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Abstract 

Information technology in learning activities known as e-learning. In e-learning 

activities, it is important to assess how the Knowledge Quality (KQ). Faculty of Psychology is a 

faculty that has applied e-learning learning method independently and not incorporated into 

AULA (Airlangga University e-Learning Application). The reason why Faculty of Psychology is 

not incorporated in the AULA because this faculty has had e-learning before AULA appeared 

and is still running effectively until now. E-learning belongs to the Faculty of Psychology 

named Psyche. Seeing the success of the application of PsyChe, it becomes an interesting thing 

if testing on Knowledge Quality exists in Psychology students who used PsyChe. This research 

uses a descriptive quantitative method with simple random sampling. The number of 

respondents used in this study is 90 people consisting of Psychology students class of 2014 to 

2016. The results showed that Knowledge Quality consisting of five dimensions of intrinsic KQ 

has a high percentage in terms of trustworthy 95.6%, contextual KQ has a high percentage in 

terms of level of detail 85.6%, representational KQ has a high percentage in terms of concise 

representational and consistent representational 85.6%, accessible KQ has a high percentage 

in terms of accessible 87.8%, and actionable KQ has a high percentage in terms of expandable 

77.8%. The lowest percentage of this dimension is actionable KQ, so development is needed for 

improvement in follow-up knowledge. 

Abstrak 

 Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran dikenal dengan 

sebutan e-learning. Dalam kegiatan e-learning penting untuk menilai bagaimana kualitas 

pengetahuan atau secara konsep disebut dengan Knowledge Quality (KQ). Fakultas Psikologi 

merupakan fakultas yang telah menerapkan metode pembelajaran e-learning secara mandiri 

dan tidak tergabung kedalam AULA (Airlangga University e-Learning Application). Alasan 

Fakultas Psikologi tidak tergabung dalam AULA karena fakultas ini telah memiliki e-learning 

sebelum AULA muncul dan masih berjalan dengan efektif hingga saat ini. E-learning milik 

Fakultas Psikologi diberi nama PsyChe. Melihat keberhasilan dari penerapan PsyChe, maka 

menjadi hal yang menarik apabila dilakukan pengujian mengenai Knowledge Quality yang ada 

pada mahasiswa Psikologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 

metode pengambilan simple random sampling. Jumlah responden yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 90 orang yang terdiri dari mahasiswa Psikologi angkatan 2014 hingga 

2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Knowledge Quality yang terdiri dari lima dimensi 

yaitu intrinsic KQ memiliki prosentase yang tinggi dalam hal trustworthy 95.6%, contextual KQ 

memiliki prosentase yang tinggi dalam hal level of detail 85.6%, representational KQ memiliki 

prosentase yang tinggi dalam hal concise representational dan consistent representational 

85.6%, accessible KQ memiliki prosentase yang tinggi dalam hal accessible 87.8%, dan 

actionable KQ memiliki prosentase yang tinggi dalam hal expandable 77.8%. Prosentase 

terendah yang dimiliki dimensi ini adalah actionable KQ sehingga diperlukan pengembangan 

untuk peningkatan pada tindak lanjut pengetahuan. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Balakang   

Penerapan e-learning sebagai 

metode pembelajaran di era digital telah 

marak diberbagai negara, tidak terkecuali di 

Indonesia. Namun sayangnya dari hasil riset 

yang pernah dilakukan di beberapa 

Universitas yang menerapkan e-learning di 

Indonesia ditemukan hasil bahwa e-

learning di Indonesia belum memenuhi 

tingkat kematangan dalam prosesnya (Sari 

dkk, 2016). Munculnya konsep e-learning 

dalam dunia pendidikan menjadi fenomena 

tersendiri, pasalnya dengan adanya e-

learning proses pendidikan bertransformasi 

dari bentuk konvensional menjadi bentuk 

digital baik secara konten maupun sistem 

pembelajarannya. Proses dalam bentuk 

digital ini merupakan bagian dari bentuk 

pembelajaran dengan paradigma student 

centered, dimana pada paradigma ini siswa 

dituntut untuk dapat melakukan 

pembelajaran secara mandiri. Peran 

pengajar pada paradigma pembelajaran 

student centered hanya sebagai fasilitator 

atau perancang proses pembelajaran. 

