistas memori dan kelajuan data interkoneksi meningkat dengan cepat 

dan peningkatan ini berbeda satu dengan lainnya (Stallings 1998). e-Learning 

merupakan alternatif pembelajaran yang mendukung untuk keadaan tersebut, karena 

sangat memungkinkan mengikuti perkembangan tersebut dengan memperbaharui 

materi pembelajaran yang ada dan dapat diikuti oleh peserta kuliah secara real time. 
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Tabel 2.1 Kisi – Kisi Materi Arsitektur Sistem Komputer

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan

Pengantar Arsitektur 

Sistem Komputer
 Organisasi dan Arsitektur

 Sejarah Perkembangan Komputer

Evolusi dan Kinerja 

Komputer
 Model Von Neumann dan Model System Bus

 Evolusi Pentium dan PowerPC

Aritmatika Komputer  Arithmetic and Logis Unit (ALU)

 Repersentasi Integer

 Aritmatika Integer

 Representasi Floating-Point

 Aritmatika Floating-Point

Struktur Interkoneksi 

Komputer
 Komponen Komputer

 Fungsi Komputer

 Struktur Interkoneksi

 Interkoneksi Bus

Memori Internal  Hirarki Memori

 Random Access Memory (RAM)

 Organisasi Memori 

 Read Only Memory (ROM)

 Memori Cache

 Virtual Memori

Memori Eksternal  Piringan Magnetik

 Pita Magnetik

 Memori Optikal

Input/Output  Divais Eksternal

 Modul I/O

 I/O Terprogram

 I/O Kemudi-Interupsi

 Direct Memori Access (DMA)

 Prosesor dan Kanal I/O

 Interface Eksternal

Set Instruksi: Fungsi dan 

Karakteristik
 Karakteristik Intruksi Mesin

 Tipe Operand

 Tipe Operasi

 Bahasa Rakitan

Set Instruksi: Modus 

Pengalamatan dan 

Format

 Pengalamatan

 Format Instruksi

Struktur dan Fungsi 

CPU
 Organisasi Prosesor

 Organisasi Register
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 Siklus Instruksi

 Pipelining Instruksi

Operasi Unit Kontrol  Operasi Mikro

 Kontrol CPU

 Implementasi Hardware

Kontrol Pemrograman 

Mikro
 Konsep Dasar

 Sekuen Instruksi Mikro

 Eksekusi Instruksi Mikro

 Arsitektur Bit-Slice

 Aplikasi Pemrograman Mikro

RISC dan CISC  Multiprocessing

 Komputasi Vektor

 Sistem Toleransi-Kesalahan

 Karakteristik Eksekusi Instruksi

 Penggunaan File Register Besar

 Optimasi

Sistem Operasi  Sekilas Tentang Sistem Operasi

 Penjadualan

 Manajemen Memori

2.4 MOODLE

MOODLE adalah sebuah paket perangkat lunak (software) yang 

dikembangkan Martin Dougiamas sejak tahun 90-an, berguna untuk membuat dan 

mengadakan kursus, pelatihan dan pendidikan berbasis internet. MOODLE 

merupakan akronim dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environtment. 

MOODLE didesain untuk mendukung kerangka konstruksi sosial dalam pendidikan 

dan termasuk dalam model CAL+CAT (Computer Assisted Learning + Computer 

Assisted Teaching) yang disebut LMS (Learning Management System).

Konsep utama yang melatar belakangi pembangunan MOODLE menurut 

Prakoso (2005) adalah : 

1. Paham Konstruktif (constructivism), yaitu pandangan yang menjaga agar 

masyarakat secara aktif membangun pengetahuan baru sesuai interaksi mereka 
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dengan lingkungan. Ketika seseorang membaca, melihat, medengar, merasakan 

dan menyentuh adalah sebuah percobaan menuju sebuah pengetahuan menurut 

versi sendiri. Pengetahuan tersebut akan diperkuat jika menggunakannya pada 

lingkungan yang lebih luas. Hal ini tidak bermaksud menyatakan bahwa tidak 

dapat mempelajari sesuatu dengan membaca halaman web, mengikuti kuliah atau 

membaca di perpustakaan, tetapi hanya menjelaskan bahwa ada interpretasi yang 

lebih luas bukan sekedar transfer informasi dari otak satu ke otak yang lainnya.

2. Paham Konstruksi (constructionism), yaitu menegaskan bahwa pembelajaran 

akan efektif ketika membangun sesuatu untuk orang lain, dari sekedar sebuah 

kalimat atau mengirimkan file ke internet hingga hasil karya yang lebih 

kompleks seperti paket perangkat lunak.

3. Paham Konstruktif Sosial (social constructivism), merupakan perluasan dari 

konsep sebelumnya kedalam pembangunan kelompok (grup) sosial. Sebuah 

kolaborasi menciptakan budaya untuk saling membagi hasil karya dengan cara 

berbagi pengetahuan. Pembelajaran online tidak hanya sekedar sebuah perangkat 

lunak yang mengindikasikan bagaimana pembelajaran online tersebut 

terselenggara, tetapi melibatkan aktifitas produksi pengetahuan secara 

keseluruhan. Dengan adanya aktifitas ini, setiap individu merasa memiliki 

kelompoknya.

4. Terkoneksi dan Terpisah. Ide ini lebih tampak sebagai motivasi setiap individu 

yang terlibat dalam diskusi. Sebuah kebiasaan terpisah adalah ketika seseorang 

mencoba menemukan tujuan dan kenyataan untuk mempertahankan ide yang 

dimilikinya dengan menggunakan logika untuk menemukan kelemahan dari ide 
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yang berlawanan. Kebiasaan terkoneksi merupakan pendekatan yang lebih 

empatik untuk menerima subjektifitas, berusaha mendengar dan menjawab 

pertanyaan dengan tujuan memahami sudut pandang yang berbeda. Kebiasaan 

membangun adalah ketika seseorang sensitif terhadap kedua pendekatan yang 

ada sekaligus mampu memilih pendekatan yang tepat untuknya sesuai situasi 

yang ada. Pada umumnya, kebiasaan terkoneksi dalam sebuah komunitas 

merupakan stimulan yang kuat dalam pembelajaran. Ia tidak hanya menjembatani 

masyarakat agar lebih dekat, tetapi juga mendorong refleksi yang lebih 

mendalam dan menguji keyakinan yang telah tertanam.

