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Abstrak 

 

Konsep e-learning menawarkan banyak manfaat dan keunggulan, tetapi dalam penerapannya bukan merupakan 

hal yang mudah. Berbagai kendala yang dihadapi harus diatasi untuk mencapai manfaat dan keunggulan 

tersebut. Untuk mengetahui bahwa pengembangan dan pemanfaatan e-learning apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan institusi, maka diperlukan suatu pengukuran yang dapat menggambarkan kondisi nyata dari e-learning 

tersebut. Universitas Negeri Malang (UM) sebagai institusi pendidikan yang memanfaatkan e-learning, 

mengalami beberapa kendala dalam implementasi dan pengembangan e-learningnya. Untuk mengetahui 

informasi tentang kelemahan dan kekuatan kondisi tata kelola e-learning saat ini, digunakan metode pengukuran 

e-Learning Maturity Model (EMM). Hasil pengukuran dari lima proses dalam eMM dapatkan rata-rata nilai 

kematangan untuk kondisi saat ini berturut-turut adalah 1,51, 1,35, 1,15, 1,05, dan 1. Hasil pengukuran tersebut 

memberikan informasi dan digunakan sebagai dasar penyusunan roadmap pengembangan e-learning UM. 

Tahapan (roadmap) pengembangan e-learning disusun berdasarkan aktivitas-aktivitas yang diambil dari eMM 

yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.  

 

 

1. Pendahuluan 

Cepatnya perkembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) memungkinkan adanya 

pemanfaatan media elektronik seperti komputer 

(termasuk handphone, tablet, laptop) dalam 

menyebarkan informasi. Dalam dunia pendidikan, 

perkembangan TIK memicu berkembangnya e-

learning. E-Learning atau electronic learning adalah 

sebuah konsep dimana proses pembelajarannya 

dengan memanfaatkan TIK, khususnya penggunaan 

media yang berbasis Internet.  

Berubahnya paradigma strategi pembelajaran 

dari teacher-centered ke learner-centered 

mendorong sivitas akademika untuk menggunakan e-

learning sebagai salah satu metode pembelajaran 

yang dipersepsikan bersifat learner centered. 

Pemanfaatan e-learning diharapkan dapat memotivasi 

peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, 

kualitas aktivitas dan kemandirian pembelajar, serta 

komunikasi antara pengajar dengan para mahasiswa 

maupun antar pembelajar. E-Learning juga dapat 

digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas 

serta hambatan jarak dan waktu, di dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  

Permasalahan yang muncul adalah apakah 

penyelenggaraan dan pemanfaatan e-learning yang 

ada sudah sesuai dengan kebutuhan pengajar, 

pembelajar, dan institusi. Karena ketidaksesuaian 

dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan terhadap 

kebutuhan serta pengembangannya akan membuang-

buang sumber daya yang ada. Sehingga perlu 

dilakukan pengukuran yang dapat memberikan 

gambaran kondisi real e-learning untuk mengatasi 

masalah tersebut.  

2. E-Learning 

2.1. Definisi 

Banyak sekali definisi e-learning yang 

berkembang di dunia. Definisi tersebut dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1 

Definisi E-Learning 

Pencetus Tahun Definisi 

Elliot Masie, 
Cisco, dan 

Cornellia 

2000 

Pembelajaran yang bahan 

pembelajarannya disampaikan 
melalui media elektronik 

seperti internet, satelit, TV, 

dan lain-lain. 

Komisi Eropa 2001 

Penggunaan teknologi 

multimedia yang baru dan 

internet untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran dalam 
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Pencetus Tahun Definisi 

memfasilitasi dan memberikan 

layanan bagi pertukaran di 

daerah terpencil dan untuk 
berkolaborasi 

Vaughan 

Waller 
2001 

Proses belajar secara efektif 
yang dihasilkan dengan cara 

menggabungkan penyampaian 

materi pembelajaran secara 

digital yang terdiri dari 
dukungan dan layanan dalam 

belajar 

Martin 

Jenkins dan 

Janet Hanson, 

Generic 
Center 

2003 

Proses belajar yang difasilitasi 

dan didukung melalui 

pemanfaatan TIK 

Dublin 2003 
Pelatihan berbasis komputer 
disampaikan melalui intranet 

dan internet 

Zemsky and 

Massy 2004 

Pendidikan jarak jauh atau 

pendidikan yang disampaikan 

di web  

Stockley 2005 

penyampaian program 

pembelajaran/pelatihan,materi 

pendidikan/pembelajaran 

,dengan alat elektronik 

(termasuk penggunaan 

komputer/ mobile phone) 