Selebihnya, siswa dituntut untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran dengan 

mengolah segala informasi yang mereka 

dapatkan dari pembelajaran e-learning. 

Dengan demikian paradigma pembelajaran 

student centered yang terdapat pada proses 

e-learning dapat berjalan secara efektif dan 

efisien sebab siswa tidak akan bergantung 

pada kehadiran pengajar serta uraian materi 

yang disampaikannnya (Irawan, 2009).  

Kesempatan mahasiswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang berkualitas 

tidak akan maksimal jika mahasiswa kurang 

kreatif dalam mengembangkan 

pengetahuan. Kendala ini dapat diatasi 

dengan adanya e-learning, sebab e-learning 

menuntut mahasiswa untuk berinteraksi 

dengan internet, sehingga mahasiswa perlu 

memiliki kemampuan untuk memilah 

pengatahuan yang berkualitas. Fenomena 

ini menarik perhatian penulis untuk melihat 

bagaimana kualitas pengetahuan yang 

dimiliki oleh orang-orang yang 

menggunakan e-learning dalam proses 

pemblajarannya. Melihat telah begitu 

banyak penelitian mengenai e-learning 

yang menggunkan pendekatan dari sudut 

penyelenggaraan ataupun evaluasi metode 

dan sistemnya, maka menjadi hal yang baru 

apabila penulis mengkaji kualitas 

pengetahuan (knowledge quality) dari sudut 

pandang orang-orang pengguna e-learning 

untuk memberikan gambaran lain mengenai 

e-learning. 

Tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini antara lain adalah untuk 

mengetahui bagaimanakah kualitas 

pengetahuan yang dimiliki mahasiswa 

Psikologi yang menggunakan fasilitas e-

learning ditinjau dari lima dimensi 

Knowledge Quality milik Waheed dan 

Khaur (2016), antara lain: intrinsic KQ, 

contextual KQ, representational KQ, 

accessible KQ, dan actionable KQ. 

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif dengan metode 

pengambilan simple random sampling. 

Jumlah responden yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 90 orang yang 

terdiri dari mahasiswa Psikologi angkatan 

2014 hingga 2016. 

1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Awal Mula Konsep Kualitas 

Pengetahuan (Knowledge Quality) 

 Istilah kualitas pengetahuan 

bermula dari usulan Jennex dan Olfman 

(2006) tentang knowledge management 

success model yang merupakan 

pengembangan dari information system 

success model dari Delone (2003). Dalam 

tulisannya, Delone (2003) melakukan 

pembaharuan model dari information 

system  success model yang telah ia tulis di 

tahun 1992. Pembaharuan ini dilakukan 

dengan menambahkan dimensi service 

quality dan net benefit dari yang 
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sebelumnya hanya terdapat enam dimensi 

utama penentu keberhasilan information 

system (IS Success Model), meliputi system 

quality, information quality, user, user 

satisfaction, individual impact, dan 

organizational impact menjadi information 

quality, system quality, service quality, 

intentional to use, use, user satisfaction, 

dan net benefit. Kemudian, Jennex dan 

Olfman (2006) memperbaharui IS Success 

Model menjadi Knowled Management 

Success Model dengan mengganti variabel 

IQ (Information Quality) menjadi KQ 

(Knowledge Quality). Hal ini terjadi karena 

menurut mereka semenjak KM Success 

Model menilai tentang penggunaan 

pengetahuan organisasi, dimensi kualitas 

informasi dirubah istilah dengan sebutan 

dimensi kualitas pengetahuan. Pengukuran 

yang dilakukan untuk menentukan kualitas 

pengetahuan menggunakan kontruksi yang 

sama dengan kualitas infomasi yaitu 

knowledge strategi/process, richness, 

lingkages. Menggunakan dimensi yang 

sama untuk dua konstruksi yang berbeda 

tidaklah dapat dibenarkan kecuali dengan 

mengganti istilah sesuai dengan perspektif 

yang berbeda. Penelitian diatas memberikan 

gambaran bahwa konstruksi IQ divalidasi 

dalam domain IS sedangkan domain KM 

digunakan untuk mengukur KQ. 

 Menyikapi hal itu, Waheed dan 

Kaur (2014) lantas melakukan analisa pada 

33 karya penelitian yang mengukur tentang 

DQ (Data Quality), IQ (Information 

Quality), dan KQ (Knowledge Quality). 

