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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

1. Tahap Pendahuluan 

Hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa catatan terkait proses 

pelaksanan pelatihan vokasional menggunakan e-learning pada balai diklat P4TK 

BOE Malang, beberapa diantaranya adalah: 

1. P4TK BOE Malang memiliki skema pelatihan dibagi menjadi 2, yaitu on 

class dan in class. Setiap peserta diklat menjalani pelatihan dengan skema 

yang sama dimana dimulia dahulu dengan on class baru selanjutnya in class.  

2. Proses pelatihan on class menggunakan model pembelajaran e-learning yang 

telah dikembangakan oleh lembaga. Lama proses pelatihan ini kurang lebih 3 

bulan. 

3. Hasil wawancara dengan responden peserta diklat, didapati bahwasanya 

system on class merupakan skema yang bagus untuk mempersiapkan para 

peserta diklat sebelum difokuskan mengikuti pelatihan intensif di P4TK BOE 

Malang. 

4. Belum ada evaluasi mengenai penerepan e-learning pada model pelatihan ini, 

baik dari segi system maupun proses belajar. Perlu disusun sebuah 

standarisasi penilaian yang dapat digunakan untuk mengungkap keberhasilan 

skema pelatihan menggunakan e-learning yang digunakan. 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut peneliti melakukan studi lebih lanjut 

terkait kajian literasi mengenai factor-faktor yang dapat menentukan kesuksesan 

penerapan e-learning pada pelatihan vokasional. Hasil kajian literasi yang 

dilakukan menghasilkan sebuah sintesa mengkategorikan faktor keberhasilan e-

learning berdasarkan ISO 19796-1. Berfokus pada dua kategori keberhasilan e-

learning meliputi conception/design dan learning process. Kerangka konsep 

mengungkapkan 2 kategori dan 13 faktor penentu keberhasilan untuk sistem e-

learning dalam pelatihan vokasional. Kerangka tersebut disajikan pada Gambar. 

8. Penjelasan detail mengenai kerangka konsep dapat dilihat pada lampiran. 

 

Gambar 8. Kerangka konsep critical success factor e-learning pada pelatihan 
vokasional 

 

Berdasarkan hasil observasi dan kajian literasi yang telah dilakukan 

sebelumnya peneliti melakukan studi lebih lanjut yakni dengan menyusun 
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skenario survey terhadap responden yang telah ditentukan. Cara penyebaran 

kuesioner dan pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan perancangan responden ahli yang akan menjadi subyek dalam 

menentukan pembobotan dari masing-masing faktor untuk menghasilkan 

struktur critical success factor. Daftar responden ahli untuk pengisian 

kuesioner adalah perwakilan dari akademisi pelatihan 1 orang, akademisi e-

learning 1 orang, IT expert 1 orang, trainer 2 orang dan stakeholder 1 orang. 

2. Dilakukan perancangan responden user dalam hal ini adalah peserta diklat 

yang akan menjadi subyek dalam memberikan respon sebagai pengguna yang 

ditujukan oleh sistem e-learning. 

3. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner yang telah disusun dan 

diberikan ke responden.  

4. Rancangan isi pertanyaan kuesioner meliputi pilihan penilaian terhadap 

factor-faktor penentu kesuksesan e-learning dan pengaplikasiannnya. 

Kuesioner dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam 

pembacaan dan pemahaman responden (kuesioner dapat dilihat pada 

Lampiran). 

Tahap pendahuluan ini menghasilkan struktur hierarki yang telah dianalisis 

sebelumnya sesuai dengan konsep critical success factor e-learning pada 

pelatihan vokasional. Tindak lanjut dari temuan ini akan diproses pada langkah 

selanjutnya yakni tahap pengembangan. 

 



57 
 

2. Tahap Pengembangan 

Prototyping berfungsi untuk mendeskripsikan model proporsi kompetensi 

dalam bentuk prototipe sistem berbasis objek. Pemodelan dilakukan dengan 

menggunakan UML dengan referensi parameter-paremeter dari kriteria yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Pengembangan model mengacu pada struktur 

hierarki yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan konsep critical success 

factor e-learning pada pelatihan vokasional, penjelasan mengenai hal tersebu 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Struktur hierarki model 
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1. Analisis Kebutuhan 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan protoyping yang 

berupa aplikasi, dimana dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap 

sebuah e-learning. Sebelum mengembangkan aplikasi, langkah awal yang 

diperlukan adalah melakukan analisis kebutuhan terhadap aplikasi yang 

dikembangkan. Analisis tersebut meliputi analisis kebutuhan terhadap fitur-fitur 

yang terdapat pada aplikasi. Analisis kebutuhan diperoleh setelah melakukan 

observasi dan kajian yang telah disampaikan sebelumnya, maka diperoleh analisis 

kebutuhan sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional diperoleh dengan melakukan wawancara 

terhadap pihak instansi balai diklat maupun pihak departemen didalamnya. 

