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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Pelatihan adalah proses membantu pegawai memperoleh efektifitas dalam 

pekerjaan sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan, 

pikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap (Sedarmayanti, 

2010:164). Sedangkan menurut Marwansyah (2010:154), pelatihan adalah proses 

sistematis untuk mengubah perilaku karyawa, yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan 

pekerjaan saat ini. Orientasinya adalah saat ini membantu karyawan mengawasi 

keterampilan dan kemampuan spesifik agar berhasil dalam pekerjaan. Jadi 

pelatihan strategic adalah sebuah rencana yang mengintegrasikan tujuan, 

kebijakan, dan tindakan perusahaan. Strategi ini mempengaruhi bagaimana 

perusahaan menggunakan modal fisik (misalnya, tanaman, teknologi, dan 

peralatan), modal finansial (misalnya, aset dan cadangan kas), dan modal manusia 

(karyawan). Strategi memiliki dampak besar pada jenis dan jumlah pelatihan yang 

terjadi dan apakah sumber daya (uang, waktu pelatih, dan pengembangan 

program) harus dialokasikan untuk pelatihan. Juga, strategi mempengaruhi jenis, 

tingkat, dan campuran keterampilan yang dibutuhkan dalam perusahaan. 

1. Pelatihan Strategik 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan menurut Edwin 

B.Flippo (1995:75) merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill 

seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan 

perusahaan memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan 

manajemen yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang dapat 

memenuhi penyelesaian masalah-masalah yang ada. 

Namun, untuk lebih berhubungan dengan meningkatkan kinerja karyawan 

dan untuk membantu memenuhi kebutuhan bisnis dan tantangan (dan dianggap 

strategis), peran pelatihan harus berevolusi untuk mencakup penekanan pada 

belajar dan menciptakan dan berbagi pengetahuan. Belajar mengacu pada 

perolehan pengetahuan oleh karyawan individu atau kelompok karyawan yang 

bersedia untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan mereka dalam 

membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas untuk perusahaan. 

Pengetahuan mengacu pada apa yang individu atau tim karyawan tahu atau tahu 

bagaimana melakukannya (pengetahuan manusia dan sosial) serta aturan, proses, 

peralatan, dan rutinitas perusahaan (pengetahuan terstruktur). Pengetahuan adalah 

baik pengetahuan tacit (pengetahuan yang dipahami tanpa dikatakan) atau 

pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit mengacu pada pengetahuan yang 
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dapat diformalkan, dikodifikasikan, dan dikomunikasikan. Artinya, dapat 

ditemukan dalam manual, formula, dan spesifikasi. Pengetahuan tacit mengacu 

pada pengetahuan pribadi berdasarkan pengalaman individu yang sulit untuk 

dijelaskan kepada orang lain. Karena pengetahuan tacit sulit untuk 

dikomunikasikan, itu diteruskan kepada orang lain melalui pengalaman langsung. 

Konsep peran pelatihan tersebut dapat dilihat secara ilustrasi pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Evolusi Peran Pelatihan (Noe, 2012) 

 Melihat bagaimana sebuah desain pelatihan harus disusun untuk mencapai 

target yang diharapkan, maka diperlukan sebuah skema menjalankan proses 

pelatihan dengan melibatkan banyak pertimbangan. Saat ini kemajuan teknologi 

memungkinkan untuk memadukan proses pelatihan dengan cara daring 

menggunakan e-learning. Salah satu instansi pelatihan di Indonesia P4TK BOE 

Malang telah mengadopsi e-learning dalam proses pelatihan yang mereka 

laksanakan. Munif (2015) telah menyusun sebuah skema pelatihan yang 

menggabungkan e-learning didalamnya, skema tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2.  
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Gambar 2. Siklus model diklat kompetensi (Munif, 2015) 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat sebuah fakta bahwasanya 

penerapan e-learning dalam proses pelatihan sudah bukan merupakan hal baru. 

Penerapan e-learning sudah diatur dalam peraturan khusus pada sebuah instansi 

pelatihan, tidak hanya sebagai piliihan tools saja melainkan sudah merupakan 

bagian dari skema pelaksanaan pelatihan. Dengan demikian kajian mengenai 

penerapan e-learning pada pelatihan dapat dibahas secara lanjut. Pada penelitian 

ini akan diungkapkan untuk menganalisis bagaimana sebuah e-learning dapat 

terlibat dan menunjang proses pelatihan, serta bagaimana desain sebuah e-

learning yang sesuai dengan karakteristik pada sebuah pelatihan. 
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a.      E-learning dalam Pelatihan 

Perkembangan teknologi dan informasi yang mengarah pada internet telah 

memberikan dampak yang besar bagi seluruh masyarakat, terutama pada pelaku 

pendidikan. Internet memiliki banyak kegunaan untuk memenuhi kebutuhan, 

meskipun disamping itu internet juga tetap memiliki dampak yang negatif. 

Internet saat ini telah menawarkan sebuah pembelajaran yang memberikan 

fasilitas lengkap berupa audio, video, dan audio video, sehingga penawaran dari 

internet ini mendukung sebuah pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif di 

dunia pendidikan. 

Sistem yang ditawarkan oleh internet ini dinamakan e-learning (electronic 

learning) atau pembelajaran berbentuk digital. Kehadiran e-learning merupakan 

sebuah inovasi baru dalam institusi pendidikan dan pelatihan. Dalam dunia 

pendidikan, e-learning hadir sebagai bentuk transisi dari pembelajaran tradisional, 

tetapi tetap tidak meninggalkan budaya pembelajaran yang telah lama diterapkan. 

E-learning menambahkan dimensi baru dengan memberikan akses yang fleksibel 

terhadap penggunanya (Can, 2014). 

