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Abstrak
Penerapan kurikulum 2013membutuhkan banyak perubahan dalam beberapa segmen, antara lain pada
model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik.
Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini
adalah bidang media pembelajaran berbasis teknologi, proses pengembangan media pembelajaran berbasis
e-learning dilakukan dengan metode pengidentifikasian fitur yang disesuaikan agar dapat menunjang proses
pengajaran Tematik integratif yang digunakan pada kurikulum 2013. Pada jurnal ini peneliti menganilisis
kebutuhan fitur media pembelajaran dengan acuan model Framework Content Understanding Environment.
Hasil analisis fitur tersebut kemudian disajikan dalam bentuk konstruksional desain yang disesuaikan
dengan materi kelas I SD Tematik 1 Kompetensi dasar 2 & 3 sehingga dapat langsung diterapkan oleh para
programmer untuk diwujudkan menjadi sebuah e-learning kurikulum 2013.
Kata Kunci : Analisis fitur, Kurikulum 2013, Framework CUE
1.

Pendahuluan

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang
diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah
berlaku selama kurang lebih 6 tahun.Kurikulum
2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun
2013 dengan menjadikan beberapa sekolah
menjadi sekolah percobaan.Pada tahun 2014,
Kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II,
IV, dan V sedangkan untuk SMP Kelas VII dan
VIII dan SMA Kelas X dan XI.
Kurikulum
2013
mengutamakan
kepentingan agar siswa menguasai teknologi.Hal
ini didasari perkembangan dunia, kemajuan
teknologi informasi, masalah lingkungan hidup,
serta
kebangkitan
industri
kreatif
dan
budaya.Kurikulum 2013 diharapkan mampu
menghasilkan generasi emas yang mempunyai
sifat produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.Target
kurikulum ini agar siswa mampu mengamati,
menyimak, melihat, membaca, mendengar,
bertanya,
bernalar,
mencoba,
dan
mengkomunikasikannya.
Metode yang digunakan dalam kurikulum
2013 adalah metode tematik integratif yang
mengintegraiskan beberapa mata pelajaran dan
dikemas dalam satu kesatuan tema khusus. Siswa
tidak belajar konsep dasar secara parsial, sehingga
memberikan makna yang utuh kepada siswa
seperti tercermin pada berbagai tema.Adapun
temayang diambil adalah tema yang berkaitan
dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya
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memberi makna yang substansial terhadap mata
pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika,
Seni-Budaya dan Prakarya.
Penekanan pada siswa baik secara individual
maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali
dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip
secara holistik dan otentik merupakan implikasi
terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan
media memberikan efek pada proses pembelajaran
tematik pada kurikulum 2013.
Implementasi Kurikulum 2013 secara
bertahap dan terbatas telah dilakukan pada Tahun
Pelajaran 2013/2014 di 6.221 sekolah di 295
kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hanya sekolahsekolah inilah yang diwajibkan menjalankan
kurikulum tersebut sebagai tempat untuk
memperbaiki dan mengembangkan Kurikulum
2013 ini.Hal tersebut berkaitan dengan
pemberhentian sebagian pelaksanaan Kurikulum
2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan.Mendikbud
Anies Baswedan juga menyampaikan selain
sekolah tersebut, sekolah yang baru menerapkan
satu semester Kurikulum 2013 akan tetap
menggunakan Kurikulum 2006 sampai mereka
benar-benar siap menerapkan Kurikulum 2013.
Pengambilan
keputusan
tersebut,
berdasarkan pada fakta bahwa sebagian besar
sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum
2013 karena beberapa hal, antara lain masalah
kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru,
pendampingan guru dan pelatihan Kepala
Sekolah.
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Sistem pendidikan Indonesia mendapatkan
pengaruh besar dengan adanya globalisasi dan
pasar bebas (guru dan dosen dari luar negeri bisa
mengajar di lndonesia perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan kebijakankebijakan internasional.
Hal tersebut menyebabkan kita harus
mencari formulasi model pendidikan guru masa
depan yang handal dalam rangka peningkatan
mutu dan menghadapi persaingan global.
Pengembangan Model pembelajaran melalui
strategi, metode dan pengunaan media dalam
pendidikan Guru Masa Depan sangat diperlukan
oleh negera, sebab hal tersebut merupakan suatu
kebutuhan yang sangat mendesak.
Kompetensi yang akan dikuasai peserta
dldik merupakan hasil atau produk dari
pencapaian penguasaan gabungan dari berbagai
mata pelajaran yang berkaitan. oleh karena itu
perlu dilakukan usaha lebih lanjut dalam
pengembangan kurikulum secara komprehensif.
Usaha ini juga memerlukan komitmen
kebijakan untuk memfasilitasinya, termasuk di
dalamnya
para
pengambang
teknologi
pembelajaran yang menjadi alat utama dalam
proses
pembelajaran
kurikulum
2013.
Pengembangan kurikulumakan lebih ideal jika
seluruh
keahlian
pendidikan
dapat
dikoordinasikan, baik horizontal maupun vertikal
dalam menentukan kebijakan untuk menyongsong
kurikulum 2013.
Tabel 1. Karakteristik Media Pembelajaran
(Newby, Stepich, Lehman, & Russell, 2000
dikutip dalam Craig L. Scanlan, tt)