Selain melakukan wawancara, observasi dilakukan terhadap evaluasi e-

learning yang dilakukan oleh balai diklat. Berdasarkan beberapa metode 

tersebut, maka kebutuhan fungsional yang diperlukan sebagai berikut: 

1) aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengevaluasi e-

learning sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 

2) perlu adanya standar khusus yang menjadi patokan dalam mengevaluasi e-

learning; 

3) aplikasi yang dkembangkan dapat diakses dengan mudah, sehingga dapat 

dimanajemen dengan baik; 
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4) keluaran aplikasi dapat memberi informasi yang kompleks dalam 

mengevaluasi e-learning. 

b. Analisis Kebutuhan Fitur 

Analisis kebutuhan fitur dikembangkan berdasarkan kebutuhan 

fungsional yang sudah ditentukan. Kebutuhan fitur tersebut mewakili dari 

aspirasi yang telah disampaikan oleh trainer, pengelola e-learning, balai diklat, 

dan pihak terkait yang sebelumnya telah dilakukan wawancara dan observasi 

langsung. Kebutuhan fitur yang dikembangkan dalam aplikasi sebagai berikut: 

1) pengguna dalam aplikasi dibedakan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan 

pengguna tersebut, pengguna dibagi menjadi admin, instansi, balai diklat, 

ahli, dan responden; 

2) standar acuan yang digunakan dalam melakukan penilaian e-learning 

menggunakan standar yang telah dikaji sebelumnya, dapat dilihat pada 

gambar 4; 

3) aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan pembobotan pada tiap  

kategori sesuai dengan standar yang telah ditentukan; 

4) pembobotan dapat dilakukan oleh beberapa ahli sesuai dengan bidangnya 

masing-masing kemudian dilakukan agregasi pembobotan untuk 

mendapatkan nilai secara keseluruhan dari tiap kategori; 

5) agregasi pembobotan dilakukan dengan menggunakan metode arithmetric 

mean dan geometric mean dalam implementasi teknik Analytical Hierarchy 

Process (AHP); 
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6) aplikasi yang dikembangkan dapat melakukan penilaian e-learning 

berdasarkan pengelompokan tiap instansi dan dapat memberikan 

rekomendasi secara langsung yang dapat digunakan sebagai masukan untuk 

perbaikan e-learning; dan 

7) aplikasi yang dikembangkan dapat dikases dengan mudah melaui browser 

desktop dan mobile. 

c. Analisis Kebutuhan Hardware dan Software 

Analisis kebutuhan hardware dan software dalam melakukan 

pengembangan aplikasi penilaian e-learning dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1) kebutuhan hardware, perangkat yang digunakan sebaiknya memiliki 

sambungan internet, bisa berupa komputer desktop, laptop, tablet, maupun 

smartphone;  

2) kebutuhan software, perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proses 

pengembangan aplikasi yang dikembangkan sebagai berikut: web browser 

(Mozila Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Firefox 

Mobile, Chrome Mobile, Opera Mobile, Dolphin, UC Browser, dan Mobile 

Browser), server (domain dan hosting) untuk konfigurasi website dan 

database server yang terdiri dari apache dan MySQL. 

2. Desain Sistem 

Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan awal yang diperlukan, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan desain sistem. Proses desain sistem yang 
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dilakukan meliputi desain unified modeling language (UML), desain antar muka, 

desain sistem dan desain database. 

a. Desain Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language digunakan untuk menggambarkan alur kerja 

sistem keseluruhan. Beberapa diagram UML yang dipakai diantaranya adalah 

use-case diagram, activity diagram dan sequence diagram. 

1) use-case diagram 

use-case diagram mendeskripsikan interaksi dari aktor yang terdapat pada 

sistem, sehingga diketahui secara jelas fungsi apa saja yang disediakan pada 

sistem dan siapa saja yang mempunyai hak untuk mengakses fungsi.  

Tabel 10. Definisi Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 Admin 

Admin dalam sistem mempunyai hak akses penuh untuk 
menjalankan fungsi yang terdapat pada aplikasi, yaitu 
manajemen user, manajemen dinas, manajemen sekolah, 
manajemen metrik, melihat nilai agregasi pembobotan dan 
nilai e-learning sekolah secara keseluruhan. 

