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ABSTRAK 

 
BINTANG JANUAR PERDANA PUTRA. Perbandingan MOOC Pemrograman 

Dalam dan Luar Negeri dari Kualitas Desain MOOC dan Fitur Pemrograman. 

Dibimbing oleh AUZI ASFARIAN. 

 

Hasil survey Studi Asia Pasifik pada tahun 2015 yang diselenggarakan 

oleh Microsoft menunjukkan 87 persen pelajar di Indonesia antusias dalam 

mempelajari pemrograman. Seiring berkembangnya metode pembelajaran saat ini, 

Massively Open Online Course (MOOC) dapat menjadi solusi pelajar Indonesia 

dalam mempelajari pemrograman. Namun hingga saat ini masih banyak 

permasalahan yang ada dalam perkembangan MOOC. Pada penelitian ini akan 

dilakukan perbandingan pada situs MOOC pemrograman yang ada di dalam 

negeri. Adapun untuk membandingkannya yaitu dengan kualitas desain MOOC 

pada aspek teknis dan fitur pemrograman yang ada di situs MOOC. Akan tetapi, 

hasil evaluasi kualitas desain dan perbandingan fitur MOOC menunjukkan jika 

situs MOOC di luar negeri lebih baik daripada situs MOOC di dalam negeri. Situs 

MOOC di dalam negeri hanya unggul dalam konten bahasa yaitu bahasa 

Indonesia. Dengan demikian, memudahkan peserta MOOC dalam belajar pada 

MOOC. Hasil dari perbandingan ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam 

membuat dan mengembangkan situs MOOC terutama untuk MOOC 

pemrograman. 

 

Kata kunci: Aspek Teknis, MOOC, Fitur Pemrograman 

 

ABSTRACT 

 
BINTANG JANUAR PERDANA PUTRA. Programming MOOC Comparison 

Domestic and Abroad from Design Quality MOOC and Programming features. 

Supervised by AUZI ASFARIAN. 

 

The survey results for Asia Pacific Studies in 2015 organized by Microsoft 

shows that 87 percent of students in Indonesia enthusiastic in learning 

programming. As the development of the current teaching methods, Massively 

Open Online Course (MOOC) can be a solution for Indonesian students in 

learning programming. But until now there are still many problems that exist in 

the development of MOOC. In this study will be a comparison on the site MOOC 

existing programming in the country. As for comparing that with the quality of 

design MOOC on technical aspects and features of existing programming in 

MOOC site. However, the results of design quality evaluation and comparison of 

features MOOC indicate if the site MOOC abroad better than MOOC sites in the 

country. MOOC largest in the country only superior in content, namely 

Indonesian language. Making it easier for MOOC participants in learning the 

MOOC. The results of this comparison is expected to be a guide in creating and 

developing a MOOC sites mainly for programming MOOC. 

 

Key words: MOOC, programing features, technical aspects 
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PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang  

 

Pada tahun 2015, Microsoft telah merilis hasil Survei Studi Asia Pasifik dari 

sebanyak 1.850 siswa-siswi didelapan negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia. 

Hasil survei tersebut menunjukan jika 87 persen pelajar sangat antusias untuk 

mempelajari pelajaran mengenai pemrograman. Seiring dengan perkembangan 

teknologi juga, muncullah suatu inovasi dalam pembelajaran tanpa harus bertatap 

muka secara langsung, melainkan secara virtual (Yustim 2010). Inovasi ini 

disebut dengan MOOC (Massive Open Online Course) atau pembelajaran online. 

MOOC saat ini mulai berkembang pesat di beberapa negara maju terutama di 

benua eropa. Di negara berkembang, seperti Indonesia, MOOC belum terlalu 

popular dikarenakan masih menggunakan budaya metode belajar konvensional 

dan juga adanya kekurangan pada infrastruktur. Namun walaupun begitu, situs 

MOOC didalam negeri tetap mulai bermunculan dan berkembang seperti situs 

IndonesiaX, Dicoding, MOOCs Universitas Terbuka dll. Pada bidang 

pemrograman, MOOC pemrograman menjadi salah satu yang cukup populer dan 

juga banyak menampung data. Hal tersebut dikarenakan banyak menyimpan 

tugas-tugas dan hasil forum yang berisi coding dan berbagai macam variasi solusi 

untuk pelajar. Walaupun begitu, masih diperlukannya pemberian fitur seperti 

umpan balik untuk hasil fungsional program dan sintaks berdasarkan struktur 

program (Huang et al. 2013). 

Walaupun mulai banyak bermunculan situs MOOC, namun sampai sekarang 

masih banyak permasalahan pada MOOC seperti kurangnya interaksi manusia, 

instruksi kurang jelas dan umpan balik ke peserta yang kurang dll (Creed-Dikeogu 

dan Clark 2013). Hal tersebut membuat pemahaman tentang konsep dan 

pemecahan masalah oleh peserta menjadi buruk. Hal tersebut masih menjadi 

pertanyaan, dengan berkembangnya MOOC bahkan untuk MOOC pemrograman 

dengan tingkat antusias belajar pemrograman pelajar, namun tingkat penyelesaian 

pembelajaran masih rendah. Terdapat beberapa penelitian yang memberikan 

beberapa penyebab setelah dilakukannya suatu penelitian. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut mengungkapkan beberapa penyebab dari rendahnya tingkat 

penyelesaian pembelajaran MOOC. Sebuah penelitian memberikan kesimpulan 

jika faktor sosial peserta yang membuat peserta tidak menyelesaikan kursus 

MOOC (Yang 2013). Sementara itu, pada penelitian (Onah 2014) menyebutkan 

jika faktor kesulitan dan waktu yang tidak fleksibel baik dari pelajar maupun 

pengajar menjadikan jarangnya untuk melakukan pembelajaran.  

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan fitur pemrograman pada 

situs MOOC dengan mengacu pada penelitian (Colton et al. 2005). Namun tetap 

memperhatikan kualitas desain MOOC sesuai dengan yang telah diungkapkan 

oleh (Yousef et al. 2014). Adapun alasan dalam menggunakan kualitas desain 

MOOC dan perbandingan fitur pemrograman yaitu karena pada penelitian ini 

akan dilakukan penilaian situs MOOC berdasarkan perspektif teknologi pada situs 

MOOC. Kualitas desain MOOC yang diungkapkan oleh Yousef terdapat dua 

aspek yaitu: aspek pedagogi dan aspek teknis. Akan tetapi, penelitian kali ini 

hanya menggunakan aspek teknis kualitas desain MOOC. Hasil perbandingan 
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fitur dan evaluasi kualitas desain MOOC dapat dijadikan panduan dalam 

mengembangkan MOOC kedepannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1 Apakah kualitas desain MOOC pemrograman di dalam negeri telah baik pada 

aspek teknisnya? 

2 Apakah situs MOOC pemrograman di dalam negeri telah baik dalam segi 

fitur pemrogramannya? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan penelitian 

ini adalah: 

1 Mengetahui apakah aspek teknis kualitas desain situs MOOC pemrograman 

di dalam negeri telah baik. 

2 Mengetahui apakah situs MOOC pemrograman di dalam negeri dari segi fitur 

pemrograman telah baik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya berbatas pada: 

1 Membandingkan fitur dan kualitas desain MOOC, situs-situs MOOC 

pemrograman di dalam negeri dengan situs-situs MOOC pemrograman di 

luar negeri yang telah establish. 

2 Situs MOOC pemrograman untuk course CS1. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Massive Open Online Course (MOOC) 
 

MOOC merupakan singkatan dari Massive Open Online Course. Massive 

merupakan jumlah pendaftaran yang sangat besar, ribuan peserta mendaftar 

bahkan dari seluruh dunia. Open sendiri memiliki beberapa makna, seperti 

membuka pendaftaran untuk siapa saja yang memiliki akses internet tanpa 

memperhatikan bidang keilmuan peserta. Selain itu, dapat juga bermakna bebas 

mendaftar program pembelajaran berdasarkan ketertarikan peserta. Beberapa 

berpendapat jika Open mengacu pada konten sendiri yang dapat diakses terbuka 

yang artinya konten tidak hanya gratis dan tersedia tetapi harus mempunyai status 

lisensi Creative Commons sehingga konten dapat diunduh, disimpan, dan bahkan 

diadaptasi untuk bahan pengembangan seseorang (dengan penyertaan rujukan). 

Pada online dapat diartikan menyampaian pembelajaran yang dilakukan secara 



3 

 

online atau melalui internet. Sementara itu, Course menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa ketentuan mengenai kursus, seperti pendaftaran, tanggal pembelajaran, 

konten pengajaran, dan sarana penilaian (Krause dan Lowe 2014). 

Istilah MOOC muncul pertama kali pada tahun 2008 oleh Dave Cormier 

dari University of Prince Edward Island setelah mengikuti kursus Connectivism 

and Connective Knowledge (CCK08). Kursus tersebut awalnya diikuti oleh 24 

siswa dari Universitas Manitoba yang sebelumnya telah membayar untuk 

mengikuti kursus. Namun kemudian ditawarkan secara gratis sebagai kursus 

online terbuka dan diikuti lebih dari 2.200 siswa. Silabus kursus tersebut bahkan 

diterjemahkan keenam bahasa yang berbeda yaitu : Spanyol, Portugis, Italia, 

Hungaria, Cina, dan Jerman. 

Saat ini MOOC memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan 

sebagai xMOOC, cMOOC, dan quasi-MOOCs. xMOOCs berasal dari program 

kuliah universitas biasa seperti contohnya Stanford (Coursera), MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), Harvard (edX), dan Udacity. xMOOC 

dimulai pada 2011 dengan bentuk pedagogi yang mendukung program ini yaitu 

guru sebagai pengajar dan pelajar sebagai konsumen pengetahuan. Pada Coursera 

ditawarkan dengan video pembelajaran yang berkisar antara 15 dan 30 menit. 

