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1. Judul: Pelatihan Manajemen E-learning Berbasis LMS Moodle untuk Pengembangan 

Pembelajaran Online dan Computer Based Test. 

2. Analisis Situasi 

SMA BATIK 1 SURAKARTA merupakan SMA yang dirintis oleh para 

pengusaha batik disurakarta yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Batik (YPB) 

Surakarta. SMA Batik 1 Surakarta menempati lahan strategis, dengan status gedung 

milik sendiri di bawah Yayasan Pendidikan Batik 1 Surakarta, berlokasi di Jalan di Jl. 

Slamet Riyadi 445 Surakarta. 

Sebagai sekolah yang memiliki status Rintisan Sekolah Kategori Mandiri, 

SMA Batik 1 Surakarta menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan sebagai 

mitra. Mitra yang menjalin kerja sama dengan SMA Batik 1 Surakarta terdiri dari 

berbagai lembaga di dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai bidang. Tabel 1 

menyajikan mitra SMA Batik 1 Surakarta. 

Tabel 1. Mitra SMA Batik 1 Surakarta 

No Lembaga Mitra Bidang Kerjasama 

1 Sekolah Menegah Pertama  Penjaringan Calon Peserta Didik 

Baru 

 Penerimaan Jalur PMDK/Prestasi 

2 Kemitraan dengan Sekolah Menegah 

Atas 
 Kerjasama dengan SMA Lab School 

 Kerjasama di bidang kegiatan 

kesiswaan 

3 Sister School dalam dan Luar Negeri Bidang akademik dan kebudayaan 

4 Perguruan Tinggi dalam negeri  Bidang akademik 

 Bidang penerimaan mahasiswa 

 Bidang karya ilmiah 

5 Perguruan Tinggi luar negeri: 

 Nanyang Technological University 

 Raffles University  

Bidang penerimaan mahasiswa 

6 Dunia Usaha dan Industri  Bidang sponsorship 

 Bidang penyediaan sarana dan 

prasarana 



 Bidang penyediaan makanan dan 

minuman 

7 Alumni  Bidang beasiswa alumni 

 Bidang penelusuran alumni 

 Bidang promosi sekolah 

8 Komite dan Stakeholder  Bidang peningkatan kualitas 

program sekolah 

 Bidang sumber pendanaan sekolah 

 

Mencermati mitra kerja di atas, SMA Batik 1 Surakarta belum memiliki 

bidang kerja sama dalam pengembangan e-learning. Oleh sebab itu kehadiran UNY 

sebagai mitra untuk menjalin kerja sama dalam bidang e-learning dapat melengkapi 

kebutuhan pengembangan e-learning.  

3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

SMA batik 1 Surakarta memandang perlu untuk segera mengembangkan e-

learning untuk pembelajaran online dan CBT, sebagai komplemen pembelajaran 

berbasis kelas. Pengembangan e-learning belum dapat terwujud mengingat sebagian 

besar guru (95%) belum memiliki keterampilan yang memadai. Sementara itu, 5% 

guru yang sudah mengikuti pelatihan belum menggunakan. Di sisi lain infratruktur 

TIK yang tersedia sudah memadai untuk menerapkan e-learning dan sudah 

digunakan untuk ujicoba UNBK bagi sekolah lain.  

Dalam hal ini salah satu permasalahan utama adalah sumber daya manusia 

(SDM) guru yang belum memungkinkan untuk mewujudkan e-learning di sekolah. 

Keterampilan dasar komputer yang sudah dimiliki oleh semua guru belum cukup 

untuk megembangkan e-learning. Mengingat e-learning tidak sekedar membuat 

materi pelajaran elektronik, tetapi melakukan manajemen kelas secara virtual untuk 

menyajikan materi dan  membuat evaluasi pembelajaran.  