E-learning berfungsi sebagai pembelajaran online dan pembelajaran 

virtual. Istilah e-learning muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta pemanfaatannya dalam kehidupan manusia sekarang ini (Triyono 

& Surjono, 2013). Sistem e-learning pertama kali hanya dibentuk untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi semenjak memasuki tahun 1970-

2. E-Learning 
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an, e-learning mulai menjadi interaktif. Pada dasarnya, e-learning adalah alat 

pendidikan berbasis komputer yang memungkinkan pengguna untuk belajar dari 

mana saja dan kapan saja. Saat ini sebagian besar e-learning telah disajikan oleh 

internet, meskipun di masa lalu e-learning ini disampaikan menggunakan metode 

campuran berbasis komputer seperti CD-ROM (Epignosis: 2014). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan bagian dari 

pembelajaran jarak jauh maupun dekat yang menggunakan teknologi komputer 

dan didukung dengan pemanfaatan jaringan internet yang berfungsi untuk 

menghasilkan inovasi terbaru dalam proses belajar mengajar dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di suatu negara. Seperti yang diuraikan oleh Brady, et al. (2010) 

bahwa integrasi dan penggunaan e-learning dapat menjanjikan pendidikan jarak 

jauh. 

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menyediakan alat 

untuk memudahkan akses ke pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk mencapai 

pendidikan yang berkualitas, e-learning menawarkan berbagai peluang dalam 

pembelajaran. Pembelajaran masa kini dengan pembelajaran di zaman lalu 

memiliki komposisi yang berbeda-beda. Hal ini yang memberikan nilai tambah 

tersendiri    bagi    pembelajaran    berbasis    komputer.    Perbandingan    peluang 

pembelajaran tradisional dengan pembelajaran berbasis TIK dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

 



18 
 

Tabel 1. Perbandingan peluang yang diberikan oleh e-learning 

PEMBELAJARAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PEMBELAJARAN 
TRADISIONAL 

Dunia pembelajaran Dunia pengetahuan 
Disesuaikan Standar untuk kelompok 
Kebebasan dalam belajar Kontrol yang telah ditentukan 
Hubungan kerjasama dan sosial Kinerja individu 
Pengambilan keputusan yang kolektif Pengambilan keputusan sepihak 
Membuat inisiatif Pemenuhan 
Pemikiran yang luas dan beragam Kesesuaian 
Pembelajaran dan peserta didik 
merupakan hal yang penting 

Pembelajaran dan peserta didik 
merupakan hal yang penting 

Multiple media Biasanya berhadapan dengan media 
cetak 

 

Pada Tabel 1, sekolah tradisional yang merupakan manifestasi dari era 

industri peserta didik diperlukan untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan 

tuntutan waktu itu. Konten-kontennya luas dan bervariasi. Sedangkan analisis 

buku teks menunjukkan bahwa penguasaan konten mempersiapkan pelajar dengan 

pengetahuan minimum dan terbatas. Pendidik merupakan penjaga atau pengawal 

terhadap apa yang seharusnya dipelajari di berbagai tingkatan yang berbeda 

(Ghislandi, 2012:38). 

E-learning bisa juga dipahami sebagai pembelajaran non web atau 

pembelajaran yang tidak harus menggunakan internet atau intranet. Materi e- 

learning bisa juga disajikan secara offline menggunakan media CD/DVD. Adapun 

pola pembelajaran e-learning yang diuraikan oleh Triyono dan Surjono (2013), 

diantaranya  adalah:  (1)  pembelajaran  jarak  jauh;  (2)  pembelajaran  dengan 

perangkat komputer; dan (3) pembelajaran formal dan nonformal. 
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E-learning sebagai pola pembelajaran jarak jauh memungkinkan peserta 

didik untuk terus belajar meskipun tidak harus secara langsung bertemu dengan 

guru mata pelajaran di kelas. Proses pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan 

peserta didik tetap bisa melaksanakan tugas dan mengakses materi ajar dari guru 

meski pada tempat yang berbeda-beda. Pembelajaran jarak jauh bisa 

menggunakan CD/DVD yang telah diisikan materi pembelajaran. 

Pembelajaran jarak jauh ini disediakan bagi mereka yang secara geografis 

berada di posisi yang berbeda untuk mengakses pembelajaran (Moore et al., 

2010). Melalui pembelajaran jarak jauh, Moore et al. (2010) juga menyimpulkan 

bahwa siswa dan guru diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran yang 

bersifat didistribusikan (distributed learning). Pendidikan didistribusikan adalah 

istilah yang lebih luas yang mencakup aspek jarak dan pendidikan online (Mason 

& Rennie, 2006). Posisi e-learning sebagai jenis pendidikan jarak jauh dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

Pada gambar 3 dijelaskan mengenai pendidikan jarak jauh yang termasuk 

didalamnya adalah e-learning. Face to face jelas sangat berbeda dengan e-

learning, tetapi penggabungan e-learning dengan pembelajaran face to face 

merupakan inovasi yang menarik untuk pembelajaran di sekolah, sehingga 

pembelajaran seperti itu bisa disebut dengan blended learning. 
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Gambar 3. Hubungan e-learning dengan pembelajaran didistribusikan 

(Mason & Rennie, 2006) 

b. Komponen E-learning 

Triyono & Surjono (2013) menguraikan beberapa komponen e-learning, 

antara lain: (1) infrastruktur e-learning; (2) sistem dan aplikasi e-learning; dan (3) 

konten e-learning. 

Infrastruktur atau peralatan pendukung e-learning berupa Personal 

Computer (PC) atau notebook, jaringan komputer, internet atau intranet, dan 

perlengkapan multimedia yang digunakan khusus untuk mengakses e-learning 

dan seluruh kontennya. Termasuk didalamnya peralatan teleconference apabila 

kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference atau 

videoconference. 

