
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MT 137 

      

  

Model Evaluasi E-Learning Maturity 

di Sekolah Menengah Atas Kota Yogyakarta 
 

Nur Hadi Waryanto, Nur Insani, Retno Subekti 
Jurusan Pendidikan Matematika, FMIPA, UNY 

 
Abstrak - Pemanfaatan e-learning khususnya IT dalam kurikulum 2013 adalah suatu 

keharusan dalam semua mata pelajaran di sekolah. Untuk melakukan evaluasi E-Learning 

Maturity diperlukan suatu model. Model evaluasi dikembangkan untuk melakukan evaluasi 

tingkat kematangan penerapan e-learning di Sekolah Menengah Atas Kota Yogyakarta. 

Model yang dikembangkan merupakan pengembangan model evaluasi e-learning maturity 

Marshall dan Mitchell. Model Marshall dan Mitchell mengukur tingkat kematangan e-learning 

yang terdiri dari 5 proses, 35subproses dan 5 dimensi. 

eMM merupakan sebuah model pendekatan yang khusus dikembangkan untuk digunakan 

dalam menilai dan membandingkan kapabilitas e-learning sebuah institusi agar pengembangan 

dan dukungan terhadap program e-learning dapat berkesinambungan. Fokus dari tujuan eMM 

ini tidak terlalu tinggi, eMM mengubah kondisi suatu organisasi sehingga e-learning dapat 

disampaikan secara berkelanjutan dan dikemas dengan kualitas tinggi sebanyak mungkin 

kepada siswa 

Kata Kunci : e-learning, maturity, model 

 

I. Pendahuluan 

 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology atau 

ICT) serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara dalam 

melakukan berbagai aktivitas pada hampir semua bidang kehidupan. Termasuk dalam bidang pendidikan, 

perkembangan ICT memberikan kesempatan yang semakin luas untuk dimanfaatkan dalam mendukung 

proses belajar mengajar maupun untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan. E-learning 

(electronic learning) adalah salah satu aspek penerapan ICT di institusi pendidikan. E-learning 

didefinisikan sebagai penyampaian konten pembelajaran atau pengalaman belajar secara elektronik 

mengunakan komputer dan media berbasis komputer. 

Namun penyediaan infrastruktur teknologi dan pelatihan SDM sama sekali belum menjamin 

keberhasilan e-learning. Di lain pihak, kultur organisasi dan faktor leadership memiliki pengaruh yang 

besar terhadap keberhasilan e-learning. Pengamatan sepintas menunjukkan bahwa tidak semua 

persyaratan untuk memanfaatkan e-learning dalam proses pembelajaran secara optimal telah dipenuhi.  

Berdasarkan skor tingkat kesiapan dari delapan kategori E-learning Readiness (ELR) Model 

Chapnick, diperoleh skor total E-learning Readiness untuk SMP-SMP di Kota Yogyakarta sebesar 114,87 

[1]. Dengan kata lain, SMP-SMP di Kota Yogyakarta secara keseluruhan cukup siap untuk menerapkan e-

learning dalam proses pembelajaran berdasarkan skor ELR Model Chapnick dan  secara sociological 

sudah siap untuk menerapkan e-learning dalam proses pembelajaran atau menunjukkan bahwa aspek  

interpersonal lingkungan SMP di Kota Yogyakarta, di mana program akan diimplementasikan, sudah 

sangat siap [1].  

Setelah diketahui tingkat kesiapan dalam menerapkan e-learning maka dalam penerapannya 

diperlukan suatu guideline untuk pengembangan e-learning di sekolah menengah. Guideline ini 

digunakan sebagai dasar pengembangan e-learning sehingga dapat meminimalkan kendala-kendala yang 

timbul saat pengembangan e-learning menengah 

Renstra diknas mengamanatkan bahwa upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing 

pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program diantaranya pendayagunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pendidikan, termasuk e-learning. Seiring perkembangan teknologi 

informasi dan tuntutan kemajuan teknologi, saat ini sebagian sekolah menengah telah banyak yang 

menerapkan ICT khususnya e-learning dalam proses pembelajaran di sekolah.   