Organisation 

for Economic 

Co-operation 
and 

Development 

(OECD) 

2005 

Penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi 

(TIK) untuk meningkatkan 
dan/atau mendukung 

pembelajaran dalam 

pendidikan  

Higher 

Education 

Funding 
Council for 

England 

(HEFCE) 

2005 
Semua kegiatan pembelajaran 
yang memanfaatkan TIK 

UNESCO 
(Restra dan 

Patru, 2010) 

2010 

Pendidikan yang 

menggabungkan peralatan 

elektronik dan pembelajaran, 
dengan menitikberatkan 

pada cara belajar dengan 

menggunakan TIK  

 

Dari beberapa dafinisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa e-learning adalah proses pembelajaran atau 

pelatihan dengan memanfaatkan TIK (media 

elektronik atau internet) untuk berinteraksi secara 

sistematis dengan mengintegrasikan semua 

komponen pembelajaran, termasuk interaksi 

pembelajaran lintas ruang dan waktu. 

2.2. eMM 

e-Learning Maturity Model (eMM) adalah suatu 

model yang dibuat berdasarkan ide dari Capability 

Maturity Model (CMM) (Paulk dkk., 1993) dan 

SPICE (Marshall dan Mitchell, 2003) (Software 

Process Improvement and Capability dEtermination, 

El Emam et al., 1998; SPICE 2002). e-Learning 

Maturity Model (eMM) dibuat dan dikembangkan 

oleh S. Marshall dari Universitas Victoria, New 

Zaeland dan G. Mitchell dari Universitas Teknologi 

Queensland, Australia. 

Konsep CMM adalah bahwa model ini dirancang 

untuk memberikan teknik yang baik dalam praktek 

manajemen organisasi (Marshall dan Mitchell, 2003). 

Struktur dipecah di setiap tingkat menjadi beberapa 

area proses. Masing-masing area proses terorganisir 

menjadi beberapa bagian yang disebut fitur-fitur 

umum, yang digunakan untuk mengatur praktik 

kunci/pokok yang menyelesaikan tujuan dari area 

proses relatif. Model CMM dapat dilihat sebagai 

hirarki seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

Organized by

contain

indicate

achieve

address

describe

Maturity Level

Key Process 

Areas

Common 

Features

Key Practices

contain

Implementation or 

institutionalisation

Infrastructure or 

activities

Process capability

Goals 

 

Gambar 1 struktur hirarki CMM (Paulk dkk., 1993)
 

Kunci metodologi SPICE adalah dengan memperluas 

fleksibilitas dari CMM dengan menyediakan 

kerangka kerja untuk proses yang sistematis untuk 

meningkatkan perbaikan dalam sistem yang 

kompleks dan terjadi secara bertahap dan simultan 

dalam tingkatan yang berbeda (Marshall dan 

Mitchell, 2003). Berdasarkan model SPICE, praktek 

yang menghasilkan kemampuan perbaikan proses 

secara eksplisit diidentifikasi untuk beberapa kategori 

yang berdampak pada kemampuan proses organisasi. 

Deskripsi Kategori Proses untuk mengukur 

kapabilitas/kemampuan e-learning yakni: Learning 

(pembelajaran), Development (pengembangan), 

Support (dukungan), Evaluation (evaluasi), dan 

Organisation (organisasi). Dimana kategori proses 

Learning dalam eMM merupakan pengganti kategori 

proses Customer-Supplier dalam SPICE Model. 

Kombinasi dari CMM dengan SPICE sebagai dasar 

eMM menyediakan alat penilaian bagi institusi 

tentang kemampuan dalam melaksanakan proses, 

seperti dalam penyelenggaraan e-learning. Model ini 

juga menyediakan mekanisme sebagai panduan untuk 

meningkatkan kemampuan proses (Petch dkk., 2007). 