Berdasarkan hasil penelitian dari Sabine Graf dan Beate List (Graf 2005;

Wahono 2008) yang dibiayai oleh European Social Fund (ESF) tentang evaluasi dan 

komparasi LMS berbasis open source dengan menggunakan satu metode evaluasi 

produk software bernama QWS (Qualitative Weight and Sum). QWS menghitung 

bobot (weight) menggunakan enam simbol kualitatif berdasarkan tingkat 

kepentingannya (importance level). Simbol-simbol kalau diurutkan dari yang paling 

penting: E (Essential), * (Extremely Valuable), # (Very Valuable), + (Valuable), | 

(Marginally Valuable), 0 (Not Valuable). Sistem pengukuran kualitas software 

seperti Graf ini adalah berdasarkan “Product” dan bukan “Process“. Ada 8 kategori 

yang dievaluasi yaitu: Communication Tools, Learning Objects, Management of 

User Data, Usability, Adaptation, Technical Aspect, Administration dan Course 

Management. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.2 Komparasi dan Evaluasi LMS Open Source (Wahono 2008)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara umum MOODLE unggul 

dibanding dengan LMS lain terutama di kategori Communication Tools, 

Learning Objects, Management of User Data, Usability, dan Adaptation. ILIAS 

dan Dokeos di urutan kedua dan ketiga, sedangkan urutan keempat adalah 

Atutor, LON-CAPA, Spaghettilearning dan Open USS. Sakai dan dotLRN ada di 

posisi terakhir.

Beberapa kelebihan aplikasi MOODLE, yaitu :

1. 100% cocok untuk kelas online dan sama baiknya dengan belajar tambahan yang 

langsung berhadapan dengan dosen.

2. Sederhana, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi sederhana.

3. Mudah di instal pada banyak program yang bisa mendukung PHP dan hanya 

membutuhkan satu database.
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4. Menampilkan penjelasan dari pelajaran yang ada dan pelajaran tersebut dapat 

dibagi kedalam beberapa kategori.

5. MOODLE dapat mendukung 1000 lebih pelajaran.

6. Mempunyai kemanan yang kokoh, formulir pendaftaran untuk pelajar telah 

diperiksa validitasnya dan mempunyai cookies yang terenkripsi.

7. Paket bahasa disediakan penuh untuk berbagai bahasa. bahasa yang tersedia 

dapat diedit dengan menggunakan editor yang telah tersedia. Lebih dari 45 

bahasa yang tersedia, termasuk Bahasa Indonesia.

Berikut beberapa aktifitas pembelajaran yang didukung oleh MOODLE :

1. Assignment : Fasilitas ini digunakan untuk memberikan penugasan kepada 

peserta pembelajaran secara online. Peserta pembelajaran dapat mengakses 

materi tugas dan mengumpulkan hasil tugas mereka dengan mengirimkan file 

hasil pekerjaan mereka.

2. Chat : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting (percakapan 

online). Antara pengajar dan peserta pembelajaran dapat melakukan dialog teks 

secara online.

3. Forum : Sebuah forum diskusi secara online dapat diciptakan dalam membahas 

suatu materi pembelajaran. Antara pengajar dan peserta pembelajaran dapat 

membahas topik-topik belajar dalam suatu forum diskusi.

4. Kuis : Dengan fasilitas ini memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun test 

secara online.

5. Survey : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan jajak pendapat atau polling.
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2.5SCORM

Komponen dalam sistem e-Learning dapat didistribusikan pada berbagai 

platform dan diberikan oleh berbagai suppliers. Untuk memastikan interoperabilitas

distribusi seluruh sistem dan jaminan dari reusability instructional content, beberapa 

standarisasi telah diluncurkan (Cassela 2007). Pada  bulan November  1997  

pemerintah  Amerika Serikat  melalui Department  of  Defense  (DoD)  dan White  

House  Office  of  Science  and  Technology  Policy  (OSTP)  membentuk suatu 

badan khusus Advance Distributed Learning (ADL).  ADL  dibentuk  dari  

sekumpulan  individu  dan institusi  yang  secara  kolaboratif  bekerja  bersama-sama  

dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  dapat  memodernisasi  struktur  

belajar  yang  ada  saat  ini.  Hasil  kolaborasi  yang  membentuk  ADL  ini  secara  

bersama-sama  mengembangkan  standar, tools  dan  learning  content  untuk  

lingkungan  belajar  masa depan.

SCORM (Shareable Content Object Reference Model) adalah standar 

pendistribusian paket e-Learning yang dapat digunakan untuk menampung berbagai 

spesifikasi dan standar untuk konten e-Learning berbasis web dengan mengacu pada

interoperability, accesibility, dan reusability (Rice 2006). Tujuan dari SCORM

adalah sebuah upaya untuk mulai  menyeragamkan  pengembangan  sistem e-

Learning berbasiskan teknologi web yang disebut Learning  Management  Systems  

(LMS). SCORM  menggunakan  pendekatan object  oriented dan  memandang  

bahwa setiap learning  object atau content  object  sebagai  sekumpulan  objek  

yang  dapat  disatukan  untuk membangun suatu sistem yang lebih  besar.  
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Metadata dalam SCORM merupakan identitas untuk setiap sumber belajar, 

dan memudahkan untuk mengidentifikasi isi, kategori, dan pencarian (Wang 2007). 