Kesimpulan yang didapat ialah hampir 

semua penelitian berulang kali 

menggunakan DQ dan IQ untuk mengukur 

KQ, padahal jika dilihat dari hirarki 

pengetahuan hal ini tidak dibenarkan. Sebab 

data merupakan bahan dasar dari informasi 

yang natinya akan memimpin adanya 

sebuah pengetahuan setelah dilakukan 

penyaringan Pengetahuan yang digunakan 

terus menerus akan menunjukkan 

bagaimana adaptasi (adaptable), 

pengembangan (expandable), dan 

pengaplikasian (applicable) sebagai faktor 

penting untuk melihat kualitas dari tindak 

lanjut pengetahuan (actionable). Pada 

lingkungan e-learning, konten dapat 

dimodifikasi, diaplikasikan, dan 

dikembangkan untuk berbagai projek, kelas 

diskusi, dan presentasi dengan berbagai 

topik (Yoo, 2012). Sehingga tiga indikator 

ini adaptable, expandable, dan applicable 

dapat digunakan untuk mengukur kualitas 

pengetahuan (knowledge quality) di 

lingkungan e-learning. Lingkungan e-

learning juga syarat akan nilai kepercayaan 

(believable), pembenaran (true), dan 

keabsahan (justified) untuk informasi yang 

ada (Nonaka, 1994). Selain, itu inovasi 

(innovative) dalam pengetahuan juga 

dibutuhkan untuk menunjang pembaharuan 

sistem atau pengorganisasian. Untuk itu, 

Waheed dan Kaur (2014) mengasukkan 

enam indikator ini (adaptable, applicable, 

expandable, true, innovative, justified) 

sebagai dimensi baru untuk mengukur KQ 

yang menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

Sumber: Waheed dan Khaur, 

2017 
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Gambar 1. Update Knowledge Quality 

Pyramid (UKQP) 

 Waheed dan Khaur (2016) 

kemudian mengelompokkan 34 sub-

dimensi yang ada pada KQ kedalam lima 

kategori konseptual. Kategori ini didasrkan 

pada penelitian sebelumnya milik Wang 

dan Strong (1996) yang sebelum nya 

melakukan penelitian mengenai DQ 

dimensions yang telah telah merumuskan 

empat kategori, yaitu: Intrinsic, Contextual, 

Representational,  dan Accessible, 

sedangkan Actionable merupakan kategori 

baru yang ditetapkan oleh Waheed dan 

Khaur (2014) atas dasar actionable dinilai 

sebagai kegiatan alamiah seseorang setelah 

mereka memperoleh pengetahuan. 

Penelitian tentang Knowledge Quality 

dilingkukngan e-learning dengan metode 

grounded research yang dilakukan oleh 

Waheed dan Khaur (2016) bertujuan untuk 

memverifikasi hasil temuannya di tahun 

sebelumnya dan mencari kemungkinan 

adanya sub dimensi baru yang dapat 

membangun Knowledge Quality. 

1.2.2.  Dimensi-Dimensi pada Kualitas 

Pengetahuan (Knowledge Quality) 

 Dimensi-dimensi kualitas 

pengetahuan (Knowledge Quality) menurut 

Waheed dan Khaur (2016), antara lain: 

1) Intrinsic KQ  

Pada prespektif penelitian 

e-learning, konten yang 

intrinsic memberikan 

kontribusi terhadappenilaian 

pada pengetahuan mendasar. 

Pengetahuan dapat dikatakan 

berkualitas jika unsur intrinsik 

yang ada didalam nya dalam 

keadaan baik. Unsur intrinsik 

tersebut terdiri dari berbagai 

macam aspek, antara lain 

accurate (keakuratan), 

consistent (konsistensi), 

innovative (inovasi), unbiased 

(tidak bias), reliable 

(reliabilitas), reputed 

(reputasi), update 

(memperbarui), useful 

(berguna), believable 

(terpercaya), trustworthy 

(terpercaya), justified 

(dibenarkan),  available 

(tersedia), dan concise 

(ringkas) 

2) Contextual KQ 

Kualitas pengetahuan 

kontekstual sangat bergantung 

pada pemikiran si pengguna 

konteks. Kualitas 

pengetahuan kontekstual 

dianggap sebagai konteks 

tugas pada diri seseorang. 