Sistem dan aplikasi e-learning yaitu semua model perangkat lunak 

komputer yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Aplikasi-aplikasi ini 



21 
 

memudahkan guru dalam pengelolaan kelas, daftar hadir siswa, materi 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, forum diskusi, dan segala hal yang 

berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar di sekolah. Sistem 

perangkat lunak tersebut sering disebut dengan Learning Management System 

(LMS). 

Konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system (Learning 

Management System) bisa dalam bentuk Multimedia-based content atau konten 

yang berbentuk teks seperti pada buku pelajaran. Konten tersebut bisa disimpan 

dalam Learning Management System sehingga dapat dijalankan oleh peserta 

kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. 

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka pada penelitian ini akan 

diungkapkan bagaimana idealnya penggunaan e-learning sebagai penunjang 

proses pelatihan. E-learning digunakan sebagai tools penunjang proses pelatihan 

diharapkan mampu mendukung proses pelatihan dan didesain untuk memudahkan 

pengguna baik pelatih maupun peserta pelatihan. 

Berbagai pendekatan dan metode yang telah dikembangkan dan 

diimplementasikan di beberapa institusi pendidikan untuk menilai kualitas dari e-

learning yang dibuat. Akan tetapi, setiap pendekatan yang digunakan memiliki 

karakteristik dan metode yang berbeda-beda. Belum ada teknik pendekatan yang 

disepakati oleh institusi secara global tentang teknik penilaian e-learning, hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan dari sudut pandang masing-masing institusi. 

3. Pendekatan Standar Kualitas dalam E-Learning 
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Sebagai organisasi yang membuat standar, International Organization for 

Standardization/ISO (2000) mendeskripsikan kualitas dalam standar ISO 

9000:2000 sebagai kemampuan dari karakteristik suatu produk, sistem atau proses 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pihak lain yang membutuhkan. 

Adanya standar kualitas memberikan keuntungan pada suatu organisasi, seperti 

yang disampaikan oleh Stracke (2009:5-6) berikut ini: 

a. economics, proses yang bersih dan mengurangi kesalahan; 

b. image, standar kualitas yang sudah diterima secara internasional; 

c. planning reliability, manajemen resiko; 

d. customer orientation, sebagai media partnership;  

e. competitiveness, sebagai benchmark untuk performa; 

f. motivation, transparansi dan keterlibatan dari stakeholders yang ada; dan 

g. continuous improvement cycle, sebagai media evaluasi dan optimasi. 

Dalam konteks pendekatan kualitas e-learning, terjadi perdebatan antar ahli 

maupun praktisi. Perdebatan tersebut terjadi dalam berbagai hal. Pendekatan 

dalam e-learning telah dikembangkan dan diimplementasikan dibeberapa bidang, 

misalnya pendidikan tinggi (Cruickshank, 2003), sekolah (Greenwod & Gaunt, 

1994) dan industri (Mahmoud, Alavi, Kunt et al., 2004). Pendekatan yang 

dilakukan oleh beberapa ahli tersebut mempunyai perbedaan dalam beberapa 

aspek, baik dalam metodologi maupun lingkup yang dibahas sehingga diperlukan 

adanya standardisasi secara global tentang pendekatan dari kualitas e-learning. 

Selain pendekatan yang disampaikan oleh beberapa ahli yang sudah dijelaskan 

sebelumnya pendekatan lain dikemukakan oleh Pawlowski. Pawlowski (2007:5) 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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memberikan beberapa pendekatan tentang standar kualitas yang digunakan secara 

spesifik dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penggunaan e-learning seperti 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Beberapa Macam Standar Kualitas 

 (Sumber: Pawlowski, 2007) 

Jenis Standar Tujuan Contoh 

Pendekatan secara 
umum 

Konsep dalam 
implementasi kualitas  

- ISO 9000:2000 
(International Organization 
for Standardization, 2000) 

- EFQM (European 
Foundation for Quality 
Management) 

Pendekatan untuk 
proses pembelajaran 

Konsep dalam 
implementsai 
membangun e-learning 

- BLA Quality Mark (British 
Learning Association) 

- QAA Framework 
(Consortium for Excellence 
in Higher Education) 

- Quality on the Line 
Benchmarks (Institute for 
Higher Education Policy) 

- ASTD Quality Criteria, 
American Society for 
Training & Development 

- Learning Object Metadata 
IEEE Learning Technology 
Standars Committee 

 

Dari berbagai standar yang digunakan dalam melakukan penilaian kualitas 

dalam suatu e-learning belum mendukung adanya interoperability dan hanya 

dapat diaplikasikan pada institusi atau lembaga tertentu. Oleh karena itu ISO 

sebagai lembaga yang memberi standardisasi dalam skala internasional pada tahun 

2005 mengeluarkan suatu standar yang dapat digunakan dalam melakukan 



24 
 

penilaian e-learning, standar penilaian tersebut adalah ISO 19796. Berdasarkan 

ISO 19796 (ISO, 2005) standar tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

a. ISO 19796-1 tentang reference process model; 

b. ISO 19796-2 tentang harmonized quality model; 

c. ISO 19796-3 tentang reference methods and metrics; 

d. ISO 19796-4 tentang best practice and implementation guide; dan 

e. ISO 19796-5 tentang guide how to use ISO 19796-1. 