2.3. Proses eMM  

Proses adalah aspek dari seluruh kemampuan 

institusi untuk melakukan dengan baik di area proses 

yang ditentukan dan dalam e-learning secara 
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keseluruhan. Sedangkan dimensi menunjukkan 

tingkatan kemajuan yang mencerminkan kapabilitas 

proses dari sudut pandang yang sinergis yang terdiri 

dari penyampaian, perencanaan, definisi, manajemen, 

dan optimisasi. 

Secara garis besar proses eMM dibagi menjadi 5 

kategori proses (learning, development, support, 

evaluation, organisation) (Marshall, 2007), (Bacsich, 

2009). Setiap kategori proses terdiri dari sub proses-

sub proses (L1 s.d L10, D1 s.d D7, S1 s.d S6, E1 s.d 

E6, O1 s.d O9) yang berbeda-beda untuk tiap proses. 

Pada setiap sub proses terdiri dari 5 dimensi 

kapabilitas proses (delivery, planning, definition, 

management, optimmisation). Di setiap dimensi 

kapabilitas proses terdiri dari praktik-praktik yang 

penting (dicetak dengan huruf tebal) atau hanya 

berguna (dicetak dengan huruf biasa) dalam 

mencapai hasil-hasil dari proses-proses tertentu dari 

perspektif dimensi itu.  

Dalam penelitian ini subproses yang digunakan 

adalah L2, L3, L5, D5, S1, S2, S3, S4, E1, O6, O7, 

O8. Pembatasan subproses yang digunakan 

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan 

antara lain dengan wawancara, observasi, dan 

kuisioner managament awareness (memberikan 

justifikasi yang memadai dalam menetapkan ruang 

lingkup penelitian yang dilakukan) (Surendro, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 skema eMM
 

 

Tabel 2 

Proses eMM dan area proses yang digunakan 

Pembelajaran : Proses-proses yang secara langsung 

berpengaruh pada aspek pedagogi e-
learning 

L2. 
Para siswa disediakan mekanisme untuk 
berhubungan dengan staf pengajar dan siswa 

lainnya 

L3. 
Para siswa disediakan untuk pengembangan 

keterampilan e-learning 

L5. 
Para siswa menerima umpan balik di dalam 

pelaksanaan hasil matapelajaran 

Pengembangan : Proses-proses yang meliputi pembuatan 

dan pemeliharaan sumberdaya e-learning 

D5. 
Semua elemen dari infrastruktur e-learning secara 

fisik sudah handal, kuat, dan memenuhi syarat 

Dukungan : Proses-proses yang meliputi dukungan dan  

manajemen operasional e-learning 

S1. 
Para siswa disediakan asisten teknis ketika 

menggunakan e-learning 

S2. 
Para siswa disediakan dengan fasilitas 

perpustakaan ketika menggunakan e-learning 

S3. 
Data siswa tentang pertanyaan, dan keluhan 

dikumpulkan dan dikelola secara formal 

S4. 

Para siswa disediakan dengan layanan secara 

personal dan dukungan pembelajaran ketika 
menggunakan e-learning 

Evaluasi : Proses-proses yang meliputi evaluasi dan 
kontrol kualitas dari keseluruhan siklus hidup e-

learning 

E1. 

Para siswa dapat memberikan umpan balik secara 

teratur mengenai kualitas dan keefektifan di 

dalam e-learning 

Organisasi : Proses-proses yang berkaitan dengan 

perencanaan dan manajemen institusi 

O6. 

Para siswa disediakan dengan informasi tentang 

teknologi e-learning terlebih dahulu sebelum 

memulai mata pelajaran 

O7. 

Para siswa disediakan dengan informasi tentang 

pedagogi e-learning terlebih dahulu sebelum 
memulai mata pelajaran 

O8. Para siswa disediakan dengan informasi tentang 
administrasi terlebih dahulu sebelum memulai 

mata pelajaran 

2.4. Kapabilitas eMM 

Konsep kunci dari eMM adalah kapabilitas. 

Konteks kapabilitas dalam model ini adalah 

kemampuan dari institusi untuk memastikan bahwa 

desain e-learning, pengembangan dan penyampaian 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, staf, dan 

institusi (Marshall, 2007). Kapabilitas juga 

merupakan kemampuan institusi untuk secara terus-

menerus mendukung pembelajaran e-learning yang 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan 

perubahan yang terjadi di staf. 

