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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Munculnya e-learning mengubah pandangan terhadap pembelajaran. Bertatap 

muka tidak lagi menjadi suatu keharusan untuk mendapat ilmu di peguruan tinggi. 

Dengan perkembangan ICT yang semakin cepat dan hargateknologi yang semakin 

murah, akan menimbulkan penemuan-penemuan baru baik secara teoritis maupun 

teknologi dalam e-learning (Zhang, Zhao, Zhou and Nunamaker, 2004). E-learning 

saat ini sudah menjadi suatu keunggulan kompetitif universitas dalam menarik 

minat para mahasiswa baru. 

 E-learning dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan 

ICT pada bidang edukasi. Salah satu keunggulan e-learning dibandingkan metode 

pengajaran tradisional adalah memungkinkan peserta didik untuk mengakses 

konten pembelajaran yang diberikan pengajar baik yang baru maupun yang lampau 

sehingga mengefisienkan waktu dan tempat (Zhang et al., 2004; Edmunds, Thorpe 

and Conole, 2012). Karakteristik pengguna, konteks pembelajaran, karakteristik 

media, interaksi dan personalisasi menjadi faktor yang mempengaruhi daya tarik, 

efektifitas dan kesuksesan e-learning (Zhang et al.,2004). 

Perkembangan pesat teknologi membuat manusia selalu dibuat takjub karena 

terobosan-terobosan baru yang ditawarkan. Salah satu bentuk teknologi yang 

muncul untuk mendukung dunia pendidikan dalam bentuk e-learning adalah 

Massive Open Online Courses (MOOC). MOOC merupakan bentuk 

penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi yang semakin banyak digunakan 

oleh masyarakat luas. 
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Pada hakikatnya MOOCs adalah bentuk perkuliahan online yang melibatkan 

banyak peserta dan bersifat interaktif. MOOCs ibarat universitas maya, dimana 

orang bebas memilih kelas sesuai bidang yang ia minati. Sama halnya dengan 

perkuliahan biasa, peserta dituntut menyimak informasi yang disampaikan; 

membaca materi pendukung yang diberikan; dan mengerjakan tugas-tugas yang 

harus diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Menariknya lagi, sebagian 

besar perkuliahan online ini bisa diperoleh secara gratis. Peserta hanya perlu 

mendaftarkan diri, tanpa embel-embel persyaratan yang rumit. Mengikuti 

perkuliahan ini juga tidak terpancang oleh waktu. Peserta bisa mengikuti kuliah 

manakala ia memiliki waktu, asalkan terkoneksi dengan internet. 

Di sisi lain, keterjangkauan (akses terhadap) Pendidikan dan kualitas materi 

pembelajaran di beberapa daerah Indonesia belum merata. Dengan demikian 

sejalan dengan konteks Universitas Teknokrat Indonesia dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan proses akademik, 

maka e-learning menjadi salah satu perhatian dari Universitas Teknokrat Indonesia 

untuk dapat berkontribusi dalam mengurangi permasalahan tersebut. Salah satu alat 

(enabling tools) yang dapat digunakan untuk mendukung adalah MOOC. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul, penelitian “Massive 

Open Online Courses (MOOC) (Studi Kasus Universitas Teknokrat Indonesia)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu 

: Bagaimana merancang Massive Open Online Courses (MOOC) pada Universitas 

Teknokrat Indonesia? 
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1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Impelementasi Massive Open Online Courses (MOOC) menggunakan 

Platform OpenEdx. 

2. Penyediaan Courses hanya 2 yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Bahasa Indonesia.  

3. Penyediaan media komunikasi dalam bentuk forum diskusi dan pesan yang 

dapat digunakan pengguna MOOC pada Platform OpenEdx. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu: Merancang pembelajaran e-

learning dengan Massive Open Online Courses (MOOC) pada Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. MOOC menyediakan kesetaraan pendidikan terhadap siapapun tanpa kecuali 

2. MOOC tidak terbatas pada ruang dan waktu, karena sifatnya yang terbuka 

3. Tidak dipungut biaya untuk dapat mengikuti kursus  

4. Mempertemukan berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia 

 

 

 


