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ABSTRACT 
One of the main failure causes in e-learning implementation is the lack of analysis of user requirement. The developer 
cannot capture user needs. An appropriate use of methodology can help the success of E-learning system development, 
because user needs can define as information system requirements itself. There are methodologies, techniques and tools 
that can be used to be determine the success of information system development. One of them is Extreme Programming 
(XP). The objective of using methodology in system information development is to record accurately the needs involved 
in a information system development. This paper will explore the possibilities of designing a new methodologies from XP 
methodology modification, with adjustment to previous methodology used in e-learning applications. It is hoped that the 
proposed new methodology can be used effectively in e-learning application development, especially in college and 
universities, and therefore can minimize failure level in implementation. 
Keywords: Metodologi, E-Learning, Extreme Programming  
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi, dibutuhkan suatu konsep dan mekanisme belajar 
mengajar (pendidikan) yang berbasis Teknologi Informasi. Konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-learning 
ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi 
(contents) dan sistemnya. 
Dari berbagai literatur yang ada, kegagalan e-learning sebagian besar diakibatkan oleh kegagalan dalam analisa 
kebutuhan pengguna, dimana mengandung pengertian bahwa pengembang tidak mampu meng-capture apa sebenarnya 
kebutuhan dari pengguna (user needs). Hasil dari proses analisa kebutuhan pengguna (user requirement) diterjemahkan 
sebagai fitur-fitur yang seharusnya ada dalam Learning Management System (LMS) pada e-learning. Seringkali 
kegagalan terjadi pada tahap implementasi dari sistem e-learning, yang sebagian besar disebabkan oleh sistem e-learning 
yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna. 
Ada banyak metodologi, teknik dan alat (tools) yang bisa membantu proses pengembangan sistem informasi. Yang 
menjadi salah satu tujuan menggunakan metodologi dalam pengembangan sistem informasi adalah untuk merekam 
secara akurat kebutuhan dari suatu sistem informasi[1]. Jadi penggunaan metodologi yang tepat dapat membantu 
keberhasilan pengembangan sistem e-learning, karena kebutuhan pengguna dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan dari 
sistem informasi itu sendiri. 
 
1.2 Tujuan  
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian disini adalah menentukan metodologi yang tepat dalam pengembangan 
aplikasi e-learning di Perguruan Tinggi, berdasarkan literatur-literatur yang ada, agar aplikasi e-learning yang 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga kualitas proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi dapat 
ditingkatkan. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan utama dalam pengembangan aplikasi e-learning adalah (a) terjadinya kegagalan implementasi e-learning 
yang disebabkan oleh Learning Management System (LMS) yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan pengguna, dan (b) tidak adanya penggunaan metodologi 
dalam pengembangan aplikasi e-learning. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 E-Learning 
E-Learning mengandung arti yang luas, sehingga ada banyak definisi mengenai e-learning itu sendiri. Darin E.Hartley 
[Hartley, 2001] menyatakan: “E-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya 
bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain”. Dan Romi Satria 
Wahono[10] menyimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses 
belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu E-Learning. 
Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh menggunakan E-Learning, yaitu fleksibel, belajar mandiri, efisiensi 
biaya. Perkembangan E-Learning dari masa ke masa [Cross, 2002] adalah tahun 1990: CBT (Computer Based Training), 
1994: Paket-Paket CBT, 1997: LMS (Learning Management System), dan 1999: Aplikasi E-Learning Berbasis Web.  
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2.2 E-Learning P3M Model [Khan, 2004] 
Badrul H. Khan[7] mengemukakan bahwa dalam e-learning, banyak orang yang terlibat dalam pembuatan materi e-
learning. Proses dalam e-learning (Gambar 1) dapat dibagi menjadi dua fase utama, yaitu (a) Pengembangan Isi (Content 
Development), dan (b) Penyampaian dan Pemeliharaan Isi (Content Delivery and Maintenance). 

 
Gambar 1. Proses Dalam E-Learning 

 
Proses dalam e-learning juga dikatakan Khan mempunyai planning, design, development, evaluation, delivery dan 
maintenance. Adapun model pengembangan e-learning digambarkan oleh Khan seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Model P3 E-Learning [Khan, 2004] 

 
Pada model P3 e-Learning yang terlihat pada Gambar 2 disebutkan masing-masing tahapan dalam proses e-learning dan 
Product yang dihasilkan, yaitu Planning menghasilkan Project Plan, Design menghasilkan Storyboard, Production 
menghasilkan Learning Materials, Evaluation menghasilkan Revised Materials, Delivery dan Maintenance menghasilkan 
Final Learning Materials. Beberapa orang yang terlibat dalam tiap-tiap proses di Model P3 e-learning bisa dilihat pada 
Tabel 1.  
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Tabel 1. Orang-orang yang terlibat dalam proses di Model P3 [Khan, 2004] 
Planning Design Production Evaluation Delivery and 