Kapabilitas pada dimensi yang lebih tinggi yang 

tidak didukung oleh kapabilitas pada dimensi di 

bawahnya tidak akan memberikan hasil yang 

diinginkan; dan kapabilitas pada dimensi lebih 

rendah jika tidak didukung kapabilitas dimensi 

diatasnya akan bersifat ad-hoc, tidak stabil serta tidak 

responsif terhadap perubahan organisasi dan 

kebutuhan pembelajar. 
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Gambar 3 dimensi proses eMM
 

 

Tabel 3 

Dimensi kapabilitas
 

Dimensi 

Kapabilitas 
Keterangan 

Penyampaian Dimensi ini berhubungan dengan 

eMM

Learning 

Development 

Support 

Evaluation 

Organisation 

L1

L10

delivery

planning

definition

management

optimation

practice

etc

etc.

L1 s.d L10

D1 s.d D7

S1 s.d S6 

E1 s.d E3

O1 s.d O9
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Tahap 1

Profil

Profil UM

1.Renstra UM

2. Rencana Induk Pengembangan TIK UM

3. Pedoman Pendidikan UM

4. Wawancara Ketua TIK UM

5. Pengamatan E-Learning

1. Latar belakang

2. Masalah 

3. Tujuan

4. Keluaran

5. Batasan

Tahap 2

Studi Literatur
E-Learning eMM

Studi Literatur

Tahap 3

Identifikasi

Tempat 

PenelitianFasilitas 

E-Learning 

dan Renstra

Tahap 4

Pengumpulan 

data 

Dokumentasi 
Wawancara 

responden

Tahap 5

Analisis data  

Analisa 

dengan eMM

Keadaan yang 

diinginkan

Keadaan saat 

ini

Analisa gap 

yang ada

Susun aktifitas 

berdasar eMM

ROADMAP 

Berdasar 

eMM 

Mc Farlan
Diagram 

Ishikawa

Mc Farlan

Diagram 

Ishikawa

Dimensi 

Kapabilitas 
Keterangan 

(delivery) pembuatan dan penyampaian hasil. 

Pengukuran pada dimensi ini 
ditujukan untuk menentukan sejauh 

mana proses berjalan dalam institusi 

tersebut. Hal ini penting sebagai 

informasi bahwa institusi melakukan 
proses yang sangat efektif dalam 

dimensi ini, tetapi dengan tidak 

adanya kapabilitas pada dimensi lain 

akan ada resiko kegagalan atau 
penyampaian yang tidak 

berkelanjutan, serta adanya duplikasi 

sumber daya yang tidak perlu. 

Perencanaan 
(planning) 

Dimensi ini menilai pelaksanaan 

tujuan yang telah ditetapkan dan 

perencanaan proses. Pelaksanaan 
rencana yang telah ditetapkan untuk 

menghasilkan proses yang dapat 

dikelola secara lebih efektif dan 

dilaksanakan kembali jika berhasil.  

Pendefinisian 

(definition) 

Dimensi ini mencakup penggunaan 

standar institusional yang telah 
ditetapkan dan didokumentasikan, 

pedoman, template, dan kebijakan 

selama proses pelaksanaan. 

Pelaksanaan dapat berjalan efektif 
dalam dimensi ini jika memiliki 

ketentuan yang jelas bagaimana suatu 

proses harus dilakukan.  

Manajemen 

(management) 

Dimensi ini berkaitan dengan 

bagaimana institusi mengatur 

implementasi proses dan memastikan 
kualitas hasilnya. Kemampuan dalam 

dimensi ini mencerminkan tingkat 

pengukuran dan pengendalian hasil 

serta cara bagaimana aktivitas proses 
dilakukan oleh staf institusi. 

Optimisasi 

(optimisation) 

Dimensi ini terkait kemampuan 
institusi dengan pendekatan formal 

untuk memperbaiki kapabilitas yang 

diukur dalam dimensi lain dari proses 

ini . Kemampuan dalam dimensi ini 
mencerminkan budaya perbaikan 

yang berkelanjutan. 

2.5. Aktivitas eMM 

Aktivitas-aktivitas ini dimaksudkan untuk 

menangkap esensi utama dari proses dalam 

serangkaian pertanyaan yang dapat dinilai dengan 

mudah dalam konteks institusional. Aktivitas 

(Bacsich, 2009) ini dimaksudkan secara umum yang 

dapat mencerminkan penggunaan pedagogi yang 

berbeda, teknologi dan budaya organisasi. Tujuan 

dari eMM adalah untuk menilai kualitas proses. 