2 Dinas 

Dinas dalam sistem mempunyai hak akses yang terbatas pada 
aplikasi, yaitu manajemen user (menambah, mengedit, dan 
menghapus) yang mempunyai role akses dalam wilayah aktor 
instansi, melihat nilai agregasi pembobotan dan nilai e-
learning yang berada pada wilayah yang bersangkutan. 

3 Sekolah 

Sekolah dalam sistem mempunyai hak akses yang terbatas 
pada aplikasi, yaitu manajemen user (menambah, mengedit, 
dan menghapus) yang berkaitan dengan responden dalam 
penilaian e-learning, selain itu dapat melihat hasil penilaian 
e-learning yang telah dilakukan oleh responden. 

4 Ahli 

Ahli dalam sistem mempunyai hak akses untuk memberikan 
nilai pembobotan terhadap komponen penilaian. Hasil 
pembobotan dari tiap ahli selanjutnya dilakukan agregasi. 
Hasil dari agregasi pembobotan tersebut digunakan dalam 
perhitungan penilaian responden. 
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No Aktor Deskripsi 

5 Responden 

Responden dalam sistem mempunyai hak akses untuk 
memberikan penilaian terhadap e-learning sekolah yang 
bersangkutan. Penilaian dilakukan dengan mengisi kuisioner 
yang sudah disediakan oleh aplikasi. 

Berdasarkan definisi aktor pada Tabel 11, maka use case diagram dari 

aplikasi dapat digambarkan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Use-Case Diagram 

 

Berdasarkan use-case diagram yang ditampilkan, maka penjelasan dari 

definisi use case dijelaskan pada halaman lampiran. 

2) activity diagram  

activity diagram digunakan untuk mendeskripsikan proses workflow yang 

terdapat pada sistem. Activity diagram mempunyai fokus sesuai dengan 
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aktivitas yang dilakukan sistem bukan aktivitas yang dilakukan oleh aktor. 

Berikut beberapa activity diagram yang terdapat pada aplikasi penilaian e-

learning (Activity diagram lengkap terdapat pada halaman lampiran). 

a) proses login 

proses activity diagram login dapat dijelaskan pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Activity Diagram Login 

 

b) proses penilaian responden 

proses activity diagram penilaian responden dapat dijelaskan pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12. Activity Diagram Penilaian Responden 

 

c) proses tambah data 

proses activity diagram tambah data dapat dijelaskan pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Activity Diagram Tambah Data 
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d) Proses pembobotan ahli 

proses activity diagram pembobotan ahli dijelaskan pada Gambar 14. 

 

Gambar 14. Activity Diagram Pembobotan Ahli 

3) sequence diagram 

sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar proses 

yang terjadi dalam sistem sesuai dengan urutan tertentu. Berikut beberapa 

penjelasan sequence diagram yang terdapat pada aplikasi penilaian e-

learning (sequence diagram lengkap terdapat pada halaman lampiran). 

a) menambah user 

sequence diagram proses menambah user dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Sequence Diagram Menambah User 

b) mengubah metrik 

sequence diagram proses mengubah metrik dapat dilihat pada Gambar 

16. 

  

Gambar 16. Sequence Diagram Mengubah Metrik 
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c) melakukan penilaian responden 

sequence diagram proses penilaian responden dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

Gambar 17. Sequence Diagram Melakukan Penilaian Responden 
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d) melihat hasil penilaian 

sequence diagram proses hasil penilaian sekolah dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

Gambar 18. Sequence Diagram Melihat Hasil Penilaian 
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e) melakukan pembobotan ahli 

sequence diagram proses melakukan pembobotan ahli  dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Sequence Diagram Melakukan Pembobotan Ahli 
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f) melihat hasil agregasi pembobotan ahli 

sequence diagram proses hasil agregasi pembobotan ahli dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

Gambar 20. Sequence Diagram  Melihat Hasil Agregasi Pembobotan Ahli 
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b. Desain Antar Muka (User Interface) 

Pada aplikasi yang dikembangkan, desain awal untuk antar muka (user 

interface) dapat dijabarkan sebagai berikut (rancangan interface lengkap 

terdapat pada halaman lampiran): 

1) rancangan interface halaman awal (home) 

 

Gambar 21. Rancangan Interface Halaman Home 

2) rancangan interface halaman manajemen user 

 