Elemen utama di video xMOOC adalah kuis berupa pertanyaan tes yang harus 

dijawab. 

cMOOC didasarkan pada bentuk pedagogi konektivitas. Para peserta dapat 

menentukan sendiri bagaimana dan dengan cara apa mereka mengikuti. Elemen 

utama di cMOOCs adalah saling berbagi pengetahuan kepada orang lain untuk 

saling berhubungan. Berbeda dengan xMOOCs, cMOOCs sebagian besar terbuka 

dalam hal kegiatan peserta. Apabila mereka aktif, mereka dapat membuat materi 

tambahan, seperti posting blog, tweets, video, atau podcast. Dengan cara ini, 

terbentuklah sebuah kerterkaitan antar peserta didik atau konektivitas. Awalan c 

pada cMOOC diambil dari pendekatan berdasarkan connectivism. 

Terakhir yaitu quasi-MOOC yang memberikan tutorial berbasis web yang 

dapat diakses secara bebas dan terbuka untuk belajar, mengajar dan penelitian. 

Contoh quasi-MOOC adalah Khan Akademi dan MIT OpenCourseWare (OCW). 

Model pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendukung tugas-tugas belajar 

spesifik seperti operasi dalam aljabar, atau mereka diperlakukan sebagai sumber 

pembelajaran yang tidak menawarkan interaksi sosial seperti pada cMOOCs 

(McGreal et al. 2013). 

SOOC kepanjangan dari Small, Sort, Supported and Social Open Online 

Course adalah model pembelajaran yang telah berintegrasi dengan teknologi yang 

menggunakan Universal Design for Learning (UDL) sebagai guidelines 

pembelajarannya. UDL adalah suatu kerangka kerja untuk mendukung dan 

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melalui desain kurikulum yang 

inovatif, bukan melalui penyesuaian retroaktif dan akomodasi (Dalton et al. 

2016). Tujuan dari SOOC adalah menjamin konten, sumber daya, dan interaksi 

yang dapat diakses oleh semua peserta. Model pembelajaran ini mendukung peran 

ganda pengajar dan peserta dalam lingkungan konstruktivis (Dalton et al. 2016). 

Pada dasarnya model pembelajaran SOOC organisasi, lembaga bahkan siapa pun 

dapat membuat kursus berdasarkan keahlian yang dimilikinya tanpa melihat latar 

belakang penyedia kursus tersebut. 
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METODE 
 

 

Penelitian ini mengevaluasi situs MOOC menggunakan kualitas desain 

MOOC yang telah diungkapkan oleh (Yousef et al. 2014) serta membandingkan 

fitur pemrograman yang ada pada situs MOOC dengan mengacu pada penelitian 

(Colton et al. 2005) untuk menilai situs MOOC permograman yang ada di dalam 

negeri. Adapun evaluasi dengan kualitas desain MOOC dan perbandingan fitur 

pemrograman juga dilakukan dengan situs pembelajaran pemrograman di luar 

negeri yang telah establish. Akan tetapi penelitian ini dimulai dari penentuan 

target MOOC pemrograman, evaluasi MOOC dengan kualitas desain MOOC dan 

perbandingan fitur-fitur pemrograman. 

 

 

Penentuan Target MOOC 

 

Pada penentuan target MOOC, ditentukan situs MOOC yang untuk bidang 

pemrograman di dalam negeri dan di luar negeri. Adapun untuk menentukan situs 

tersebut masuk MOOC atau bukan, pada penelitian ini mengacu pada definisi 

MOOC yang telah dijelaskan oleh (Krause dan Lowe 2014) dimana situs harus 

memenuhi: 

1 Massive adalah jumlah pendaftaran yang sangat besar, ribuan peserta 

mendaftar dari seluruh dunia. 

2 Open yaitu membuka pendaftaran untuk siapa saja yang memiliki akses 

internet tanpa memperhatikan bidang keilmuan peserta sebelumnya, bebas 

mendaftar program pembelajaran berdasarkan ketertarikan peserta akses 

terbuka yang artinya konten tidak hanya gratis dan tersedia tetapi harus 

mempunyai status lisensi Creative Commons sehingga konten dapat diunduh, 

disimpan, dan bahkan diadaptasi untuk bahan pengembangan seseorang 

(dengan penyertaan rujukan). 

3 Online berarti pembelajaran disampaikan secara Online atau di internet. 

4 Course terdapat beberapa ketentuan kursus, seperti adanya pendaftaran, 

tanggal pembelajaran, konten pengajaran, dan sarana penilaian. 

Setelah menentukan situs-situs MOOC di dalam negeri, penelitian ini juga 

menentukan situs-situs MOOC di luar negeri sebagai pembanding dengan situs-

situs MOOC di dalam negeri. Penentuan situs MOOC di luar negeri ini dipilih 

berdasarkan ulasan dari website MOOCLab. MOOCLab adalah situs komunitas 

yang menyediakan forum untuk saling berhubungan yang membicarakan 

mengenai pembelajaran online, menawarkan saran, bantuan, ulasan serta 

memberikan petunjuk mengenai situs pembelajaran online. Dalam tahap 

menentukan situs MOOC di luar negeri diambil berdasarkan ulasan dari tabel 

MOOC Platform League, tabel Online Course Provider Comparison dan tabel 

Online Coding Course. 
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Evaluasi MOOC dengan kualitas desain MOOC 

 

Setelah dilakukan penentuan target MOOC, maka dilakukan evaluasi 

MOOC dengan kualitas desain MOOC untuk situs MOOC pemrograman di dalam 

negeri dan di luar negeri. Adapun kualitas desain yang telah dijelaskan oleh 

(Yousef et al. 2014) dikategorikan menjadi 2 aspek yaitu aspek pedagogi dan 

aspek teknis. Kedua aspek tersebut secara keseluruhan dibagi menjadi 102 

parameter penilaian, yang digunakan untuk mengevaluasi situs MOOC 

pemrograman di dalam negeri. Namun pada penelitian ini hanya digunakan 1 

aspek untuk mengevaluasi situs MOOC yaitu aspek teknis. Alasannya karena 

untuk menggunakan pedagogi perlu mempelajari pedagogi mendalam terlebih 

dahulu. Oleh karena itu, evaluasi situs MOOC dengan kualitas desain MOOC 

hanya aspek teknis saja untuk MOOC di dalam negeri dan di luar negeri. Berikut 

adalah skema kualitas desain MOOC dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Klasifikasi kualitas desain MOOC (Yousef et al. 2014) 

 

Pada Tabel 1 berikut menunjukkan parameter penilaian aspek teknis 

dengan empat kriteria yaitu antarmuka pengguna, konten video, sarana 

pembelajaran dan sosial, dan analisis pembelajaran. Penilaian kriteria antarmuka 

pengguna bertujuan untuk melihat apakah tata letak berpengaruh dalam proses 

belajar, konten video dapat menarik perhatian peserta ketika sedang melakukan 

proses belajar melalui sebuah video agar tidak membosankan, mengetahui apakah 

sarana pembelajaran seperti diskusi bersama, notifikasi dan jejaring sosial 

mempengaruhi pembelajaran, dan mengetahui sekaligus memantau hasil belajar, 

umpan balik ke peserta, menemukan pola belajar dan dukungan ke peserta didik. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap situs MOOC dengan cara 

mengunjungi tiap situs dan melihat apakah parameter memenuhi. Jika situs 

memenuhi parameter maka diberikan nilai 1, dan jika tidak maka diberikan nilai 

0. Dalam mendapatkan nilai dilakukan dengan cara membagi antara jumlah 

parameter yang terpenuhi dengan total seluruh parameter pada setiap kriteria 
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kemudian dikali 5. Berikut adalah perhitungan mendapatkan nilai parameter 

(Atmaja 2015). 

Tabel 1 Parameter penilaian aspek teknis pada kualitas desain MOOC 
Kriteria Kode Parameter Penilaian 

Antarmuka Pengguna 

(AP) 

AP1 Terdapat fitur control untuk video, misalnya, mulai, ulangi, full 

screen, slowdown, stop dan pause 

AP2 Menyediakan kotak pencarian yang berfungsi untuk membantu 

peserta mencari materi 

AP3.1 Terdapat judul video pembelajaran 

AP3.2 Pengkategorian pada video pembelajaran 

AP4 Peserta dapat mengunduh video pembelajaran pada device 

masing-masing 

AP5 Petunjuk dari sistem untuk mengurangi kesalahan pada 

pengguna 

AP6 Menyediakan fitur video encoded (link ubah kualitas video) 

untuk kecepatan koneksi yang berbeda 

AP7 Framing: mengatur objek untuk mencocokkan rasio layar 

AP8 Format video standar yang diberikan harus compatible untuk 

HTML5 

AP9 Menyediakan video yang berkaitan 

AP10.1 Terdapat fitur slide view 

AP10.2 Terdapat fitur teacher view 

AP11.1 Peserta dapat beralih dari tampilan slide view ke tampilan 

penuh teacher view 

AP11.2 Peserta dapat beralih dari tampilan teacher view ke tampilan 

penuh slide view 

AP12 Resolusi video minimum 320x240 dalam piksel 

AP13.1 Video harus ditampilkan dengan thumbnail 

AP13.2 Video harus ditampilkan dengan judul yang telah dipersingkat 

AP13.3 Video menyertakan informasi mengenai tanggal upload 

AP13.4 Video menyertakan informasi mengenai jumlah suka dan tidak 

suka 

AP13.5 Video menyertakan informasi mengenai berapa kali video 

diputar 

Konten Video (KV) KV1 Suara pengajar harus jelas dan dapat dipahami. 