 

Tabel 3. Referensi proses menurut ISO 19796-1 

(Sumber: ISO, 2005) 

No Kategori Deskripsi/sub-proses 

1 Need analysis 

Identification and description of requirements, 
demands, and constraints of an educational 
project 
1.1 Initiation 
1.2 Stakeholder identification 
1.3 Definition of objectives 
1.4 Demand analysis 

2 Framework analysis 

Identification of the framework and the context of 
an educational process 
2.1 Analysis of the external context 
2.2 Analysis of staff resources 
2.3 Analysis of target groups 
2.4 Analysis of the institutional and 
organizational context 
2.5 Time and budget planning 
2.6 Environment analysis 

3 Conception/design Conception and design of an educational process 
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No Kategori Deskripsi/sub-proses 

  

3.1 Learning objectives 
3.2 Concept for contents 
3.3 Didactical concept/methods 
3.4 Organizational concept 
3.5 Technical concept 
3.6 Concept for media and interaction design 
3.7 Media concept 
3.8 Communication concept 
3.9 Concept for tests and evaluation 
3.10 Concept for maintenance 

4 Development/production 

Realization of concepts 
4.1 Content realization 
4.2 Design realization 
4.3 Media realization 
4.4 Technical realization 
4.5 Maintenance 

5 Implementation  

Description of the implementation of 
technological components 
5.1 Testing of learning resources 
5.2 Adaptation of learning resources 
5.3 Activation of learning resources 
5.4 Organization of use 
5.5 Technical infrastructure 

6 Learning process 

Realization and use of the learning process 
6.1 Administration 
6.2 Activities 
6.3 Review of competency levels 

7 Evaluation/optimization 

Description of the evaluation method, principles, 
and procedures 
7.1 Planning 
7.2 Realization 
7.3 Analysis 
7.4 Optimization/improvement 

 

Setiap bagian dari standar ISO 19796 mempunyai kategori masing-masing, 

salah satunya  ISO 19796-1. ISO/IEC 19796-1 menyediakan referensi proses yang 
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mencakup seluruh proses pembelajaran, dan dapat diimplementasikan pada 

pendekatan kualitas yang digunakan dalam bidang pembelajaran, pendidikan dan 

pelatihan (Jacquemart, 2011:65). Sehingga pada pengembangan aplikasi penilaian 

e-learning menggunakan standar referensi ISO 19796-1. Referensi proses pada 

standar ISO 19796-1 dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu need analysis, 

framework analysis, conception/design, development/production, implementation, 

learning process, dan evaluation/optimization. Setiap proses pada kategori 

tersebut mempunyai deskripsi atau proses yang bermacam-macam, tabel dari 

referensi proses ISO 19796-1 dapat dilihat pada Tabel 3.  

Beberapa penelitian tentang standar ISO 19796-1 telah banyak dilakukan, 

salah satunya penelitian yang terkait dengan beberapa kategori dari ISO 19796-1. 

Penelitian tersebut dilakukan di Huazong Normal University dimana penelitian 

yang dilakukan mempunyai fokus pada kategori need analysis dan framework 

analysis (Pinghong, Zongkai & Yi, 2009), sementara penelitian lain dilakukan di 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang membahas tentang kategori 

conception/design dan learning process (Andharini, Siahaan & Sarwosri, 2010). 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Stracke tentang penilaian kualitas 

pada e-learning dan pendidikan berbasis ISO 19796-1, mengkategorikan standar 

kualitas e-learning kedalam 3 level konsep, yaitu: kepedulian terhadap kualitas 

pada tingkat individu (quality awareness), strategi dalam meningkatkan kualitas 

pada tingkat organisasi (quality strategy) dan pengembangan faktor kualitas pada 

tingkat integrasi bersama stakeholder (quality development) (Stracke, 2009). 
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Pada penelitian ini menggunakan standar ISO 19796-1 yang digunakan 

sebagai framework untuk melakukan analisis critical success factor penggunaan 

e-learning pada pelatihan vokasional. Lebih spesifik merujuk pada kategori 

learning proses dan conception and design. Hal ini dikarenakan, ISO 19796-1 

dapat membantu para pengambil keputusan, perwakilan kualitas, pengembang 

sistem, dan pengguna untuk mengembangkan sistem kualitas mereka sendiri 

(Jacquemart, 2011:65). 

Menurut Ward (2002), analisis critical success factor (CSF) merupakan area 

terbatas dalam suatu bisnis yang apabila terpenuhi maka akan menjamin 

kesuksesan kinerja kompetitif bagi perusahaan. 

Rockart (Ward,2002), mendefinisikan CSF sebagai area tertentu dalam 

perusahaan, dimana jika hasil dari area tersebut memuaskan, maka akan menjamin 

keberhasilan perusahaan dalam bersaing. Area tersebut adalah area kunci dimana 

„sesuatu harus berjalan dengan baik dan benar, sehingga keberhasilan bisnis dapat 

dicapai dan terus berkembang. 

Manfaat dari analisis CSF menurut Ward dan Peppard (2002), adalah 

sebagai berikut : 

a. Analisis CSF merupakan teknik yang paling efektif dalam melibatkan 

manajemen senior dalam mengembangkan strategi sistem informasi. 

Karena CSF secara keseluruhan telah berakar pada bisnis dan memberikan 

4. Critical Success Factor (CSF) 
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komitmen bagi manajemen puncak dalam menggunakan sistem informasi, 

yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan perusahaan melaliu area 

bisnis yang kritis.  

b. Analisis CSF menghubungkan proyek SI yang akan diimplementasikan 

dengan tujuannya, dengan demikian sistem informasi nantinya akan dapat 

direalisasikan agar sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. 

c. Dalam wawancara dengan manajemen senior, analisis CSF dapat menjadi 

perantara yang baik dalam mengetahui informasi apa yang diperlukan 

setiap individu. 

d. Dengan menyediakan suatu hubungan dengan kebutuhan informasi, 

analisis CSF memegang peranan penting dalam memprioritaskan investasi 

modal yang potensial. 

e. Analisis CSF sangat berguna dalam perencanaan sistem informasi pada 

saat strategi bisnis tidak berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, dengan 

memfokuskan pada masalah-masalah tertentu yang paling kritis. 

f. Analisis CSF sangat berguna apabila digunakan sejalan dengan analisis 

value chain dalam mengidentifikasikan proses yang paling kritis, serta 

memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang 

paling tepat untuk dilaksanakan. 