Selain itu, dangan menggunakan metadata yang tepat, tujuan dari sharing dan reuse

dapat terfasilitasi. Definisi metadata dalam SCORM 2004 dibagi menjadi sembilan 

bagian dengan lebih dari 70 item. Content packaging menyediakan standarisasi cara 

belajar untuk bertukar konten antara sistem atau perangkat yang berbeda, seperti 

LMS  dan content authoring tool.

Content Aggregation Model dapat digunakan untuk membuat aturan pedagogi 

untuk desainer materi pembelajaran. Pedagogi adalah sebuah ilmu yang mempelajari 

mengenai cara pembuatan materi pembelajaran. Content Aggregation Model 

memiliki beberapa komponen penting, diantaranya Assets, Sharable Content Object 

(SCO) dan Content Aggregation.

Sebuah materi pembelajaran terdiri dari beberapa asset, diantaranya semua 

media teks, gambar, suara, halaman web, tugas, quiz atau data apapun yang dapat 

ditampilkan melalui browser. Sebuah asset memiliki keterangan mengenai dirinya 

sendiri dengan menggunakan Asset Metadata.

Sharable Content Object (SCO) mewakili sekumpulan dari asset dimana 

didalamnya terdapat sebuah asset yang dapat dilaunch pertama kali dengan 

memanfaatkan SCORM Run Time Environtment untuk melakukan komunikasi 

dengan Learning Management System (LMS). SCO adalah bagian terkecil dari 

sebuah materi pembelajaran yang dapat di-tracking oleh LMS dengan SCORM Run 

Time Environtment.
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Content Aggregation adalah sebuah peta (struktur materi) yang dapat 

digunakan untuk menggabungkan berbagai bahan pembelajaran SCO menjadi satu 

modul pembelajaran yang utuh. Content Aggregation juga mendefinisikan struktur 

materi yang digunakan sebagai mekanisme untuk menentukan urutan sebuah materi 

pembelajaran yang akan ditampilkan kepada mahasiswa. Content Aggregation

mengandung dua bagian penting, yaitu manifest dan metadata. Manifest memberikan 

informasi mengenai daftar file yang terdapat dalam suatu content package, 

sedangkan metadata memberikan keterangan metadata terhadap content package

tersebut. Content Aggregation ini diimplementasikan dalam file imsmanifest.xml 

yang harus ada dalam setiap SCORM Content Package. Gambar 2.1 menunjukkan 

Content Aggregation Hierarchy.

Gambar 2.1 Content Aggregation Hierarchy. (Ilustrasi dari The SCORM Content 

Aggregation Model, 2001, Gambar 2.1.1.3a)
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Setiap content  object yang  didefinisikan  oleh  SCORM  akan  bersifat 

sharable  dan  dapat  ditambahkan  dengan  mudah kepada  setiap  komponen  

pelajaran  (course)  yang  membutuhkannya  sehingga  LMS  tersebut  dapat  

disesuaikan  dengan  kebutuhan. SCORM  juga  memungkinkan  integrasi  antar  

LMS  yang  berbeda  karena  setiap sistem yang dibuat dengan mengikuti  standar  

SCORM  akan  selalu compatible  satu  sama  lain.  Disamping  itu,  SCORM  

memungkinkan  pengembangan  LMS  dapat  dilakukan  dengan  mudah  tanpa  

perlu  memperhatikan  sistem  secara  keseluruhan.  Dengan demikian, SCORM 

memungkinkan  skalabilitas pada pengembangan LMS. Gambar 2.2 menunjukkan 

Content Packaging Conceptual Diagram.

Gambar 2.2 Content Packaging Conceptual Diagram (Sumber : The SCORM 

Content Aggregation Model, 2001)
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Sampai  saat  ini  terdapat  tiga  versi SCORM  yang  telah  dibuat  oleh  

ADL. Masing-masing  versi  tersebut  akan  terus  berkembang  dan  mengalami  

perubahan.  Ketiga  versi  SCORM  tersebut adalah  SCORM  1.1, SCORM 1.2, dan 

SCORM 2004 yang  juga  dapat dianggap  SCORM  versi  1.3.  Ketiga  versi  

SCORM  tersebut  walaupun  agak  berbeda  namun  tetap  disusun  berdasarkan  

konsep  yang  sama  yaitu  tetap  memenuhi syarat berikut :

1. Accessibility, kemampuan untuk mencari dan mengakses komponen instruksional 

dari suatu lokasi dan mengirimkannya ke banyak lokasi lain.

2. Adaptability, kemampuan untuk menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan 

pribadi dan organisasi.

3. Affordability, kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas dengan 

mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman materi.

4. Durability, kemampuan bertahan dari perkembangan dan perubahan teknologi 

tanpa banyak mengeluarkan biaya untuk mendesain, mengkonfigurasi serta 

penyimpanan ulang.

5. Interoperability, kemampuan untuk mengambil komponen-komponen materi 

yang dikembangkan di suatu lokasi dengan kelengkapan tool atau platformnya 

dan menggunakannya di tempat lain dengan tool atau platform yang berbeda.

6. Reusability, kemudahan menggabungkan dan menggunakan kembali komponen–

komponen materi dalam aplikasi–aplikasi dan konteks–konteks bertingkat.

(Mackenzie 2004).
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh 

data yang akurat, untuk itu diperlukan adanya suatu metode. Metode penelitian 

adalah cara untuk melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara 

terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, 

menyusun, dan menganalisis serta menyimpulkan data, sehingga dapat dipergunakan 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

(Moleong 1998). 

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation) yang dikembangkan oleh Dick and 

Carey. Metode ini untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak melenceng 

dari tujuannya, sehingga dikembangkan dengan suatu prosedur yang benar. ADDIE 

merupakan model pendekatan yang umum, menggunakan pendekatan yang 

sistematis untuk menentukan proses desain instruksional sehingga membantu 

menghasilkan produk yang bersifat efektif, kreatif, efisien sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan (Texas College Station 2001). Gambar 3.1 menunjukkan prosedur 

pendekatan ADDIE.