KV2 Memberikan tingkat detail suatu pelajaran yang disesuaikan 

dengan tingkatan peserta. 

KV3 Memberikan rujukan pada fakta dan informasi yang 

disampaikan dalam video pembelajaran. 

KV4 Memberikan ringkasan dari video pembelajaran. 

KV5 Video pembelajaran sebaiknya pendek, tidak lebih dari 20 

menit. 

KV6 Menyediakan subtitle atau catatan dari kata yang diucapkan 

pada video pembelajaran. 

KV7 Sinkronisasi video dengan menyediakan catatan pembelajaran 

(materi). 

KV8 Ukuran video harus kecil untuk mudahkan mentransfer 

(download, upload), seperti video paling besar hingga 10 MB 

KV9 Sinkronisasi video pembelajaran dengan teks percakapan 

video. 

KV10 Perbedaan warna untuk menyoroti informasi yang dianggap 

penting 

KV11 Mengkonversi kalimat panjang yang mengandung klausa 

kondisional menjadi dua atau lebih kalimat pendek agar mudah 

dipahami 

KV12 Pada awal video berikan informasi yang menarik perhatian 
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Kriteria Kode Parameter Penilaian 

peserta 

 KV13 Hindari video yang memiliki bagian yang cepat atau perubahan 

suasana 

 KV14 Teks berada pada 25-40% dari total layar video 

Sarana pembelajaran 

dan sosial (SPS) 

SPS1 Menyediakan tempat diskusi bersama 

SPS2 Menyediakan pemberitahuan melalui email 

SPS3.1 Memberikan pemberitahuan untuk berita penting 

SPS3.2 Memberikan pemberitahuan untuk deadline 

SPS4 Menggunakan video conference untuk memungkinkan peserta 

yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dengan pengajar 

SPS5.1 Menawarkan sarana berlangganan untuk mendapatkan video 

terbaru 

SPS5.2 Menawarkan sarana berlangganan untuk mendapatkan diskusi 

terbaru 

SPS6 Tersedia daftar peserta yang sedang online untuk membantu 

peserta yang lain dalam melakukan berdiskusi 

SPS7 Menyediakan sarana/fitur anotasi video. 

SPS8.1 Pada menit terakhir terdapat sarana berisi ringkasan dari 

diskusi 

SPS8.2 Pada menit terakhir terdapat sarana berisi anotasi video yang 

direkomendasi oleh peserta 

SPS9 Terhubungkan dengan jejaring sosial seperti Facebook dan 

Twitter 

SPS10 Menyediakan fitur pemberian Peringkat like & dislike pada 

video 

Analisis Belajar (AB) AB1 Memberikan rekomendasi dan umpan balik bagi peserta didik 

untuk meningkatkan kinerja mereka. 

AB2 Memberikan laporan kinerja untuk peserta 

AB3 Peserta diberikan tempat analisis untuk evaluasi pembelajaran 

AB4 Menyediakan statistik pada aktivitas pembelajaran 

AB5 Memprediksi kinerja peserta 

AB6 Analisis dan visualisasi data hasil pembelajaran 

AB7 Menerapkan teknik Analisis Jejaring Sosial untuk 

mengidentifikasi / memvisualisasikan hubungan antar peserta 

AB8 Menyediakan sarana untuk berdiskusi/bertanya kepada 

pengajar. 

  

                
                               

                                      
     

 

Setelah itu, nilai tersebut mendapatkan deskripsi sesuai rentang nilai. Berikut 

adalah rentang nilai parameter beserta deskripsinya pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Rentang nilai dan deskripsi nilai parameter 
Rentang Nilai Deskripsi Penilaian 

>= 4.5 Sangat Baik 

>= 3.5 dan < 4.5 Baik 

>= 2.5 dan < 3.5 Cukup Baik 

>= 1.5 dan < 2.5 Kurang 

> 0 dan < 1.5 Buruk 

= 0 Tidak Tersedia 
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Perbandingan fitur-fitur pemrograman 

 

Setiap situs MOOC pemrograman dibandingkan dari segi fitur 

pemrograman yang ada. Selain dibandingkan dengan MOOC pemrograman di 

dalam negeri, juga dibandingkan dengan situs MOOC pemrograman di luar negeri 

yang telah establish. Proses pembandingan fitur-fitur pada situs MOOC 

pemrograman ini dianggap penting dikarenakan fitur-fitur pada situs MOOC 

pemrograman berbeda dengan fitur-fitur yang ada pada situs MOOC yang umum. 

Peserta MOOC pemrograman juga masih sering mengalami kesulitan dalam 

belajar pemrograman (Sajaniemi et al. 2006). Adapun kesulitan yang mereka 

alami bukan pada sintaks atau semantik, melainkan dalam pemahaman masalah, 

dan penerjemahan dalam logika (Renumol et al. 2009). Pada penelitian ini akan 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Colton et al. 2005) dalam 

menentukan fitur pemrograman apa yang ada pada situs-situs MOOC di dalam 

negeri dan di luar negeri. Setelah dilakukan perbandingan fitur pemrograman, 

diketahui jika fitur pemrograman yang ada pada situs MOOC di dalam negeri dan 

di luar negeri yaitu: 

- Problem statement 

Merupakan permasalahan yang diberikan, dapat juga berupa suatu instruksi 

pengerjaan yang diberikan atau contoh output yang diminta. Suatu problem 

statement, diharapkan seperti yang dikemukakan (Linn dan Clancy 1992) 

yaitu: setiap problem statement setidaknya dapat memberikan petunjuk yang 

mempengaruhi peserta dalam mengerjakan, memberikan rencana pengerjaan, 

sedikit merepresentasi, menjelaskan goal atau hasil akhirnya sehingga peserta 

dapat dengan mudah memahami dan memecahkan masalah. 

- Program submission 

Suatu program yang digunakan oleh peserta untuk melakukan submit kode 

program. Fitur pemrograman program submission, jika menurut penelitian 

(Colton 2006) program submission harus dapat di-submit kode program 

dalam beberapa bahasa atau bahasa tertentu. 

- Kompilator 

Kode program yang di-submit oleh peserta akan divalidasi secara langsung di 

situs MOOC. Menurut (Mahlke et al. 1992; Joy et al. 2005), kompilator dapat 

memberikan prediksi hasil olah program seperti kesalahan pengetikan kode, 

looping tidak berhenti, cek plagiat dan letak kesalahan. 

- Error messages 

Pesan jika terjadi kesalahan pada hasil kompilator kode program yang di-

submit oleh peserta course. Pesan kesalahan menunjukkan tidak sesuainya 

output yang diinginkan dengan output yang dihasilkan. Pesan kesalahan 

sangat penting, dengan pesan kesalahan dapat terjadi karena kesalahan 

sintaks, pengetikan, fungsi dan parameter (Bush et al. 2000).  

- Help messages 

Pesan bantuan/instruksi/referensi yang menunjukkan pesan yang membantu 

peserta untuk mengetahui letak kesalahan beserta petunjuk untuk 

menghasilkan output yang benar (Bush et al. 2000) dan sesuai dengan yang 

diminta serta dapat berupa konsep dasarnya (Esteves dan Mendes 2004). 
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- Batas waktu 

Batas waktu untuk melakukan submit kode program. Dapat juga berupa batas 

waktu pembelajaran course. Batas waktu disini sebagai pengontrol serta 

pembatas lama pengerjaan atau pembelajaran serta untuk menentukan tingkat 

kesulitan (Cheng dan Gupta 1989). 

- Student status report 

Hasil pembelajaran course atau hasil submit program peserta, dapat berupa 

secara keseluruhan atau per topik pembelajaran atau per submit program. 

Hasil pembelajaran ini setidaknya berupa nilai kuis dan submit project, nilai 

rata-rata pembelajaran, tingkatan peserta dan keikutsertaan peserta mengikuti 

pembelajaran di situs (Means et al. 2009). 

- Aplikasi tambahan untuk live coding 

Berupa program tambahan untuk melakukan pengetikan kode program 

sampai submit kode program dan compile kode program. Fitur ini juga untuk 

memudahkan dalam belajar pemrograman, dimana dapat meningkatkan 

ability pemrograman peserta dengan simulasi atau live coding (Means et al. 

2009). Hal tersebut dikarenakan peserta tidak perlu menginstal aplikasi 

apapun dan menjadikan fitur pemrograman terbaik untuk saat ini untuk 

beberapa pembelajaran bahasa pemrograman (Nilson 2007). 

- Package tambahan yang di-download dan diinstal di IDE Peserta 

Package ini memberikan latihan dan instruksi coding sesuai topik 

pembelajaran di situs yang dapat mengirimkan hasil latihan coding peserta 

secara langsung dari IDE peserta. Package ini hanya diberikan untuk 

memudahkan belajar bahasa pemrograman pada course ilmu komputer 

(Pedregosa et al. 2011).  

- Notebook dan datafile 

Notebook yang digunakan untuk mengerjakan assignment, dapat juga 

digunakan sebagai submit program selain menggunakan program submission. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Sesuai dengan tahapan yang telah rencanakan, penelitian ini dimulai 

dengan penentuan target MOOC, evaluasi MOOC dengan kualitas desain dan 

perbandingan fitur pemrograman. 