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya e-learning dalam pembelajaran 

menjadi kebutuhan yang penting, dalam menyelenggarakan pendidikan abad XXI. Apalagi pada 

perubahan Kurikulum 2013 yang segera dilaksanakan, pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi 
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informasi dan komunikasi (TIK) khususnya e-learning sudah merupakan suatu keharusan. untuk 

pembelajaran. Teknologi sudah tidak dapat dipisahkan dari generasi muda sekarang, sehingga untuk 

mendukung suksesnya pembelajaran, sekolah harus siap dengan tren pemanfataan TIK. Adalah tugas para 

pendidik untuk mempersiapkan dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik serta didukung dengan isi 

atau yang baik pula. Sayangnya penerapan e-learning tersebut lebih banyak tidak melalui persiapan yang 

matang. Penerapan e-learning yang tidak matang, akan memberikan peluang yang cukup besar akan 

kegagalan pembelajaran yang berlangsung, dan secara umum merupakan kegagalan dalam menerapkan e-

learning. Kegagalan penerapan e-learning akan menyebabkan kerugian yang cukup besar, baik kerugian 

material (financial), waktu dan sumber daya pendukung lainnya.  

Untuk meminimalisir kegagalan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh 

terhadap penerapan e-learning dalam proses pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi tersebut, 

diperlukan suatu metode atau model evaluasi penerapan e-learning dalam proses pembelajaran. Salah satu 

bentuk evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat kematangan (maturity) 

dari penerapan e-learning. Tingkat maturity ini diperlukan untuk mengetahui aspek atau kategori apa 

yang telah mencapai tingkat kematangan yang baik dan kategori apa yang masih perlu ditingkatkan 

tingkat kematangannya agar tidak mengalami kegagalan dan penerapan e-learning dapat berlangsung 

dengan sukses. Berdasarkan tingkat kematangan dari aspek-aspek dalam penerapan e-learning tersebut, 

maka aspek yang tingkat kematangannya rendah dapat diberikan rekomendasi-rekomendasi untuk 

meningkatkan kematangan aspek tersebut agar tidak mengalami kegagalan. Hasil evaluasi yang dilakukan 

kemudian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan guideline pengembangan e-learning. 

 

II. Kerangka E-Learning 

 

Untuk mengembang suatu e-learning, terdapat delapan dimensi yang harus diperhatikan. 

Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan saling berpengaruh dalam suatu sistem [2] : 

1) Institutional 

Adanya unsur penyelenggara yang mengelola masalah administrasi, akademik, dan pelayanan 

kepada siswa. 

2) Management 

Adanya unsur pengelolaan yang berhubungan dengan pembelajaran dan pendistribusian informasi. 

3) Technological 

Adanya infrastuktur untuk mendukung sistem penyelenggaraan e-learning, yang meliputi 

perencanaan dan penyiapan infrastuktur hardware dan software. 

4) Pendagogical 

Adanya proses mengajar dan pembelajaran yang mencakup analisis isi, analisis sasaran, analisis 

tujuan, analisis media, desain pembelajaran, pengorganisasian, dan strategi pembelajaran. 

5) Ethical 

Adanya etika penyelenggaraan e-learning, yang mencakup sosial dan pengaruh politik, 

keanekaragaman budaya, bias, keanekaragaman geografis, keanekaragaman siswa, kondisi 

kemajuan TIK, dan masalah hak cipta. 

6) Interface design 

Adanya desain tampilan situs, isi, navigasi, aksesibilitas, dan interaktifitas. 

7) Resource support 

Adanya online support dan sumber daya yang dapat membantu pembelajaran e-learning. 