25

Gambar 3.1 Prosedur Pendekatan ADDIE (Sumber: Texas College Station 2001).

Strategi pengembangan ini berguna untuk lebih memperjelas tentang 

bagaimana langkah prosedural yang harus dilalui agar sampai kepada produk yang 

dispesifikasikan, sehingga sangat berguna untuk memperjelas tujuan pengembangan 

e-Learning, mengetahui sumber daya yang dibutuhkan serta mengetahui tingkat 

keberhasilan implementasi e-Learning. ADDIE terdiri dari lima tahapan sebagai 

berikut :

1. Analyze (analisis), peneliti mengidentifikasi masalah, tujuan dan sasaran sesuai 

dengan kebutuhan, pengetahuan yang ada, dan karakteristik lain yang relevan. 

Analisis juga mempertimbangkan lingkungan belajar dan kendala yang 

kemungkinan akan dihadapi. 
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2. Design (desain), dimana sistematika proses belajar menentukan tujuan yang akan 

dicapai. Sehingga perlu diperhatikan tampilan dan nuansa, desain grafis, user 

interface dan konten. 

3. Develop (pengembangan), yaitu proses produksi isi dan bahan pembelajaran e-

Learning dilaksanakan. 

4. Implement (implementasi), selama pelaksanaan rencana yang telah disusun 

diimplementasikan. Materi yang sudah selesai dibuat, disampaikan atau 

didistribusikan kepada mahasiswa. 

5. Evaluate (evaluasi), terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 

formatif dilakukan dalam setiap tahap selama tahapan penelitian. Evaluasi 

sumatif terdiri dari kuesioner yang dirancang untuk kriteria yang berhubungan 

dengan pengembangan e-Learning dengan memberikan kesempatan kepada 

pengguna memberikan umpan balik. 

Tabel 3.1 Tahapan pengembangan e-Learning

Tahap Input Output Deskripsi

1)Analisis  Tujuan Prodi

 Kondisi 

SDM

 Kondisi 

pembelajaran 

saat ini.

Tujuan Mata 

Kuliah 

Arsitektur 

Sistem 

Komputer.

 Merumuskan Tujuan Mata 

Kuliah Arsitektur Sistem 

Komputer.

 Menganalisa infrastruktur 

dan proses pembelajaran 

saat ini dalam kaitannya 

dengan penerapan e-

Learning

2)Desain  Tujuan Mata 

Kuliah 

 Pemilihan 

LMS 

 Menentukan dan 

memodifikasi LMS 
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Arsitektur 

Sistem 

Komputer.

MOODLE 

 Penyiapan 

Konten e-

Learning

MODLE sesuai dengan 

tujuan mata kuliah.

 Menyusun modul mata 

kuliah terstandar.

3)Pengembangan  Pemilihan 

LMS 

MOODLE 

 Penyiapan 

Konten e-

Learning

 LMS 

MOODLE

 Blueprint 

Konten e-

Learning

 Instalasi dan konfigurasi 

LMS MOODLE.

 Penyusunan paket 

pembelajaran e-Learning 

sesuai dengan standar 

SCORM.

4) Implementasi  LMS 

MOODLE

 Blueprint 

Konten e-

Learning

 Integrasi 

Konten e-

Learning 

dengan LMS 

MOODLE

 Integrasi LMS 

MOODLE 

dengan website 

jurusan

 Memasukkan konten e-

Learning kedalam LMS 

MOODLE.

 Proses Integrasi LMS 

MOODLE dengan website 

jurusan.

5) Evaluasi  Integrasi 

Konten e-

Learning 

dengan LMS 

MOODLE

 Integrasi 

LMS 

MOODLE 

dengan 

website 

jurusan

 Hasil Evaluasi 

Formatif dan 

Sumatif

 Melakukan evaluasi 

Formatif dan Sumatif
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3.2 Penyusunan Paket Konten e-Learning

Penyusunan paket konten e-Learning dilakukan untuk menghasilkan sebuah 

paket pembelajaran mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer yang sesuai dengan 

standar SCORM. Paket konten tersebut terdiri dari Modul Pembelajaran dan 

Presentasi Mata Kuliah. 

Reload Editor merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk 

keperluan Content Packaging. Reload merupakan free software (rilis di bawah 

lisensi MIT Open Source ) dan dapat didowload dari situs web dengan alamat 

http://www.reload.ac.uk.

Sebuah Paket Konten merupakan sekumpulan resources dalam satu lokasi 

dengan mempertahankan struktur dan keterkaitannya. Secara sederhana, proses yang 

dilakukan oleh Reload Editor adalah:

1. Mengumpulkan dan mengelompokkan konten elektronik/aset digital (halaman 

web, gambar, animasi flash, java applet dll ) 

2. Membungkus konten elektronik serta membuat deskripsinya untuk disimpan 

dalam bentuk paket file .zip (.pif). 

Setiap konten pembelajaran SCORM akan mempunyai sebuah file imsmanifest.xml

yang didalamnya terdapat informasi Content Structure Information Model, SCO dan 

Asset. Gambar 3.2 menunjukkan Content Aggregation Package.
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Gambar 3.2 Content Aggregation Package (Sumber : The SCORM Content 

Aggregation Model, 2001)

Untuk memudahkan dalam proses upload paket konten kedalam LMS 

MOODLE dan memudahkan mahasiswa dalam mengakses materi perkuliahan, maka 

materi dari mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer dibagi menjadi dua buah paket 

konten sebagai berikut :

1. Modul Pembelajaran, berisi modul yang digunakan sebagai referensi dalam 

proses perkuliahan, terdiri dari rangkuman materi arsitektur sistem komputer dan 

modul organisasi komputer.