Maintenance 
Director, 
project manager, 
research and 
design coordinator, 
instructional 
designer 

(R&D) 
coordinator, 
Instructional, 
designers,  
Interface 
designers 

course integrator, Programmer, 
graphic artist, multimedia 
developer, photographer/ 
videographer, editor, learning 
objects specialist, quality 
assurance person 

Instructional 
designer, 
interface 
designers, 
evaluation 
specialist 

systems 
administrator, 
server/database 
programmer, 
Webmaster 

 
2.3 Metodologi Pengembangan Sistem Informasi 
Avison dan Fitzgerald[1] menyebutkan bahwa sistem informasi dalam suatu organisasi menyediakan proses dan informasi 
yang berguna bagi anggota-anggota organisasi dan kliennya. Sebuah sistem informasi juga merupakan suatu sistem 
aktivitas sosial manusia yang bisa atau tidak melibatkan penggunaan sistem komputer.  
Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengelompokkan pengembangan sistem informasi. Mereka 
mendasarkan pada filosofi dasar yang digunakan oleh pengembangan sistem informasi. Menurut mereka terdapat enam 
kelompok pengembangan sistem informasi, yaitu :  

a. Metodologi berorientasi proses (process oriented methodologies) seperti Structured Analysis, Design, and 
Implementation of Information Systems (STRADIS) dan Yourdon Systems Method (YSM);  

b. Metodologi berorientasi obyek (object-oriented methodologies) seperti Object Oriented Analysis (OOA) dan 
Rational Unified Process (RUP);  

c. Metodologi pengembangan cepat (rapid development methodologies) seperti Extreme Programming (XP) dan 
Dynamic Systems Development Method (DSDM);  

d. Metodologi berorientasi orang (people-oriented methodologies) seperti Effective Technical and Human 
Implementation of Computer-Based Systems (ETHICS);  

e. Metodologi berorientasi organisasi (organizational-oriented methodologies) seperti Soft Systems Methodology 
(SSM) dan Information Systems Work and Analysis Changes (ISAC);  

f. Metodologi campuran (blended methodologies) seperti Merise dan Information Engineering (IE). 
 
2.4 Metodologi eXtreme Programming (XP) 
Metodologi XP merupakan salah satu contoh metodologi pengembangan cepat dalam pengembangan sistem informasi. 
XP mempunyai beberapa kelebihan, seperti ringan (lightweight), efisien, ber-resiko rendah, fleksibel, dan disebut sebagai 
cara yang menyenangkan dalam mengembangkan aplikasi[6]. XP adalah suatu gaya dari pengembangan software yang 
berfokus pada aplikasi teknik-teknik programming yang bagus, komunikasi yang jelas, dan kerjasama tim yang 
mengizinkan kita untuk menyelesaikan berbagai hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya.  
Doug Wallace, Isobel Raggett dan Joel Aufgang dalam bukunya yang berjudul  Extreme Programming for Web 
Projects[4] menyebutkan bahwa metodologi XP berpotensi untuk berhubungan dengan sejumlah permasalahan 
pengembangan Web. XP melibatkan customer, mengintegrasikan tim, menghasilkan kode program yang mudah 
dipelihara, dan yang paling penting adalah membagi tanggung jawab antara pengembang dan customer untuk kesuksesan 
suatu proyek, dengan demikian membuat satu atmosfer kepercayaan di antara mereka. 
Cesar dalam papernya[2] menunjukkan harga untuk suatu perubahan (cost of change) dalam membangun perangkat lunak 
secara tradisional dan dengan menggunakan XP, dapat digambarkan seperti kurva pada Gambar 3a dan b. Terlihat bahwa 
kurva pada pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan cara tradisional bentuknya semakin naik, sedangkan 
kurva cost of change menggunakan XP justru sebaliknya. Sedangkan Gambar 4 menunjukkan perbandingan lamanya 
waktu yang diperlukan dalam tahapan pengembangan sistem pada model Waterfall, Iterative dan XP. 

 
 Gambar 3(a) Gambar 3(b) Gambar 4 
 

Gambar 3(a)Cost of Change dari RPL secara traditional,  
(b)Cost of Change dari RPL dengan menggunakan XP 

 
Gambar 4 Perbandingan waktu yang diperlukan:  

(a)Waterfall model (b)Iterative model (c) XP 
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Gambar 5 menunjukkan hasil survey yang pernah dilakukan IBM pada tahun 2000[2], dengan pertanyaan : “What do you 
think about eXtreme Programming?”. Hasil survey tersebut menunjukkan lebih dari setengah responden sudah mencoba 
dan menyukainya (51%).  
 