8) Evaluation 

Adanya evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran e-learning yang memuat penilaian 

terhadap siswa dan evaluasi pembelajaran dalam e-learning itu sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka E-Learning 
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III. Kegagalan E-Learning 

 

Penerapan e-learning yang tidak matang, akan memberikan peluang yang cukup besar akan 

kegagalan pembelajaran yang berlangsung, dan secara umum merupakan kegagalan dalam menerapkan e-

learning. Kegagalan penerapan e-learning akan menyebabkan kerugian yang cukup besar, baik kerugian 

material (financial), waktu dan sumber daya pendukung lainnya.  

Hills dan Overton [3]  menyebutkan bahwa terdapat 33 penyebab kegagalan e-learning, 

penyebab kegagalan tersebut dibagi menjadi : 

1. Poor alignment to needs 

2. Communication 

3. Lack of implementation skill 

4. Poor Implementation Process 

5. Management Commitment 

6. Scalabillity 

7. Support 

8. Technology 

 Untuk meminimalisir kegagalan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh 

terhadap penerapan e-learning dalam proses pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi tersebut, 

diperlukan suatu metode atau model evaluasi penerapan e-learning dalam proses pembelajaran. 

 Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat 

kematangan (maturity) dari penerapan e-learning. Tingkat maturity ini diperlukan untuk mengetahui 

aspek atau kategori apa yang telah mencapai tingkat kematangan yang baik dan kategori apa yang masih 

perlu ditingkatkan tingkat kematangannya agar tidak mengalami kegagalan dan penerapan e-learning 

dapat berlangsung dengan sukses. Berdasarkan tingkat kematangan dari aspek-aspek dalam penerapan e-

learning tersebut, maka aspek yang tingkat kematangannya rendah dapat diberikan rekomendasi-

rekomendasi untuk meningkatkan kematangan aspek tersebut agar tidak mengalami kegagalan. 

 

IV. Capability Maturity Model 

 

Capability Maturity Model disingkat CMM adalah suatu model kematangan kemampuan 

(kapabilitas) proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. 

Pengembangan model ini dimulai pada tahun 1986 oleh SEI (Software Engineering Institute) Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh, Amerika Serikat. 

CMM awalnya ditujukan sebagai suatu alat untuk secara objektif menilai kemampuan kontraktor 

pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang 

pengembangan perangkat lunak, model ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model umum yang 

membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya rekayasa 

perangkat lunak, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi informasi, serta 

manajemen sumber daya manusia. 

Secara umum, maturity model biasanya memiliki ciri sebagai berikut: 

1. Proses pengembangan dari suatu organisasi disederhanakan dan dideskripsikan dalam wujud 

tingkatan kematangan dalam jumlah tertentu (biasanya empat hingga enam tingkatan) 

2. Tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus 

diraih. 

3. Tingkatan-tingkatan yang ada disusun secara sekuensial, mulai dari tingkat inisial sampai pada 

tingkat akhiran (tingkat terakhir merupakan tingkat kesempurnaan) 

4. Selama pengembangan, sang entitas bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya 

tanpa boleh melewati salah satunya, melainkan secara bertahap berurutan. 

Pada tahun 2000 CMM dileburkan ke dalam CMMI (Capability Maturity Model Integration). 

Peleburan ini disebabkan karena adanya kritik bahwa pengaplikasian CMM di pengembangan perangkat 

lunak khususnya bisa menimbulkan masalah karena model CMM yang belum terintegrasi di dalam dan di 

seantero organisasi. Ini kemudian memunculkan beban biaya dalam hal pelatihan, penaksiran kinerja, dan 

aktivitas perbaikan. 