Melihat dari karakteristik kurikulum 2013
sangat mirip dengan framework CUE (content
Understanding
Environtment)
pada
buku
Designing Effective framework by Anne Tweed,
peneliti menggunakan framework CUE dengan
penekanan
Menurut
buku
Designing
Effective
framework apabila kurikulum yang akan di

implementasikan menggunakan pendekatan sains
maka CUE framework merupakan framework
yang paling tepat.
CUE
framework
dirancang
untuk
meningkatkan kemampuan guru sains untuk
memberikan pengajaran yang efektif untuk pelajar
siswa yang beragam. Efektivitasnya ini
disebabkan
sebagian
besar
untuk
dua
kualitas.Pertama,
semua
strategi
yang
direkomendasikan didirikan di atas dasar
penelitian dengan link yang positif untuk
meningkatkan prestasi siswa.Kedua, kerangka tiga
bagian membantu guru membedakan mana
perbaikan
praktik
pembelajaran
mereka
dibutuhkan dan bagaimana untuk mengambil
tindakan yang berada dalam kendali mereka.Buku
ini didasarkan dan tempat yang memberikan
100% pelajaran ilmu yang efektif adalah seumur
hidup pencarian profesional, dan perbaikan segera
dan stabil dapat dilakukan oleh para guru di
semua tahapan karir mereka.
Sebelum memulai menggunakan framework
CUE, ada 3 hal yang perlu menjadi pertimbangan
antara lain :
Apa pembelajaran penting yang didapatkan
dari pelajaran yang diberikan? (Content)
Apa yang akan Anda berikan untuk
mengembangkan pemahaman konseptual siswa?
(Understanding)
Bagaimana guru dan siswa mendukung
lingkungan kelas positif yang mendukung
pembelajaran oleh semua siswa? (Environment)
Tabel 2. Keterampilan Proses Model CUE