Gambar 22. Rancangan Interface Halaman Manajemen User 
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3) rancangan interface halaman tambah user 

 

Gambar 23. Rancangan Interface Halaman Tambah User 

4) rancangan interface halaman pembobotan ahli 

 

Gambar 24. Rancangan Interface Halaman Pembobotan Ahli 
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5) rancangan interface halaman hasil agregasi pembobotan ahli  

 

Gambar 25. Rancangan Interface Halaman Hasil Agregasi Pembobotan Ahli 

6) rancangan interface halaman penilaian responden 

 

Gambar 26. Rancangan Interface Halaman Penilaian Responden 

 

 



74 
 

7) rancangan interface halaman hasil penilaian 

 

Gambar 27. Rancangan Interface Halaman Hasil Penilaian 

c. Desain Sistem 

Rancangan desain aplikasi penilaian e-learning yang dikembangkan 

dapat ditunjukkan pada Gambar 28. Desain gambar menggambarkan desain 

alur sistem dari aplikasi yang dikembangkan. Rancangan desain menunjukkan 

bahwa aplikasi diakses oleh admin dan user client (ahli, instansi, departemen, 

responden). Aplikasi yang dikembangkan berbasis website yang terdapat pada 

server utama dengan penyimpanan data berada pada database server. 
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Gambar 28. Rancangan Desain Sistem 

d. Desain Database 

Rancangan database pada aplikasi penilaian e-learning yang dikembangkan 

dapat ditunjukkan dengan Gambar 29. Gambar  menunjukkan desain dari 

database yang dibuat dalam perancangan aplikasi penilaian e-learning. 

Database yang dirancang terdiri dari 17 tabel dengan fungsi dan relasi yang 

berbeda. Tabel yang dirancang terdiri dari tabel metric, random_index, 

process, user, result, ahp_ar_agregated, ahp_geo_agregated, dinas, sekolah, 

elearning, category, ahp_result, raw_table, normalized_table, migrations, 

group, dan coloum_sum. 
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Gambar 29. Desain Database 

 

B. Hasil Ujicoba Produk 

1. Implementasi proses pembobotan 

Proses pembobotan digunakan untuk memasukkan nilai masing-masing factor 

dibandingkan dengan factor lainnya. Pembobotan factor dilakukan oleh responden 

ahli. Perhitungan bobot faktor menggunakan metode AHP. Implementasi proses 

pembobotan ahli dapat dilihat pada Gambar 30. 
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Antarmuka form pembobotan digunakan oleh masing-masing responden ahli 

dengan cara login sesuai dengan akun yang telah disiapkan oleh peneliti untuk 

melakukan input nilai masing-masing pembobotan. Hasil dari pembobotan yang 

dilakukan oleh ahli dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 11. Hasil pembobotan ahli 

Kategori Faktor Hasil Responden 
Nilai Ranking (Local) Ranking (Global) 

Conception / 
design 

Learning Objectives 0.128 1 1 
Concepts of Content 0.101 3 3 
Didactical Concept 0.091 4 4 
Organizational Concept 0.063 5 7 
Technical Concept 0.058 10 12 
Concept for Media and 
Interaction Design 

0.063 6 8 

Media Concept 0.061 8 10 
Communication Concept 0.062 7 9 
Concept for Test and Evaluation 0.115 2 2 
Concept of Maintenance 0.059 9 11 

Learning 
Process 

Administration 0.05 3 13 
Activities 0.071 2 6 
Review of Competency Levels 0.078 1 5 

 

Gambar 30. Implementasi halaman pembobotan ahli 
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Sejumlah temuan menarik terungkap ketika membandingkan tanggapan 

dari kelompok responden. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa Technical 

Concept tidak memiliki efek yang tinggi pada proses belajar dibandingkan faktor 

lainnya. Para ahli menilai bahwasanya saat ini, pengguna sudah terbiasa dengan 

teknologi e-learning dan adaptasi penggunaannya pun sudah cukup baik. 

Hasil temuan lain menunjukkan bahwa Learning Objectives dan Review of 

Competency Levels diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan e-learning dalam 

pelatihan vokasional. Kejelasan tujuan pembelajaran diikuti dengan uji evaluasi 

yang sesuai, menurut responden adalah satu kesatuan yang membuat pelaksanaan 

e-learning pada pelatihan vokasi menjadi lebih baik. 

