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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tren penggunaan e-learning banyak digunakan dalam proses pembelajaran 

dalam kurun waktu terakhir mengalami pertumbuhan secara signifikan. Tren 

perkembangan e-learning pun semakin berkembang dan diprediksi akan mencapai 

rata-rata hingga 23% di tahun 2017 (Rosita, 2017). E-learning merupkan media 

yang sifatnya gratis, hal ini memberikan akses yang luas kepada developer untuk 

mengembangkan e-learning dengan berbagai macam fitur yang disediakan. E-

learning tidak hanya tersedia dalam versi gratis saja,  ada pula jenis e-learning 

yang berbayar. Menurut OECD (2015), perbedaannya terletak pada karakteristik -

e-learning, misalnya dari sisi penggunaan materi yang sebagian berupa materi dari 

web online (web-suplemented) atau keseluruhan dari web online (web-dependent). 

Kemudahan akses melalui internet, intranet, extranet, siaran satelit, audio/video 

tape, TV interaktif, dan CD-ROM yang ditawarkan juga menjadi nilai tambah e-

learning sebagai penunjang pembelajaran dan pelatihan. 

Hasil survei didapatkan Indonesia berada dalam urutan ke-8 dunia 

berdasarkan total market e-learning setiap tahunnya yaitu sebesar 25%. Total 

market e-learning di dunia sebesar 51,5 Milyar USD pada tahun 2016 dengan 

angka pertumbuhan rata-rata per tahun 7,6% di seluruh dunia. Di asia, total 

market e-learning mencapai 7,1 Milyar USD dengan angka pertumbuhan 17,3% 

(Piccioli, 2016). Dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

mencatatkan pertumbuhan market e-learning melebihi rata-rata di Asia dan 
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seluruh dunia setiap tahunnya. Hal tersebut dikuatkan dengan data statistik yang 

dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

pada tahun 2016. Dari pengumpulan data tersebut diperoleh fakta bahwa 0,8% 

pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan internet untuk mengakses 

distance learning. Atau dengan kata lain, perkembangan penggunaan e-learning 

di Indonesia cukup signifikan yang berimbas pada familiarnya e-learning di 

tengah-tengah masyarakat sebagai sarana pembelajaran. 

Pemerintah melalui lembaganya juga turut menggalakkan program 

pelatihan menggunakan e-learning salah tiganya adalah Pustekkom Kementerian 

Pendidikan dengan program Edukasi.net, Tve, dan PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) 

yang sangat terkenal dalam bidang pengembangan dan inovasi pendidikan 

dibidang teknologi dan informasi. Ada pula penyelenggaraan diklat kompetensi 

guru keahlian ganda di P4TK BOE Malang di mana diklat tersebut menggunakan 

model blended learning. Diklat kompetensi merupakan proses penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat untuk 

pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik lainnya yang telah 

memenuhi prasyarat. Model pelaksanaan diklat menggunakan blended learning 

yaitu mengkombinasikan diklat tatap muka (face to face) dan diklat online Diklat 

Online Interaktif (DIO) (Munif, 2015). 

Pengembangan e-learning membutuhkan perencanaan dan studi kelayakan 

yang matang tentang program untuk semua level, memfasilitasi pembelajar untuk 

belajar individual atau kelompok, membangun komunikasi yang efektif dan 

menciptakan masyarakat belajar sehingga pengembangan ini mampu menjawab 



3 
 

berbagai permasalahan pendidikan, dunia kerja, dan keilmuan. Pengembangan e-

learning di suatu instansi tidak terlepas dari faktor-faktor sebagai berikut: 

kebijakan dan perencanaan, kepemimpinan, infrastruktur dan sumber daya, 

manajemen, kemampuan dan kompetensi pengajar dan staf, dan tingkat dukungan 

teknis (Iswindarti, 2015). 