 

 

Penentuan Target MOOC 

 

Pada tahap ini, ditentukan target MOOC yang diteliti untuk situs MOOC 

di dalam negeri dan di luar negeri yang telah establish. Penentuan situs MOOC 

dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2016. Adapun penentuan target 

MOOC ini harus sesuai dengan pengertian dari MOOC sendiri yaitu massive open 

online course yang telah dijelaskan oleh (Krause dan Lowe 2014). Pertama 

dilalukan list untuk situs pembelajaran pemrograman online baik di luar negeri 

dan di dalam negeri. Situs pembelajaran online untuk pemrograman untuk di 

dalam negeri terdapat 7 situs yang ditentukan apakah termasuk MOOC atau bukan 
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seperti: Kelaskita.com, Sekolah Pintar, JagoCoding, Dicoding, TLX, Code Saya, 

dan Sekolah Koding. Berikut daftar list situs pembelajaran untuk penentuan situs 

MOOC dapat dilihat pada Tabel 3 yang merupakan list situs pembelajaran 

pemrograman online untuk di dalam negeri. 

 

Tabel 3 Situs pembelajaran pemrograman online untuk di dalam negeri 
Situs MOOC Alamat situs Alasan 

Kelaskita.com https://kelaskita.com/ Bukan MOOC, tidak memenuhi course. 

Hanya pembelajaran dan forum diskusi. 

Masuk kedalam SOOC (Social Open 

Online Cource) 

Sekolah Pintar http://sekolahpintar.com/ Bukan MOOC, tidak memenuhi open. 

untuk course pemrograman di sekolah 

pintar semuanya berbayar 

JagoCoding http://jagocoding.com/ Bukan MOOC, berupa Tutorial video dan 

forum diskusi 

Dicoding https://www.dicoding.com/ Ya 

TLX https://training.ia-toki.org Ya 

Code Saya https://codesaya.com/ Ya 

Sekolah Koding https://sekolahkoding.com Bukan MOOC, tidak terdapat course 

 

Dari Tabel 3 mengenai penentuan situs MOOC di dalam negeri, situs yang 

memenuhi kriteria MOOC terdapat 3 situs yaitu: Dicoding, TLX dan Code Saya. 

Dari Tabel 3 juga dapat dilihat jika situs pembelajaran online untuk pemrograman 

di dalam negeri ada yang bersifat tutorial (baik berupa video tutorial atau tahapan 

tutorial) dan forum diskusi, ada yang tidak terdapat course dan tidak bersifat open. 

Seperti Kelaskita.com, situs tersebut tidak terdapat course, bahkan dapat 

dikategorikan SOOC (Sosial Open Online Course) bukan suatu situs MOOC. 

SOOC bukan termasuk MOOC karena peserta dapat memiliki peran ganda, dapat 

menjadi peserta dan dapat membuat kursus (Dalton et al. 2016). Situs 

pembelajaran Sekolah Pintar sebenarnya hampir memenuhi kriteria MOOC, 

namun course untuk kuis dan pengambilan nilai harus terlebih dahulu menjadi 

akun pro atau berbayar. Hal tersebut membuat Sekolah Pintar tidak lagi termasuk 

MOOC karena tidak bersifat open. Untuk data lebih lengkap situs pembelajaran 

online di dalam negeri dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Situs pembelajaran online untuk pemrograman untuk di luar negeri 

terdapat 8 situs yang ditentukan apakah termasuk MOOC atau bukan seperti: 

CodeAcademy, CodeSchool, Code.org, CodeCombat, Khan Academy, Coursera, 

EdX, dan Udacity. Daftar list situs pembelajaran untuk penentuan situs MOOC 

dapat dilihat pada Tabel 4 yang merupakan list situs pembelajaran pemrograman 

online untuk di luar negeri. 

 

Tabel 4 Situs pembelajaran pemrograman online di luar negeri 
Situs MOOC Alamat situs Alasan 

CodeAcademy https://www.codecademy.com/ Bukan termasuk MOOC, tidak 

memenuhi open. Dikarenakan kuis dan 

project harus jadi pro (berbayar) 

CodeSchool https://www.codeschool.com/ Bukan termasuk MOOC, tidak terdapat 

course. 
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Situs MOOC Alamat situs Alasan 

Code.org https://studio.code.org/ Bukan termasuk MOOC, tidak terdapat 

course. 

CodeCombat https://codecombat.com/ Bukan termasuk MOOC, tidak terdapat 

course. 

Khan Academy https://www.khanacademy.org/ Ya 

EdX https://www.edx.org/ Ya 

Coursera https://www.coursera.org/ Ya 

Udacity https://www.udacity.com/ Ya 

   

Pada target situs MOOC di luar negeri yang telah establish dan memenuhi 

kriteria MOOC berdasarkan yang Tabel 4 mengenai penentuan situs MOOC di 

luar negeri yaitu Coursera, EdX, Udacity, dan Khan Academy. Berdasarkan Tabel 

4, situs seperti CodeAcademy, Code.org, CodeCombat, dan CodeSchool hanya 

berupa online coding course yang tidak terdapat course. Situs tersebut 

kebanyakan berupa situs pembelajaran pemrograman dalam bentuk game. Situs 

pembelajaran CodeAcademy sebenarnya juga hampir memenuhi MOOC, namun 

untuk kuis atau project harus menjadi akun pro. Dengan demikian, situs 

CodeAcademy tidak lagi memenuhi sifat open yang merupakan kriteria dari suatu 

MOOC. Untuk data lebih lengkap situs pembelajaran online di dalam negeri dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

Situs MOOC di dalam negeri dan di luar negeri tersebut dievaluasi dan 

dibandingkan pada tahap penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penentuan 

target MOOC baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diketahui juga jika 

suatu situs MOOC selalu dibuat oleh lembaga akademik (lembaga universitas) 

dan atau professional (pihak IT seperti: Google, Intel, Microsoft, Lenovo, dll). 

Oleh karena itu untuk jenis pembelajaran juga dibagi menjadi dua, diperuntukkan 

untuk akademik dan professional. Setiap situs MOOC untuk sifat massive 

dikategorikan menjadi dua yaitu massive dari segi jumlah peserta dan massive dari 

segi jumlah course. Sifat open suatu situs MOOC yaitu harus bersifat gratis dan 

tidak berbayar. 

Dari segi bahasa pemrograman untuk level beginner (batas CS1), bahasa 

pemrograman yang banyak dipelajari untuk level beginner yaitu bahasa 

pemrograman Python dan Java baik Java web, dekstop dan mobile android. 

Walaupun bahasa pemrograman lain seperti: Javascript, PHP, C, C#, C++, 

HTML, Ruby, R, Pascal juga dipelajari. Sementara itu, untuk segi bahasa platform 

yang digunakan untuk situs MOOC di dalam negeri kebanyakan atau bahkan 

khusus berbahasa Indonesia, sedangkan untuk situs MOOC di luar negeri 

kebanyakan situs telah mencakup banyak bahasa/multi bahasa, namun 

kebanyakan memakai bahasa universal/Inggris. Bahasa platform untuk situs 

MOOC di dalam negeri yang berbahasa Indonesia ini menjadikan salah satu 

keunggulan situs MOOC di dalam negeri dibandingkan dengan situs MOOC di 

luar negeri. Dengan didesain khusus berbahasa Indonesia, hal tersebut 

memudahkan masyarakat atau pelajar Indonesia untuk belajar dan memahami 

materi course yang ada pada situs MOOC di dalam negeri. 

Dari segi waktu pembelajaran masing-masing situs pembelajaran memiliki 

durasi waktu yang bervariasi. Seperti situs MOOC didalam negeri Dicoding, situs 

tersebut memberikan durasi waktu 180 hari dari tanggal bergabung suatu course, 
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EdX sekitar 5-9 minggu, Udacity sekitar 3-8 minggu, Coursera juga memberikan 

durasi waktu sekitar 4-6 minggu. Durasi waktu pembelajaran pemrograman juga 

bergantung dari tingkat detail materi pembelajaran pemrograman yang diberikan. 

Adapun juga dari beberapa situs MOOC yang menampilkan jumlah 

peserta baik secara keseluruhan atau masing-masing course, jumlah peserta 

kebanyakan mencapai ribuan peserta bahkan sampai berjuta-juta peserta. Salah 

satu MOOC didalam negeri yaitu Dicoding mena mpilkan jumlah peserta yang 

tergabung dan yang lulus untuk masing-masing course-nya. Dari kebanyakan 

course yang ada jumlah pesertanya dapat mencapai 1000-3000 peserta kurang 

lebih. Akan tetapi, jumlah peserta yang lulus dari ribuan peserta hanya sekitar 

200-400 peserta kurang lebih untuk masing-masing course. Hal tersebut 

memunculkan suatu pertanyaan dengan jumlah lulusan dan tingkat penyelesaikan 

course yang rendah. Bahkan karena tidak diikuti dan diselesaikan dapat terjadi 

tingkat dropout yang tinggi. 

 

 

Evaluasi MOOC dengan Kualitas Desain MOOC 

 

Evaluasi MOOC dengan kualitas desain MOOC untuk situs MOOC pemrograman 

di dalam negeri dan di luar negeri yang telah establish. Adapun kriteria evaluasi 

dari aspek teknis, diketahui dibagi menjadi 4 kriteria yaitu AP, KV, SPS, dan AB. 

Kriteria tersebut dibagi lagi menjadi beberapa parameter penilaian suatu situs 

MOOC. Hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC di luar negeri dan di dalam 

negeri dilihat dari rata-rata hasil evaluasi ada dan tidaknya parameter penilaian di 

situs MOOC tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut mengenai grafik hasil 

evaluasi kualitas desain situs MOOC. 