 
Gambar 5. Hasil survey IBM (Oktober 2000) 

 
Ada tiga hal yang penting dalam XP, yaitu: Values, Principles, dan Practises. Values terbagi menjadi lima, yaitu: 
Communication, Simplicity, Feedback, Courage, dan Respect. Lima values tersebut bukanlah memberi penjelasan 
mengenai bagaimana memimpin sebuah proyek atau bagaimana cara membuat software, melainkan adalah bahwa anda 
membutuhkan praktek (practices), tapi sebelum praktek, anda membutuhkan prinsip (principle). Prinsip (principle) 
merupakan jembatan antara values yang sintetis dan abstrak, dengan practise yang bisa menunjukkan bagaimana 
mengembangkan software yang sebenarnya. Ada 14 prinsip dalam XP, yaitu: Humanity, Economics, Mutual benefit, Self-
similarity, Improvement, Diversity, Reflection, Flow, Opportunity, Redudancy, Failure, Quality, Baby Step dan Accepted 
Responsibility. Sedangkan Praktek (practices) dalam XP dibagi menjadi dua yaitu Primary Practices dan Corollary 
Practices. Primary Practices diuraikan menjadi 13, yaitu: Site Together, Whole Team, Informative Workspace, Energized 
Work, Pair Programming, Stories, Weekly Cycle, Quarterly Cycle, Slack, Ten-Minute Build, Continuous Integration, 
Test-First Programming, dan Incremental Design. Sedangkan Corollary Practises diuraikan menjadi 11, yaitu: Real 
Customer Involvement, Incremental Deployment, Team Continuity, Shrinking Teams, Root-Cause Analysis, Shared Code, 
Code and Tests, Single Code Base, Daily Deployment, Negotiated Scope Contract dan Pay-Per-Use. Dan fase-fase yang 
dilakukan dalam metodologi eXtreme Programming (XP) adalah Planning, Designing, Developing the code, dan 
Productionalizing. 
 
3. Pembahasan 
3.1 Strategi Pengembangan E-Learning 
Ketika kita berbicara tentang strategi pengembangan e-learning, maka hakekatnya adalah sama saja dengan strategi 
pengembangan sistem informasi. Ada banyak metodologi yang bisa dipakai dalam pengembangan e-learning, salah 
satunya eXtreme Programming (XP). Dari tiga sampel Perguruan Tinggi yang diambil (Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Indonesia, Fakultas Komputer Universitas Tarumanegara, Jurusan Sistem Komputer STMIK STIKOM 
BALI), semuanya menggunakan aplikasi open source dalam pengembangan Learning Management System (LMS) di 
masing-masing institusi (Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara menggunakan Moodle, dan STMIK 
STIKOM BALI menggunakan ATutor). Aplikasi open source tersebut dapat didownload dari internet, dan kita tinggal 
memodifikasi sesuai kebutuhan di masing-masing institusi. Fitur-fitur LMS yang dipilih juga disesuaikan dengan 
kebutuhan pengguna e-learning pada perguruan tinggi masing-masing. 
Kebutuhan pengguna E-Learning di perguruan tinggi dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Informasi tentang unit-unit terkait dalam proses belajar mengajar, yang meliputi diantara : 
o Tujuan dan sasaran 
o Silabus 
o Metode pengajaran 
o Jadwal kuliah 
o Tugas 
o Jadwal ujian 
o Daftar referensi atau bahan bacaan 
o Profil dan kontak pengajar   

 
b. Kemudahan akses ke sumber referensi, diantaranya adalah : 

o Diktat dan catatan kuliah 
o Bahan presentasi  
o Contoh ujian yang lalu  
o FAQ (frequently asked questions)  
o Sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas  
o Situs-situs bermanfaaat  
o Artikel-artikel dalam jurnal online  
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c. Komunikasi dalam kelas, yaitu : 
o Forum diskusi online  
o Mailing list diskusi  
o Papan pengumuman yang menyediakan informasi (perubahan jadwal kuliah, informasi tugas dan 

deadline-nya)  
 

d. Sarana untuk melakukan kerja kelompok 
o Sarana untuk sharing file dan direktori dalam kelompok  
o Sarana diskusi untuk mengerjakan tugas dalam kelompok 
o Sistem ujian online dan pengumpulan feedback 

 
Sedangkan orang-orang yang telibat dalam pengembangan LMS di perguruan tinggi dikategorikan menjadi empat, yaitu : 

a. Subject Matter Expert (SME) atau nara sumber dari materi yang disampaikan 
b. Instructional Designer (ID), bertugas untuk secara sistematis mendesain materi dari SME menjadi materi e-

learning dengan memasukkan unsur metode pengajaran agar materi menjadi lebih interaktif, lebih mudah dan 
lebih menarik untuk dipelajari  

c. Graphic Designer (GD), mengubah materi text menjadi bentuk grafis dengan gambar, warna, dan layout yang 
enak dipandang, efektif dan menarik untuk dipelajari  

d. Ahli bidang Learning Management System (LMS). Mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas 
interaksi antara instruktur dengan siswa, antarsiswa dengan siswa lainnya 

Jika dibandingkan tim yang diuraikan oleh Khan[7], tim dalam perguruan tinggi terlihat lebih ringkas, karena tidak semua 
orang yang diuraikan oleh Khan harus terlibat dalam pengembangan LMS di perguruan tinggi. 
 