2. Presentasi Mata Kuliah, Presentasi ini disampaikan untuk setiap kali pertemuan 

dan akan muncul selama satu minggu yaitu tiga hari sebelum dan tiga hari 

sesudah perkuliahan berlangsung.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data Evaluasi

Evaluasi sumatif dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. 

Subjek dari evaluasi sumatif adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 

Elektro S1 Universitas Negeri Semarang yang telah menempuh mata kuliah 

Arsitektur Sistem Komputer. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

acak sederhana (Simple random sampling), yaitu metode yang digunakan untuk 

memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel 

(Sugiarto 2001).

Metode yang digunakan adalah metode angket. Metode ini digunakan sebagai 

metode pendukung untuk mengevaluasi respon mahasiswa (user). Setelah penentuan 

indikator, maka selanjutnya dilakukan pembuatan kisi-kisi yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam pembuatan pertanyaan pada angket. Angket menggunakan 

format respon 4 poin dari skala likert yang alternatif responnya adalah Sangat Setuju 

(SST), Setuju (ST), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Penentuan 

skor skala likert dilakukan secara apriori. Bagi skala yang berarah positif akan 

mempunyai kemungkinan–kemungkinan skor 4 untuk respon SST, skor 3 untuk 

respon ST, skor 2 untuk respon TS, dan skor 1 untuk respon STS. 

Menurut Alamsyah dalam Purnomo (2006), beberapa aspek yang harus 

dipenuhi dalam pengembangan e-Learning berbasis web yaitu :

1. User satisfaction (tingkat kepuasan subyektif pemakai)

 Rasa tertarik menggunakan pembelajaran e-Learning

 Rasa ingin menggunakan pembelajaran e-Learning
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2. Usability (kemudahan pengguna)

 Kemudahan untuk dipelajari

 Tingkat frekuensi kesalahan

3. Graphic design (Desain Grafis)

Desain grafis yang menarik, yang dapat memberikan kepuasan visual user secara 

subyektif, melalui lay out, menu-menu dan pemilihan warna.

4. Navigation (Sistem Navigasi)

Kemudahan bernavigasi (menjelajahi) sistem e-Learning dengan menggunakan 

menu yang ada.

5. Content (Isi)

Materi disesuaikan dengan pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya dan 

disusun secara sistematis.

6. Individual Impact (Pengaruh Terhadap individu)

Pengaruh yang diharapkan adalah motivasi untuk belajar, menyelesaikan masalah 

dan tanggap.

Tabel 3.2 Kisi-kisi angket

NO INDIKATOR SOAL NOMOR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

User satisfaction (kepuasan pengguna)

Usability (kemudahan dalam penggunaan)

Graphic design (tampilan desain grafis)

Navigation (sistem navigasi)

Content (isi materi)

Individual impact (pengaruh terhadap individu)

4, 5

6, 10

9, 11, 15

7

1, 2, 3, 8

13, 12, 14
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Validitas yang digunakan dalam instrumen penelitian ini adalah validitas 

logis (logical validity). Konsep validitas logis bertitik tolak pada konstruksi teoritis 

tentang faktor–faktor yang hendak diukur oleh suatu alat pengukur. Konstruksi 

tersebut kemudian akan melahirkan definisi–definisi yang akan digunakan sebagai 

pangkal kerja dan sebagai ukuran valid atau tidaknya instrumen yang dibuat. 

Validitas logis dalam penelitian ini diperoleh melalui pembuatan instrumen dengan 

mengikuti langkah – langkah yang benar dan hati – hati yaitu dengan cara memecah 

variabel menjadi beberapa indikator, baru kemudian dirumuskan butir–butir 

pertanyaan atau pernyataan (Arikunto 2006).

3.4 Metode Analisis Data Evaluasi

Analisis data dilakukan untuk mengetahui hasil evaluasi. Pada penelitian ini

tidak melihat aspek statistiknya secara mendalam, sehingga data dianalisis dengan 

sistem deskriptif prosentase.

Untuk menganalisis data hasil kuesioner evaluasi formatif dilakukan 

langkah–langkah sebagai berikut :

1. Mengkuantitatifkan hasil kuesioner sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

dengan memberi skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Membuat tabulasi data.

3. Menghitung persentase dari tiap–tiap sub variabel menggunakan rumus :

%100% x
N

n
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% = Persentase sub variabel

n = Jumlah nilai tiap sub variabel

N = Jumlah skor maksimum

(Sudjana 1999)

4. Dari prosentase yang telah diperoleh, ditransformasikan kedalam kalimat yang 

bersifat kualitatif. Untuk menentukan kriteria kualitatif dengan cara :

a) Menentukan prosentase skor ideal (skor maksimal) = 100%

b) Menentukan prosentase skor terendah (skor minimal) = 0%

c) Menentukan range 100-0 = 100

d) Menentukan interval yang dikehendaki 4 (baik, cukup, kurang baik, tidak 

baik).

e) Menentukan lebar interval 100/4 = 25 

Berdasarkan perhitungan diatas maka range prosentase dan kriteria kualitatif dapat 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Range prosentase dan kriteria kualitatif sistem

No. Interval Kriteria

1 76 % < skor ≤ 100 % Baik

2 51 % < skor ≤ 75 % Cukup

3 26 % < skor ≤ 50 % Kurang Baik

4 0 % < skor ≤ 25 % Tidak Baik
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Instalasi, Desain dan Konfigurasi LMS MOODLE

Portal e-Learning telah dibuat berdasarkan hasil analisis kondisi SDM, 

infrastuktur dan kondisi pembelajaran saat ini. Pengembangan portal e-Learning 

menggunakan MOODLE versi 1.9.3+ yang mendukung format SCORM 2004. 