 

 
Gambar 2 Grafik Hasil evaluasi desain situs MOOC 

 
 Gambar 2 tersebut menunjuk hasil evaluasi kualitas desain untuk situs 

MOOC di luar negeri dan di dalam negeri. Dari grafik tersebut dapat terlihat jika 
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situs MOOC di luar negeri hasil penilaiannya lebih baik daripada situs MOOC di 

dalam negeri. Grafik tersebut juga dapat menunjukkan jika situs MOOC di dalam 

negeri lebih memfokuskan pada kriteria AB tetapi kurang memperhatikan kriteria 

lainnya. Bahkan, situs MOOC di dalam negeri untuk kriteria AP dan SPS tidak 

diperhatikan hingga nilai rata-rata evaluasinya buruk. Sementara itu, pada situs 

MOOC di luar negeri hasil seimbang cukup baik sampai baik disetiap kriteria. 

Adapun hasil evaluasi situs MOOC per kriteria untuk yang pertama yaitu kriteria 

kualitas desain AP tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria AP 

Kode 

Parameter 

Penilaian 

MOOC di luar negeri MOOC di dalam negeri 

C
o

u
rs

er
a 

U
d

ac
it

y
 

E
d

X
 

K
h

an
 

A
ca

d
em

y
 

T
L

X
 

C
o

d
e 

S
ay

a 

D
ic

o
d

in
g
 

AP1 1 1 1 1 0 0 1 

AP2 1 1 1 1 0 0 1 

AP3.1 1 1 1 1 0 0 0 

AP3.2 0 0 1 0 0 0 0 

AP4 1 1 1 0 0 0 0 

AP5 1 1 1 1 1 1 1 

AP6 1 1 0 0 0 0 0 

AP7 1 1 1 1 1 0 1 

AP8 1 1 1 1 0 0 1 

AP9 0 0 0 0 0 0 0 

AP10.1 1 1 1 1 1 0 0 

AP10.2 1 1 1 0 0 0 0 

AP11.1 0 0 0 0 0 0 0 

AP11.2 0 0 0 0 0 0 0 

AP12 0 1 0 1 0 0 1 

AP13.1 1 0 1 1 0 0 1 

AP13.2 1 1 1 1 0 0 1 

AP13.3 0 0 0 0 0 0 0 

AP13.4 0 0 0 0 0 0 0 

AP13.5 0 0 0 0 0 0 0 

Parameter 

memenuhi 

12/20 12/20 12/20 10/20 3/20 1/20 9/20 

Nilai 3.00 3.00 3.00 2.50 0.75 0.25 2.25 

Deskripsi Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

Cukup 

baik 

Buruk Buruk Kurang 

Catatan :  1 menunjukkan parameter terpenuhi, 0 menunjukkan parameter tidak ditemukan 
 

Pada Tabel 5 mengenai hasil evaluasi kriteria AP, menunjukkan situs 

MOOC di dalam negeri mendapatkan penilaian buruk dan kurang. Hasil evaluasi 

untuk situs MOOC di luar negeri mendapatkan penilaian cukup baik. Dikarenakan 

pada parameter penilaian AP1 yaitu fitur pengontrol video (mulai, putar ulang, 

pause, stop, dan full screen) untuk situs MOOC di luar negeri Coursera, Udacity, 

EdX, dan Khan Academy, pada keempat situs MOOC tersebut terdapat fitur 

pengontrol video pembelajaran, dikarenakan ketiganya menggunakan video 

sebagai sarana pembelajaran. Peserta dengan melihat video dalam belajar sebagai 

bentuk komunikasi dalam belajar dengan cara lain yang menarik selain dengan 

materi slide (Cakir 2016). Akan tetapi, parameter ini tidak dimiliki oleh situs 
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MOOC di dalam negeri, dikarenakan TLX, Code Saya dan Dicoding 

pembelajarannya menggunakan slide atau materi langsung pada situs. Situs 

Dicoding sebenarnya terdapat fitur pengontrol video, namun hanya sebagai media 

pada video pengenalan course. 

Pada parameter penilaian AP8 yaitu mengenai adanya standart video 

pembelajaran yang harus compatible (sesuai) untuk HTML5. Jika mengacu pada 

standart yang digunakan youtube
1
 mengenai HTML5. Setiap browser yang 

mendukung HTML5 secara default akan memutar video yang compatible 

HTML5
2
. Pada situs MOOC di luar negeri yang menggunakan sarana video 

pembelajaran, video dapat diputar untuk browser yang telah support HTML5. 

Bahkan untuk lebih memastikan dapat diputar di HTML5, situs MOOC Udacity 

menggunakan video pemutar dari youtube sebagai sarana video pembelajaran. 

Situs MOOC di dalam negeri dalam parameter penilaian ini tidak terdapat di situs, 

dikarenakan tidak menggunakan video sebagai sarana pembelajaran. 

Adapun alasan lain lagi yaitu pada fitur slide view dan teacher view untuk 

pembelajaran yang menyerupai pembelajaran di kelas adalah parameter penilaian 

AP10.1 dan AP10.2. Pada situs-situs MOOC di luar negeri yang telah establish, 

semuanya telah ada baik slide view dan teacher view walaupun berupa video 

pembelajaran yang menampilkan pengajar mengajar dengan slide disampingnya 

secara bersamaan atau bergantian. Hal tersebut terkecuali situs MOOC Khan 

Academy yang hanya berupa fitur video slide view. Sementara itu, untuk situs 

MOOC di dalam negeri, masih belum terdapat dan masih menggunakan slide atau 

materi pada situs secara langsung. Menurut (Cashion dan Palmieri 2002) 

pembelajaran secara online akan menjadi efektif jika dapat menggabungkan 

kondisi untuk belajar online dan belajar face to face seperti di sekolah 

(tradisional) menjadi satu pembelajaran. Akan tetapi, walaupun menggabungkan 

kondisi belajar online dan di kelas diharapkan video pembelajaran tetap lebih 

mengutamakan konten pembelajaran baik course pemrograman ataupun course 

lainnya. Video pembelajaran seperti video digital tablet pada Khan Academy dan 

video menjelaskan pada papan atau meja seperti pada Udacity mendapatkan hasil 

lebih menarik dan efektif untuk pembelajaran (Guo at al. 2014; Kelleher et al. 

2007). Contoh tampilan video pembelajaran yang ada di situs Udacity, Coursera, 

dan Khan Academy dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

                                                           
1
 Youtube, “Pemutar Video Youtube HTML 5” pada https://www.youtube.com/html5 diakses 

pada 13 Oktober 2016. 
2
 HTML5 Test, “HTML 5 Test, How well does your browser support HTML5” pada 

http://html5test.com/ diakses pada 13 Oktober 2016. 
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Gambar 3 Tampilan teacher view pada situs Udacity, Coursera, dan Khan 

Academy 

Berikutnya adalah hasil evaluasi kualitas desain untuk situs MOOC 

kriteria KV dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6 Hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria KV 

Kode 

Parameter 

Penilaian 

MOOC di luar negeri MOOC di dalam negeri 

C
o

u
rs

er
a 

U
d

ac
it

y
 

E
d

X
 

K
h

an
 

A
ca

d
em

y
 

T
L

X
 

C
o

d
e 

S
ay

a 

D
ic

o
d

in
g
 

KV1 1 1 1 1 0 0 1 

KV2 1 1 1 0 0 0 1 

KV3 0 1 1 0 0 0 0 

KV4 1 1 0 0 0 0 0 

KV5 1 1 1 1 0 0 1 

KV6 1 1 1 1 0 0 1 

KV7 1 0 1 1 0 0 1 

KV8 1 0 0 0 0 0 1 

KV9 1 1 1 1 0 0 0 

KV10 1 1 1 1 0 1 0 

KV11 1 1 1 0 0 1 1 

KV12 1 1 1 0 0 0 1 

KV13 0 1 1 1 0 0 1 

KV14 1 1 0 1 0 0 0 

Parameter 

memenuhi 

12/14 12/14 11/14 8/14 0/14 2/14 9/14 

Nilai 4.29 4.29 3.93 2.86 0 0.71 3.21 

Deskripsi Baik Baik Baik Cukup 

baik 

Tidak 

ditemukan 

Buruk Cukup 

baik 

Catatan :  1 menunjukkan parameter terpenuhi, 0 menunjukkan parameter tidak ditemukan 
 

Pada Tabel 6 mengenai hasil evaluasi situs MOOC kriteria KV tersebut 

menunjukkan jika situs MOOC di dalam negeri mendapatkan penilaian yang 

buruk bahkan ada yang tidak ditemukan untuk situs MOOC TLX. Adapun tidak 

ditemukannya parameter yang memenuhi dikarenakan situs TLX tidak 

menggunakan atau bahkan tidak terdapat konten video pada situs. Situs MOOC 
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Dicoding mendapatkan penilaian yang cukup baik dikarenakan terdapat konten 

video walaupun hanya video pengenalan course. Sementara itu, situs-situs MOOC 

di luar negeri mendapatkan penilaian cukup baik dan baik. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan parameter KV1 yaitu suara pengajar harus jelas dan dapat 

dipahami, untuk situs MOOC di dalam negeri tidak terdapat fitur video 

pembelajaran. Pada situs MOOC di luar negeri suara pengajar terdengar jelas dan 

disertai juga subtitle dan transkrip pengajar untuk lebih jelas. Pada parameter KV8 

untuk ukuran video harus kecil untuk memudahkan dalam mentransfer video 

(paling besar hingga 10 MB) pada situs MOOC Coursera video pembelajaran 

berukuran 5-10 MB per video pembelajaran dalam satu course. Situs MOOC 

Udacity video mengharuskan diunduh berupa zip yang terdiri dari semua video 

pembelajaran dalam satu course, namun didalamnya ukuran video berukuran 

kecil. Pada situs MOOC EdX, video pembejalaran terkadang kecil, namun 

terkadang besar dengan ukuran hingga 35 MB. Hal tersebut dikarenakan video 

memiliki setting video default berukuran HD video. Sementara itu, pada situs 

Khan Academy, video pembelajaran tidak dapat didownload peserta. 

