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ABSTRACT 
Learning is a cognitive activity which is different from one student to another. Most e-learning systems do not take into 
consideration students’ individual aspects, and ignore the difference of specific needs or personalization of occurring 
cognitive activities. In this research, an approach of e-learning personalization based on ontology is conducted. The 
developed student model is further integrated to ontology, so that it is possible for the personalization system to assist 
student learning process. The developed model monitors student development, and so it can renew knowledge content 
learnt by the student, as well as point out the content that needs to be learnt for the next step. 
Keywords: E-Learning, Personalization, Ontology, Web Semantic.  
   
1. Pendahuluan 
Personalisasi merupakan langkah selanjutnya dari perkembangan sistem e-Learning. Siswa dapat mempunyai beberapa 
tipe kognitif[1], yang membuat tingkat efisiensi dan keberhasilan sistem e-Learning berbeda pada bermacam-macam 
siswa. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah berkaitan dengan personalisasi pada sistem e-Learning. Pada sistem 
yang dikembangkan dilakukan pendekatan berdasar pada pemodelan siswa dengan sebuah ontologi. Sistem akan 
merespon berbeda-beda, berdasar performa dan karakter siswa, juga tergantung pada materi topik pembelajaran yang 
diketahui oleh siswa. Aspek lain yang penting adalah pemanfaatan Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 

[2], sebagai sebuah format acuan standar untuk pengembangan konten (isi tampilan dari obyek pembelajaran), dan untuk 
melaksanakan model siswa. 
 
Pengembangan sistem e-Learning mengikuti metodologi pembelajaran atau pedagogi yang secara konstan berevolusi, 
sesuai dengan teori pembelajaran jarak jauh (distant learning theory) yang diungkapkan oleh Moore[3], serta 
memanfaatkan karakterisasi Keegan[4]. SCORM[2] terdiri atas beberapa spesifikasi teknik dan pedoman untuk 
mengembangkan obyek pembelajaran. SCORM dibuat atas inisiatif Advanced Distributed Learning (ADL) untuk 
kepentingan Department of Defense (DoD) dalam rangka pembelajaran berbasiskan web. SCORM juga merupakan 
sarana untuk mempersatukan berbagai keinginan dan tujuan dari kelompok atau organisasi yang berbeda-beda yang 
bekerja di bidang e-Learning. 
 
Gambar 1 menunjukkan perbedaan komponen-komponen SCORM. Spesifikasi dari bagian SCORM dibagi menjadi 2 
bagian: Content Aggregation Model dan Run-time Environment. Content Aggregation Model menyediakan spesifikasi 
untuk pengembangan konten, dengan berdasar pada pedoman pembuatan obyek pembelajaran yaitu kemudahan untuk 
dapat diakses (accessibility), kemudahan untuk dapat dioperasikan (interoperability), kemudahan untuk dapat 
dikembangkan (reusability), dan memiliki tingkat keberlangsungan (durability).  
 
Run-time Environment menetapkan mekanisme berkomunikasi antara Learning Management Sistem (LMS) dan obyek 
pembelajaran. SCORM adalah standar utama untuk pengembangan konten e-Learning dan aset yang berharga bagi LMS. 

 

 
Gambar 1. Komponen SCORM 1.2. 

 
Sistem yang dibangun menggabungkan personalisasi dengan standar SCORM 1.2.  
 
2. Pendekatan Teori  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pembentukan sebuah pemodelan siswa, dikembangkan 
dari berbagai cakupan bidang area yang berbeda, seperti: sistem authoring, pemodelan pengguna termasuk di dalamnya 
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dengan pemanfaatan web semantik, sistem pengajaran adaptif berbasis web, dan intelligent tutoring system. Model siswa 
mendefinisikan apa yang dapat diketahui berkaitan dengan siswa dan dilakukan oleh sistem. Model ini terbentuk secara 
berkala oleh sistem, dan model ini menggunakan sumber data dari data siswa data interaksi siswa, guru atau dari 
pengelola (administrator) sistem. Dari model siswa yang terbentuk dapat dilakukan pengujian untuk pelaku sistem yang 
berbeda seperti oleh siswa, guru atau pengembang konten.  
 
3. Model Siswa 
Model siswa terdiri dari dua jenis data yaitu data statik dan data dinamik. Data statik merupakan data yang tidak diubah 
selama interaksi siswa dengan sistem atau dapat juga diartikan data telah ditetapkan atau diperoleh di awal penggunaan 
sistem. Data dinamik, merupakan data yang dihasilkan dari kemajuan belajar siswa selama berinteraksi dengan sistem. 
Data statik mengacu sebagai model statik, dan jenis data yang lain sebagai model dinamik. 
 