Pada penilitian ini proses analisis critical success factor dilakukan pada 

faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi penilaian penerapan e-learning dalam 
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proses pelatihan. Faktor tersebut berdasarkan ISO 19796-1 yang digunakan 

sebagai framework merujuk pada kategori learning proses dan conception and 

design. 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung 

keputusan yang dikembangkan pertama kali oleh Thomas L. Saaty pada paper  

yang berjudul “How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process” (Saaty, 

1990:9-26). AHP merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang 

komplek tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang 

hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara 

relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna 

mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Saaty (1987: 28) menyatakan bahwa 

AHP merupakan teori pengukuran yang dapat digunakan dalam proses 

menderivasikan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan baik dalam 

bentuk diskrit maupun kontinyu. Model pendukung keputusan ini akan 

menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu 

hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari 

sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 

level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub-kriteria, dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. 

Setelah munculnya teknik AHP, teknik tersebut sangat populer untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selama dua dekade terakhir 

5. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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pengaplikasian teknik AHP banyak digunakan untuk memecahkan permasalahan 

dalam berbagai bidang, misalnya bidang bisnis, energi, kesehatan, transportasi dan 

perumahan (Vaidya & Kumar, 2006). Metode AHP sering dijadikan pedoman 

dalam proses pemecahan masalah dikarenakan alasan sebagai berikut: 

a. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai 

pada sub-kriteria yang paling dalam. 

b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

c. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 

Dalam melaksanakan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode 

AHP, langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan hasil dari perbandingan 

antar komponen adalah sebagai berikut (Kardasih Suryadi & M. Ali Ramdhani, 

1998) : 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

Tahap ini merupakan tahap dimana kita menentukan sebuah masalah 

yang akan dipecahkan sehingga dapat menghasilkan suatu solusi secara jelas, 

detail dan mudah dipahami. Selanjutnya solusi tersebut akan dikembangkan 

pada proses selanjutnya untuk menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. 

b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum 

Langkah berikutnya adalah menyusun tujuan umum sebagai level paling 

atas, dimana selanjutnya akan disusun level hirarki sebagai level dibawahnya 
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yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai 

alternatif jawaban. Tiap kriteria mempunyai komponen yang berbeda-beda. 

Selanjutnya hirarki dilanjutkan dengan sub-kriteria dan alternatif lain sebagai 

pilihan yang ingin dibuat rangking.  

c. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat 

diatasnya. 

Penggunaan metode matriks membuat adanya aspek ganda dalam setiap 

komponen pada prioritas elemen yang ada, yaitu aspek variabel elemen yang 

didominasi atau mendominasi. Perbandingan matriks tersebut diperoleh dari 

hasil pengambilan keputusan dari judgement dengan memperhatikan 

perbandingan tingkatan kepentingan suatu variabel dengan variabel lainnya. 

Selanjutnya perbandingan tersebut kemudian diubah dalam bentuk matriks. 

Contoh, terdapat n objek yang dinotasikan dengan (A1, A2, ..., An) yang akan 

dinilai berdasarkan tingkat kepentingannya, dalam hal ini antara Ai(kolom) dan 

Aj(baris) dibandingkan dalam bentuk matriks pair-wise comparison. Beberapa 

perbandingan tersebut kemudian disusun menjadi sebuah matriks yang saling 

berpasangan. Tabel 4 memberikan gambaran tentang bagaimana matriks 

dengan ordo N disusun: 
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Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan 

 

Nilai a11 merupakan hasil perbandingan antara variabel A1(baris) 

terhadap A1(kolom) yang menyatakan hubungan seberapa jauh tingkat 

kepentingan pada variabel ke-A1(baris) terhadap variabel ke-A1(kolom). Jika 

nilai a11 lebih besar dari 1 maka bisa dikatakan elemen A1 (baris) lebih 

dominan dibanding elemen A1(kolom). 

d. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah 

penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya 

elemen yang dibandingkan. 

Setelah membuat matriks perbandingan pada langkah sebelumnya, maka 

selanjutnya adalah memberi bobot pada masing-masing variabel. Bobot ini 

digunakan sebagai perhitungan perbandingan setiap variabel satu dengan 

variabel yang lainnya. Hasil perbandingan dari masing-masing variabel akan 

berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan dari tingkat 

kepentingan suatu variabel. Bobot pada tiap kolom matriks perbandingan diisi 

dengan nilai yang sudah disesuaikan dengan skala yang dibuat oleh Saaty 

seperti pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Tabel Skala Saaty 

(Sumber: Saaty, 1987) 

Skala Definisi Keterangan 

1 Equal importance 
(sama penting) 

Kedua elemen memiliki pengaruh 
yang pada tingkat yang sama 

3 Moderate 
importance 

Penilaian sangat memihak pada satu 
elemen dibandingkan dengan 
pasangannya 

5 Strong importance 
 

Satu elemen memiliki prioritas untuk 
sangat disukai dan memiliki dominasi, 
dibandingkan dengan elemen 
pasangannya 

7 

Very strong or 
demonstrated 
importance  
 

Satu elemen terbukti sangat disukai 
dan secara praktis mempunyai 
dominasi sangat kuat, dibandingkan 
dengan elemen pasangannya 

9 Extreme importance  
 

Satu elemen mutlak untuk lebih 
disukai jika dibandingkan dengan 
pasangannya, hal ini terjadi pada 
tingkat keyakinan tertinggi 

2, 4, 6, 8 

For compromise 
between the above 
values 
 

Nilai berada diantara dua pilihan yang 
berdekatan 

Resiprokal 
 

Kebalikan 
 

Jika elemen i memiliki salah satu 
angka diatas ketika dibandingkan 
elemen j, maka nilai elemen j 
memiliki kebalikannya 

e. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan 

Nilai eigen vector merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan 

prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. 

Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari 

matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-

nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk 

mendapatkan rata-rata.  
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f. Memeriksa konsistensi hirarki.  

Dalam metode AHP pengukuran yang dilakukan adalah rasio konsistensi 

dengan melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang 

mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. 

Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan 

kurang dari atau sama dengan 10%. Jika tidak memenuhi konsistensi maka 

penilaian harus diulang dari awal. 

Penentuan nilai dari indeks konsistensi dari matrks berordo n dijelaskan 

oleh (Saaty, 1987), dimana Saaty memberikan rumus untuk menghitung indeks 

konsistensi sebagai berikut: 

    
       
   

 

CI  = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (consistency index)  

  max  = Nilai eigen maksimal dari matriks berordo n 

n  = Ordo matriks 

Pada kondisi CI bernilai nol, maka pair wise comparison matrix tersebut 

konsisten. Batas dari ketidakkonsistenan (inconsistency) dari matrik yang telah 

ditetapkan oleh Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi 

(CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai Random Indeks (RI). 

Random index diperoleh dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National 

Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School Nilai ini bergantung 

pada ordo matriks n. Rasio Konsistensi (CR) dirumuskan sebagai berikut : 
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CI  = rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (consistency index)  

   = random index 

Nilai random indeks dihitung berdasarkan Gambar 4. 

 

Gambar 4. Nilai Random Index (RI) 

Dari hasil yang diperoleh, jika nilai CR dari matriks pair-wise comparison 

lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan penilaian dari decision maker 

masih dapat diterima, tetapi jika tidak maka proses dari penilaian harus diulang 

sampai hasil menentukan tingkat konsisen.  

Pada penilitian ini AHP digunakan dalam proses analisis critical success 

factor dilakukan pada factor-faktor yang dinilai mempengaruhi penilaian 

penerapan e-learning dalam proses pelatihan. Pembobotan yang diolah 

menggunakan metode AHP diambil dari respon para responden ahli yang terdiri 

dari akademisi, widyaiswara, IT expert, dan stakeholder. 

6. Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Menurut Pressman (2012:50), dalam melakukan perancangan sistem yang 

akan dikembangkan dapat mengunakan metode prototyping. Metode ini cocok 



36 
 

digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak yang akan 

dikembangkan kembali. Metode ini dimulai dengan pengumpulan kebutuhan 

pengguna, dalam hal ini pengguna dari perangkat yang dikembangkan adalah 

peserta didik. Kemudian membuat sebuah rancangan kilat yang selanjutnya akan 

dievaluasi kembali sebelum diproduksi secara benar.  

Prototipe bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang 

harus dievaluasi dan dimodifikasi kembali. Segala perubahan dapat terjadi pada 

saat prototipe dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pada saat yang 

sama memungkinkan pengembang untuk lebih memahami kebutuhan pengguna 

secara lebih baik. Berikut adalah tahapan dalam metode prototipe :  

a. Komunikasi dan pengumpulan data awal, yaitu analisis terhadap kebutuhan 

pengguna. 

b. Quick design (desain cepat), yaitu pembuatan desain secara umum untuk 

selanjutnya dikembangkan kembali. 

c. Pembentukan prototipe, yaitu pembuatan perangkat prototipe termasuk 

pengujian dan penyempurnaan. 

d. Evaluasi terhadap prototipe, yaitu mengevaluasi prototipe dan memperhalus 

analisis terhadap kebutuhan pengguna.  

e. Perbaikan prototipe, yaitu pembuatan tipe yang sebenarnya berdasarkan hasil 

dari evaluasi prototipe.  

f. Produksi akhir, yaitu memproduksi perangkat secara benar sehingga dapat 

digunakan oleh pengguna. 



37 
 

 

Gambar 5. Paradigma Pembuatan Prototipe (Pressman, 2012) 

7. Teknik Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menjamin kualitas perangkat 

lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi , desain, dan 

pengkodean. Dalam penelitian ini pengujian perangkat lunak akan dilakukan pada 

aplikasi model yang dikembangkan, dengan menggunakan teknik black-box 

testing. Menurut Pressman (2014), Black-Box Testing adalah metode pengujian 

yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian ini 

berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut : 

a. Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang. 
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b. Kesalahan interface. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d. Kesalahan kinerja. 

Banyak definisi yang menjelaskan tentang aspek functionality. Beberapa 

definisi yang menjadi panduan adalah definisi dari Pressman, McCall, dan ISO. 

Pressman (2014:418) mendefinisikan functionality sebagai kemampuan suatu 

perangkat lunak dalam proses memenuhi kebutuhan penggunanya. Sementara 

McCall, Richards & Walters (1977) mendefinisikan functionality sebagai aspek 

yang menyediakan segala sesuatu yang pengguna perlukan dari produk perangkat 

lunak dalam pengaplikasiannya. Sementara ISO/IEC (1991) mendefinisikan 

functionality sebagai “the capability of the software product to provide functions 

which meet stated and implied needs when the software is used under specified 

condition”. Dari beberapa definisi tersebut functionality dapat diartikan sebagai 

suatu kemampuan perangkat lunak dalam hal menyediakan fungsi sesuai 

kebutuhan yang digunakan oleh pengguna. Penerapan aspek funcionality dibagi 

menjadi beberapa komponen sub-karakteristik didalamnya, sub-karakteristik 

tersebut dijelaskan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Sub-Karakteristik Aspek Funcionality 

(Sumber: Eko Budi Kristanto, 2013) 

Sub-Karakteristik Deskripsi 

Suitability 
Kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan 
serangkaian fungsi yang sesuai untuk tugas-tugas 
tertentu dan tujuan pengguna 

Accuracy Kemampuan perangkat lunak dalam memberikan 
hasil yang presisi dan benar sesuai dengan 
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kebutuhan. 