Hasil dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi dan menstrukturisasi 

CSF sistem e-learning dalam pelatihan vokasional. Melalui teknik Analytic 

Hierarchy Process (AHP) untuk proses analisis, penelitian ini membantu para 

praktisi dan peneliti dengan pemahaman yang lebih baik untuk melakukan 

pembobotan CSF e-learning dalam pelatihan kejuruan. Berkaca pada penelitian 

sebelumnya yang banyak berfokus pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, 

hasil dari temuan ini tidak serta merta menjadi pendekatan satu ukuran yang dapat 

diterapkan disemua tempat. Penelitian ini menyumbangkan bias dengan 

memunculkan perspektif lain terkait penerapan e-learning dalam pelatihan 

vokasional. 
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2. Implementasi Proses Penilaian Oleh Responden 

Proses penilaian responden ini dilakukan oleh peserta diklat sebagai penilaian 

terhadap pengalaman mereksa sebagai user yang menggunakan e-learning dalam 

pelatihan. Antarmuka form memasukkan nilai responden dapat dilihat pada 

Gambar 31. 

 

Gambar 31. Implementasi form penilaian responden 

 

 

Gambar 32. Hasil penilaian e-learning oleh reponden 
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3. Implementasi Proses Hasil Penilaian 

Implementasi proses hasil evaluasi e-learning yang merupakan hasil yang 

diperoleh dari membandingkan pembobotan ahli ditambahkan dengan penilaian 

responden. Implementasi hasil skor penilaian evaluasi e-learning ditunjukkan 

pada Gambar 33.  

 

Gambar 33. Implementasi hasil skor penilaian evaluasi e-learning 

 

4. Hasil Uji Evaluasi Model 

Proses uji evaluasi aplikasi penilaian e-learning yang dikembangkan diuji 

dengan standar ISO 9126. Serangkaian uji sesuai standar ISO 9126 pada aplikasi 

terdiri dari pengujian pada aspek functionality, reliability, efficiency, 

maintainability, usability, dan portability. Pada penelitian ini, standart yang 

digunakan hanya uji functionality. 

Pengujian aplikasi pada aspek functionality dilakukan untuk melihat proses 

fungsi yang terdapat pada aplikasi yang dikembangkan. Proses pengujian 
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dilakukan dengan menggunakan kuisioner berupa checklist yang dilakukan oleh 

ahli (expert judgement) sebanyak 5 orang. Expert judgement yang terlibat dalam 

pengujian terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya adalah dosen, praktisi IT 

dalam mobile, dan praktisi IT dalam web developer. Hasil pengujian pada aspek 

functionality yang dilakukan oleh ahli tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 13. 

 
Tabel 12. Hasil Pengujian Aspek Functionality 

No Prosedur Hasil 
Sukses Gagal 

1. Membuka url website aplikasi  5 0 

2. Navigasi sudah berjalan dengan baik tanpa ada 
broken link  5 0 

3. Melakukan login ke dalam sistem 5 0 
4. Melakukan logout dari sistem 5 0 
5. Muncul peringatan jika terjadi kesalahan login 5 0 
 Administrator 

6. Mengubah password administrator 5 0 
7. Melihat data semua user  5 0 
8. Menambah data user baru 5 0 
9.  Melakukan perubahan pada data user 5 0 
10. Menghapus data user yang sudah ada 5 0 
11. Melihat data kategori 5 0 

12. Melihat data proses dan melakukan perubahan 
pada deskripsi 5 0 

13. Melihat metrik dan melakukan perubahan pada 
pertanyaan dan rekomendasi 5 0 

14. Menambah data instansi dan program diklat 5 0 
15. Melihat hasil pembobotan oleh ahli 5 0 
16. Melihat hasil penilaian oleh responden 5 0 
17. Menghapus data masukan agregasi ahli 5 0 
18. Menghapus data masukan penilaian responden 5 0 
 Dinas 
19. Menambah data user program diklat 5 0 
20. Menambah data program diklat 5 0 
21. Melihat hasil pembobotan oleh ahli 4 1 
22. Melihat hasil penilaian oleh responden 5 0 
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No Prosedur Hasil 
Sukses Gagal 

 Sekolah 
23. Membuat data user responden 5 0 
24. Melihat hasil penilaian oleh responden 5 0 

 Ahli 
25. Memberikan bobot penilaian  5 0 
26. Tombol submit berjalan dengan baik 5 0 
27. Melihat hasil bobot penilaian 5 0 

 Responden 
28. Menjawab pertanyaan  5 0 
29. Tombol submit berjalan dengan baik 5 0 
30. Melihat hasil penilaian dan rekomendasi  5 0 

Total 149 1 
 

Berdasarkan hasil pengujian aspek functionality pada tabel, persentase yang 

diperoleh hasil Ya sebesar 99,3% dan Tidak 0,7%. 