 Namun CMM masih tetap digunakan sebagai model acuan teoritis di ranah publik untuk konteks 

yang berbeda. CMM sendiri telah diganti namanya menjadi SE-CMM (Software Engineering CMM). Jika 

disetarakan dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Internasional (ISO) maka CMM 

dapat disetarakan dengan ISO 9001 (bagian dari seri ISO 9000). Perbedaan yang cukup mendasar antara 

CMM dan ISO 9001 adalah pada fokus item pengujian atas sebuah proyek pengembangan aplikasi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SEI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontraktor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekayasa_sistem&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
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perangkat lunak komputer. ISO 9001 lebih fokus pada standar minimum yang wajib dipenuhi dalam 

proses pengembangan software yang berkualitas. Sedangkan CMM dikembangkan sebagai framework 

yang dapat digunakan secara berkelanjutan dalam peningkatan proses dibandingkan hanya sekedar 

menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi dalam memenuhi sebuah software yang berkualitas 

 

V. E-learning Maturity Model 

 

E-learning Maturity Moodel (EMM) dikembangkan di Selandia Baru berdasarkan dua model 

komplementer Capability Maturity Model (CMM) dari Software Engineering Institute (SEI 2002) dan 

SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) [4] 

Maturity Model adalah suatu model kesuksesan yang digunakan oleh suatu organisasi yang 

digunakan untuk meningkatkan proses organisasi, produk, dan pelayanan. Sebagian besar institusi 

pendidikan yang menerapkan online course dalam pembelajaran, maturity model didesain untuk 

merencanakan dan menilai online course tersebut untuk meningkatkan kematangan dalam penerpan e-

learning [5].  

Maturity Model yang melibatkan proses dan kinerja yang tinggi terbukti berguna bagi individu 

dan organisasi untuk menilai sendiri tingkat kematangan dari beberapa aspek yang telah ditetapkan. Suatu 

institusi pendidikan (PT dan sekolah) berusaha untuk meningkatkan penerapan e-learning-nya, sehingga 

diperlukan suatu informasi tentang sikap, kepuasan dan hasil pembelajaran dari seluruh komponen yang 

ada dalam institusi tersebut.  Suatu model maturity dapat membantu institusi pendidikan untuk menilai 

penerapan e-learning-nya khususnya tingkat kematangan dan memberikan  rekomendasi tentang tingkat 

prioritas perbaikan untuk meningkatkan tingkat kematangannya [5]. 

Online Course Design  Maturity Model  (OCDMM) mempunyai lima level maturity (Neuhauser, 

2004). Stuktur level maturity OCDMM menurut Neuhauser [5] adalah : 

1. Level 1 (Initial) 

2. Level 2 (Exploring) 

3. Level 3 ( Awakening) 

4. Level 4 (Strategizing) 

5. Level 5 (Integrating Best Practices) 

Menurut Neuhauser (2004) key prosess areas dari model OCDMM ini diidentifikasi dari kajian 

literatur terbaik dalam desain course online. Key process areas ini dikategorikan dalam lima area. Setiap 

process area di setiap tingkat kematangan mengidentifikasi praktek sekelompok kegiatan yang dilakukan 

secara kolektif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk meningkatkan 

kemampuna kinerja. Key process area terlihat seperti Gambar 2. 

 
Gambar 2. Relationship of OCDMM Components. 
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Marshall mengemukanan bahwa  meskipun adopsi e-learning sangat luas di dunia pendidikan, 

tetapi hal ini tebukti baik dan efektif untuk menyampaikan nilai –nilai pendidikan dan cukup efisien 

dalam penggunaan  komponen sumber daya dalam institusi pendidikan tersebut, walaupun dalam 

implementasinya hal  ini sangat sulit [6]. Kesulitan-kesulitan ini muncul karena penciptaan, pemanfaatan 

dan dukungan fasilitas e-learning membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan teknis, pertimbangan 

intitusi dan juga aspek pedagosis. 