Adapun untuk hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria SPS 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. 
 

Tabel 7 Hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria SPS 

Kode 

Parameter 

Penilaian 

MOOC di luar negeri MOOC di dalam negeri 

C
o

u
rs

er
a 

U
d

ac
it

y
 

E
d

X
 

K
h

an
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d
em

y
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X
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e 
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a 

D
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d
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SPS1 1 1 1 1 0 1 1 

SPS2 1 1 1 1 1 0 1 

SPS3.1 1 1 1 1 0 0 1 

SPS3.2 1 0 1 0 0 0 1 

SPS4 0 0 0 0 0 0 0 

SPS5.1 0 0 0 0 0 0 0 

SPS5.2 1 1 1 1 0 1 1 

SPS6 0 0 0 0 0 0 0 

SPS7 0 0 0 0 0 0 0 

SPS8.1 1 1 0 0 0 0 0 

SPS8.2 0 0 0 0 0 0 0 

SPS9 1 1 1 1 0 0 1 

SPS10 1 0 0 0 0 0 0 

Parameter 

memenuhi 

8/13 6/13 6/13 5/13 1/13 2/13 6/13 

Nilai 3.08 2.31 2.31 1.92 0.38 0.77 2.31 

Deskripsi Cukup 

baik 

Kurang  Kurang  Kurang  Buruk Buruk Kurang 

Catatan: 1 menunjukkan parameter terpenuhi, 0 menunjukkan parameter tidak ditemukan 

 

 Hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria SPS pada Tabel 7 

menunjukkan hasil penilaian situs MOOC mendapatkan penilaian buruk. Hanya 

situs MOOC Dicoding yang mendapatkan penilaian cukup baik. Hasil evaluasi 

situs MOOC di luar negeri mendapatkan penilaian kurang dan cukup baik untuk 

situs MOOC Coursera. Adapun salah satu alasannya parameter penilaian SPS1 

yaitu menyediakan tempat diskusi bersama, semua situs MOOC baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri menyediakan sarana untuk diskusi bersama. Hal ini 
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dikarenakan tempat diskusi merupakan salah satu element penting untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran (Rovai dan Jordan 2004) (Kop 

2011). Dari hasil evaluasi pada situs MOOC Coursera, tempat diskusi bersama 

bahkan memiliki guideline, moderator, general discussion, week discussion dan 

meet and greet. Sementara itu, pada situs MOOC TLX, menyediakan tempat 

diskusi bersama melalui situs penghubung yaitu github. 

Alasan lain untuk hasil evaluasi kriteria SPS yaitu salah satu yang fitur 

penting dalam situs pembelajaran yaitu memberitahukan untuk berita penting dan 

deadline yaitu parameter SPS3.1. Secara keseluruhan situs MOOC di dalam 

negeri dan di luar negeri mengirimkan pemberitahuan untuk berita penting dan 

deadline baik di situs maupun dikirim melalui email. Namun hanya TLX dan 

Code Saya tidak terdapat pemberitahuan untuk berita penting dan deadline. 

Parameter penilaian SPS9 adalah menyedikan keterhubungan dengan jejaring 

sosial seperti Facebook dan Twitter. Situs TLX dan Code Saya yang tidak tersedia 

fitur tersebut. Pada situs MOOC seperti situs MOOC Udacity menggunakan 

twitter untuk sarana bertanya atau berdiskusi dengan pengajar. 

Adapun untuk hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria AB 

kriteria tersebut dibagi menjadi sebanyak 8 parameter penilaian, dan parameter 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8 Hasil evaluasi kualitas desain situs MOOC kriteria AB 

Kode 

Parameter 

Penilaian 

MOOC di luar negeri MOOC di dalam negeri 

C
o

u
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er
a 
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d
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it

y
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d
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d
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X
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S
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a 

D
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d
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AB1 1 1 1 1 1 1 1 

AB2 1 1 1 1 1 1 1 

AB3 1 1 1 1 1 1 1 

AB4 1 1 1 1 1 1 1 

AB5 0 0 1 0 0 0 0 

AB6 1 1 1 1 1 0 1 

AB7 0 0 0 0 0 0 0 

AB8 1 1 1 1 1 1 1 

Parameter 

memenuhi 

6/8 6/8 7/8 6/8 6/8 5/8 6/8 

Nilai 3.75 3.75 4.38 3.75 3.75 3.13 3.75 

Deskripsi Baik Baik   Baik   Baik   Baik  Cukup 

baik 

Baik 

Catatan: 1 menunjukkan parameter terpenuhi, 0 menunjukkan parameter tidak ditemukan 

 

 Tabel 8 menunjukkan hasil evaluasi kualitas desain untuk kriteria AB 

yaitu untuk keseluruhan situs MOOC mendapatkan penilaian yang baik dan cukup 

baik untuk situs MOOC Code Saya. Hal tersebut dapat terlihat pada parameter 

penilaian yang AB1 yaitu memberikan rekomendasi dan umpan balik bagi peserta 

didik untuk meningkatkan kinerja mereka. Pada parameter penilaian ini seluruh 

situs MOOC baik di luar negeri maupun di dalam negeri menyediakan fitur ini. 

Fitur ini termasuk penting untuk suatu situs MOOC dikarenakan umpan balik 

dapat meningkatkan kinerja peserta situs pembelajaran. Pada parameter penilaian 

kedua memberikan laporan kinerja peserta menunjukkan jika seluruh situs MOOC 
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pada penelitian ini juga memberikan laporan kinerja peserta walau hanya berupa 

progress bar untuk pengerjaan atau pembelajaran. Situs EdX bahkan memberikan 

hasil submission atau grade peserta, begitu juga TLX memberikan tanda telah 

melakukan submission atau belum yang nantinya akan diberikan nilai/grade hasil 

submission. Sementara itu, situs Khan Academy berupa persentase pengerjaan, 

jumlah badges, energi dari video yang dipelajari, skill dari pembelajaran, aktifitas, 

video yang dipelajari, dan persentase fokus pada keseluruhan course.  

Jika dibandingkan antara hasil evaluasi situs MOOC di dalam negeri dan 

di luar negeri menunjukkan situs MOOC di dalam negeri masih terdapat 

kekurangan. Kekurangan situs MOOC dalam negeri yaitu pada aspek teknis 

kriteria antarmuka pengguna (AP), konten video (KV) dan sarana pembelajaran 

dan sosial (SPS). Terutama pada keseluruhan aspek teknis yang dikemukakan 

oleh (Yousef et al. 2014) lebih menujukkan jika metode pembelajaran tidak hanya 

menggunakan slide atau materi langsung di situs namun juga menggunakan video 

pembelajaran. Oleh karena itu, agar situs MOOC dapat lebih baik, selain 

memperbaiki untuk aspek teknis kualitas desain, juga disarankan menggunakan 

metode pembelajaran video dan menggabungkannya dengan pembelajaran slide 

atau materi langsung pada situs.  

 

 

Perbandingan Fitur-fitur Pemrograman 

 

Perbandingan fitur pemrograman pada penelitian ini mengacu ke 

penelitian (Colton et al. 2005). Dari fitur pemrograman yang ada pada 

keseluruhan situs MOOC, diketahui jika setiap situs MOOC atau bahkan terdapat 

masing-masing course pada situs MOOC memakai fitur pemrograman yang 

berbeda untuk pembelajaran pemrograman. Hanya situs MOOC Udacity yang 

fitur pemrograman not available, dikarenakan harus masuk kelas nano degree 

(berbayar) untuk dapat melakukan submission dan mengetahui fitur pemrograman 

yang lainnya. Hasil detail fitur pemrograman yang ada pada situs MOOC di dalam 

negeri dan di luar negeri dapat dilihat pada Lampiran 3 sampai dengan Lampiran 

6.  

Setelah dilakukan pengecekan fitur pemrograman pada masing-masing 

situs dan course, dapat dilakukan perbandingan antara masing-masing fitur yang 

ada pada setiap situs MOOC di dalam negeri dan di luar negeri. Berikut ini hasil 

representasi dalam Gambar 4 mengenai grafik perbandingan fitur pemrograman 

yang ada pada MOOC di dalam negeri dan MOOC di luar negeri. 

Gambar 4 merupakan grafik perbandingan keseluruhan fitur pemrograman 

pada situs MOOC. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan jika situs MOOC di 

luar negeri lebih baik daripada situs MOOC di dalam negeri. Hal tersebut dapat 

dilihat jika situs MOOC di luar negeri lebih banyak memiliki fitur pemrograman 

dibandingkan situs MOOC di dalam negeri. Situs MOOC di dalam negeri hanya 

unggul pada kepemilikkan fitur problem statement, program submission, dan 

error messages. Adapun hasil pada situs MOOC di luar negeri untuk problem 

statement, terdapat beberapa course yang terdapat package tambahan sehingga 

tidak terdapat problem statement. Begitu juga pada program submission, hasil 

pada situs MOOC di luar negeri terdapat beberapa course yang menggunakan 

package tambahan dan aplikasi tambahan untuk live coding sehingga tidak 
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terdapat program submission. Sementara itu, pada error messages, situs MOOC 

di luar negeri ada beberapa banyak course yang di-review peserta lain, sehingga 

tidak terdapat error messages. Penjelasan detail masing-masing fitur 

pemrograman pada situs MOOC di dalam negeri dan di luar negeri seperti berikut. 