Berdasarkan analisis data pengujian aspek functionality pada tabel 10, maka 

persentase yang diperoleh adalah 99.3%. Nilai yang diperoleh tersebut selanjutnya 

dilakukan konversi menjadi data kualitatif berdasarkan skala konversi nilai 

produk. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai persentase yang diperoleh 

menujukkan kualitas perangkat lunak dari aspek functionality mempunyai skala 

“sangat baik” sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi yang dikembangkan 

sudah memenuhi aspek functionality. 

 

C. Revisi Produk 

Revisi produk merupakan proses melakukan perbaikan terhadap aplikasi 

penilaian e-learning yang dikembangkan. Perbaikan diperoleh dari masukan yang 
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diberikan beberapa ahli dan responden terkait dengan fungsi dan sistem aplikasi. 

Perbaikan dilakukan untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

yang diharapkan dan sesuai dengan kaidah kebahasaan maupun kaidah software 

development. Proses revisi dilakukan dengan cara melakukan update dan 

perbaikan dalam pengkodean, database, maupun instrumen yang dijadikan 

standar dalam implementasi aplikasi penilaian e-learning. Setelah melakukan 

revisi produk secara keseluruhan diharapkan aplikasi yang dikembangkan dapat 

digunakan untuk menilai e-leaning yang digunakan oleh balai pelatihan 

vokasional. Berikut masukan revisi produk yang diperoleh selama melakukan 

pengembangan dan uji coba pengujian terhadap aplikasi: 

1. Revisi Blackbox Testing 

Revisi aplikasi pertama diperoleh pada pengujian awal dari tahapan blacbox 

testing. Revisi produk diperoleh dari para ahli pada saat melakukan validasi 

instrumen dan validasi aplikasi.. Berikut masukan revisi dari para ahli terhadap 

aplikasi yang dikembangkan: 

a. memperbaiki kosakata dan susunan kalimat sesuai dengan kaidah dari target 

bahasa yang diinginkan dalam beberapa poin yang ada di dalam angket; 

b. memperbaiki beberapa pilihan kata (diksi) yang digunakan; 

c. perlu diperhatikan lagi spelling dan punctuation-nya; 

d. menambahkan notifikasi berhasil; 

e. melakukan perubahan data oleh ahli pada proses pembobotan; 
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Setelah melakukan perawatan aplikasi dan instrumen maka aplikasi yang 

dikembangkan dapat digunakan untuk uji coba produk. Uji coba produk dilakukan 

kepada dosen, praktisi IT, dosen, widyaiswara dan peserta diklat sebagai 

pengguna dalam  melakukan penilaian dan pembobotan pada aplikasi penilaian e-

learning. 

2. Revisi dan Masukan Expert Judgement 

Revisi aplikasi selanjutnya diperoleh pada pengujian aspek functionality 

dari tahapan pengujian aplikasi. Revisi produk diperoleh dari para ahli (expert 

judgement). Expert judgement yang terlibat dalam pengujian terdiri dari beberapa 

kalangan, diantaranya adalah dosen, praktisi IT dalam mobile, dan praktisi IT 

dalam web developer. Berikut masukan revisi dari para ahli terhadap aplikasi yang 

dikembangkan: 

a. penambahan informasi pemberitahuan terhadap data yang non aktif; 

b. penambahan user dapat dilakukan dengan id dan alamat email yang sama 

sehingga berpengaruh pada proses lain; 

c. penggantian pewarnaan text holder dengan text input; 

d. penambahan notifikasi pada proses ubah password; 

e. menghilangkan proses hapus penilaian responden pada user sekolah; 

f. memberi informasi pada halaman dashboard,sehingga tidak terlalu kosong; 

g. modifikasi page navigator; 

h. penambahan informasi pencarian; 

i. melakukan penyederahanaan dalam navigator bar; dan 
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j. pengkajian adanya informasi data email. 

Beberapa masukan belum bisa diimplementasikan karena keterbatasan 

dalam melakukan pengkodean. Akan tetapi masukan yang diperoleh dari expert 

judgement sebagian besar telah diimplementasikan terhadap aplikasi yang 

dikembangkan. Oleh karena itu aplikasi dapat digunakan dalam melakukan 

penilaian e-learning pada pelatihan di PPPPTK BOE Malang. 