Bertolak dari analisis situasi dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah 

dalam kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Bagaimanakah membangun keterampilan guru dalam manajemen e-learning 

berbasis moodle untuk menyajikan materi pelajaran. 

2. Bagaimana membangun keterampilan guru untuk membuat CBT berbasis LMS 



Moodle? 

 

4. Tujuan Kegiatan  

Tujuan kegiatan ini tidak hanya melatih untuk memberi keterampilan dalam 

manajemen e-learning, tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan untuk setuiap 

mata pelajaran yang diampu oleh setiap guru. Oleh sebab itu, tujuan kegiatan ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Melatih guru dalam manajemen e-learning berbasis moodle untuk menyajikan 

materi pelajaran dan menerapkan dalam mata pelajaran yang diampu. 

2. Melatih guru untuk membuat CBT berbasis LMS moodle dan menerapkan dalam 

mata pelajaran yang diampu. 

 

5. Manfaat Kegiatan  

Setelah memperoleh kegiatan pelatihan ini, para peserta memiliki 

pengetahuan tentang manajemen pembelajaran virtual melalui e-learning. Secara 

spesifik, guru memiliki keterampilan untuk menyajikan materi pembelarjaran dalam 

e-learning sebagai komplemen pembelajaran berbasis kelas dan mewujudkan dalam 

keseharian. Selanjutnya, guru memiliki keterampilan untuk membuat CBT yang 

dapat diterapkan dalam lingkungan lokal sekolah. Jadi bila selama ini guru hanya 

mengetahui cara menggunakan CBT, maka setelah mengikuti pelatihan ini guru 

memiliki keterampilan membuat CBT dengan berbagai model yang disediakan oleh 

LMS moodle.  

Manfaat ini tidak hanya memberi wawasan dan pengalaman kepada guru, 

tetapi juga memberi pengalaman kepada para siswa. Para siswa menjadi lebih 

terbiasa dan siap dengan CBT yang sudah mulai diterapkan oleh Pemerintah mulai 

tahun 2015 dalam skala terbatas. 

Seperti uraian di atas, bahwa SMA Batik 1 Surakarta menjadi rujukan untuk 

sekolah lain di wilayah Solo Raya. Hasil kegiatan ini tidak hanya berdampak bagi 

SMA Batik 1 Surakarta saja, tetapi lebih luas untuk sekolah lain. Berbekal 

keterampilan manajemen kelas di e-learning, materi pembelajaran dan CBT yang 

sudah dibangun dapat digunakan oleh sekolah lain. Selain itu keterampilan yang 



diperoleh para guru dapat disebarkan kepada para guru di sekolah lain.  

6. Kerangka Pemecahan Masalah 

a. Konsep e-learning 

E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet,  

Intranet atau media jaringan komputer lain (Darin E. Hartley, 2001:1). Sampai 

saat ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (contents) dan sistemnya.  

Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, 

terbukti dengan maraknya implementasi e-learning khususnya di lembaga 

pendidikan (sekolah, training dan universitas). Beberapa perguruan tinggi 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran elektronik sebagai suplemen 

(tambahan) terhadap materi pelajaran yang disajikan secara reguler di kelas. 

b. Konsep LMS dalam e-learning 

LMS atau lebih dikenal dengan LMS adalah suatu perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengelola (untuk keperluan administrasi), dokumentasi, materi 

dan bahan ajar pelatihan serta laporan kegiatan belajar mengajar secara online. 

