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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui kesiapan hardware (perangkat keras), 

misalnya: komputer, jaringan LAN, WAN, (2) mengetahui kesiapan software untuk mendukung 

pengembangan sistem e-learning, (3) mengetahui kondisi sumber daya manusia (brainware) 

yang antara lain: analisis sistem, programmer, pengelola database, dan spesialis jaringan, dan (4) 

mengembangkan model pengembangan software Moodle untuk e-learning yang sesuai dengan 

kebutuhan di SMAN Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research & 

Development, dengan setting penelitian adalah e-learning SMAN di Kota Yogyakarta, yaitu 

sebanyak 11 sekolah. Responden penelitian ini adalah para Kepala Sekolah dan 

pengelola/petugas/admin sekolah yang mengurusi teknologi informasi di masing-masing 

sekolah. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai 

berikut. (1) Perangkat keras sistem e-learning di SMA N di Kota Yogyakarta sudah sesuai 

dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kriteria pokok unsur 

perangkat keras yang ada, seperti kecepatan komputer, kapasitas saluran, pemasangan kabel, 

kemampuan yang besar dalam menyimpan data, dan kemampuan untuk online memenuhi standar 

untuk implementasi e-learning. (2) Perangkat lunak sistem e-learning SMA N di Kota 

Yogyakarta sudah efektif, kriteria pokok unsur perangkat lunak yang ada sudah memenuhi 

standar, seperti perangkat lunak sistem dan aplikasi sudah berbasis Windows XP, Linux, dan 

Web, sistem keamanan menggunakan password bertingkat, sehingga mendukung implementasi 

sistem e-learning. (3) Sumber daya manusia sistem e-learning  SMAN di Kota Yogyakarta 

belum sesuai dengan perkembangan TIK sebab untuk tenaga ahli (analisis sistem, programmer, 

dan pengelola database) belum berasal dari tenaga sekolah, sumber daya manusia pendukung 

sistem e-learning belum memiliki ijazah yang sesuai dengan tugasnya dalam bidang TIK. (4) 

Pengembangan model perangkat lunak sistem e-learning di lingkungan SMAN di Kota 

Yogyakarta berbasis web dan LMS. Pengembangan perangkat lunak ini didasarkan pada 

kebutuhan SMA N di Kota Yogyakarta menggunakan software Moodle dengan penekanan pada 

fasilitas plug-in (dragMath), hosting, serta maintenance. Harapan sekolah adalah perlunya 

pengembangan isi mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam e-learning, sehingga perlu 

pendampingan bidang studi maupun maintenance hardware dan software.  

 


