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ABSTRACT 

The research was aimed at developing Dynamic Intellectual Learning (DIL) model as an e-learning paradigm shift 
toward Adaptive Learning. The basic difference between DIL and e-Learning is system’s ability to identify learners prior 
ability, which enables the system to give guidance to the learners in accessing material according to their respective 
abilities. The present model is a general development of e-learning model with an additional pre-test to identify the 
learners’ prior ability. This enables learners to jump directly to a certain level, thus the pre-test is a critical element in 
this research. The instrument should be able to identify the learners’ ability to master the learning material. As an early 
validation, the instrument used in this model is tested. There are 60 items tested and 23 items are considered failed, 
giving N=43, reliability 0.79% with difficulty levels: easy 73.33%, medium 25%, difficult 1.67%. in the implementation, 
this DIL model uses prototype software development methodology. There are three actors involved in this system, 
namely: teachers, learners, and administrator. Every actor has different access right, which is in line with their 
respective needs. This system is developed as dynamically as possible, in order that every material provider (teacher) 
can do setting up for the pre-test, minimum limit of the mastery for each material, and the relation between one material 
to another. 
Keywords: Dynamic Intellectual Learning (DIL), E-learning, Adaptive Learning. 
 
1. Pendahuluan 
Memasuki era globalisasi, lulusan perguruan tinggi tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dari dalam negeri tetapi 
juga akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Merupakan tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi dalam mencetak 
lulusan yang mampu bersaing di pasar global. Untuk menjawabnya maka perguruan tinggi diharapkan mulai bergeser 
dari paradigma faculty teaching ke student-centered learning dengan menerapkan Model Dynamic Intellectual Learning 
(DIL) berbasis ICT yang berorientasi pada kemampuan dasar (intelektual) peserta didik. 
 
Model DIL akan memberikan kesempatan kepada pengguna (peserta didik) untuk mengakses materi perkuliahan sesuai 
dengan intelektual atau kemampuannya masing-masing. Sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan lebih 
dibandingkan dengan yang lainnya akan memiliki kesempatan mengeksplorasi materi perkuliahan lebih banyak dan lebih 
cepat, dimana masing-masing peserta didik tidak harus menghadapi materi yang sama. Sistem yang dikembangkan akan 
mengidentifikasi secara serta merta kemampuan masing-masing pengguna. Hal ini tidak akan diperoleh pada metode 
pembelajaran konvensional (tatap muka di kelas), dimana peserta didik akan memperoleh perlakuan yang sama baik yang 
memiliki intelektual (kemampuan dasar) yang lebih baik maupun yang kurang. Melalui penelitian ini, akan 
dikembangkan sebuah Model DIL berbasis ICT yang berorientasi pada kemampuan dasar (intelektual) peserta didik 
sehingga dapat diakses tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pengguna 
untuk mengakses materi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
 
DIL merupakan pengembangan e-learning yang sudah banyak diterapkan di berbagai lembaga pendidikan formal 
maupun non formal. Walaupun e-learning baru bergaung akhir-akhir ini, namun sudah banyak lembaga pendidikan 
mengkolaborasikan e-learning dengan metode pengajaran konvensional (tatap muka) yang selama ini dilaksanakan. 
Walaupun belum berjalan dengan optimal, namun beberapa pakar memperkirakan bahwa akan terjadi pergeseran 
paradigma pembelajaran dari e-learning menuju adaptive learning. Beberapa institusi pendidikan di dalam negeri ada 
yang sedang, bahkan sudah mengembangkan sistem ini sesuai kebutuhan masing-masing. Di antaranya ada yang 
pengembangannya baru terbatas pada course materials delivery, namun ada pula yang sudah memiliki framework 
integral sistem e-learning untuk skala yang lebih luas dalam institusinya[1]. 
 
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam impelementasi e-learning adalah sistem ini tidak hanya mampu mentransfer 
bahan ajar dari institusi pendidikan kepada peserta didik, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem ini 
mampu memfasilitasi interaksi yang terjadi baik antara peserta didik dan pendidik maupun antar peserta didik itu 
sendiri[2, 7, 8, 11].Sehingga hal ini mampu menghadirkan suasana atau iklim akademik yang hidup dan dinamis dan mampu 
mencetak mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan permasalahan. 
 
 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010              KNS&I10-039 

230 

2. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan tipe “Prototipycal Studies”[3]. Hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam penelitian pengembangan adalah kualitas model pembelajaran (DIL berbasis ICT) atau produk yang 
dihasilkan[4,5]. Populasi penelitian adalah dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, 
khususnya mahasiswa dan dosen Jurusan Bimbingan Konseling (BK) yang akan digunakan sebagai pilot project dalam 
pengembangan model ini.  
 