Model siswa adalah dasar untuk model-model arsitektur personalisasi yang dikembangkan di sistem e-Learning. Dalam 
penelitian ini terdapat dua model arsitektur personalisasi yang dikembangkan, yaitu: personalisasi real time dan 
personalisasi offline. Personalisasi real time akan memonitor interaksi siswa dengan sistem secara berkelanjutan, secara 
real time, mencoba untuk menyesuaikan konten (materi pembelajaran) dan alur navigasi berdasar pada model siswa. 
Personalisasi non-real time akan menghimpun data interaksi siswa dengan sistem, kemudian menganalisa data ini untuk 
merekomendasi perubahan-perubahan konten ke pihak developer (pembuat konten). 
 
3.1.  Model Statik 
Model statik terdiri atas lima bagian yang masing-masing merupakan kesatuan karakteristik siswa, yang tidak (sedikit) 
diubah selama sesi e-Learning. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut: 
◦ Personal 

Meliputi data biografi siswa seperti: nama, keanggotaan, UKM, daftar prestasi, dan pengelolaan hak akses. Dapat 
diperoleh dari form pendaftaran dalam mengikuti suatu modul pembelajaran (kelas/course). 

◦ Kepribadian  
Menggambarkan tipe/karakter siswa: tipe kepribadian, kemampuan konsentrasi (dapat didasarkan pada waktu rata-
rata yang dihabiskan pada konten pembelajaran) dan kemampuan interaksi/kerjasama berpartisipasi dalam tim atau 
interaksinya dengan siswa lain dan guru. Dapat diperoleh melalui tes Myers-briggs[5]. 

◦ Kognitif  
Menggambarkan kemampuan mempelajari atau memahami, yang dapat didasarkan dari pengalaman dalam 
berinteraksi dengan sistem. Dapat diperoleh melalui tes Ross dan Witkin[1]. 

◦ Pedagogi 
Mendefinisikan karakter/tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar atau dapat diartikan metode belajar siswa seperti: 
gaya dan pendekatan belajar. Dapat diperoleh dari: 
◦ Tujuan pelajaran: daftar materi topik pembelajaran, materi topik pembelajaran yang siswa harus pelajari dalam 

modul pembelajaran (kelas/course) 
◦ Evaluasi kelas: menentukan apakah siswa mengambil evaluasi pelajaran atau tidak 
◦ Kontrol navigasi modul pembelajaran (kelas/course): menentukan tipe kontrol yang digunakan dalam konten 

navigasi. 
◦ Preferensi  

Merupakan sekumpulan data untuk kustomisasi sistem berdasarkan kebiasaan/kesukaan siswa. Di awal ditentukan 
oleh pengelola sistem. Bagian data preferensi antara lain: format penyajian, bahasa untuk penyajian konten, 
personalisasi web-design, personalisasi perintah, notebook pribadi, volume suara, atau kualitas video. 
 

3.2. Model Dinamik 
Model dinamik terdiri dari dua bagian, yaitu: 

◦ Performa  
Mengumpulkan data berkaitan dengan performa siswa saat ini dalam mengikuti modul pembelajaran (kelas/course). 
Data secara konstan dikumpulkan untuk menyimpan data model yang terbaru. Data ini diperoleh dari interaksi siswa 
terhadap sistem yang meliputi: tingkat motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar, kemampuan merumuskan dan 
memahami setiap materi pembelajaran dalam modul pembelajaran, tingkat kemampuan secara umum/global 
terhadap modul pembelajaran yang diambil, tingkat upaya/partisipasi dalam modul pembelajaran, dan portofolio 
yang berisikan semua hasil yang diperoleh siswa selama mengikuti modul pembelajaran (kelas/course). 

◦ Pengetahuan siswa  
Merupakan domain ontologi yang meliputi:  
◦ semua konsep/materi pembelajaran yang direkomendasikan dalam sebuah modul pembelajaran (kelas/course) 
◦ pesan informasi yang dapat digunakan untuk kolaborasi keaktifan siswa  
◦ progress pemahaman konsep dan kompetensi yang relevan pada topik pelajaran yang diambil siswa hingga 

akhir/selesai 
Semua data yang berada dalam domain ontologi tersebut dikumpulkan dari interaksi siswa dengan sistem.  
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3.3. Arsitektur Personalisasi 
Personalisasi real time (Gambar 2) tergantung pada interpretasi sistem terhadap interaksi data untuk menentukan apa 
yang perlu disesuaikan, menggunakan mesin penalaran (reasoning engine) dalam melakukan tugas ini. Selanjutnya, 
personalisasi real time menyediakan mekanisme adaptasi, keputusan, dan modifikasi untuk dilaksanakan. 
 

 
Gambar 2. Model Personalisasi Real Time  

 
Personalisasi non-real time (Gambar 3) melakukan analisa menggunakan data mining tools dan perubahannya disarankan 
melalui sebuah authoring tool. 
 