D. Kajian Produk Akhir 

Aplikasi model evaluasi e-learning pada pelatihan vokasional 

dikembangkan berdasarkan analisis critical success factor e-learning dalam 

pelatihan vokasional. Setelah melakukan pengembangan dan analisis kualitas 

aplikasi, maka pengkajian produk dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Produk Akhir 

Model evaluasi  dikembangkan berdasarkan hasil analisis critical success 

factor e-learning. Hasil akhir model evaluasi beruba aplikasi software berbasis 

web. Aplikasi dapat diakses melalui alamat domain 

http://csfelearning.unydevelopernetwork.com/. Terdapat lima kategori level akses 

user pada aplikasi model evaluasi yang dikembangkan, yaitu: admin, ahli, 

responden, dinas, dan sekolah. 

Tahap implementasi pengembangan dilakukan sesuai dengan desain yang 

sudah dibuat sebelumnya. Desain tersebut dibuat sebagai acuan dalam melakukan 

pengembangan sistem ataupun interface. Tahapan implementasi terdiri dari 

pembuatan tampilan user interface, pengkodean, dan konfigurasi sistem database. 

User interface dibuat dengan menggunakan asset yang telah disediakan 

http://csfelearning.unydevelopernetwork.com/
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sebelumnya. Pengkodean dilakukan untuk mengintrepretasikan kebutuhan 

kedalam sistem yang dibuat. Pengkodean menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan menggunakan framework Laravel. Database dibuat menggunakan 

MySQL dan dimanajemen dengan aplikasi phpMyAdmin.  

Proses pengujian awal produk dilakukan untuk menghasilkan produk 

aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi pada analisis kebutuhan. Pengujian awal 

aplikasi lebih dikenal dengan pengujian blackbox testing. Pengujian blackbox 

testing dilakukan dengan melakukan validasi terhadap aplikasi yang 

dikembangkan. Proses validasi aplikasi yang dilakukan terdiri dari validasi 

instrumen dan validasi aplikasi. Responden pada pengujian ini adalah responden 

ahli dalam bidang pengajaran dan IT serta responden ahli dalam bidang e-

learning. Setelah melakukan pengujian didapat beberapa masukan dari ahli. 

Sebagian besar masukan tersebut diimplementasi ke dalam aplikasi sehingga 

dihasilkan aplikasi yang sesuai dengan kaidah software development. 

Hasil akhir aplikasi model evaluasi e-learning setelah melalui proses revisi 

berdasarkan saran dan penilaian dari ahli telah diimplementasikan untuk 

melakukan penilain e-learning pada pelatihan di PPPPTK BOE Malang. 

Implementasi dilakukan pada kurun waktu April-Mei 2018 guna menilai 

penggunaan e-learning pada pelatihan program keahlian ganda. Hasil penilaian 

menunjukan bahwa penggunaan e-learning pada pelatihan sudah baik dengan nilai 

85,04 dengan mencamtumkan beberapa rekomendasi perbaikan saran dari 

responden. 
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2. Hasil Analisis Critical Success Factor 

Hasil analisis mengenai factor-faktor yang dapat menentukan kesuksesan 

penerapan e-learning pada pelatihan vokasional mengkategorikan faktor 

keberhasilan e-learning berdasarkan ISO 19796-1. Dari proses analisis yang 

dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut. 

a. Proses identifikasi untuk mengetahui indicator-indikator yang menjadi faktor 

kesuksesan penggunaan e-learning pada pelatihan vokasional berdasarkan pada 

standar ISO 19796-1 difokuskan pada dua kategori yaitu Conception and 

Design  dan Learning Process. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andharini, Siahaan & Sarwosri (2010) yang melakukan 

pengembangan framework untuk menilai kualitas e-learning menggunakan 

standar ISO 19796-1 pada kategori learning proses dan conception and design.  

b. Proses analisis terhadap kategori indicator menghasilkan sejumlah parameter 

dengan total 13 faktor didalamnya, yaitu 

1) Conception and Design 

- Learning Objectives 

- Concept for Contents 

- Didactical Concept/Methods 

- Technical Concept 

- Concept for Media and Interaction Design 

- Media Concept 

- Communication Concept 

- Concept for Tests and Evaluation 
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- Concept for Maintenance 

2) Learning Process 

- Administration 

- Activities 

- Review of Competency Levels 

c. Hasil pembobotan didapatkan bahwa factor learning objectives dan  review of 

competency levels merupakan faktor yang paling dominan dari masing-masing 

kategori. Hasil temuan ini menunjukan bahwa pelatihan seperti yang dikatakan 

oleh  Marwansyah (2010:154), adalah proses sistematis untuk mengubah 

perilaku karyawa, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 

Hasil temuan ini dapat mendukung temuan dari penelitian yang dilakukan Wu, 

Tonnyson, dan Hsia (2010) yang menyatakan tingkat penguasaan komputer 

oleh individu yang lebih baik memberikan efek positif terkait dengan tingkat 

kinerja pembelajaran yang lebih baik dalam penggunaan e-learning. 

