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Abstrak 

Penerapan pembelajaran daring dimasa pandemik sangatlah dibutuhkan guna pemenuhan pembelajaran 

jarak jauh. Selama ini di Universitas Pakuan utamanya di Prodi Teknologi Komputer belum ada 

pengembangan pembelajaran daring (SPADA) pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) 

sehingga dibutuhkan pengembangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi berbasis elektronik. 

Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengembangkan system pembelajaran daring (SPADA) pada mata 

kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) dan menambah kreatifitas serta keterampilan dosen maupun 

mahasiswa dalam pemanfaatan dan penggunaan aplikasi elearning. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation), sebagai salah satu model pengembangan konten elearning. 

Hasil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menghasilkan 80% adanya peningkatkan keterampilan 

mahasiswa dalam menggunakan aplikasi elearning dimana mahasiswa lebih interaktif dalam proses 

pemahaman, praktik, demonstrasi dan implementasi dasar Teknologi Informasi berbasis teks, audio, video, 

animasi dan simulasi mengarah pada pemanfaatan Hardware Computer, Computer Networking, Internet of 

Things, Embeded System. Selain penelitian ini juga menghasilkan modul elearning yang dapat digunakan 

untuk level dosen dan mahasiswa Prodi Teknologi Komputer Program DIII Universitas Pakuan. 

Dalam pengembangannya team peneliti mengimplementasikan Mata Kuliah Daring Spada pada mata 

kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) dimana pembahasan materi mencakup perangkat keras 

komputer dan perkembangan perangkat lunak, pengantar sistem operasi, arsitektur sistem komputer, sistem 

bilangan, algoritma dan struktur data, pengantar pengolahan data, pengantar jaringan komputer dan 

komunikasi data, pengantar sistem informasi dan otomatisasi perkantoran, teknologi dan kehidupan 

masyarakat, pengantar grafika dan multimedia, dasar-dasar internet. 

Originalitas dari penelitian ini yaitu adanya pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas 

pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI) sehingga tercapainya peningkatan 

daya aksesibilitas, relevansi dan mutu pendidikan tinggi yang terpantau secara terbuka demi menghasilkan 

tenaga profesional dan terampil berpendidikan tinggi. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai Negara berkembang saat ini menghadapi era globalisasi yang menuntut agar setiap 

sumber daya manusia baik perorangan maupun kelompok untuk maju. Saat ini pembenahan tentang sistem 

pendidikan menuntut untuk meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih modern baik dari segi ilmu 

aplikatif dan daya kreativitas yang tinggi. Dalam meningkatkan sistem pembelajaran yang efektif tentu harus 

didukung dengan proses pembelajaran berbasis Teknologi elektronik, khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi salah satunya yang disebut dengan sistem pembelajaran elearning. Pustaka Sarana TIK yang 

digunakan dalam aktivitas sehari-hari diciptakan   tidak   murni   untuk   pendidikan.   Namun, 

ketidakmurniaan ini memberikan tantangan bagi guru maupun dosen dalam bidang pendidikan fisika untuk 

mengeksplorasi   keefektifan   penggunaan   TIK   tersebut dalam    kegiatan    pembelajaran. Berbagai 

penelitian dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh penerapan TIK dalam pembelajaran 

(Kaware, S. S., 2015), (Brun, M, 2014), (Megeid, N. S. A, 2014). 
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Dampak kegiatan pembelajaran yang menggunakan fasilitas dalam jaringan (daring) juga telah diteliti 

(Kaware dan San 2015) serta Wang (2011) menemukan bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran 

memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa dalam mengakses sumber informasi untuk belajar (Kaware, 

S. S., 2015), (Wang, T, 2011). 

Sebanyak 90% guru dan 79% murid memilih Elearning sebagai media pembelajaran (Parjanto dan 

Ferdiana, 2015). Ddilihat dari hasil belajar siswa sebelum menggunakan Elearning hasil belajar siswa rata-

rata 66,79 setelah pembelajaran menggunakan media Elearning hasil belajar siswa meningkat menjadi 80,10 

(Putri et al, 2017). Guru dan murid tidak perlu lagi bertatap muka langsung, namun demikian interaksi dapat 

dilakukan lewat bantuan aplikasi yang digunakan pada Elearning (Septanto, 2015). Melihat siswa yang dekat 

dengan internet dan maraknya penggunaan situs-situs jejaring sosial dalam kehidupan sehari-hari 

memungkinkan guru untuk membuat kelas virtual menggunakan salah satu situs pembelajaran bersifat maya 

bertajuk Edmodo yang memiliki tampilan identik dengan Facebook (Wirda, et al, 2014). Berbagai sistem 

pembelajaran online dibuat dan banyak juga lembaga atau institusi pendidikan yang mulai menerapkan dan 

menambahkan sistem elearning dalam pembelajaran formal dan regular (Dharmawati, 2017). Selain itu, tugas 

yang diberikan melalui fitur assignment dan quiz yang memiliki batas waktu pengerjaan, sehingga dapat 

melatih kedisiplinan, dalam mengerjakan tugas (Irmade dan Widjanarko, 2017). 