Unsur contextual KQ tersebut 

terdiri dari beberapa aspek, 

diantaranya appropiate 

(kesesuaian), complete 

(kelengkapan), current 

(terkini), level of detail 

(kerincian), relevant (sesuai), 

timeliness (tepat waktu), 

value added (nilai tambah), 

convinient to find (mudah 

ditemukan), dan secure 

(keamanan). 

3) Representational KQ 

Representasi merupakan 

sebuah proses dimana objek 

yang ditangkap oleh indra 

seseorang kemudian 

memasuki akal dan diproses 

menjadi sebuah ide atau 

konsep yang akan 

diungkapkan kembali. Unsur 

representational KQ terdiri 

dari beberapa aspek,antara 

lain concise representation 

(representasi keringkasan), 

consistent representation 

(representasi kekonsistenan), 

interpretable (interpretasi), 
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understandable 

(pemahaman), stable 

representation (representasi 

kestabilan), dan attractive 

(menarik). 

4) Accessible KQ 

Accessible KQ diukur 

melalui kemudahan serta 

kecepatan pengaksesan 

konten dengan melakukan 

pengukuran kepada konsumen 

dalam pengaksesan komputer 

untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mereka. Beberapa 

aspek yang membangun 

Accessible KQ ialah 

accessible (pengaksesan), 

technical accessibility 

(pengaksesan teknis), dan 

network strenght (kekuatan 

jaringan). 

5) Actionable KQ 

Accessible merupakan 

tindak lanjut dari 

pengetahuan yang telah 

diperoleh. Tindak lanjut dari 

pengetahuan yang telah 

diperoleh tersebut dapat 

berupa peng-upgrade-an 

pengetahuan, pengadaptasian 

pengetahuan baru, serta 

penerapan pengetahuan pada 

tugas-tugas seseorang. 

Beberapa aspek pendorong 

terbentuknya Actionable KQ 

antara lain adaptable (dapat 

diadaptasi), applicable (dapat 

diaplikasikan) dan 

expandable (dapat 

dikembangkan). 

 

1.2.3.  Konsep E-Learning 

 E-learning berasal dari kata „e‟ 

yang merupakan kepanjangan dari 

„elektronik’ dan „learning’ yang berarti 

pembelajaran. Dari sini dapat diketahui 

bahwa e-learning merupakan pembelajaran 

dengan menggunakan jasa bantuan 

perangkat elektronik seperti Internet, 

Intranet, satelite, tape audio/video, TV 

interaktif dan CD-ROM (Hasbullah, 2008). 

Perangkat tersebut merupakan perangkat 

pendukung terjadinya proses pembelajaran 

ini. dari pemaparan tersebut dapat diketahui 

bahwa e-learning merupakan pembelajaran 

yang bersifat elektronik serta 

pelaksanaannya didukung oleh media 

teknologi seperti komputer dan internet. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1. Dimensi Kualitas Pengetahuan 

Intrinsic (Intrinsic KQ) 

 Menurut Yoo (2012) adanya 

kualitas pengetahuan intrinsik yang terdapat 

dalam konten materi e-learning merupakan 

bagian dari keterlibatan kualitas 

pengetahuan yang terdapat dalam diri 

sesorang. Accurate merupakan bentuk 

akurasi dari konten materi e-learning yang 

digambarkan melalui dukungan orang orang 

yang berkompeten dan terpercaya dalam 

penyusunan e-learning. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Waheed dan 

Kaur (2016), diketahui bahwa Mahasiswa 

yang memanfaatkan konten materi e-

learning memiliki ekspektasi akan dapat 

memunculkan ide, pengetahuan dan 

gagasan baru setelah mempelajari konten 

materi di dalam e-learning.  

 Hal ini juga tergambar dari hasil 

yag didapatkan oleh peneliti, bahwasanya 

pada alasan responden mengakses materi 

PsyChe 67.8% karena yakin 100 persen  

bahwa materi yang terdapat dalam PsyChe 

berasal dari dosen. Hal ini juga didukung 

oleh hasil data dari keyakinan responden 

pada keakuratan materi karena diunggah 

oleh website instansi pendidikan 53.3%, hal 

ini menggambarkan bahwa responden yakin 

dan percaya penuh pada kebenaran 

pengunggah materi yang tidak lain adalah 

instansi pendidikan. Fakta tersebut 
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menunjukkan bahwa responden menilai 

keakuratan materi berdasarkan 

kepercayaannya pada instansi pendidikan 

yang ada.  