 
Gambar 3. Model Personalisasi Non-Real Time  

  
Implementasi sistem e-Learning ini terdiri dari model siswa yang telah dibuat, memungkinkan sistem untuk menyimpan 
dan mengakses data siswa, yang kemudian dapat dianalisa untuk menghasilkan nilai-nilai yang berbeda sebagai atribut 
siswa. Oleh LMS maka dapat diperoleh nilai dari atribut-atribut tersebut untuk dapat dimanfaatkan selanjutnya..   
 
4. Penggunaan Ontologi 
Model siswa dinamik membuat referensi untuk menempuh materi pembelajaran, yang kemudian digunakan untuk 
membuat keputusan tentang konten apa yang seharusnya diberikan terhadap siswa. Materi pembelajaran diatur dalam 
sebuah ontologi[6], yang merepresentasikan sebuah domain pengetahuan. Pada dasarnya, ontologi adalah sebuah 
formalisasi dari domain materi pembelajaran, dimana materi pembelajaran tersebut diwujudkan dalam kelas-kelas. 
Sehingga bisa saja terdapat hubungan antara kelas-kelas dan atribut kelas. Dalam model ini, digunakan kelas-kelas dan 
menggeneralisasi hubungan antara kelas-kelas sehingga membentuk sebuah struktur taksonomi.  
 
Modul pembelajaran (kelas/course) tersebut, seperti yang didefinisikan dalam standard SCORM, tersusun atas beberapa 
modul yang diimplementasikan dalam beberapa SCO (Shareable Content Object) atau beberapa modul pembelajaran 
yang memiliki sekumpulan hubungan tujuan dan interaksi-interaksi. Tujuan tersebut menggambarkan target yang harus 
siswa capai untuk sebuah modul pembelajaran tertentu. Interaksi-interaksi yang dimaksud tersebut menggambarkan 
bagian-bagian interaksi antara siswa dan sistem, secara normal digunakan untuk membuktikan apa yang sudah dipelajari 
oleh siswa. 
 
Materi pembelajaran dikaitkan dengan modul pembelajaran, tujuan dan interaksi-interaksi. Keterkaitan tersebut tercatat 
selama sesi pembelajaran yang berguna untuk menentukan pengetahuan siswa mengenai materi pembelajaran tersebut. 
Hal ini memungkinkan sistem untuk memprediksi perkembangan belajar siswa, dan untuk mengetahui materi 
pembelajaran yang baik untuk dipahami dan dipelajari oleh siswa.  
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Setiap materi pembelajaran diwujudkan dalam ontologi yang memiliki empat parameter: Jawaban Benar (JB), Jawaban 
Salah (JS), Status Modul Pembelajaran/SCO yang Terselesaikan (MPS) dan Status Modul Pembelajaran/SCO yang Tidak 
Terselesaikan (MPTS) Parameter-parameter ini diperoleh dari interaksi-interaksi, tujuan dan data SCO, berikut adalah 
penjelasannya: 
•  Jawaban Benar (JB): mengandung sejumlah jawaban benar yang dihubungkan dengan materi pembelajaran, 

diperoleh dengan cara menambahkan sejumlah tujuan yang berhasil dicapai dan interaksi-interaksi dalam modul 
pembelajaran berkaitan dengan materi pembelajarannya. 

•  Jawaban Salah (JS): mengandung sejumlah jawaban salah yang dihubungkan dengan materi pembelajaran, diperoleh 
dengan cara menambahkan sejumlah tujuan yang tidak berhasil dicapai dan interaksi-interaksi dalam modul 
pembelajaran berkaitan juga dengan materi pembelajarannya. 

• Status Modul Pembelajaran/SCO yang Terselesaikan (MPS): mengandung sejumlah modul pembelajaran yang 
berhasil ditempuh, yang berkaitan juga dengan materi pembelajarannya. 

•  Status Modul Pembelajaran/SCO yang Tidak Terselesaikan (MPTS): mengandung sejumlah modul pembelajaran 
yang tidak berhasil ditempuh, yang berkaitan juga dengan materi pembelajarannya. 

 
Disamping empat parameter di atas, masing-masing materi pembelajaran dalam ontologi mempunyai sebuah 
kondisi/status, yang dapat mengandung empat nilai, yaitu: mengetahui, mempelajari dengan baik, mempelajari, tidak 
mempelajari/mengetahui, berikut adalah penjelasannya:  
• Mengetahui: siswa telah mengetahui konsep/materi pembelajaran, hal ini didasarkan dari pengalaman/informasi 

histori dari siswa tersebut. 
•  Mempelajari dengan baik: siswa melakukan sebuah tes dan berhasil memperoleh 50% lebih jawaban yang benar, 

dirumuskan sebagai berikut: 
 

  (1) 
 

•  Mempelajari: menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh materi pembelajaran diindikasikan bila lebih 50% 
konsep/materi pembelajaran telah terselesaikan  

 
(2) 

 
•  Tidak mempelari dan tidak mengetahui: diluar dari ketiga kondisi sebelumnya. 