Sebelum melakukan instalasi pada server hosting maka dilakukan instalasi prototipe 

dengan tujuan agar portal yang diimplementasikan nantinya dapat dipastikan benar-

benar berjalan dengan baik. Instalasi prototipe dilakukan pada server lokal 

menggunakan paket XAMPP 1.6.7 dengan spesifikasi data server PHP 5.2.6, Apache 

2.2.9, MySQL 5.0.51 dan OS Win XP SP2. Sedangkan versi online berada pada 

server hosting Unnes menjadi satu dengan subdomain elektro.unnes.ac.id pada 

alamat http://elektro.unnes.ac.id/virtual. Pada server ini mempunyai spesifikasi data 

PHP 5.2.0, Apache 2.2.9, MySQL 5.0.32 dan OS Linux.

Desain tampilan MOODLE dimodifikasi semenarik mungkin sehingga 

pengguna merasa nyaman dalam menggunakan portal e-Learning. Pada halaman 

muka dibuat menu dan blok yang memudahkan pengguna dalam mengakses portal e-

Learning. Gambar 4.1 menunjukkan tampilan halaman muka dari portal e-Learning.
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Gambar 4.1 Tampilan halaman muka portal e-Learning

Setiap user yang akan mengakses isi portal e-Learning harus melakukan login 

terlebih dahulu ke dalam sistem agar dapat mengakses menu-menu yang telah 

disediakan. Login user ini berguna untuk mengatur hak akses user sesuai dengan 

kewenangannya yang diatur oleh Administrator. Untuk melakukan login dapat 

melalui menu login yang terdapat pada halaman utama (frontpage). User dapat 

memilih bahasa yang dikehendaki, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Penambahan user hanya dapat dilakukan oleh Administrator secara manual dengan 

tujuan agar pengguna dapat dikontrol oleh Administrator. Adapun hak akses user 

dalam sistem dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4.1 Pembagian hak akses pengguna

User Deskripsi

Tamu (guest) Pengguna tamu memiliki hak akses baca dan 

dapat dipertimbangkan untuk menjadi 

pengamat.

Mahasiswa (students) Pengguna mahasiswa merupakan partisipan 

dalam perkuliahan dan dapat mengakses semua 

materi perkuliahan sesuai dengan mata kuliah 

yang diikuti.

Dosen (teacher) Pengguna ini merupakan staf pengajar dan 

merupakan admin didalam mata kuliah yang 

diampu.

Administrator Pengguna dengan hak dan kewenangan paling 

tinggi didalam sistem.

Penyusunan paket konten perkuliahan diatur sesuai dengan kaidah 

penyusunan Content Aggregation Package. Agar mudah diakses dan diikuti oleh 

mahasiswa, maka dalam penyusunan paket konten mata kuliah Arsitektur Sistem 

Komputer dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Modul Pembelajaran

Pada Modul Pembelajaran ini dibagi menjadi dua buah Content Aggregation 

Package, yaitu Rangkuman Arsitektur Sistem Komputer dan Modul Organisasi 

Komputer. Pada Rangkuman Arsitektur Sistem Komputer dibagi menjadi 10 

bahan materi, sedangkan pada Modul Organisasi Komputer terbagi menjadi 7 

Bab. Semua assets dalam Content Aggregation Package ini berupa file teks 

dalam format PDF, sehingga dapat langsung diikuti oleh mahasiswa secara 
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online dan dapat disimpan sebagai bahan belajar mandiri. Gambar 4.2 

menunjukkan Content aggregation package dari modul pembelajaran.

Gambar 4.2 Content aggregation package modul pembelajaran

b) Presentasi Mata Kuliah

Presentasi Mata Kuliah disusun untuk 16 pertemuan dengan asumsi bahwa 

jumlah pertemuan selama satu semester adalah 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 

kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Penyusunan paket 

konten pembelajaran didasarkan pada Satuan Acara Perkuliahan yang telah 

disusun, sehingga setiap pertemuan mempunyai Content Aggregation Package

sendiri-sendiri. Gambar 4.3 menunjukkan Content aggregation package dari 

Presentasi Mata Kuliah.
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Gambar 4.3 Content aggregation package presentasi mata kuliah

Masing-masing Content Aggregation Package mempunyai file 

imsmanifest.xml (lihat lampiran 7) yang kemudian disimpan dalam bentuk ZIP dan 

di-upload kedalam MOODLE yang telah di-install dalam server. Untuk 

mempermudah dalam pengelolaan dan manajemen perkuliahan, maka dibuat sub 

kategori di bawah kategori Mata Kuliah Arsitektur Sistem Komputer dengan peta 

kedudukan kategori ditunjukkan pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Peta kedudukan kategori

Format course dalam kategori Satuan Acara Perkuliahan adalah format topic

dengan sebuah file Satuan Acara Perkuliahan.pdf. Kategori Modul Pembelajaran 

mempunyai dua buah SCORM Content Aggregation Package yang menggunakan 

course dengan format topic. Untuk mempermudah dalam proses maintenance 

perkuliahan, maka format penyampaian presentasi diatur menggunakan format 

mingguan (weekly). Format mingguan dipilih karena dengan format ini dapat 

ditetapkan tanggal mulai dan selesainya materi itu berjalan. Pada setiap pertemuan 

disediakan pilihan untuk melihat presentasi secara online di portal e-Learning 

melalui browser atau mendownload materi dalam format PowerPoint dan dipelajari 

secara mandiri.

Penempatan file disesuaikan dengan kategori yang telah dibuat sebelumnya 

pada MOODLE. Tampilan materi Content Aggregation Package yang telah di-

upload dalam MOODLE dapat dilihat pada gambar 4.5.