Sebuah LMS harus dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu: 

1) memusatkan dan mengotomatisasi administrasi 

2) menggunakan layanan self-service dan self-guided 

3) mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat 

4) mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan pada platform berbasis web scalable 

5) mendukung portabilitas dan standarisasi e-learning 

6) personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan 

tersebut 



 

Gambar 1. Operasional LMS pada pengembangan pembelajaran online dan CBT 

Di dalam LMS terdapat fitur-fitur yang dapat memenuhi semua kebutuhan 

dari pengguna dalam hal pembelajaran. Saat ini ada banyak jenis LMS yang 

ditawarkan, setiap jenis LMS memiliki fiturnya masing-masing yang dapat 

digunakan dalam kondisi yang berbeda. Fitur-fitur LMS pada umumnya antara 

lain :  

1) Administrasi, yaitu informasi tentang unit-unit terkait dalam proses belajar 

mengajar, yang meliputi beberapa item antara lain: tujuan dan sasaran, 

silabus, metode pengajaran, jadwal, tugas, jadwal ujian, daftar referensi atau 

bahan bacaan, profil dan kontak pengajar, serta pelacakan/tracking dan 

monitoring 

Penyampaian materi dan kemudahan akses ke sumber referensi antara lain 

melalui diktat dan catatan kuliah, bahan presentasi, cntoh ujian yang lalu, 

FAQ (Frequently Asked Questions), sumber-sumber referensi untuk 

pengerjaan tugas, situs-situs bermanfaaat, artikel-artikel dalam jurnal online. 

2) Penilaian  

3) Ujian online dan pengumpulan feedback  

4) Komunikasi dapat melalui forum diskusi online, mailing list diskusi, chat. 

Melalui LMS ini, siswa juga dapat melihat nilai tugas dan test atau ujian 

serta peringkatnya berdasarkan nilai tugas atau test tersebut. Selain itu, mahasiswa 

dapat melihat modul-modul yang ditawarkan, mengambil tugas-tugas dan tes 

yang harus dikerjakan, serta melihat jadwal diskusi secara maya dengan 

instruktur, narasumber dan siswa lain. 

c. Perangkat Lunak LMS 

CBT 



Perangkat lunak yang menyediakan fungsi-fungsi LMS biasanya berbasis web yang 

tersedia beberapa ragam baik komersial maupun freeware. Beberapa perangkat lunak 

yang dapat digunakan untuk penerapan dan pengelolaan e-learning antara lain, sebagai 

berikut:  

1) ATutor (http://www.atutor.ca )  

2) Dokeos (http://www.dokeos.com) 

3) dotLRN (http://dotlrn.org )  

4) Freestyle Learning (http://www.freestyle-learning.de )  

5) ILIAS (http://www.ilias.uni-koeln.de )  

6) ON-CAPA (http://www.lon-capa.org )  

7) Moodle (http://moodle.org )  

8) OpenACS (http://openacs.org) 

9) OpenUSS (http://openuss.sourceforge.net/openuss )  

10) Sakai (http://www.sakaiproject.org )  

11) Spaghetti Learning (http://www.spaghettilearning.com/ ) 

Moodle termasuk yang terbaik secara kelengkapan fitur dibandingkan dengan 

software LMS lain. Tercatat lebih dari tiga puluh ribu institusi pendidikan menggunakan 

Moodle sebagai engine dasar LMS mereka. Termasuk sebagian besar Sekolah dan 

Universitas di Indonesia menggunakan Moodle. Salah satu yang menarik di Moodle 

adalah proses customization yang relatif tidak merepotkan, bahkan meskipun kita tidak 

memahami skill pemrograman dengan baik. Template dan theme yang disediakan Moodle 

juga banyak, dan mendukung 100 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Fitur “Lesson” 

Moodle juga menarik dan tidak ada di LMS lain. Fitur “Lesson” ini memungkinkan 

mengarahkan siswa dan peserta e-Learning diarahkan secara otomatis ke halaman lain 

sesuai dengan jawaban dari pertanyaan di suatu halaman. Perbandingan Learning 

Management System berbasis Open Source, Penelitian dari (Graf, 2005 dalam Romi, 

2007) menunjukkan bahwa Moodle termasuk yang terbaik secara kelengkapan fitur 

dibandingkan dengan software LMS lain. 