 

 
Gambar 4 Grafik perbandingan fitur pemrograman pada situs MOOC 

 

Problem Statement 

Keseluruhan course pada situs MOOC, semuanya memiliki fitur problem 

statement. Hanya ada tiga course dari situs MOOC di luar negeri yang tidak 

memiliki problem statement.  Situs MOOC Coursera yaitu course “The R 

Programming Environment” dan “Algorithm part 1” sedangkan pada situs MOOC 

EdX yaitu course “Introduction to Python for data science”. Course pada situs 

MOOC Coursera tidak memilikinya dikarenakan problem statement sampai 

kompilator ada namun termasuk pada package tambahan yang perlu menginstal 

terlebih dahulu. Situs MOOC EdX tidak memilikinya dikarenakan menggunakan 

aplikasi tambahan live coding yang problem statement terdapat pada aplikasi 

tambahan live coding tersebut.  

Fitur ini dapat diberikan dalam berbagai model penyampaiannya namun, 

lebih baik jika problem statement telah ada di situs secara langsung. Dengan 

demikian, diharapkan dengan adanya fitur ini peserta dapat mudah paham dan 

dapat menyelesaikan pembelajarannya. Seperti pada Gambar 5 yang menunjukkan 

jika problem statement pada situs MOOC TLX dan Dicoding course “Belajar 

membuat game android HTML5 dengan Intel XDK” yang dibuat langsung pada 

situs. Pada situs MOOC TLX, problem statement diberikan dengan detail namun 

jelas disertain dengan contoh pengerjaan, inputan, dan juga output yang diminta. 

Sementara itu, pada situs MOOC Dicoding, memberikan problem statement 

dengan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta MOOC 

Dicoding dalam mengerjakan. Berikut Gambar 5 mengenai problem statement 

pada situs MOOC TLX dan Dicoding. 
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Program Submission 

Pada situs MOOC coursera terdapat empat course yang tidak memiliki 

program submission dikarenakan perlu menginstal package tambahan dan 

terdapat aplikasi tambahan live coding. Situs MOOC EdX, terdapat empat course 

yang tidak memiliki program submission dikarenakan menggunakan aplikasi 

tambahan live coding. Sementara itu, situs Code Saya dan Khan Academy tidak 

memiliki program submission juga dikarenakan menggunakan aplikasi tambahan 

untuk live coding di situs secara langsung. Aplikasi tambahan ini membuat tidak 

perlunya program submission karena kode program akan langsung diketikan dan 

dikompilator di situs. Dari keseluruhan program submission yang ada pada situs 

MOOC, semuanya hanya dapat di-submit untuk satu bahasa sesuai bahasa yang 

dipelajari. Di situs MOOC TLX dapat di-submit beberapa bahasa pemrograman 

namun menyesuaikan dengan yang ditetapkan pihak situs. Walaupun begitu fitur 

program submission masih dianggap fitur penting, dikarenakan tidak semua 

pemrograman dapat diberikan fitur aplikasi tambahan untuk live coding atau 

package tambahan. 

 

 
Gambar 5 Problem statement pada situs MOOC TLX dan situs MOOC Dicoding 

 

Kompilator 

Dari keseluruhan fitur pada situs MOOC, terdapat beberapa course yang 

dilakukan kompilator secara manual oleh pengajar atau di-review peserta lain dan 

juga validasi melalui IDE masing-masing. Akan tetapi, tidak semua hasil 

pemrograman dapat dilakukan compile program menggunakan kompilator di situs 

secara langsung. Jika kode program dapat dikompilator secara langsung akan 

lebih baik tidak dilakukan secara manual. Namun jika hasil pemrograman 

mengharuskan hasilnya misalnya menjadi (.exe atau .apk) seperti pada course 

pembelajaran di situs MOOC Dicoding maka akan lebih baik dilakukan secara 

manual. 

 

Error Messages 

Situs-situs MOOC pada penelitian ini memiliki fitur error message ini, 

namun terdapat juga yang tidak memiliki error messages. Alasannya ada yang 

menggunakan package tambahan ada juga yang memang tidak memiliki error 

message karena di-review oleh peserta lain. Kabanyakan tidak adanya fitur error 

messages ini pada course situs MOOC di luar negeri. Pada situs MOOC di dalam 

negeri seperti TLX, error message masih ada walaupun hanya berupa hasil 
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compile yang tidak dijelaskan sehingga tidak memudahkan peserta mengetahui 

kesalahannya. Error messages ini penting untuk mengetahui kesalahan dan 

letaknya sehingga memudahkan peserta dalam belajar pemrograman. 

 

Help Messages 

Beberapa course di situs MOOC banyak yang memiliki dan banyak juga 

tidak memiliki fitur pemrograman help messages. Seperti contohnya di situs 

MOOC EdX yang memberikan help messages berupa konsep dasar pengerjaan. 

Fitur ini merupakan suatu feedback lain selain hasil kompilator dan error 

messages yang bagus untuk membantu peserta dalam membuat kode program 

yang benar, dengan mengetahui kesalahan dan harus bagaimana untuk 

memperbaiki kode program tersebut (Bush et al. 2000). Adapun fitur help 

messages seperti Gambar 6 berikut. 

 

 
Gambar 6 Help messages 

 

Batas Waktu 

Dari keseluruh situs MOOC, situs yang memiliki batas waktu pengerjaan 

yaitu hanya situs MOOC Coursera, EdX, dan Dicoding. Pada Coursera batas 

waktu berupa batas waktu men-submit kode program, sedangkan di situs EdX dan 

Dicoding batas waktu berupa lama pembelajaran pada satu topik. 

 

Student Status Report 

Jika dilihat dari fitur pemrograman pada situs MOOC, seluruh situs 

MOOC di dalam negeri dan MOOC di luar negeri memiliki fitur ini. Seperti di 

situs Coursera berupa persentase nilai mengikuti pembelajaran dan submit kode 

program dan kuis. Sementara itu, di situs EdX dan Khan Academy lebih detail 

lagi berupa nilai kuis dan submit project, grafik penilaian, tingkatan dan 

keikutsertaan peserta. Walau ada juga yang hanya berupa nilai submit atau 

progres bar pengerjaan saja seperti TLX dan Code Saya. 

 

Aplikasi Tambahan untuk Live Coding 

Fitur ini sampai saat ini masih terus dikembangkan. Dikarenakan tidak 

perlu melakukan instalasi, dan hanya perlu memahami problem statement dan 

mengetikan kode program langsung pada situs. Course situs MOOC yang terdapat 

fitur pemrograman ini yaitu Code Saya, Coursera, EdX, dan Khan Academy. 

Berikut ini Gambar 7 merupakan contoh gambar fitur untuk live coding. 

 

Package Tambahan 

Selain fitur tambahan untuk live coding, salah satu situs MOOC Coursera 

ada yang menggunakan fitur package tambahan bernama (“Swirl”) yaitu pada 
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course “The R Programming Environment” dan (“ags4.jar”) pada course 

“Algorithm part 1” yang diinstal di IDE peserta. Dimana fitur package ini dapat 

memberikan pembelajaran mengenai bahasa pemrograman R dan Java serta dapat   

mengirimkan hasil penyelesaian pembelajaran ke course pada situs MOOC 

Coursera. 

 

 
Gambar 7 Fitur live coding 

 

Notebook dan Datafile 

Fitur notebook dan datafile bernama (“Jupyter”) ada pada satu-satunya 

fitur ini pada course situs Coursera juga yaitu course “Introduction to Data 

Science in Python”. Fitur ini memberikan bantuan kepada peserta untuk tidak 

perlu men-download datafile untuk mempelajari data science dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Python. Gambar 8 adalah gambar untuk fitur 

notebook dan datafile tersebut. 

 

 
Gambar 8 Fitur notebook dan datafile 

 

Diakhir perbandingan masing-masing fitur pemrograman yang ada 

disetiap situs MOOC, dapat diketahui jika setiap pemilihan memakai fitur 

pemrograman, memiliki kelebihan dan kelemahan berbeda. Hasil perbandingan 

ada yang menunjukkan tidak ada fitur kompilator namun ada juga yang 

menggunakan fitur tambahan untuk live coding. Dari hasil perbandingan ini 

setidaknya dapat diketahui jika situs MOOC di dalam negeri telah cukup baik, 

namun masih lebih baik situs MOOC di luar negeri. Setiap situs MOOC 

pemrograman baik di luar negeri dan di dalam negeri sesuai dengan yang 

diungkapkan (Colton et al. 2005) setidaknya memiliki fitur pemrograman seperti: 
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problem statement, program submission, kompilator, error messages, help 

messages, batas waktu, student status report, aplikasi tambahan live coding, 

package tambahan dan notebook datafile. Dengan adanya fitur pemrograman 

pembelajaran pemrograman menjadi lebih maksimal.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

Kesimpulan 

 

Hasil evaluasi kualitas desain MOOC untuk aspek teknis dengan empat 

parameter menurut (Yousef et al. 2014) yaitu: antarmuka pengguna (AP), konten 

video (KV), sarana pembelajaran dan konten sosial (SPS), serta analisis 

pembelajaran (AB), menunjukkan situs MOOC di luar negeri lebih baik daripada 

situs MOOC di dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian kriteria 

kualitas desain MOOC untuk MOOC di luar negeri mendapatkan rata-rata 

penilaian cukup baik sampai baik. Sementara itu, hasil evaluasi kualitas MOOC di 

dalam negeri penilaiannya mendapatkan nilai buruk bahkan ada yang tidak 

ditemukan parameter penilaiannya, dan hanya situs Dicoding yang mendapat 

penilaian baik bahkan baik untuk kualitas desain MOOC. Hal ini menunjukkan 

jika situs MOOC di dalam negeri masih memiliki kekurangan pada aspek teknis 

kualitas desain MOOC.  