Security 
Kemampuan perangkat lunak untuk mencegah 
akses yang tidak diinginkan, menghadapi penyusup 
(hacker) maupun otorisasi dalam modifikasi data 

Interoperability Kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi 
dengan satu atau lebih sistem tertentu 

Compliance 
Kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi 
standar dan kebutuhan sesuai peraturan yang 
berlaku 

Pengujian aspek functionality menggunakan analisis fungsionalitas dari 

setiap komponen suatu perangkat lunak. Analisis tersebut menggunakan teknik 

blackbox testing. Pressman (2014: 509) dalam bukunya menerangkan bahwa 

dengan teknik blackbox testing atau behavioral testing dapat memiliki fokus pada 

kebutuhan fungsional dari suatu perangkat lunak yang dikembangkan. Pengujian 

blackbox dilakukan dengan melakukan testing dengan beberapa responden untuk 

mengetahui keberhasilan fitur fungsional yang terdapat pada aplikasi (Stephens, 

2015:187). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh kumpulan kondisi input 

dalam mengerjakan seluruh keperluan fungsional program serta output yang 

dihasilkan dari proses input tersebut. Hasil dari pengujian tersebut kemudian 

dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu melakukan analisis pada 

persentase hasil pengujian untuk tiap fungsi yang sudah dilakukan oleh ahli. 

Persentase tersebut diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:  

                     
                     
                    

       

Persentase yang diperoleh kemudian disesuaikan tabel konversi dengan 

berpedoman acuan konversi nilai (Bloom, Madaus & Hasting, 1981) sesuai Tabel 

7. 
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Tabel 7. Tabel Skala Konversi Nilai 

Persentase Pencapaian (%) Interpretasi 

90 < x Sangat baik 

80 < x < 90 Baik 

70 < x < 80 Cukup 

60 < x < 70 Kurang 

x < 60 Sangat kurang 

x = skor dalam bentuk persentase dari hasil pengujian 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Tahun 2009, Pinghong, Zongkai & Yi (2009) melakukan penelitian dalam 

mengimplementasikan Reference Framework for Descrition of Quality (RFDQ) 

yang terdapat dalam standar ISO 19796-1 pada Huangzhong Normal University. 

Hasil penelitian yang dilakukanan menegaskan bahwa penggunaan kategori need 

analysis dan framework analysis dapat digunakan dalam mendesain sebuah 

platform penilai kualitas. 

Tahun 2010, Andharini, Siahaan & Sarwosri (2010) melakukan penelitian 

tentang penilaian kualitas e-learning menggunakan standar ISO 19796-1. Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa aplikasi yang dibuat dapat diimplementasikan 

dalam menilai kualitas e-learning sesuai dengan ISO 19796-1 dengan kategori 

conception/design dan learning process. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

pembobotan dilakukan oleh satu orang ahli sehingga kurang akurat dalam proses 

pembobotan.  

Dagdeviren (2010) melakukan penelitian tentang model hibrida untuk 

mendukung proses seleksi personil dalam sistem manufaktur. Dalam penelitian ini 
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model hibrida menggunakan metode ANP dan TOPSIS untuk masalah seleksi 

personil. ANP digunakan untuk menganalisis struktur masalah seleksi dan 

menentukan bobot kriteria sedangkan TOPSIS untuk memperoleh peringkat 

personil. Penelitian ini menggunakan kasus nyata dan telah menunjukkan 

efektivitas dan kelayakan model ini. Manajemen perusahaan merasa puas terhadap 

aplikasi tersebut dan dapat diterapkan dalam proses seleksi karyawan mereka. 

Tahun 2013, Adhi Wicaksono (2013) melakukan penelitian terhadap 

penilaian kualitas e-learning menggunakan ISO 19796-1. Hasil penelitian ini 

adalah aplikasi yang dibuat mampu menilai e-learning sesuai dengan ISO 19796-

1 dengan proses pembobotan dilakukan menggunkan teknik AHP dengan metode 

agregasi geometric mean. 

Penelitian Priyanto (2017) bertujuan untuk mengetahui faktor determinan 

penggunaan e-learning oleh guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian dilakukan terhadap 132 orang guru. 

Tujuan penelitian ini dicapai dengan cara menjelaskan hakikat pengaruh 

lingkungan sosial sekolah dan kondisi fasilitas teknologi terhadap model 

penerimaan teknologi e-learning. Hakikat pengaruh antar variabel ditunjukkan 

dengan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel lingkungan sosial dan 

fasilitas teknologi terhadap variabel model penerimaan teknologi e-learning. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial dan kondisi yang 

memfasilitasi terhadap penggunaan e-learning dimediasi oleh tiga variabel utama 

model penerimaan teknologi, yaitu kegunaan, kemudahan penggunaan, dan 

intensi. Penelitian Priyanto dan penelitian ini sama-sama bertujuan untuk 



42 
 

mengukur tingkat penerimaan teknologi e-learning. Bedanya, penelitian Priyanto 

menggunakan guru SMK sebagai responden, sedangkan penelitian ini dilakukan 

dalam pelatihan vokasional. 

Kumenap (2014) meneliti tentang sistem pendukung keputusan seleksi 

pegawai untuk promosi jabatan struktural menggunakan metode Analytic Network 

Process (ANP) dan TOPSIS. ANP dimanfaatkan untuk memperoleh bobot kriteria 

dengan pengaruh interdependence dan TOPSIS untuk memperoleh pengurutan 

alternatif pegawai. Hasil akhir dari penelitian tersebut adalah aplikasi yang 

digunakan dalam seleksi pegawai untuk promosi jabatan struktural berdasarkan 

kriteria-kriteria dari penilaian kompetensi yang telah ditetapkan. 