http://www.atutor.ca/
http://www.dokeos.com/
http://dotlrn.org/
http://www.freestyle-learning.de/
http://www.ilias.uni-koeln.de/
http://www.lon-capa.org/
http://moodle.org/
http://openacs.org/
http://openuss.sourceforge.net/openuss
http://www.sakaiproject.org/
http://www.spaghettilearning.com/


 

Gambar 2. Perbandingan kelengkapan fitur open source LMS 

 

Gambar 3. Hasil komparasi open source LMS 

Langkah berikutnya melalui pemanfaatan LMS Moodle langsung di lapangan 

peserta dapat dengan segera merencanakan, membuat dan menerapkan pola pembelajaran 

melalui e-learning. Pengaturan manajemen teknis dapat dikerjakan serta dimulai dari 

kemandirian masing-masing peserta menggunakan secara kontinyu. Evaluasi 

pembelajaran dapat diwakilkan melalui LMS sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. 

Melalui penerapan secara individu atau bersama diharapkan dapat terencana dan 



terprogram mendukung pendayagunaan penerapan teknologi komunikasi dan informasi di 

sekolah.  

7. Khalayak Sasaran  

Sasaran kegiatan ini adalah 25 guru SMA 1 Batik Surakarta yang mempunyai   

kemampuan untuk dilatih pengembangan pembelajaran online dan computer based test. 

Pemilihan dan penetapan sasaran pelatihan ini mempunyai pertimbangan rasional-

strategis dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sekolah ini yaitu menjadi 

pusat rujukan sekolah lain, sehingga dapat menyebarluaskan ke sekolah lain. 

Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk pembinaan kemampuan. Guru-guru untuk 

mengelola dan membuat pembelajaran online sekaligus evaluasi. Dilihat dari profesi 

dan pengalamannya, guru-guru di SMA 1 Batik memiliki potensi, pengetahuan dan 

kemampuan untuk membuat manajemen pembelajaran online. Dilihat dari 

lingkungannya sekolah memiliki sumber dan media belajar yang melimpah untuk dapat 

terus meningkatkan prestasi guru-guru didukung dengan fasilitas TIK, Internet, 

Multimedia serta pendukung pembelajaran lainnya. 

8. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berupa pelatihan kepada para guru-guru di SMA 1 Batik Surakarta. 

Setelah diberi pelatihan, selanjutnya mereka dibimbing untuk menerapkan hasil pelatihan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan guru-guru dalam kegiatan pembelajaran online. 

Berikut ini adalah tapan pelatihan yang dilakukan: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi : 

1) Survey 

2) Pemantapan dan penetuan lokasi dan sasaran 

b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan 

Dalam tahap ini dilakukan pertama, penjelasan tentang ruang lingkup LMS, sesi 

pelatihan  ini menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai memotivasi guru-

guru agar mau melakukan kegiatan pengembangan pembelajaran online, cara 

pembuatan course, aktivitas e-learning, dan evaluasi; kedua, sesi pelatihan yang 



menitikberatkan pada kemampuan melaksanakan kegiatan tentang (1) merencanakan 

content e-learning (2) mengisi course (3) manajemen waktu pengelolaan course 

Pemberian kemampuan ini dilakukan dengan teknik tutorial dan simulasi agar para 

guru-guru mendapatkan pengalaman langsung sekaligus pengayaan dari teman-

temannya dan tim pelatih. 

c. Metode Pelatihan 

 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu: 
 

1) Metode Ceramah 

2) Metode tutorial 

3) Metode praktik 

4) Metode Tanya Jawab/diskusi 

5) Metode Simulasi 

9. Rancangan Evaluasi 

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan manajemen e-learning bagi 

peserta ada 2 metode yang akan ditempuh, yaitu: (1) Evaluasi di awal kegiatan, dan 

(2) evaluasi di akhir kegiatan. 

a. Evaluasi di awal kegiatan ( Pretest ) 

b. Evaluasi di akhir kegiatan ( Postest )  
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