Perbandingan fitur elearning yang akan
digunakan dalam penelitian adalah dengan
menganilisis tiga media pembelajaran yang
memiliki fitur khusus. Ketiga media tersebut
adalah
Khan
Academy,
Udemy,
dan
Quipper.Khan Academy menjadi salah satu situs
pembelajaran yang berkembang sangat cepat,
pengembangan pembelajaran yang hanya berupa
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video berkembang menjadi suatu sistem yang
terintegrasi dengan model gamification.
Elearning yang didirikan oleh Salman Khan
pada tahun 2006 ini adalah sebagai lembaga
nonprofit dengan tujuan mengubah pendidikan
menjadi lebih baik, Adapun Udemy adalah situs
belajar online yang berisi tutorial-tutorial yang
diakses secara online.pemrograman tingkat dasar
hingga pemrograman tingkat lanjut, tutorial
desain, musik, Enterpreneur, dan sebagainya
tersedia di web tersebut. Berbeda halnya dengan
Quipper School yang merupakan layanan elearning gratis dengan menyediakan kelas virtual
yang diciptakan demimempermudah tugas dan
menghemat waktu para guru, khususnya dalam
hal pemberian tugas / PR / latihan soal, bahkan
ujian di kelas kepada siswa
Hasil akhir dari analisis ini adalah berupa
rekomendasi fitur elearning yang dikhususkan
untuk materi kelas IV SD tema 1.Sehingga hasil
penelitian ini dapat segera direalisasikan kedalam
bentuk media pembelajaran elerning oleh peneliti
selanjutnyaPenelitian
Muhammad
Syaukani
membahas mengenai mengembangkan sebuah
sistem
aplikasi
chatting berbasis web
menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Pendekatan berbasis aturan dengan konsep
parsing tree dan aturan produksi telah berhasil
diimplementasikan
untuk
suatu
aplikasi
komunikasi online menggunakan penerjemah
Inggris-Indonesia. Pada penelitian ini, sistem diuji
telah diuji dengan cara mengirimkan pesan dalam
bentuk kalimat bahasa Inggris dan pesan yang
diterima dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia
begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem telah sukses
menerjemahkan dan mengirimkan pesan dari
pengirim ke penerima.Perbedaan penelitian yang
dilakukan dari peneiliti adalah pendekatan fitur
pada materi kurikulum 2013 secara teoritis
dengan mengidentifikasikan fitur pendidikan
menjadi fitur aplikasi teknologi.jurnal ini
membahas bagaimana menyajikan E-Learning
untuk mendukung program pendidikan dan
Pelatihan (E & T), penelitian dan pengembangan
(R&D) untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia Indonesia (IQIHR). Pada penelitian
tersebut peneliti menggunakan pendekatan
parameter Seni modern, ilmu pengetahuan, teknik
dan teknologi (ASET).Perbedaan pada peneittian
ini adalah pada parameter yang digunakan,
penelitian ini
Program multimedia yang diteliti oleh
Enjang Ahmad Juanda sangat cocok untuk
kegiatan belajar secara mandiri. Produksi
multimedia interaktif dengan memisahkan
interface dan isi dengan menghubungkan file
XML eksternal adalah solutionfor produksi
multimedia interaktif yang dapat kembali dan
dikembangkan dengan mudah. Multimedia
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interaktif ini tidak memerlukan spesifikasi sistem
yang tinggi dan dapat dijalankan pada berbagai
perangkat,
termasuk
perangkat
mobile.Berdasarkan hasil tes, Semua peserta
menyatakan bahwa mereka dapat menggunakan
semua isi dan navigasi yang mudah dan dapat
berjalan normal pada perangkat yang mereka
gunakan. Dengan kata lain, sistem ini kuat dan
user friendly.
Perbedaan dari penelitian tersebut adalah
pada tingkatan penelitian di level produksi,
sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada
proses analasis fitur yang kemudian dapat
dilanjutkan ke proses design dan produksi oleh
peneliti selanjutnya.
Tabel 3. Kompetensi 3&4 Tematik 1.1

2.

Metode Penelitian

Suharsimi
Arikunto
(2002:206)
metode
dokumentasi adalah mencari data yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan
sebagainya.
Hadari
Nawawi
(2005:133)
menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah
carapengumpulan data melalui peninggalan
tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk
juga buku mengenai pendapat, dalil yang
berhubungan dengan masalah penyelidikan.
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Tahap 1 : Penyesuaian Kebutuhan Fitur
Fitur Pendidikan
Penyesuian Framework CUE dengan kebutuhan
fitur
Studi Kasus
Penyesuaian Khan Academy, Udemy, Quipper
dengan kebutuhan fitur Pendidikan
Fitur E-Learning
Penyesuaian Framework CUEdengan fitur ELearning