Meskipun adopsi e-learning luas di kalangan institusi pendidikan, memastikan bahwa itu adalah 

baik efektif dalam menyampaikan nilai pendidikan dan efisien dalam penggunaan sumber daya organisasi 

tetap merupakan tugas yang sulit. Kesulitan-kesulitan ini muncul karena penciptaan, pemanfaatan dan 

dukungan fasilitas e-learning membutuhkan keseimbangan antara faktor teknis, pertimbangan organisasi 

dan pedagogis. Kesulitan-kesulitan tersebut jika tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan kegagalan 

dalam implementasi e-learning. . Hills dan Overton [3] menyebutkan bahwa terdapat 33 penyebab 

kegagalan e-learning, penyebab kegagalan tersebut dibagi menjadi 8 kategori, yaitu : 

1. Poor alignment to needs 

2. Communication 

3. Lack of implementation skill 

4. Poor Implementation Process 

5. Management Commitment 

6. Scalabillity 

7. Support 

8. Technology 

Selain itu berdasarkan 33 kegagalan yang terbagi dalam 8 kategori tersebut, Hill dan Overton [3] 

mengelompokkan lagi dalam 6 Warning Zones. Keenam Warning Zones tersebut adalah : 

1. Warning Zone 1 – Poorly Defined Business Need 

Penyebab umumnya adalah : 

• proyek tidak sesuai dengan kebutuhan; 

•  tidak ada target  (atau target kurang jelas); 

•  tidak adanya kontrol dari pimpinan; 

•  Aktivitas yang sering muncul adalah ‘a cottage activity' yang  didorong oleh antusiasme lokal 

terhadap teknologi. 

2. Warning Zone 2 – Lack of Hybrid Skills for Learning Professionals 

3. Warning Zone 3 – Poor Project Planning and Management 

4. Warning Zone 4 – Lack of Involvement With Key Stakeholders 

5. Warning Zone 5 - Failure to Understand The Learner’s Environment 

6. Warning Zone 6 - Failure to Demonstrate Value 

Menurut Marshall dan Mitchell [7], E-learning Maturity Model (EMM) menyediakan sarana 

dimana lembaga dapat menilai dan membandingkan kemampuan mereka untuk secara berkelanjutan 

mengembangkan, menyebarkan dan mendukung e-learning. Capability mungkin merupakan konsep yang 

paling penting yang tergabung dalam eMM.. Hal ini menggambarkan kemampuan institusi untuk 

memastikan bahwa desain e-learning, pengembangan dan penyebaran sudah  memenuhi kebutuhan staf, 

peserta didik dan institusi. Dalam hal ini, kemampuan termasuk kemampuan institusi untuk 

mempertahankan -elearning delivery dan dukungan proses pembelajaran  karena permintaan 

perkembangan  dan perubahan staff dalam institusi [7]. E-learning Maturity Model (eMM) mempuyai 5 

dimensi capability. Dimensi tesebut adalah : 

1. Delivery  

Berkaitan dengan penciptaan dan penyediaan proses hasil. Penilaian dimensi ini ditujukan  untuk 

menentukan sejauh mana proses ini terlihat beroperasi dalam lembaga. 

2. Planning 

Menilai penggunaan tujuan yang telah ditetapkan dan rencana dalam melakukan pekerjaan. 

Penggunaan rencana yang telah ditetapkan berpotensi membuat proses yang lebih dapat dikelola 

secara efektif dandireproduksi jika berhasil. 

3. Definition 

Meliputi pendefinisian penggunaan secara kelembagaan dan pendokumentasian standar, pedoman, 

template dan kebijakan selama proses implementasi. 

4. Management 

Berkaitan dengan bagaimana lembaga mengelola pelaksanaan proses dan memastikan kualitas hasil. 

Kemampuan dalam dimensi ini mencerminkan pengukuran dan kontrol dari hasil pemrosesan 
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5. Optimisation 

Menangkap sejauh mana institusi formal yang menggunakan pendekatan model ini untuk 

meningkatkan proses kegiatan. Kemampuan ini mencerminkan budaya perbaikan yang 

berkelanjutan. 