3. Model Evaluasi  

Tahapan yang akan dilakukan pada proses pengembangan critical success 

factor sebagai model evaluasi e-learning pada pelatihan vokasional adalah dengan 

menggunakan tahapan sederhana berdasarkan metode penelitian prototyping milik 

Presmann (2012). Tahapan pengembangan critical success factor sebagai model 

evaluasi e-learning pada pelatihan vokasional ini menggunakan prosedur melalui 

tiga tahap, yaitu studi pendahuluan, studi pengembangan, dan implementasi. 

Proses pengembangan model evaluasi berdasarkan pada hasil critical 

success factor yang didapatkan dengan menambahkan unsur respon dari peserta 
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diklat sebagai pengguna. Model yang dikembangkan dalam bentuk sebuah 

aplikasi berbasis web dan telah diimplementasikan dalam proses evaluasi e-

learning. 

Proses pengembangan model evaluasi e-learning yang telah dilakukan 

dalam hal konsep sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Kumenap (2014) 

tentang sistem pengambilan keputusan seleksi pegawai untuk kenaikan pangkat 

struktural. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada cara 

memanfaatkan proses pembobot kriteria dalam menentukan keputusan. Namun, 

dalam penelitian Kumenap (2014) metode pembobotan yang digunakan adalah 

Analytic Network Process (ANP) sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

Analytic Hierarchy Process (AHP). 

4. Analisis Implementasi Produk 

Proses analisis implementasi produk dilakukan dengan menguji model 

evaluasi e-learning dari aspek fungsionalitas dengan metode blackbox testing. 

Pressman (2014: 509) 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). 

Berdasarkan hasil pengujian kualitas perangkat lunak yang dikembangkan 

pada aspek functionality, aplikasi penilaian e-learning memiliki hasil persentase 

keberhasilan sebesar 99.3%. Nilai yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan 

konversi menjadi data kualitatif berdasarkan skala konversi nilai produk. Oleh 
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karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai persentase yang diperoleh menujukkan 

kualitas perangkat lunak dari aspek functionality mempunyai skala “sangat baik” 

sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi yang dikembangkan sudah memenuhi 

aspek functionality. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur, namun 

masih ada keterbatasan antara lain: 

1. Pengalaman expert ketika mengisi bobot penilaian masih belum terbiasa 

dengan model yang dikembangkan, sehingga peneliti harus memberikan 

perhatian ekstra untuk membimbing dalam penggunaan dan pengisian agar 

tetap sesuai batasan penilaian. 

2. Belum adanya standar penilaian khusus untuk faktor-faktor penentu 

kesuksesan e-learning. Sehingga dalam penelitian ini masih menggunakan 

asumsi dan kajian literasi yang terbatas dari peneliti. 

3. Proses pengujian prototipe sistem yang dikembangkan berdasarkan metode 

AHP masih terbatas pada uji fungsionalitasnya saja, belum mencakup 

parameter-parameter uji yang lebih spesifik. 

Setelah melakukan proses penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan 

mengenai keterbatasan dalam melakukan penelitian yang disarankan oleh 

responden. Keterbatasan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian yang terjadi dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Admin e-learning di balai diklat belum mengetahui adanya standar penilaian 

yang dikeluarkan oleh ISO tentang standar pembuatan dan penilaian e-

learning. 

b. Lembaga diklat tempat dilaksanakannya penelitian belum secara terbuka 

terkait penggunaan e-learning dalam proses pelatihan yang dilakukan. 

2. Keterbatasan Aplikasi 

Keterbatasan aplikasi yang terjadi dalam proses penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kategori standar penilaian dalam ISO 19796-1 yang digunakan masih terbatas. 

b. Belum terdapat fasilitas search data pada aplikasi. 

c. Desain user interface pada bagian pembobotan ahli kurang user friendly saat 

digunakan. 

d. Belum terdapat fasilitas edit pembobotan dari ahli yang sudah melakukan 

pembobotan. 