Dengan perkembangan siswa, data diperbarui dalam domain ontologi, sehingga dapat dilakukan penentuan sebuah 
cakupan umum/global mengenai pengetahuan siswa pada area tertentu. 

 
5. Implementasi 
Berikut adalah bentuk pendekatan yang dapat digunakan sebagai contoh yaitu modul pembelajaran (kelas/course) 
“Jaringan Komputer”. Didefinisikan ontologi yang menggambarkan segala domain modul pembelajaran (course domain). 
Dihubungkan dengan interaksi di masing-masing modul pembelajaran, tujuan dan SCO, sehingga terdapat sekumpulan 
materi topik pembelajaran dalam ontologi.  

 

 
Gambar 4. Bagian Ontologi Yang Menggambarkan Contoh Domain Modul Pembelajaran (Course Domain) 

 
Sebagai contoh jika siswa telah menyelesaikan modul-modul pada Tabel 1. Maka dapat dilihat ada beberapa materi 
modul pembelajaran yang berhubungan. Saat siswa sudah menyelesaikan modul-modul tersebut, jumlah SCO yang 
terpenuhi (MPS) dari masing-masing materi topik pembelajaran, yang dikaitkan dengan modul ini akan meningkat. 
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Tabel 1. Daftar Beberapa Modul, Dan Materi Topik Pembelajaran-Materi Topik Pembelajaran Yang Saling Terkait 

 
 
Setelah melengkapi beberapa modul, sebuah kuesioner diberikan kepada para siswa untuk menguji apa yang sudah 
dipelajari. Tabel 2 menunjukkan beberapa pertanyaan, dan materi topik pembelajaran yang terkait. Sistem mengevaluasi 
jawaban siswa seperti yang ditunjukkan pada tabel. Untuk masing-masing materi topik pembelajaran dikaitkan dengan 
pertanyaan, jawaban siswa akan mengubah jumlah jawaban salah atau benar. 
 

Tabel 2. Daftar Beberapa Pertanyaan dan Materi Topik Pembelajaran Yang Terkait 

 
 
Pada Tabel 3 dapat ditentukan data yang digunakan untuk menentukan kondisi status (state) masing-masing materi topik 
pembelajaran yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk masing-masing materi topik pembelajaran, sistem menyimpan 
empat parameter dan mengaplikasi rumus yang sudah ditetapkan untuk menghitung kondisi status materi topik 
pembelajaran (concept’s state). 
 

Tabel 3. Data Resume Yang Digunakan Untuk Menghitung Kondisi Materi Topik Pembelajaran Yang Berkaitan. 

 
 
Seperti yang ditampilkan dalam Tabel 3, “switch” merupakan materi pembelajaran yang mempunyai satu jawaban benar 
dan satu jawaban salah, sehingga persentase jawaban benar tidak lebih dari 50% dan sistem mengevaluasi formula, 
menetapkan kondisi status yang sudah dipelajari menjadi salah. Karena materi topik pembelajaran ini dihubungkan 
dengan sebuah SCO yang sudah terlalui (MPS), sistem kemudian mengevaluasi formula, menetapkan kondisi status yang 
sudah dipelajari menjadi benar. Pada akhirnya, sistem menentukan status materi pembelajaran ini menjadi ”mempelajari”. 
Melalui contoh ini, sistem dapat memahami bahwa seorang siswa menjawab pertanyaan tidak tepat yang berkaitan 
dengan sebuah materi pembelajaran yang siswa seharusnya memahami, karena siswa tersebut sudah melengkapi SCO 
yang dikaitkan dengan materi pembelajaran ini. Berdasar informasi ini, sistem dapat menyarankan siswa untuk membuat 
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revisi pada modul yang ditempuh dengan materi pembelajaran yang terkait, untuk menggabungkan pengetahuannya. 
 
Berdasar proses ini, sistem dapat mengevaluasi perkembangan siswa selama interaksinya dengan sistem, agar dapat 
beradaptasi dengan urutan kelas (course sequence) untuk menggambarkan kebutuhan tertentu dan karakteristik siswa. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 
Penelitian ini mengemukakan sebuah pendekatan terhadap personalisasi e-Learning berdasarkan pada ontologi dan model 
siswa. Telah diuraikan Model siswa yang terperinci dan bagaimana mengimplementasikannya. Aspek penting lainnya 
adalah penggunaan ontologi untuk memetakan pengetahuan siswa dalam modul pembelajaran, sehingga dapat diperoleh 
perkembangan belajar yang baik dan penyesuaian materi pembelajaran termasuk alur navigasi pembelajaran pada siswa 
tertentu.  
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