Adapun kekurangan pada aspek teknis tersebut meliputi kriteria antarmuka 

pengguna, konten video, serta sarana pembelajaran dan sosial. Dikarenakan juga 

pada kualitas desain yang diungkapkan oleh (Yousef et al. 2014) sarana 

pembelajarannya menggunakan penggabungan video pembelajaran dan slide atau 

materi pada situs langsung. Oleh karena itu diharapkan untuk situs MOOC di 

dalam negeri selain memperbaiki kriteria aspek teknis pada kualitas desain 

MOOC, juga diharapkan menggunakan video dalam pembelajarannya. Dalam hal 

ini, situs MOOC di dalam negeri pada penelitian ini (MOOC pemrograman) dapat 

menerapkan hal tersebut seperti pada situs MOOC di luar negeri. Dikarenakan 

telah banyak situs MOOC di dalam negeri selain pada penelitian ini (MOOC 

bukan pemrograman)
3
 yang telah menerapkan metode pembelajaran video dan 

slide atau materi pada situs langsung. Hal tersebut membuat kriteria seperti konten 

video dan antarmuka pengguna yang membahas penggunaan video pembelajaran 

penilaiannya menjadi lebih baik. 

Pada hasil perbandingan fitur pemrograman antara situs MOOC di dalam 

negeri dan di luar negeri hasilnya menunjukkan jika situs MOOC di luar negeri 

memberikan fitur pemrograman yang lebih baik untuk setiap pembelajaran 

pemrogramannya. Walaupun begitu, situs MOOC di dalam negeri telah cukup 

baik dari fitur pemrograman untuk menunjang keberhasilan masing-masing 

course pemrograman. Dari fitur pemrograman situs MOOC hanya perlu 

mempertah ankan dan meningkatkan fitur pemrogramannya. 

 
                                                           
3
 Kampusunj.com, “Situs kuliah online” pada https:// kampusunj.com/situs-kuliah-online/ diakses 

pada 10 Februari 2017. 



24 

 

Saran 

 

Pada penelitian ini, situs MOOC hanya diteliti melalui kriteria kualitas 

desain situs MOOC dan fitur pemrograman pada situs MOOC. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian usability situs MOOC dengan 

melakukan kuesioner atau wawancara kepada peserta pembelajaran situs MOOC. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengukur apakah usability situs MOOC menurut 

peserta pembelajaran telah baik atau belum baik. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Penentuan situs MOOC di luar negeri 
Nama 

MOOC 
Massive 

Open Jenis 

Pembelajaran 

Bahasa 

Pemrograman 
Bahasa 

Waktu 

(Durasi) 

Jumlah 

Peserta 
Sertifikat Lembaga 

Gratis Bayar 

Coursera Ya (22 

course 

pemrograman 

CS1) 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

Akademik 

dan program 

berbasis 

ketrampilan 

(akademik, 

profesional) 

Python, Java, 

C#, Javascript, 

Ruby, HTML 

 

 

 

 

multi bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Sampai 

11/9/2016 

jumlah total 

Peserta 

kurang lebih 

16.5 juta 

peserta dari 

kurang lebih 

1500 kursus 

gratis. Sumber 

MOOCLab. 

Ada. 

Sertifikat 

terverifikasi 

berbayar. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udacity 

 

Ya (16 

course gratis 

dan untuk 

pemula) 

Ya 

 

Ya dan 

tidak 

Program 

berbasis 

ketrampilan 

 

Java, python, 

html, 

javascript 

Inggris 

 

- 

 

 

 

n/a 

 

 

 

Ada. 

Sertifikat 

terverifikasi 

berbayar. 

- 

 

 

EdX 

 

 

 

Ya (19 

course 

computer 

science) 

Ya Ya 

 

 

Akademik 

dan program 

berbasis 

ketrampilan 

Java, HTML, 

Javascript, 

Python, C++ 

 

Kebanyakan 

inggris 

 

- 

 

n/a 

 

Ada. 

Sertifikat 

terverifikasi 

berbayar. 

- 

 

Khan 

Academy 

Ya, (5 course 

computer 

science) 

Ya Ya Program 

berbasis 

ketrampilan 

HTML, 

Javascript, 

CSS, SQL 

 

Inggris 

 

- 

 

n/a 

 

 

Ada. 

Sertifikat 

terverifikasi 

berbayar. 

- 
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Lampiran 2 Penentuan situs MOOC di dalam negeri 
Nama 

MOOC 
Massive 

Open Jenis 

Pembelajaran 

Bahasa 

Pemrograman 
Bahasa 

Waktu 

(Durasi) 

Jumlah 

Peserta 
Sertifikat Lembaga 

Gratis Bayar 

TLX ya (1 course) 

 

 

Ya  

 

 

Tidak  Akademik C, C++, 

Paskal, Java, 

Python 

Indonesia 

 

 

- 

 

Total 

Keseluruhan 

3295 Peserta 

Tidak ada 

Sertifikat. 

 

Tim 

Olimpiade 

Indonedia 

Code Saya 

 

ya (3 course) 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Akademik  Python, php, 

javascript 

 

Indonesia 

 

 

- 

 

 

n/a 

 

 

Tidak ada. 

Hanya lencana 

untuk dimedia 

social. 

- 

 

 

Dicoding  ya (4 course 

pemula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Java (mobile-

android) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sampai 

11/9/2016 

jumlah 

perhitungan 

manual 

jumlah siswa 

semua kelas 

totalnya 

11718 dan 

siswa yang 

lulus 954 

 

 

 

 

 

 

Ada sertifikat. 

Namun 

terverifikasi 

oleh lembaga 

seperti intel, 

microsoft di 

Indonesia dll. 

Belum 

diketahui 

berbayar atau 

tidak. 

Dicoding juga 

memberi 

reward dengan 

poin 

pengerjaan 

yang 

dikumpulkan. 

Pihak IT 
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Lampiran 3 Fitur pemrograman enam course yang mewakili course lainnya pada situs Coursera 

Fitur-fitur 

Pemrograman 

The R 

Programming 

Environment 

Beginning Game 

Programming 

with C# 

HTML, CSS, and 

Javascript for Web 

Developers 

Programming-

Languages-

Part-C 

Introduction to 

Data Science in 

Python 

programming for 

everybody (getting 

started with Python) 

Problem Statement 0 1 1 1 1 1 

Program submission 0 1 1 1 1 0 

Kompilator 0 0 0 1 1 1 

Error messages 0 0 0 1 1 1 

Help messages 0 1 1 0 0 0 

Batas waktu 1 1 1 1 1 1 

Students status 

report 

1 1 1 1 1 1 

Aplikasi tambahan 

untuk live coding 

0 0 0 0 0 1 

Package tambahan 1 0 0 0 0 0 

Notebook dan 

datafile 

0 0 0 0 1 0 

 

Lampiran 4 Fitur pemrograman lima course yang mewakili course lainnya pada situs EdX 

Fitur-fitur Pemrograman 

Programming 

in R for Data 

Science 

Introduction 

to Python for 

Data Science 

Introduction to Java 

Programming-Part 1 

Introduction to Computer 

Science and Programming 

Using Python 

Programming with 

C# 

Problem Statement 1 0 1 1 1 

Program submission 0 0 0 0 1 

Kompilator 1 0 1 1 0 

Error messages 1 0 1 1 0 

Help messages 1 0 1 1 1 

Batas waktu 1 1 1 1 1 

Students status report 1 1 1 1 1 

Aplikasi tambahan untuk live 

coding 

1 1 1 1 0 

Package tambahan 0 0 0 0 0 

Notebook dan datafile 0 0 0 0 0 
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Lampiran 5 Fitur pemrograman lima course pada situs Khan Academy 

Fitur-fitur Pemrograman 

Intro to 

HTML/CSS: 

making webpages 

Intro to JS: 

drawing and 

animation 

Intro to SQL: 

querying and 

managing data 

HTML/CSS: 

making webpages 

interactive 

HTML/CSS: making 

webpages interactive with 

jquery 

Problem Statement 1 1 1 1 1 

Program submission 0 0 0 0 0 

Kompilator 1 1 1 1 1 

Error messages 1 1 1 1 1 

Help messages 1 1 1 1 1 

Batas waktu 0 0 0 0 0 

Students status report 1 1 1 1 1 

Aplikasi tambahan 

untuk live coding 

1 1 1 1 1 

Package tambahan 0 0 0 0 0 

Notebook dan datafile 0 0 0 0 0 

 

Lampiran 6 Fitur pemrograman course TLX, Code Saya, dan Dicoding 

Fitur-fitur 

Pemrograman 

TLX Code Saya Dicoding 

Pemrograman 

dasar 
PHP Python Javascript 

Belajar membuat 

game android 

html5 dengan 

construct2 dan xdk 

Belajar membuat 

game android 

html5 dengan 

intel xdk 

Belajar membuat 

aplikasi android 

dengan android 

studio 

Belajar aplikasi 

windows/windows phone 

10 dengan universal 

windows paltform 

Problem 

Statement 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Program 

submission 

1 0 0 0 1 1 1 1 

Kompilator 1 1 1 1 0 0 0 0 

Error messages 1 1 1 1 1 1 1 1 

Help messages 0 1 1 1 0 0 0 0 

Batas waktu 0 0 0 0 1 1 1 1 

Students status 

report 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan 

Fitur-fitur 

Pemrograman 

TLX Code Saya Dicoding 

Pemrograman 

dasar 
PHP Python Javascript 

Belajar membuat 

game android 

html5 dengan 

construct2 dan xdk 

Belajar membuat 

game android 

html5 dengan 

intel xdk 

Belajar membuat 

aplikasi android 

dengan android 

studio 

Belajar aplikasi 

windows/windows phone 

10 dengan universal 

windows paltform 

Aplikasi 

tambahan untuk 

live coding 

0 1 1 1 0 0 0 0 

Package 

tambahan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Notebook dan 

datafile 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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