3.2 Modifikasi XP dalam Pengembangan LMS di Perguruan Tinggi 
Salah satu metodologi yang bisa diterapkan dalam pengembangan aplikasi LMS yang open source di perguruan tinggi 
adalah eXtreme Programming (XP), karena XP lebih fokus pada prototipe dan coding pada sistem yang dikembangkan. 
Jadi dalam pengembangan LMS menggunakan open source dapat dikatakan fokus pada desain prototipe dan pemilihan 
fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.  
Metodologi XP dianggap perlu untuk dimodifikasi karena metodologi ini dianggap lebih fokus kepada coding and 
testing, dibandingkan fase lainnya, dan kurang memperhatikan kebutuhan pengguna. Sehingga perlu ditambahkan satu 
fase lagi yang bisa meng-capture kebutuhan pengguna, yaitu tahapan Analisa (Analysis), yang menghasilkan kebutuhan 
pengguna (user requirement), dan disesuaikan juga dengan model P3 yang diusulkan oleh Khan[7]. 
Tahapan-tahapan dalam metodologi baru terdiri dari Analysis, Planning, Development, Evaluation, Delivery dan 
Maintenance, seperti terlihat pada Gambar 6. 

a. Analysis  
Yang ada di dalam tim analisa adalah Subject Matter Expert (SME), Instructional Design (ID) dan ahli bidang 
LMS. Hasil dari tahapan ini adalah kebutuhan user (user requirement). ID disini berperan sebagai project 
manager yang menganalisa kebutuhan pengguna, lalu mendiskusikannya dengan SME dan ahli bidang LMS, 
yang kemudian diterjemahkan ke dalam fitur-fitur yang terdapat pada LMS. 

b. Planning 
Instructional Design (ID) adalah tim perencanaan, yang bertugas menghasilkan project plan dalam tahapan 
ini.  Waktu pengerjaan, biaya yang dibutuhkan, orang yang terlibat dalam masing-masing tahapan ada dalam 
project plan tersebut. 

c. Design 
Tim desain disini bertugas membuat story board yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemampuan 
perguruan tinggi.  

d. Development 
Dalam tahap ini semua orang terlibat menjadi tim development. ID secara sistematis mendesain materi dari 
SME menjadi materi yang lebih menarik untuk dipelajari, kemudian Graphic Designer(GD) mengubah materi 
yang berbentuk teks menjadi bentuk grafis dan membuat layout yang sesuai agar lebih mudah dipelajari, dan 
ahli LMS menjadikan materi-materi tersebut ke dalam bentuk website. Sehingga dihasilkan Learning 
Materials yang nantinya bisa diakses oleh semua pengguna LMS.  

e. Evaluation 
Tim evaluasi bertugas menguji coba LMS sebelum diberikan kepada pengguna. Learning Materials juga diuji 
coba oleh tim evaluasi, jika ada kekurangan akan direvisi agar bisa menghasilkan materi yang lebih sempurna 
(Revised Materials). 

f. Delivery dan Maintenance 
Setelah menghasilkan Revised Materials, maka tim delivery menyerahkan aplikasi LMS kepada pengguna 
LMS, dan melakukan pemeliharaan LMS seperti mengatur lalu lintas interaksi antara pengguna, dan 
memastikan aplikasi LMS bisa diakses kapan saja. 

 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007                                                                             SNSI07-053                  

 

 313

 
Gambar 6. Metodologi Model E-Learning yang baru 

 
4. Kesimpulan 
Rendahnya tingkat kepuasan pengguna E-Learning merupakan salah satu akibat adanya kegagalan implementasi E-
Learning yang disebabkan oleh Learning Management System (LMS) yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. Kegagalan ini dapat dicegah dengan penggunaan metodologi yang tepat agar dapat menganalisa kebutuhan 
pengguna, dan dapat mengembangkan aplikasi LMS yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Modifikasi XP yang 
diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi metodologi yang sesuai dalam pengembangan aplikasi E-Learning di 
Perguruan Tinggi, khususnya di Indonesia dan diharapkan dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam implementasi E-
Learning di Perguruan Tinggi. Adapun penelitian selanjutnya yang ingin dilakukan adalah mengukur tingkat kepuasan 
pengguna aplikasi e-learning yang dikembangkan dengan menggunakan metodologi baru tersebut diatas. 
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