Dalam pengembangan prototype Dynamic Intellectual Learning digunakan prototyping methodology yang merupakan 
salah satu software development methodology, yang terdiri dari 5 tahapan: system requirement, system analysis & design, 
prototyping (pengembangan model), evaluation (testing) dan implementation[6]. Sedangkan instrumen yang digunakan 
dalam model ini dilakukan validasi awal dengan menggunakan uji butir untuk melihat tingkat reliabilitas dan tingkat 
kesukaran dari instrumen yang dikembangkan[12]. Namun perlu dilakukan validasi lebih lanjut terhadap instrumen yang 
digunakan baik secara empirik maupun expert judgement dan evaluasi model dalam penelitian pada tahap berikutnya. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Dalam bagian ini akan dibahas gambaran umum tentang Model Dynamic Intellectual Learning (DIL), rancangan sistem 
DIL, dan prototype DIL yang dihasilkan dalam penelitian ini. 
 
3.1 Model Dynamic Intellectual Learning (DIL) 
Dynamic Intellectual Learning (DIL) merupakan pengembangan e-learning yang saat ini sudah banyak 
diimplementasikan di beberapa lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Model DIL akan memberikan 
kesempatan kepada para peserta didik untuk mengeksplorasi materi perkuliahan sesuai dengan kemampuan masing-
masing peserta didik. Implementasi e-learning  pada umumnya, tidak melakukan pembedaan pada peserta didik, setiap 
peserta didik dapat mengakses materi tanpa mempertimbangkan kemampuan dasar (intelektual) yang dimiliki. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan dalam metode DIL sebagai sebagai berikut. 
1. Melakukan uji coba pre-tes terhadap peserta didik 
Sebelum mengambil bab (chapter) dari sebuah materi (course) peserta didik akan memperoleh pre-tes dengan ketentuan 
sebagai berikut.  
a) Soal yang diambil adalah beberapa soal yang mewakili masing-masing bab dalam materi tersebut. 
b) Soal diambil sebanyak 20% dari soal yang akan dikeluarkan nanti pada tes session. 
c) Hasil yang dipakai adalah lulus atau tidak peserta didik pada sebuah bab. 
d) Hasil lulus atau tidak pada sebuah bab ditentukan dengan persentase jumlah jawaban yang benar pada soal di bab 

tersebut dengan jumlah soal yang diambil pada bab tersebut lebih dari 66%. 
 

Tujuan adanya pre-tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Setelah melakukan pengujian 
pre-tes, sistem akan memberikan bab yang berhak untuk diakses pada materi sesuai tingkat pemahaman peserta didik. 
Kemungkinan yang bisa diperoleh dari hasil pre-tes tersebut adalah sebagai berikut. 
a) Tidak ada bab yang lulus 

Jika semua bab tidak lulus maka peserta didik hanya boleh mengakses bab terendah yang belum lulus dan tidak 
terkunci. 

b) Beberapa bab lulus atau semua bab lulus 
Jika ada beberapa atau semua bab yang lulus maka yang dapat diakses adalah bab yang lulus saja. 
 

2. Memilih materi 
Peserta didik boleh memilih materi yang telah diposting. Sistem akan mengecek apakah ada bab yang harus diambil pada 
materi atau tidak. Kemungkinan kejadian adalah: 
a) Ada bab yang harus diambil 

Ini adalah kondisi dimana peserta didik sudah pernah melakukan pembelajaran sebelumnya namun ada bab yang tidak 
lulus sehingga bab tersebut harus dituntaskan sebelum melanjutkan pembelajaran. Peserta didik akan langsung 
dibawa untuk mengambil bab. 

b) Tidak ada bab yang harus diambil 
Kemungkinan dari kondisi ini adalah peserta didik belum pernah mengambil pembelajaran pada materi atau sudah 
pernah melakukan pembelajaran dengan hasil semua bab lulus. Peserta didik selanjutnya dibawa untuk mengambil 
pre-tes. 
 

3. Mengambil bab  
Ada 2 kondisi dalam pengambilan materi: 
a) Kondisi dimana peserta didik bebas dalam memilih materi 
b) Kondisi dimana peserta didik harus mengambil materi yang ditentukan. Ini terjadi karena ada materi yang tidak lulus 

pada session tes sehingga harus dituntaskan. 
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4. Mengambil session tes  
Setelah memilih bab yang diberikan dari langkah 3 di atas peserta didik diharuskan untuk mengambil session tes. Adapun 
ketentuan dari session tes adalah sebagai berikut: 
a) Soal yang diambil dari session tes adalah soal dari bab yang diambil, beserta soal dari bab relasi yang telah ditentukan 

oleh pemosting. 
b) Hasil lulus atau tidak pada sebuah bab ketentuannya sama dengan soal pada pre-tes, perbedaannya yaitu batas 

kelulusan ditentukan pemosting saat menentukan relasi. 
c) Jika peserta didik tidak mengambil session tes, peserta didik tidak akan bisa melanjutkan pembelajaran. 
d) Hasil yang diperoleh nanti berupa lulus atau tidak peserta didik pada masing masing bab.  