Fully Adequate

Adequate

Partially Adequate

Not Adequate

Not Assessed
 

Gambar 4 penilaian kapabilitas eMM
 

Penilaian di setiap aktivitas adalah pemering-

katan kinerja (performance) dari tidak diterapkan 

(not adequate) sampai diterapkan secara penuh (fully 

adequate). Peringkat di setiap dimensi dilaku-

kan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari institu-

si dan merupakan gabungan dari ada atau tidak dila-

kukannya aktivitas. 

a. Diterapkan secara penuh (fully adequate) 

Penilaian disini mengindikasikan bahwa hasil dari 

proses ini adalah jelas, terus dipertahankan dan 

dicapai.  

b. Diterapkan sebagian besar (largery adequate) 

Penilaian ini mengindikasikan bahwa hasil dari 

proses ini masih dicapai tapi masih diperlukan 

formalisasi untuk memastikan keberlangsungan, 

atau perlu perhatian yang lebih sistematis dari 

kekurangan aktivitas.  

c. Diterapkan sebagian (partially adequate) 

Penilaian disini mempunyai indikasi bahwa 

kelemahan besar atau keterbatasan dalam hasil 

praktek adalah kurangnya bukti 

d. Tidak diterapkan (not adequate) 

Penilaian disini menunjukkan belum adanya bukti 

praktek, atau tidak ada pengakuan dari hasil 

praktek dalam kegiatan kelembagaan.  

e. Tidak terukur (not assessed) 

Tidak bisa dinilai. 

3. Kerangka Penelitian 

Untuk memberikan alur berpikir yang logis dan 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian diperlukan suatu perancangan tahapan 

proses penelitian agar penelitian ini memiliki arah 

yang jelas, teratur, dan sistematis (Gambar 5).  
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Gambar 5 kerangka penelitian  

4. Pengukuran Kematangan Kapabilitas 

e-Learning UM 

eMM menyediakan tool untuk melakukan 

penilaian kapabilitas dalam microsoft excel (Hain dan 

Back, 2010), untuk membantu dalam proses 

pengukuran. Hasil pengukuran yang telah dilakukan 

dapat dilihat seperti pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 hasil  pengukuran eMM  

Nilai kematangan diperoleh dengan menghitung 

rerata dari nilai jawaban yang diberikan oleh para 

responden. Setelah mendapatkan nilai kematangan, 

selanjutnya dilakukan analisa gap yang ada dengan 

melakukan pembandingan antara nilai tingkat 

kematangan (maturity level) saat ini (existing 

condition) dengan yang diharapkan (expected 

condition). Hal ini dilakukan untuk mengetahui pada 

bagian mana kapabilitas proses yang sudah baik dan 

bagian mana kapabilitas proses yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk peningkatan agar 

sesuai dengan yang diharapkan. Dengan merancang 

langkah-langkah pengembangan e-learning dari 

analisa yang telah dilakukan, diharapkan dapat 

mengurangi gap yang terjadi. 

5. Perancangan Roadmap 

Aktivitas yang diperoleh dari hasil analisis 

dengan menggunakan eMM kemudian disusun 

menjadi sebuah roadmap pengembangan e-learning 

UM. Roadmap disusun berdasarkan lima kategori, 

yaitu pembelajaran, pengembangan, pendukung, 

evaluasi, dan organisasi. Sedangkan untuk tahapan 

pengembangan di dalam roadmap diambil dari lima 

dimensi kapabilitas dalam eMM, yaitu penyampaian, 

perencanaan, pendefinisian, manajemen, dan opti-

masi. 

 

Gambar 7 model roadmap  

 
Gambar 8 roadmap pengembangan e-learning UM  

6. Kesimpulan 

eMM adalah framework yang dapat digunakan 

sebuah institusi untuk mengukur sejauh mana 

(tingkat kematangan) kapabilitas e-learning yang ada 

apakah sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan 

pengajar, pembelajar, dan institusi. Hasil pengukuran 

akan memberikan informasi lengkap yang dapat 

digunakan sebagai panduan untuk merancang 

perencanaan strategis, operasional dan investasi 

dalam e-learning, atau merancang roadmap bagi 

institusi dalam meningkatkan kapabilitas proses e-

learningnya. 
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