Tiga puluh dua responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah calon guru fisika di jurusan fisika 

FMIPA UM. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini berupa angket, observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari penggunaan WA bagi keaktifan 

mahasiswa dalam berdiskusi serta kuliah baik dalam perkuliahan tatap muka maupun dalam jaringan 

(daring). Mahasiswa juga merasa perlu untuk mencoba menerapkan penggunaan WA dalam kegiatan 

pembelajaran kelak maupun dalam perkuliahan lain. Kedekatan serta diskusi antar mahasiswa dan dosen-

mahasiswa dapat terjadi dengan baik serta meningkatkan motivasi belajar mahasiswa (Khusaini, 2017). 

Beberapa metode juga diimplementasikan dalam penerapan daring. Metode Edmodo merupakan wahana 

komunikasi dan diskusi yang sangat efiesien untuk para guru dan murid (Sucahyono, 2016). 

Dari beberapa sumber penelitian sebelumnya telah disampaikan bahwa salah satu cara peningkatan 

pembelajaran yang efektif dan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi berbasis elektronik yaitu 

dengan menerapkan pembelajaran elearning. Sistem pembelajaran ini dapat diterapkan kedalam beberapa 

Mata Kuliah salah satunya Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Salah satu manfaat yang didapat 

adanya sistem e-lerning diharapkan pertukaran pendapat, ide dan ilmu pengetahuan antar perguruan tinggi 

maupun masyarakat akan membawa dampak baik pada perkembangan Budaya, social dan ekonomi 

masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sistem pembelajaran e-lerning mempunyai dampak baik bagi 

mahasiswa selain membuka wawasan siswa sistem ini juga mengetahui perkembangan teknologi yang 

semakin modern. Selain itu sistem pembelajaran e-lerning tersebut merupakan sistem pembelajaran yang 

strategis dengan sistem tidak hanya sebatas pengajaran didalam ruangan tetapi interaksi juga dapat dilakukan 

dengan jarak jauh. Usaha pemerintah dalam mendorong sistem pendidikan yang didorong Kementrian Ristek 

Dikti melalui inovasi adalah pemerataan pelaksanaan pembelajaran daring. 

Ide pembelajaran daring sangat didukung oleh sejak tahun 2014–2015 Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi melalui Direktur Pembelajaran, telah melakukan rintisan penerapan Pembelajaran Daring Indonesia 

Terbuka dan Terpadu (PDITT). Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang penerapan pembelajaran daring 

tersebut berganti nama menjadi Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses belajar mahasiswa terhadap mata kuliah bermutu dari dosen-dosen Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia. SPADA Indonesia diluncurkan 

secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014. Hingga 2017 telah 

melibatkan sebanyak 51 PT baik negeri maupun swasta. Tantangan setiap pengelola PT untuk lebih Inovatif 

dan kreatif, PT dituntut untuk dapat meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk 

menghasilkan tenaga professional yang terampil berpendidikan tinggi.   

Universitas Pakuan (Unpak) telah merintis perkuliahan daring pada sejak 2009. Rintisan ini masih 

terbatas dilakukan di  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Pascasarjana. Pembelajaran 

secara daring masih terbatas pada perwakilan satu matakuliah tiap program studi. Fungsi pembelajaran daring 

ini hanya sebagai pengayaan aktivitas belajar mandiri mahasiswa. Pengembangan pembelajaran daring 

dikembangkan pada tahun 2013, saat Unpak mendapatkan hibah institusi. Salah satu program yang diusulkan 

adalah pengembangan pembelajaran daring di tiga fakultas, meliputi prodi Pendidikan Bahasa Inggris, prodi 

Akuntansi dan Ilmu Komputer. Rintisan berikutnya mendapat penguatan saat dua matakuliah terbuka 

disetujui oleh Direktorat Belmawa pada tahun 2016. Matakuliah terbuka yang dimaksud adalah Bahasa 

Inggris dan Pemerograman Web yang  dapat diakes melalui kuliaherbuka.dikti.go.id/s.  