 
Kemungkinan yang bisa diperoleh dari hasil tes session ini adalah adalah sebagai berikut: 
a) Peserta didik lulus di semua bab 

Jika peserta didik lulus di semua bab maka peserta didik boleh melanjutkan pembelajaran untuk mengambil bab lain. 
b) Ada beberapa bab yang tidak lulus atau semua bab tidak lulus. 

Jika ada bab yang tidak lulus atau semua bab tidak lulus maka peserta didik akan diarahkan untuk mengambil bab 
terkecil yang tidak lulus. Semua bab yang berada di bawah bab terkecil yang tidak lulus tersebut akan diluluskan, 
sedangkan untuk bab yang berada di atas bab terkecil yang tidak lulus yang memiliki hubungan dengan bab tersebut 
untuk sementara aksesnya ditutup. 

5. Peserta didik diharuskan mengambil materi yang tidak lulus 
Kejadian ini akan terjadi dimana peserta didik diharuskan untuk mengambil bab terkecil yang belum lulus saat 
session tes. Kemungkinan hasil yang didapat adalah:  

a) Peserta didik lulus di bab tersebut 
Peserta didik boleh melanjutkan pembelajaran untuk bab yang lain. 

b) Peserta didik tidak lulus di materi tersebut 
Peserta didik hanya diberikan kesempatan untuk mengulang session sebanyak 3 kali. Jika lebih dari itu peserta didik 
belum lulus maka peserta didik tidak boleh lagi mengambil bab tersebut dan juga tidak boleh mengambil bab yang 
berhubungan dengan bab yang tidak lulus tersebut. Dengan kata lain bab pada materi tersebut akan dikunci. 

 
Alur aktivitas learner sesuai langkah di atas dalam Dynamic Intellectual Learning dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Aliran Aktivitas Dynamic Intellectual Learning 

 
Dari langkah-langkah dalam DIL diatas yang sangat berperan penting adalah akses user terhadap bab pada suatu materi. 
Untuk itu ada beberapa akses user terhadap bab dalam suatu materi yang harus diketahui. Adapun akses tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Tertutup 
Artinya bahwa bab tersebut tidak bisa di akses oleh user. Ini merupakan setup awal dimana user belum pernah 
mengambil bab dalam materi manapun. Akses tertutup ini akan menjadi terbuka jika user learner lulus pada bab saat 
mengambil pre tes. Pada intinya akses tertutup masih bisa mengalami perubahan setelah pengambilan pre-tes. 
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2. Terbuka 
Artinya bahwa bab tersebut bisa diakses oleh user. Ini bisa terjadi setelah user learner  mengambil pre-tes dimana bab 
yang lulus aksesnya akan terbuka, sedangkan bab yang tidak lulus aksesnya masih tertutup. 

3. Terbuka dan harus diambil 
Artinya bahwa bab tersebut diharuskan untuk diambil sebelum melanjutkan untuk mempelajari bab yang lainnya. Jadi 
ketika user learner mengakses materi maka user learner akan langsung menuju pengambilan bab tanpa melalui 
pretes. Akses ini didapatkan ketika user learner sudah pernah melakukan pembelajaran. Setelah melakukan tes jika 
hasilnya ada bab yang tidak lulus maka untuk bab terkecil yang tidak lulus aksesnya akan menjadi terbuka dan harus 
diambil. 

4. Terkunci 
Artinya bab tersebut sudah tidak bisa diakses lagi kecuali diaktifkan kembali oleh pemosting yang bersangkutan. Jadi 
akses terkunci tidak akan bisa mengalami perubahan kecuali diubah oleh pemosting. 

 
Adapun struktur umum Dynamic Intellectual Learning yang membedakannya dengan elearning pada umumnya adalah  
adalah sebagai berikut: 

 
3.2 Rancangan Sistem Dynamic Intellectual Learning 
Rancangan sistem Dynamic Intellectual Learning berbasis ICT digambarkan dalam bentuk diagram use case. Dalam 
pengembangan sistem ini, model DIL memiliki 3 aktor, antara lain: learner, pemosting (teacher) dan administrator. 
Ketiga aktor ini memiliki peranan dan hak akses (authorization) yang berbeda-beda. 
 