Arsitektur Sistem Komputer

Satuan Acara Perkuliahan

Modul Pembelajaran

Presentasi Mata Kuliah
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Gambar 4.5 Tampilan SCORM Content Aggregation Package pada MOODLE

Untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi baik yang bersifat 

akademis maupun non akademis, maka pada tahun 2008 dibangun sebuah Official 

Website jurusan teknik elektro dengan alamat http://elektro.unnes.ac.id. Sedangkan 

posisi dari portal e-Learning Electro Virtual Learning berada dibawah subdomain 

tersebut. Untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi terbaru dari 

portal e-Learning dan mengetahui mata kuliah yang sudah dibuat dalam portal e-

Learning, maka portal e-Learning diintegrasikan dengan website jurusan. Dengan 

demikian setiap kali ada update informasi maupun penambahan mata kuliah yang 

ada pada portal e-Learning maka secara realtime perubahan juga terjadi pada 

halaman website jurusan. Pada website jurusan penempatan informasi tersebut ada 

pada kolom E-Learning Update untuk informasi terbaru dan E-Learning Contents 
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untuk informasi mata kuliah yang menggunakan sistem e-Learning. Gambar 4.6 

menunjukkan integrasi portal e-Learning dengan website jurusan.

Gambar 4.6 Integrasi portal e-Learning dengan website jurusan.

Konsep pendekatan pengembangan SCORM  adalah berdasarkan object  

oriented dan  memandang  bahwa setiap learning  object atau content  object  

sebagai  sekumpulan  objek  yang  dapat  disatukan  untuk membangun suatu sistem 

yang lebih  besar. Sehingga syarat interoperability atau kemampuan untuk 

mengambil komponen-komponen materi yang dikembangkan di suatu lokasi dengan 

kelengkapan tool atau platformnya dan menggunakannya di tempat lain dengan tool

atau platform yang berbeda harus terpenuhi. Untuk memenuhi syarat tersebut maka 

dibuat sebuah SCORM Repository yang memungkinkan untuk menyimpan dan 
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mengambil Content Aggregation Package dan digunakan pada LMS lainnya yang 

mendukung format SCORM 2004. Lokasi dari SCORM Repository dapat diakses 

melalui link menu SCORM Repository pada portal e-Learning atau dengan 

mengakses secara langsung melaui alamat website 

http://elektro.unnes.ac.id/v2009/index.php?pilih=repository&mod=yes.

4.1.2 Analisis Data Evaluasi

Kuesioner untuk memberikan evaluasi dari pengguna diberikan secara online 

setelah menggunakan e-Learning. Analisis skor kuesioner untuk tiap indikator yang 

diteliti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Analisis skor kuesioner untuk  User satisfaction

Sub Indikator
Tertarik 

Menggunakan

Ingin 

Menggunakan Jumlah

Item Soal 4 5

∑ Skor 47 51 98

Prosentase 78% 85% 82%

Kategori BAIK BAIK BAIK

Tabel 4.3 Analisis skor kuesioner untuk  Usability

Sub Indikator Mudah Dipelajari
Frekuensi 

Kesalahan Jumlah

Item Soal 6 10

∑ Skor 44 47 91

Prosentase 73% 78% 76%

Kategori CUKUP BAIK BAIK
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Tabel 4.4 Analisis skor kuesioner untuk  Graphic design

Sub Indikator Graphic Design
Jumlah

Item Soal 9 11 15

∑ Skor 48 50 47 145

Prosentase 80% 83% 78% 81%

Kategori BAIK BAIK BAIK BAIK

Tabel 4.5 Analisis skor kuesioner untuk  Navigation

Sub Indikator Navigation
Jumlah

Item Soal 7

∑ Skor 45 45

Prosentase 75% 75%

Kategori CUKUP CUKUP

Tabel 4.6 Analisis skor kuesioner untuk  Content

Sub Indikator Content
Jumlah

Item Soal 1 2 3 8

∑ Skor 50 50 49 48 197

Prosentase 83% 83% 82% 80% 82%

Kategori BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

Tabel 4.7 Analisis skor kuesioner untuk  Individual impact

Sub Indikator Motivasi
Problem 

Solving

Tanggap 

Teknologi Jumlah

Item Soal 13 12 14

∑ Skor 49 50 52 148

Prosentase 82% 83% 87% 82%

Kategori BAIK BAIK BAIK BAIK
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4.2 Pembahasan

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah portal e-Learning dengan nama 

Electro Virtual Learning yang dibangun menggunakan LMS MOODLE dan dapat 

diakses secara online pada alamat http://elektro.unnes.ac.id/virtual. Portal e-Learning 

ini telah terintegrasi dengan website jurusan teknik elektro Unnes dengan 

menggunakan satu database. Sehingga setiap informasi dan penambahan mata kuliah 

baru pada portal e-Learning dapat dipantau pada website jurusan teknik elektro. Hal 

ini dimaksudkan untuk memudahkan setiap pengunjung website jurusan teknik 

elektro dan peserta mata kuliah yang tersedia pada portal e-Learning memantau 

setiap perkembangan yang terjadi pada portal e-Learning.

Pembuatan paket konten pembelajaran e-Learning telah mengacu pada 

standarisasi SCORM. Semua paket pembelajaran yang telah disusun kemudian 

dipaketkan menjadi Content Aggregation Packaging dan di-upload kedalam LMS 

MOODLE. Pembuatan kategori dan sub kategori yang tepat pada manajemen 

perkuliahan dalam MOODLE akan membantu mahasiswa dalam mengikuti materi. 

Pemilihan format perkuliahan dalam MOODLE disesuaikan dengan jenis materi 

yang telah dibuat. Modul Pembelajaran menggunakan format topic dengan tujuan 

agar materi dapat akses setiap saat oleh mahasiswa, sedangkan pada Presentasi Mata 

Kuliah digunakan format Mingguan (Weekly) dengan tujuan untuk memudahkan 

dosen dalam menyampaikan materi secara runtut setiap minggu dan dapat diikuti 

oleh mahasiswa sesuai dengan pertemuan minggu itu secara runtut juga. Semua 

materi pembelajaran dapat disimpan dan digunakan sebagai referensi belajar di 

rumah.
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Paket pembelajaran e-Learning yang dihasilkan telah memenuhi syarat 

sebuah paket konten pembelajaran yang dibangun berdasarkan standarisasi SCORM, 

yaitu :

1. Accessibility, portal e-Learning ini dapat diakses secara online dan menyediakan 

fasilitas pencarian (search engine), sehingga setiap komponen yang ada pada 

Content Aggregation Package dapat ditemukan oleh siapa saja. Penyusunan 

materi secara runtut akan memudahkan pengguna dalam mengikuti materi. 