Tingkat penguasaan komputer oleh individu yang lebih baik memberikan 

efek positif terkait dengan tingkat kinerja pembelajaran yang lebih baik dalam 

penggunaan e-learning (Wu, Tonnyson, & Hsia, 2010). Selain itu, Lee (2010) 

menemukan bahwa ada motivasi internal dari pengguna untuk e-learning, 

sementara masalah teknis seperti kemudahan penggunaan bukan merupakan efek 

langsung yang dirasakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan e-learning, 

pengguna harus memiliki dua bekal utama yaitu motivasi internal dan penguasaan 

terhadap komputer. Sebaliknya, Roca dan Gege (2008) menyebutkan bahwa 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kesenangan 

adalah penentu utama dari motivasi yang lebih lanjut dalam menggunakan e-

learning. Artinya, Roca dan Gege menganggap bahwa penguasaan komputer, 

ketertarikan, dan kemudahan penggunaan bukanlah bekal dari pembelajaran e-

learning melainkan efek dari pembelajaran e-learning. Oleh karena itu, peneliti 

perlu mengkaji lebih lanjut kegiatan pelatihan vokasional di P4TK BOE Malang 

yang melibatkan e-learning dalam salah satu model pelatihannya untuk 

mengetahui faktor apa saja yang melibatkan kesukseskan pelatihan tersebut 

(critical success factor) sehingga pelaksana kebijakan dapat memberikan data 

faktual dan ilmiah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan berikutnya. 
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Perkembangan model pembelajaran berbasis e-learning yang semakin 

pesat menyebabkan munculnya berbagai macam standar yang digunakan dalam 

pembuatan suatu e-learning. Standar yang dimaksud diantaranya adalah IEEE 

Learning Object Metadata, IMS Learner Information Package, IMS Question and 

Test Interoperability, IMS Simple Sequencing, Sharable Courseware Object 

Reference Model (SCORM) dan The Open Knowledge Initiative (Jayal & 

Shepperd, 2007). Pada pengaplikasiannya, standar tersebut tidak dikembangkan 

secara global, akan tetapi dikembangkan oleh suatu lembaga tertentu, maksudnya 

adalah standar tersebut hanya bisa diimplementasikan dalam lembaga tertentu. 

Terdapat adanya perbedaan dalam standar yang digunakan oleh institusi, akhirnya 

International Organization for Standardization (ISO) sebagai organisasi 

standardisasi internasional mengeluarkan standar secara generik yang khusus 

digunakan untuk standardisasi e-learning. 

ISO mengeluarkan standar untuk e-learning dengan kode ISO 19796-1, 

dimana didalamnya terdapat panduan dalam pembuatan dan implementasi suatu e-

learning yang baik dan berkualitas. Standar ini dipublikasikan pada bulan Oktober 

2005 yang sifatnya spesifik membahas tentang learning, education dan training. 

ISO 19796-1 menyediakan framework untuk e-learning berupa RFDQ (Reference 

Framework for Description of Quality). Framework ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam membangun sebuah e-learning. Dengan demikian, ISO 19796-1 

sebagai standar referensi mengenai e-learning menunjukkan skema deskripsi dan 

model proses yang bisa digunakan untuk membangun dan mengembangkan 

sebuah e-learning yang berkualitas. 
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Pada awalnya penilaian e-learning sulit dilakukan karena standar yang 

digunakan dalam penilaian kualitas berbeda-beda. Hal ini dikarenakan dalam 

menentukan aspek penilaian memerlukan pertimbangan yang matang, sehingga 

sangat sulit menentukan kualitas (Andharini, Siahaan & Sarwosri, 2010:238). 

Adanya standar yang dikeluarkan oleh ISO yang sudah menyediakan framework 

maka penilaian e-learning mudah dilakukan karena proses penilaian dapat 

dilakukan dengan cara menilai komponen yang ada pada e-learning tersebut dan 

melakukan perbandingan dengan standar framework yang terdapat dalam ISO 

19796-1. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk melakukan pengujian ISO 