Administrator memiliki hak akses yang paling tinggi di antara aktor yang lainnya. Sedangkan pemosting/penyedia 
materi/content provider memiliki hak akses yang berbeda dengan administrator, seperti: login, logout, merelasikan bab, 
edit relasi bab, hapus relasi, input/edit/hapus soal, input/edit/hapus sub-bab, input/edit/hapus abstraksi materi dan 
membuka materi terkunci (Gambar 3). 

pemosting

Login

Logout

Input Soal
Edit Soal

Hapus Soal

Merelasikan Bab

Edit Relasi Bab

Hapus Relasi Input Sub Bab

Edit Sub Bab

Hapus Sub Bab

Membuka Materi Terkunci

Input Abstrak Materi Edit Abstrak Materi

Hapus Abstrak materi

 
Gambar 3. Diagram Use case User Pemosting 
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Aktor learner memiliki hak akses yang paling sedikit dibandingkan dengan yang lain, antara lain: login/logout, 
mengambil materi, mengambil pre-tes, mengambil bab, mengambil pembelajaran, mengambil tes session, dan melihat 
history (Gambar 4). 

Mengambil Materi

Mengambil Pre Tes

Mengambil Bab Mengambil Pembelajaran

Mengambil Tes Session

Logout Login

Melihat History

Learner

 
Gambar 4. Diagram Use case Learner 

 
3.3 Prototype DIL 
Tampilan utama dari sistem ini adalah proses login yang harus dilakukan oleh pengguna, sehingga sistem dapat 
mengenali pengguna apakah sebagai learner atau pemosting (teacher), ataupun administrator. Hal ini dimaksudkan agar 
sistem dapat memberikan hak akses terhadap pengguna sesuai dengan kebutuhannya yang telah di-setting dalam sistem 
(Gambar 5). 

 
Gambar 5. Tampilan Utama Dynamic Intellectual Learning 

 
Hal mendasar yang membedakan Dynamic Intellectual Learning (DIL) dengan e-learning adalah kemampuan sistem 
untuk memberikan kesempatan kepada learner untuk mengakses materi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 
Salah satu indikator yang digunakan dalam pengenalan kemampuan learner adalah melalui pre-tes yang dilakukan 
sebelum learner dapat mengakses materi. Sistem juga dapat memberikan panduan kepada learner untuk melangkah ke 
materi-materi berikutnya sesuai dengan kemampuannya (Gambar 6). Beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan 
dalam pengembangan model ini adalah: (1) penyusunan instrumen/tes sehingga dapat semaksimal mungkin 
merefleksikan kemampuan learner, (2) penentuan batas minimal pada setiap tes yang dilakukan sehingga learner dapat 
melanjutkan ke materi berikutnya, dan (3) relasi antara satu bab dengan bab lainnya sehingga sistem dapat memberikan 
panduan kepada learner untuk tahap berikutnya (pengaksesan materi sesuai dengan hasil tes yang dilakukan). 
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Gambar 6. Panduan Sistem dari Hasil Identifikasi Kemampuan Learner 

 
Namun dalam penelitian ini, penulis hanya mengembangkan prototype Dynamic Intellectual Learning (DIL) sebagai 
sebuah framework yang nantinya dapat memberikan keleluasaan terhadap learner untuk mengakses materi-materi yang 
ada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Instrumen yang digunakan dalam prototype ini belum dilakukan 
validasi baik secara empiris maupun expert judgement. Validasi instrumen merupakan penelitian selanjutnya (future 
research) sehingga dapat menyempurnakan model ini. 
 
4. Kesimpulan 
Dynamic Intellectual Learning merupakan sebuah prototype pembelajaran online sebagai sebuah perubahan paradigma 
pembelajaran e-learning menuju adaptive learning. Model ini merupakan sebuah framework pembelajaran online yang 
memberikan keleluasaan kepada pengguna (learner) untuk mengakses materi sesuai dengan kemampuannya masing-
masing. Model ini telah menyediakan fitur-fitur dimana penyedia materi (content provider) untuk melakukan setting 
terhadap instrumen awal (pre-tes), batas minimal pemahaman dari masing-masing materi, serta relasi antara materi satu 
dengan materi lainnya. 
 
Identifikasi kemampuan dasar pengguna (learner) dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen (pre-tes) yang dapat 
dilakukan di awal sebelum pengguna mengakses materi pembelajaran. Namun dalam prototype ini instrumen yang 
digunakan belum melalui tahapan validasi baik secara empirik maupun dengan menggunakan expert judgement. Dalam 
model ini, instrumen untuk mengidentifikasi kemampuan siswa merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem 
ini. 
 
Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan dalam pengembangan dan penyempurnaan model ini adalah melakukan 
validasi terhadap instrumen yang digunakan dalam mengidentifikasi kemampuan awal pengguna (learner) serta 
melakukan assesment terhadap model yang dihasilkan baik secara empirik maupun expert judgement.  
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