 Faktor penting lainnya yang 

mempengaruhi intrinsic KQ adalah 

konsistensi dalam penyampaian materi 

dalam e-learning. Data yang diperoleh 

dilapangan menunjukkan bahwa 57,8% 

responden menyatakan semua materi yang 

terdapat dalam PsyChe juga didiskusikan di 

dalam kelas. Tidak ada satupun materi yang 

berbeda antara penjelasan didalam kelas 

dengan materi yang tercantum di dalam 

PsyChe. Pernyataan ini tentus saja 

menggambarkan bagaimana kekonsistenan 

dari pengelola PsyChe dan reliabilitas yang 

terdapat dalam materi tersebut berpengaruh 

dalam kegiatan pembelajaran, jika terjadi 

ketidak konsistenan dalam pemberian 

materi pembelajaran maka hal tersebut 

dapat membuat pengguna merasakan 

kebingungan. 

 Salah satu data hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Waheed dan Kaur 

(2016) menunjukkan bahwa siswa 

mengunjungi forum dalam website e-

learning adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan baru guna menyelesaikan 

project atau tugas yang sedang 

dikerjakannya. Adanya discussion room 

merupakan gambaran dari inovasi yang ada 

padae-learning. Hal ini juga peneliti 

temukan dalam PsyChe. Fakta dilapangan 

menunjukkan 62,2% forum diskusi dalam 

menu my lesson merupakan bentuk dari 

inovasi PsyChe yang sangat dipilih oleh 

responden. Fitur forum tersebut dapat 

membuat mahasiswa bertanya dan 

berdiskusi mengenai materi perkuliahan 

kapanpun dan dimanapun. Bahkan didalam 

PsyChe, fitur forum dapat digunakan untuk 

menggantikan sebuah perkuliahan. 

 Pemberian materi juga perlu 

dilakukan secara jelas dan tidak bias 

(unbiased). Ketidak biasan yang 

dimaksudkan disini adalah kesamaan 

jumlah kuantitas dalam pengunggahan 

konten materi didalam e-learning. Ketidak 

biasan ini dapat dilihat dari PsyChe 

berdasarkan data pemaparan pola 

pemberian materi PsyChe, 45,6% 

responden menyatakan bahwa sebagian 

dosen mengunggah materi secara terjadwal 

dan berkelanjutan. Reliabilitas konten 

materi yang diunggah juga dapat 

mempengaruhi kualitas dari pengetahuan 

yang ada. Tingkat reliabilitas dari suatu 

materi dapat dikatakan baik apabila materi 

tersebut dipercaya dan banyak dijadikan 

sebagai rujukan dalam penyelesaian tugas 

siswa. Data tingkat sitasi yang terdapat 

pada materi PsyChe 52,2%  menunjukkan 

bahwa mahasiswa sudah percaya dengan 

kebenaran sumber yang terdapat dalam 

PsyChe. Hal ini sekaligus memperkuat nilai 

reliabilitas yang ada dalam materi PsyChe. 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah 

keyakinan mereka pada dosen yang 

mengunggah materi di dalam website 

PsyChe. Fakta ini juga berhubungan 

langsung dengan reputasi dalam konten 

materi PsyChe dimana Waheed dan Kaur 

(2016) menyatakan bahwa konten materi 

yang banyak disitasi akan memiliki reputasi 

yang tinggi. 

 Materi yang update akan terus 

menyajikan pengetahuan yang baru. data 

yang menyatakan bahwa 57,8% artikel 

ilmiah yang terdapat pada PsyChe berasal 

dari jurnal-jurnal 5 tahun terahir.  Dampak 

dari kebaharuan yang baik ini menurut 

Waheed dan Kaur (2016) akan menjaga 

informasi siswa tetap segar dan akan 

membangun kualitas pengetahuan yang ada. 