19796-1 untuk diadaptasi sebagai standar kualitas e-learning. Pada tahun 2004 

Chua & Dyson pada penelitiannya tentang standar ISO 19796-1 mengajukan 

framework blackboard system pada ISO 9126 untuk melakukan proses penilaian 

kualitas e-learning. Selanjutnya hasil penelitan yang dilakukan oleh Chua dan 

Dyson, diperoleh hasil bahwa ISO 9126 mampu diadaptasi untuk menilai kualitas 

e-learning dari sisi software engineering (Chua & Dyson, 2004). Pada tahun 

2009, Zhou Pinghong mengimplementasikan RFDQ yang terdapat dalam ISO 

19796-1 pada Huangzhong Normal University, hasil dari penelitian tersebut  

berupa implementasi kategori need analysis dan framework analysis untuk 

mendesain platform e-learning di Huangzhong Normal University (Pinghong, 

Zongkai & Yi, 2009). Dari penelitian yang dilakukan proses penilaian belum 

mencakup aspek pengajaran. Oleh karena itu Andharini, Siahaan & Sarwosri 

(2010) melakukan penelitian lanjutan dan mengembangkan framework untuk 
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menilai kualitas e-learning menggunakan standar ISO 19796-1 pada kategori 

learning proses dan conception and design. Selanjutnya pada tahun 2012, 

Bhuasiri melakukan peneltian terkait critical success factor pada perguruan tinggi 

di negara berkembang dengan menggunakan perbandingan perspektif dari IT 

expert dan Faculty sebagai judge dalam mengambil pembobotan. Melihat dari 

peluang yang telah didapatkan dari penelitian sebelumnya dapat dilakukan 

penelitian lanjutan dengan menjadikan penerapan e-learning dalam pelatihan 

vokasional sebagai obyek penelitiannya. 

Dengan adanya aplikasi teknologi dan internet berbentuk e-learning yang 

sudah diterapkan di beberapa pelatihan yang dilakukan oleh instansi di Indonesia, 

diharapkan media tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap proses 

pembelajaran dan pelatihan. Oleh karena itu, pengkajian terkait model evaluasi 

dan  critical success factor (CSF) penggunaan e-learning diharapkan sebagai 

bahan pertimbangan penggunaan e-learning dalam pelaksanaan pelatihan 

vokasional. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

Seiring perkembangan teknologi khususnya dalam bidang pendidikan, 

penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran mengalami tren kenaikan. 

Indonesia termasuk Negara yang mengalami kenaikan tren positif dalam 

penggunaan e-learning pada proses pembelajaran. Hal ini pula yang menyebabkan 
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kini balai diklat di Indonesia secara masif ikut menerapkan penggunaan e-learning 

dalam proses pelatihan yang dilakukan. Penerapan ini diharapkan tidak hanya 

karena sebuah tren terkait perkembangan teknologi, namun diharapkan 

penggunaannya dapat meningkatkan kualitas pelatihan itu sendiri. Beberapa 

kajian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengolah fenomena ini sehingga 

penerapan penggunaan e-learning dalam proses pelatihan dapat lebih baik sesuai 

harapan. 

Keberhasilan penerapan e-learning pada proses pelatihan ditentukan oleh 

banyak factor. Sejumlah kajian dan penelitian telah dilakukan terkait penggunaan 

e-learning, dari sekian penelitian yang telah dilakukan diperoleh banyak kajian 

tentang bagaimana kriteria e-learning yang baik sehingga menimbulkan 

beragamnya standar terkait penilaian tersebut. 

ISO mengeluarkan standar untuk e-learning dengan kode ISO 19796-1, 

dimana didalamnya terdapat panduan dalam pembuatan dan implementasi suatu e-

learning yang baik dan berkualitas. Penggunaan standart ISO dalam proses 

evaluasi e-learning dapat dijadikan acuan, namun factor-faktor yang terdapat 

didalam ISO tersebut masih dinilai umum dan luas. Beberapa penelitian dilakukan 

secara spesifik membedah standart ISO untuk melakukan proses evaluasi e-

learning. Perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi sehingga bias ditemukan 

standart atau model evaluasi yang secara fokus dapat digunakan untuk 

mengevaluasi e-learning khususnya penggunaan e-learning dalam pelatihan. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

dibatasi pada permasalahan “pengembangan model evaluasi dan analisis critical 

success factor e-learning pelatihan vokasional”. Model evaluasi e-learning pada 

pelatihan vokasional dikembangkan dengen pendekatan metode Analytic 

Hierarchy Process (AHP) dalam proses pembobotan. Analisis critical success 

factor e-learning diukur mengacu pada standar ISO 19796-1 sebagai dasar 

penentuan indicator factor. Penelitian inin diimplementasikan pada pelatihan 

vokasional diklat kompetensi guru keahlian ganda yang dilaksanakan di PPPPTK 

BOE Malang. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian batasan masalah, diketahui bahwa penelitian ini 

difokuskan pada critical success factor (CSF) penggunaan e-learning pada proses 

pelatihan dengan menggunakan ISO 19796-1 sebagai tolak ukur dari penelitian 

ini. Berikut rumusan masalah dari penelitian ini: 

1. Bagaimanakah proses analisis critical success factor e-learning dalam 

pelatihan vokasional? 