(Marshall dan Mitchell, 2007) 

 

 
Gambar 3. eMM Process Dimension 

 

Selain itu eMM membagi kemampuan lembaga untuk mempertahankan dan memberikan e-

learning menjadi lima kategori proses utama  yang menunjukkan saling keterkaitan antar proses. Kategori 

proses utama tersebut seperti terlihat dalam tabel 

 
Tabel 1. Kategori Proses eMM 

 

 

VI. Model Evaluasi E-Learning Maturity Sekolah Menengah Atas Kota Yogyakarta 

 

Model Marshall dan Mitchell mengukur tingkat kematangan e-learning yang terdiri dari 5 proses 

category, 35subproses dan 5 dimensi capabilty. Lima proses category adalah : 

a. Learning 

b. Development 

c. Support 

d. Evaluation 

e. Organization 

Sedangkan 5 dimensi capabilty adalah delivery, planning, definition, management, optimation. Model 

eMM Marshal and Mitchell terdiri 5 capabilty assesment yaitu Fully Adequate, Largely Adequate, Partial 
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Adequate, Not Adequate, Not Assesment. Lima prose kategori dalam model ini terdiri dari 35 subproses 

sepetri terlihat dalam Tabel 2 

 

     
Tabel 2. eMM Capabilty Assesment 

 

 Model eavaluasi eMM Marshall dan Mitchell yang terdiri 35 sub proses seperti dalam tabel 2, 

digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan e-learning di instritusi Perguruan Tinggi. Oleh karena 

itu, dalam evaluasi tingkat kematangan e-learning di sekolah menengah perlu dilakukan modifikadari 

model eMM Marshall dan Mitchell.  

Modifikasi model eMM Marshall dan Mitchell menghasilkan 20 subproses. Subproses tersebut terlihat 

seperti Tabel 3 

 

Learning 

L1 Tujuan pembelajaran tampak pada desain dan implementasi matapelajaran 

L3 Tersedianya e learning untuk pekembangan kemampuan siswa 

L5 Siswa menerima feedback dari hasil pekerjaaannya selama course 
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L6 Penelitian guru dan perkembangan informasi literasi oleh siswa didukung secara eksplisit 

L9 Pekerjaan siswa dibatasi dengan jadwal dan deadline 

L10 Matapelajaran dirancang untuk mendukung pembelajaran yang diverse (beragam gaya) dan 

kemampuan pembelajaran 

Development 

D1 Guru dibekali dengan pendukung desain dan pengembangan ketika proses pembelajaran 

D2 Pengembangan matapelajaran,desain dan penyampaian dikawal (dipandu) dan 

diinformasikan dengan prosedur pengembangan e learning secara formal 

D4 Matapelajaran dirancang untuk mendukung siswa yang mempunyai kebutuhan khusus 

D7 Penyusunan sumber daya dirancang dan diatur untuk memaksimalkan reuse (penggunaan 

kembali) 

Support 

S1 Tersedianya teknikal assistance saat pebelajaran menggunakan e-learning 

S2 Siswa dapat mengakses sumber dan pelayanan perpustakan yang luas 

S3 Saran, pertanyaan, keluhan siswa dikumpulkan dan diatur secara formal 

S5 Guru dibekali dengan pemdukung teknis dalam menggunakan peralatan elektronik 

Evaluation 

E1 Siswa dapat menyampaikan feedback secara regular baim formal dan informal tentang 

kualitas pembeljaran 

E2 Guru dapat menyampaikan feedback tentang kualitas pembelajaran 

Organization 

O1 Terdapat kriteria formal yang digunakan untuk menyediakan sumber belajar untuk desain, 

pengembangan dan penyampaian e-learning 

O2 Pembelajran institusional, strategi pembelajaran dan peraturan pengajaran secara eksplisit 

ditujukan pada  e-learning 

O4 Dokumentasi yang spesifik dan memastikan reliabilitas, integritas dan validitas 

pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali  informasi 

O6 Prosedur e learning dan teknologi yang akan digunakan dikomunikasikan kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 
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