  

 

Komitmen Unpak untuk pengembangan pembelajaran daring semakin diperkuat dengan adanya Surat 

Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor : 41.1/SK/REK/V/2016 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, 

yang mengijinkan program studi menerapkan pembelajaran daring diterapkan secara penuh atau sebagian 

dalam matakuliah di program studi dengan tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester. Salah satu 

implementasi komitmen tersebut maka sebagian kecil program studi di Unpak telah mendaftarkan matakuliah 

terbuka di PDITT Dikti dengan link elearning.unpak.ac.id pada tahun 2015. Mata kuliah terbuka yang 

ditawarkan adalah pembelajaran bahasa Inggris Umum, Matematika Dasar dan Pemrograman Web. Pada 

tahun 2017 kembali Universitas Pakuan menambah koleksi mata kuliah Blended Learning melalui Hibah 

SPADA yang diberikan kepada Program Studi Teknik Komputer D3, untuk mata kuliah Metode Penelitian. 

Salah satu usaha utamanya dalam memberikan pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas 

pembelajaran pada Program Studi Teknologi Komputer Universitas Pakuan team penelitian membuat 

penelitian pengembangan inovasi teknologi pembelajaran daring. Aplikasi pembelajaran daring  

diimplementasikan untuk meningkatkan daya aksesibilitas, relevansi dan mutu pendidikan tinggi yang 

terpantau secara terbuka demi menghasilkan tenaga profesional dan terampil berpendidikan tinggi. Dalam 

pengembangannya team peneliti mengimplementasikan Mata Kuliah Daring Spada pada mata kuliah 

Pengantar Teknologi Informasi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Learning Management System (LMS) 
Learning management system (LMS) adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan 

administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar online, 

Elearning dan materi-materi pelatihan. LMS adalah infrastruktur yang memberikan dan mengelola konten 

pembelajaran, mengidentifikasi dan menilai tujuan pembelajaran, mengembangkan segala kemajuan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran serta mengumpulkan dan menyajikan data untuk mengawasi proses belajar 

secara keseluruhan (Waston, 2007). 

2. Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, mulai dari internet, jaringan nirkabel (wireless), 

hingga telpon digital telah dan terus mengubah dunia bisnis. Para pebisnis mendapatkan manfaat yang luar 

biasa dalam penciptaan produk ini. Konsep dasar SMI diuraikan dengan mengintegrasikan elemen 

manajemen, organisasi dan teknologi. Keuunggulannya adalah penekanannya pada aspek global , proses 

bisnis, manajemen proyek, dan orientasi karier bisnis masa depan terkait sistem informasi. Bahkan topik-

topik terbaru juga telah dibahas , seperti Wiki, Blog, virtualisasi, dan outsourcing (Laudon, Kenneth C. Jane 

P. Laudon, 2008). 

3. Elearning 
ELearning adalah segala pemanfaatan teknologi internet dan web untuk menciptakan pengalaman 

belajar. Lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemudahan bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja 

(Sucahyono, 2016). 
4. Topologi Jaringan 

Topologi jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan 

merupakan representasi geometri dari hubungan antar perangkat (terminal komputer, repeaters, bridges) satu 

dengan lainnya (Green, 1985:22). 

5. Metode pendekatan model ADDIE 

Metode ADDIE adalah metode yang digunakan untuk implementasi pembelajaran dengan proses terdiri dari 

Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. 

 

III. METODOLOGI 

Proses pengembangan matakuliah daring–blended untuk Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi 

ini akan dilakukan melalui pendekatan model ADDIE  (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation), sebagai salah satu model pengembangan konten elearning. 

a. Tahapan Analysis (Analisis) 

Kegiatan akan diawali dengan proses analisis situasi dan kondisi, yang meliputi aktivitas konsolidasi 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan mata kuliah daring blended. Proses pertama dilakukan 

dengan pemilihan mata kuliah dan program studi yang akan mengimplementasi matakuliah daring blended.  

 

 



 

b. Tahapan Design (Perancangan) 

Pada kegiatan perancangan Mata Kuliah Daring Blended untuk Mata Kuliah Pengantar Teknologi 

Informasi ini diawali dengan proses perumusan dan singkronisasi Silabus dan Deskripsi Mata Kuliah dengan 

Tujuan dan Kompetensi Umum serta Kompetensi Khusus Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi. 

Silabus dan Deskripsi mata kuliah ini akan diunggah ke portal elearning unpak melalui URL 

elearning.unpak.ac.id.  