2. Bagaimanakah pengembangan model evaluasi untuk e-learning 

berdasarkan critical success factor e-learning dalam pelatihan vokasional? 

3. Bagaimanakah implementasi model evaluasi untuk e-learning berdasarkan 

critical success factor e-learning dalam pelatihan vokasional? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Menganalisis critical success factor e-learning dalam pelatihan vokasional.  

2. Mengkonstruksi model evauasi e-learning berdasarkan critical success factor 

e-learning dalam pelatihan vokasional. 

3. Mengetahui implementasi model evaluasi e-learning berdasarkan critical 

success factor e-learning dalam pelatihan vokasional. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi. 

1. Pengembang Program 

a. Memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengguna untuk menggunakan e-learning sehingga diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitasnya. 

b. Memberikan rekomendasi dari model evaluasi sehingga dapat 

meningkatkan kualiatas setiap proses pelatihan. 

2. Peserta Pelatihan 

a. Memberikan wawasan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menggunakan e-learning. 

b. Meningkatkan kebutuhan akan penggunaan e-learning dalam 

pelatihan maupun pembelajaran. 
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G. Asumsi Pengembangan 

Penelitian model evaluasi dan analisis critical success factor e-learning 

pelatihan vokasional dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

a. Sistem memodelkan masalah dengan menggunakan metode AHP, 

sehingga keluaran sistem yang diperoleh adalah penilaian respon dari 

pengguna dan rekomendasi perbaikan sistem e-learning.  

b. Sistem merupakan sebuah sistem pekar pengambil keputusan yang dapat 

memberikan data pertimbangan alternatif keputusan evluasi dan 

rekomendasi perbaikan e-learning. 

 

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

1. Teknis 

a. Prototipe Model Evaluasi E-learning menggunakan Framework Laravel 

3.0 dan Bootstrap 4.0. 

b. Database menggunakan mysql. 

c. Prototipe merupakan aplikasi berbasis web yang telah terinstall pada 

domain http://csfelearning.unydevelopernetwork.com/ sebagai halaman 

utama. 

d. Terdapat 5 katergori level user pada prototipe model ini, yaitu admin, ahli, 

responden, dinas, dan sekolah. 

e. Registrasi user hanya dapat dilakukan melalui satu pintu yaitu admin 

utama. 

http://csfelearning.unydevelopernetwork.com/
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f. Fungsionalitas produk yang dikembangkan mampu memproses penilaian 

responden ahli dengan metode AHP sebagai acuan penilaian standart 

evaluasi e-learning. 

g. Prototipe dapat digunakan dalam 5 kategori level user, yaitu: 

1) Admin, dapat mengakses seluruh fungsi menu dalam aplikasi. 

2) Ahli, dapat melakukan pembobotan pada indikator faktor penilaian. 

3) Responden, dapat memberikan respon pengguna. 

4) Dinas, melihat hasil penilaian dan rekomendasi. 

5) Sekolah, melihat hasil penilaian, rekomendasi, dan manajemen 

responden. 

2. Non Teknis 

a. Pengguna dari prototipe model critical success factor e-learning ini adalah 

pihak-pihak yang berkaitan dengan proses evaluasi e-learning pada 

pelatihan vokasional. Pihak-pihak tersebut adalah peserta diklat, 

widyaiswara, pimpinan lembaga, pengelola sistem informasi, praktisi IT, 

dan peneliti. 

b. Penggunaan prototipe memerlukan akses internet untuk mengakses 

halaman utama pada alamat http://csfelearning.unydevelopernetwork.com/  

Jika dalam kondisi khusus, dapat dilakukan instalasi secara offline dengan 

menerapkan konsep jaringan computer secara lokal. 

 

http://csfelearning.unydevelopernetwork.com/