2. Adaptability, dimana materi dalam Content Aggregation Package telah 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) yang telah disusun.

3. Affordability, yaitu efisiensi dan produktifitas dapat dilihat jika digunakan secara 

masal. Dengan melakukan sekali produksi, maka Content Aggregation Package 

dapat digunakan lagi tanpa produksi ulang sehingga mengurangi biaya dan waktu 

yang dibutuhkan dalam pengembangan ulang materi.

4. Durability, setiap perkembangan dapat diikuti hanya dengan mem-packing ulang, 

sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk membuat dari awal lagi, 

menkonfigurasi serta melakukan proses penyimpanan ulang.

5. Interoperability, SCORM Repository yang telah dibuat dapat digunakan sebagai 

media untuk menyimpan dan mengambil semua Content Aggregation Package 

yan tersedia dan digunakan kembali pada LMS dengan kelengkapan tool dan 

platform yang berbeda di tempat lain. SCORM Repository ini juga dapat diakses 

oleh siapa saja, sehingga dapat diambil oleh siapa saja dan menggunakannya 

pada LMS lainnya yang telah mendukung penggunaan format SCORM 2004.
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6. Reusability, yaitu konsep hirarki yang telah disusun memberikan kemudahan 

dalam mengakses bahan pembelajaran dan memudahkan pada saat menambah 

materi tanpa merubah konteks yang sudah ada. Susunan materi dapat diatur ulang 

sesuai dengan kebutuhan tanpa merubah materi yang telah ada. 

Data hasil kuesioner yang diberikan kepada sampel dapat memberikan umpan 

balik dari pengguna, sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi formatif dari 

pengembangan model pembelajaran e-Learning ini. Dari hasil analisis kuesioner

pada tabel 4.2 dihasilkan kriteria BAIK dengan prosentase skor 82% untuk indikator

user satisfaction, sehingga dapat diketahui bahwa secara umum pengguna 

(mahasiswa) merasa senang dan tertarik dengan sistem pembelajaran e-Learning ini.

Kemudahan dalam mengakses materi (usability) juga menentukan terhadap 

baik atau tidaknya sebuah paket pembelajaran e-Learning. Berdasarkan hasil analisa 

kuesioner pada tabel 4.3 didapatkan bahwa skor analisis kuesioner sebesar 76% 

dengan kriteria BAIK, sehingga dari segi usability mahasiswa merasa mudah untuk 

mempelajari materi yang ada dan tingkat frekuensi kesalahan yang ditimbulkan oleh 

sistem dalam kategori kecil. Desain grafis merupakan faktor penting karena 

berkenaan dengan kepuasan visual users secara subyektif. Pada tabel 4.4 menyatakan 

bahwa secara desain grafis portal e-Learning termasuk dalam kategori BAIK, karena 

pengguna merasa puas dan merasa mudah untuk menggunakan sebagai bahan ajar 

dengan prosentase sebesar 81%. Sedangkan dari segi navigation didapatkan 

prosentase 75% dengan predikat CUKUP sesuai dengan tabel 4.5. Hal ini 

dikarenakan sistem navigasi dari LMS MOODLE terlalu kompleks. 
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Konten atau isi materi pembelajaran harus disesuaikan dengan Satuan Acara 

Pembelajaran (SAP) yang telah disusun. Hasil analisis kuesioner pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa 82% responden menyatakan konten yang disediakan dengan 

kriteria BAIK yaitu materi dari model pembelajaran e-Learning ini sudah sesuai 

dengan pokok bahasan yang dipelajari, lengkap dan sistematis serta membantu dalam 

pemahaman konsep mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Tabel 4.7 merupakan 

analisa terhadap faktor Individual Impact (pengaruh terhadap individu). Pada 

kategori ini didapatkan prosentase sebesar 82% yang menunjukkan bahwa pengguna 

(mahasiswa) termotivasi untuk mempelajari materi yang telah disediakan (82%), 

disamping itu dengan adanya model pembelajaran e-Learning dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya selama mengikuti perkuliahan tatap 

muka (83%). Melalui model pembelajaran e-Learning ini juga membantu mahasiswa 

untuk semakin tanggap terhadap perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-

hari (87%).
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Hasil dari pengembangan e-Learning di Jurusan Teknik Elektro Unnes adalah

portal e-Learning dengan nama Electro Virtual Learning yang dapat diakses 

secara online melalui alamat http://elektro.unnes.ac.id/virtual. Portal e-Learning 

ini telah terintegrasi dengan website jurusan teknik elektro Unnes dengan 

menggunakan satu database saja.

2. Paket konten e-Learning (Content Aggregation Package) yang disusun untuk 

mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer meliputi Rangkuman Arsitektur Sistem 

Komputer, Modul Organisasi Komputer dan Presentasi Mata Kuliah telah 

memenuhi standarisasi SCORM meliputi Accessibility, Adaptability,

Affordability, Durability, Interoperability dan Reusability. 

3. Hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa selama penelitian telah sesuai 

dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan ADDIE. 

Sedangkan pada evaluasi sumatif menunjukkan hasil umpan balik (feedback) dari 

pengguna e-Learning ini sudah pada kriteria BAIK dengan prosentase sebesar 

80%.
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1.2 Saran

1. Penelitian baru sampai pada tahap pengembangan e-Learning dan penyusunan 

paket konten e-Learning, sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan untuk 

penelitian tindakan kelas.

2. Paket konten yang disusun baru berupa teks dan flash presentation, sehingga

perlu dikembangkan untuk tipe lain seperti video on demand maupun video 

streaming.
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