Soares (2015) melakukan penelitian tentang sistem pendukung keputusan 

untuk kesesuaian lahan komoditas jagung menggunakan metode AHP dan Profile 

Matching. Metode AHP digunakan untuk menghitung bobot kriteria dan Profile 

Matching digunakan untuk menentukan rangking. Sistem ini dapat membantu 

Kabupaten X dalam menyelesaikan masalah penentuan lokasi kesesuaian lahan 

untuk komoditas jagung dengan memasukkan nilai perbandingan parameter dan 

nilai perbandingan data tekstur tanah serta melakukan matching antar data  

kondisi lahan dengan data standar kehidupan tanaman jagung sehingga 

memperoleh hasil rekomendasi alternatif lahan yang sesuai di kabupaten tersebut. 

Dandan HE dan Can Wang (2016) melakukan penelitian tentang evaluasi 

perangkat lunak melalui uji usability. Sistem ini dibangun menggunakan metode 

AHP. Terdapat indikator kualitatif dan kuantitatif untuk penilaian setiap kriteria 
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tersebut. Hingga akhirnya dapat ditentukan bobot tiap kriteria dan dapat dihitung 

tingkat kesesuaiannya berdasarkan peringkat. 

Tabel 8. Kajian Beberapa Penelitian Relevan 

No Nama 

Komponen 

Objek Penelitian 
Metode 

Pendekatan 

Cakupan 

Penelitian 

1.  Pinghong, 

Zongkai & 

Yi (2009) 

Implementasi 

RFDQ dalam 

standar ISO 

19796-1 

Eksperimen Penerapan need 

analysis dan 

framework 

analysis dalam 

penilaian kualitas 

sistem 

2.  Andharini, 

Siahaan & 

Sarwosri 

(2010) 

Penilaian kualitas 

e-learning 

perguruan tinggi 

menggunakan 

standar ISO 

19796-1 

AHP Penerapan 

conception/design 

dan learning 

process dalam 

penilaian kualitas 

e-learning. 

3.  Priyanto 

(2017) 

faktor determinan 

penggunaan e-

learning oleh guru 

Sekolah 

Menengah 

Kejuruan (SMK) 

TAM pengaruh 

lingkungan sosial 

dan kondisi yang 

memfasilitasi 

terhadap 

penggunaan e-

learning 

4.  Kumenap 

(2014) 

Seleksi pegawai 

untuk promosi 

jabatan 

ANP dan 

TOPSIS 

Penerapan metode 

dengan 

menggunakan 

aplikasi desktop 

5.  Soares Pemilihan lahan AHP dan Penerapan metode 
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(2015) untuk komoditas 

jagung 

Profile 

Matching 

dengan 

menggunakan  

aplikasi desktop 

6.  Dandan HE, 

Can WANG. 

2016 

evaluasi perangkat 

lunak berbasis 

SPK melalui uji 

usability 

AHP Penerapan metode 

dengan 

menggunakan 

Microsoft Excel 

 

Dari beberapa penelitian yang relevan tersebut, belum ada yang 

melakukan penelitian tentang critical success factor penilaian e-learning 

berdasarkan ISO 19796-1 menggunakan teknik AHP dalam proses agregasi 

pembobotan. Critical success factor penilaian e-learning dikembangkan dengan 

instrumen penilaian ISO 19796-1, yang dapat mengevaluasi e-learning pada 

kategori framework conception/design dan learning process. Proses pembobotan 

dilakukan oleh beberapa ahli menggunakan teknik AHP. Selanjutnya sasaran dari 

penelitian yang dilakukan adalah e-learning pada pelatihan vokasional. Penelitian 

ini dilakukan dengan harapan dapat menganalisis factor dominan pada e-learning 

yang kemudian distruturisasi menjadi model yang dapat digunakan dalam 

mengevaluasi e-learning pada pelatihan vokasional. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan data 

bahwasanya penerapan kebijakan penggunaan e-learning dalam proses proses 

pelaksanaan diklat kompetensi guru keahlian ganda di P4TK BOE Malang sudah 

melalui tahap kajian ilmiah dengan pengembangan sistem yang sudah terencana. 



45 
 

Namun, belum ada evaluasi terkait pelaksanaan diklat hingga saat ini. Perlunya 

evaluasi adalah sebagai kontrol apakah e-learning sudah dapat berjalan sesuai 

kegunaannya, mampu meningkatkan suatu perfoma kegiatan pelatihan, dan 

melihat respon dari pengguna terkait tingkat penerimaannya terhadap e-learning. 

Evaluasi yang diharapkan adalah evaluasi yang membangun sehingga nantinya e-

learning dapat direkomendasikan untuk pelatihan berikutnya dengan 

menambahkan kelas-kelas online di luar pembelajaran klasikal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya kajian dan evaluasi untuk 

melihat sejauh mana kebaikan penerapan e-learning dalam proses pelatihan 

vokasional. Salah satunya adalah kajian mengenai analisis critical success factor e-

learning pada pelatihan vokasional. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut dapat 

disusun sebuah kerangka model evaluasi untuk penerapan e-learning. Harapan untuk 

penggunanan model tersebut adalah supaya balai diklat dapat mengukur seberapa 

bermanfaatnya penggunaan e-learning dalam proses pelatihan. Berikut kerangka 

pikir dalam penelitian ini. 
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Gambar 6. Kerangka Pikir 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya adalah: 

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

pelatihan vokasional? Yang meliputi: 

a. Indikator-indikator apakah yang menjadi critical success factor dalam 

pelatihan vokasional ? 

b. Indikator-indikator apakah yang dapat menjadi parameter critical 

success factor pada pelatihan vokasional? 

c. Bagaimanakah hasil pembobotan pada setiap indikator menjadi critical 

success factor dalam pelatihan vokasional? 
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2. Bagaimanakah pengembangan model evaluasi berdasarkan critical success 

factor e-learning pada pelatihan vokasional? 

3. Bagaimanakah implementasi pengembangan model evaluasi berdasarkan 

critical success factor e-learning pada pelatihan vokasional ditinjau dari 

aspek functionality? 