Gambar 1. Alur Penelitian
Gambar 1 menjelaskan urutan alur penelitian yang
dilakukukan oleh peneliti, adapun penjelasannya
adalah :
Pengumpulan Dokumentasi Terkait
Peneliti mengumpulkan dokumentasi terkait
dengan penelitian yang sedang dilkukan. Bisa
berupa jurnal, skripsi, hasil penelitian, isu/berita,
buku dan sebagainya.
Analisis
Menganalisis bagan-bagan yang ada dibawahnya
dengan landasan teori-teori dokumen yang
mendukung.
Framework CUE
Menjelaskan model yang digunakan sebagai
acuan pemetaan kebutuhan fitur E-Learning
kurikulum 2013.
Karateristik Media Pembelajaran
Menjelaskan kebutuhan RPL berdasarkan studi
dokumentasi dan fitur E-Learning yang sudah
diterapkan pada website E-Learning seperti: Khan
Academy, Quipper, dan Udemy.
Tematik 1.1
Tematik 1.1 menjelaskan tentang kompetensi
dasar siswa, jadi hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui apa saja yang diperlukan untuk siswa
dan guru sebagai media pembelajaran

Tahap 2 : Penyesuaian Materi Ajar
Materi ajar yang dijadikan objek penelitian
adalah, Tematik 1.1 Kelas 4 SD. Hasil pemetaan
Fitur E-Learning Kurikulum 2013 di sesuaikan
dengan materi-materi tematik sesuai dengan
kompetensi dasar yang bisa dipenuhi oleh fiturfitur yang sudah ada pada website E-Learning
yang dijadikan acuan.
Tahap 3 : Desain E-Learning 2013
Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi bagi
praktisi informatika khususnya desainer untuk
melakukan penelitian lanjut.
3.

HASIL DAN DISKUSI

Pemetaan keterampilan proses Framework CUE
terhadap fitur media pembelajaran dan objek
materi ajar yang akan diterapkan adalah
pendekatan yang digunakan untuk menganalisis
fitur e-learning. Konsep pemetaan ini didasarkan
pada adanya kesesuaian antara tujuan akhir
keterampilan proses pada framework CUE dengan
peluang yang bisa dilakukan dengan fitur-fitur Elearning yang sudah ada.
Tahap yang pertama kali dilakukan adalah studi
kasus implementasi fitur e-learning pada media
pembelejaran yang sudah ada sebelumnya, dari
analisis fitur tersebut menghasilkan fitur standar
e-learning yang kemudian digunakan sebagai
parameter dasar.
Tahap 1 : Memetakan karateristik media
pembelajaran dengan fitur e-learning yang sudah
ada (studi kasus : Quipper, Khan Academy,
Udemy)
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Tabel 4 Pemetaan fitur e-learning

Tabel 6.Implementasi fitur e-learning
Framework CUE dengan tematik 1.1

Tabel 5.Pemetaan Framework CUE dengan
fitur e-learning standar yang sudah dihasilkan
sebelumnya.
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Gambar 2.Arsitektur desain e-learning dengan
pendekatan framework CUE

446

Seminar Nasional Informatika 2015

4.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis yang dilakukan
menunjukkan bahwa penerapan e-learning dengan
karakteristik media pembelajaran yang baik dan
disinergikan ke dalam kurikulum 2013 melalui
pendekatan framework CUE menghasilkan
konsep desain media pembelajaran e-learning
yang maksimal. Hal tersebut dapat terwujud
dengan kolaborasi praktisi pendidikan dan IT
sehingga tercipta hasil yang maksimal dalam
implementasi kurikulum 2013.
Penerapan metodologi yang berbeda ke dalam
analisis fitur e-learning pada kurikulum 2013
dapat dilakukan ke depan,sehingga didapatkan
hasil yang dapat dijadikan perbandingan ataupun
referensi. Saran bagi yang peneliti yang ingin
melanjutkan penelitian ini adalah dengan
melanjutkan ketahap Implementasi, blueprint,
atau prototype.
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