Tahapan perancangan mata kuliah daring-blended untuk Mata Kuliah Pengantar Teknologi 

Informasi ditampilkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Perancangan Matakuliah 

c. Tahapan Development (pengembangan) 

Proses pengembangan mekanisme Mata Kuliah Daring Blended untuk Mata Kuliah Pengantar 

Teknologi Informasi ini mengacu pada standar prosedur operasional dan sistem monitoring evaluasi kualitas  

elearning. Tahapan pengembangan secara lengkap disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Proses Pengembangan Konten Matakuliah 

Adapun tahapan ADDIE berikutnya yang mencakup implementation (implementasi)  dan evaluation 

(evaluasi) dibahas pada bagian Tahapan Penyelenggaraan Perkuliahan. 
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Penyelenggaraan Perkuliahan  

Pada tahap penyelenggaraan perkuliahan matakuliah daring blended Mata Kuliah Pengantar Teknologi 

Informasi akan dilakukan terdiri dari beberapa tahapan (seperti ditunjukkan pada Gambar 3) diantaranya, 

sebagai berikut : 

1. Konsolidasi Tim Pengampu Matakuliah, Tim Tutor, Pengelola SIMAK dan LMS 

2. Registrasi peserta mata kuliah Daring Blended; 

3. Pembelajaran (tutorial, latihan mandiri atau pun latihan terbimbing dengan menggunakan mekanisme 

perpaduan tatap muka (konvensional) maupun dengan elearning; 

4. Evaluasi hasil pembelajaran. 

 
Gambar 3. Tahapan Penyelenggaraan Perkuliahan Daring Blended 

 

Implementasi atau Penyelenggaran Perkuliahan Daring Blended 

Tim Penyelenggara 

Dosen pengampu dan tim tutor sebagai pengembang matakuliah daring blended untuk Mata Kuliah 

Pengantar Teknologi Informasi perlu mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi. Tim SIMAK 

berkonsolidasi dengan Tim  LMS penyelenggara serta dosen pengampu dan tutor membuat matakuliah daring 

pada prodi yang setujui berikut nama, kode, dosen mata kuiliah, dan proses awal pelaksanaan. Dosen 

pengampu dan tutor diminta mengunggah materi/konten pembelajaran mata kuliah daring blended yang telah 

disetujui. Dosen pengampu dan tutor mata kuliah untuk mendaftarkan mata kuliah daring blended di PDITT 

dengan memberikan user dan password PDITT disetujui. Konten matakuliah daring blendedmemuat 

informasi yang rinci (memuat nama, kode, sks, deskripsi, learning outcome, dosen pengampu), jelas dan 

mudah diakses melalui portal/website aggregator oleh calon peserta mata kuliah daring blended PDITT.  

 
Gambar 4. Alur penyelenggaraan matan blended kuliah daring keseluruhan 
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IV. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil dari pengembangan matakuliah daring–blended pada Mata Kuliah Pengantar Teknologi 

Informasi ini dapat dilihat dari beberapa tampilan userinterface dibawah ini :  

 

Gambar 5. Halaman Utama ELearning UNPAK 

 

Gambar 6. Login Elearning 

 

 

Gambar 7. Mata Kuliah Daring Blended yang dipilih mahasiswa 



  

 

 

Gambar 8. Enrolment key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Peserta Mata Kuliah Daring Blended Pengantar Teknologi Informasi (PTI) 



 

Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran akan diawali dengan akses ke halaman awal Mata Kuliah Daring Blended 

Pengantar Teknologi Informasi (Gambar 10).  

 

Gambar 10. Halaman awal 

 

Gambar 11. Pertemuan pertama 

 

Gambar 12. Contoh Materi Pada Setiap Pertemuan Yang Telah Diupload  



  

 

 

Gambar 13. Contoh Upload Ujian UTS Pada Pertemuan Ketujuh 

 

Gambar 14. Contoh Upload Ujian UAS Pada Pertemuan Kelima Dan Keempatbelas 

 

Gambar 15. Contoh Upload Ujian UAS Pada Pertemuan Keenambelas 

 

V. KESIMPULAN 
 

Hasil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menghasilkan 80% adanya peningkatkan keterampilan 

mahasiswa dalam menggunakan aplikasi elearning dimana mahasiswa lebih interaktif dalam proses 

pemahaman, praktik, demonstrasi dan implementasi dasar Teknologi Informasi berbasis teks, audio, video, 

animasi dan simulasi mengarah pada pemanfaatan Hardware Computer, Computer Networking, Internet of 

Things, Embeded System. Selain penelitian ini juga menghasilkan modul elearning yang dapat digunakan 

untuk level dosen dan mahasiswa Prodi Teknologi Komputer Program DIII Universitas Pakuan. Rancangan 

pembelajaran mata kuliah daring blended Pengantar Teknologi Informasi telah mengikuti panduan PEDATI 

dan disesuaikan dengan kondisi infrastruktur serta jenis materi yang disampaikan. Evaluasi efektivitas 

kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap setiap pertemuan. Media evaluasi tiap pertemuan telah dirancang 

baik melaui quiz, penugasan mandiri atau pun kelompok, baik dilakukan secara sinkron langsung, sinkron 

maya, maupun yang dilakukan melalui asinkron. 
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