Materi yang berkualitas tentunya akan 

memiliki nilai guna yang tinggi. Konten 

yang dibangun untuk memperbaharui 

sumber pengetahuan akan memilki 

kegunaan. Materi yang terdapat dalam 

PsyChe memiliki nilai kegunaan yang 

tinggi. Hal ini dapat dilihat data di lapangan  
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bahwa 72,2% PsyChe digunakan  

mahasiswa untuk membantu pengerjaan 

tugas. Selain dari nilai guna, konten materi 

yang memiliki kualitas baik dapat 

dibuktikan dengan tingkat kredibilitas 

materi yang ada. Kredibilias yang tinggi 

menunjukkan adanya kepercayaan dari 

penggunanya. Fakta menunjukan adanya 

tingkat kredibilitas PsyChe yang tinggi 

mencapai 74,4%. 

 Faktor trustworthy atau 

trustfulness merupaka faktor yang sangat 

esensial untuk membangun pengetahuan. 

Berdasarkan hasil penelittian yang telah 

penulis lakukan, murid akan percaya pada 

penggunggah konten e-learning apabila 

mereka mengetahui siapa pengunggah 

tersebut. Dalam hal ini PsyChe memiliki 

tingkat kepercayaan yang sangat tinggi 

perihal pengunggah materi dalam PsyChe. 

95,6% Mahasiswa Psikologi tahu betul 

mengenai latar belakang dari pengunggah 

materi yang ada di PsyChe, sehingga 

mereka tidak memiliki keraguan di 

dalamnya. Faktor lainnya yang sangat 

penting adalah sumber dari materi yang 

diunggah. Sebagian besar sumber materi 

yang diunggah dalam PsyChe berasal dari 

publisher internasional. Hal ini dapat dilihat 

dari pemaparan data pada  sumber materi 

yang diunggah ke dalam PsyChe, dimana 

81,1% sumber PsyChe berasal dari 

publisher internasional. 

 Sebuah pengetahuan juga perlu 

untuk memperhatikan tingkat ketersediaan 

materi yang ada. Siswa dapat merasa 

frustasi apabila materi yang dibutuhkan 

susah untuk didapatkankan. Tingkat 

ketersediaan materi yang terdapat dalam 

PsyChe mencapai 56,7%. Faktor lain yang 

mempengaruhi dari kualitas pengetahuan 

menurut Waheed dan Kaur (2016) adalah 

adanya materi yang disampaikan secara 

ringkas, padat, dan jelas di dalam e-

learning. Hal ini juga tergambar dari 

PsyChe dimana responden menyatakan 

bahwa materi yang terdapat dalam PsyChe 

memiliki penjelasan yang ringkas dan 

mudah dipahami.  

 

2.2. Dimensi Kualitas Pengetahuan 

Contextual (Contextual KQ) 

 Siswa akan merasa kesulitan 

apabila materi yang diunggah tidak 

lengkap. Berdasarkan fenomena di PsyChe, 

peneliti menemukan fakta bahwa sebanyak 

83,3% responden menyatakan bentuk 

penyajian artikel pada PsyChe sudah full 

text, hal ini meunjukkan bahwa konten 

materi yang diunggah dalam PsyChe 

sebagian besar telah lengkap dan full text, 

sehingga mahasiswa dapat memperoleh 

informasi secara penuh. 

 Faktor lain yang sangat 

mempengaruhi kualitas pengetahuan secara 

kontekstual adalah perihal kelengkapan 

(complete). Konten yang tidak lengkap 

dalam pemberian informasinya maka tidak 

akan memiliki nilai guna yang maksimal. 

Sebanyak 82,2% mahasiswa menyatakan 

lebih dari 50 persen mata kuliah Psikologi 

mengunggah materinya di PsyChe dan 

85,6% identitas yang tercantum dalam 

materi PsyChe telah lengkap. Kelengkapan 

ini menggambarkan tingkat kedetailan dari 

konten yang diunggah. Semakin detail 

informasi yang diunggah ke dalam materi 

maka akan semakin baik kualitas 

pengetahuan yang akan dihasilkan. 

 Konten yang memuat informasi 

terkini sangat dibutuhkan dalam lingkungan 

e-learning.  Informasi yang terdapat dalam 

konten materi e-learning akan 

mempengaruhi kualitas pengetahuan dari 

siswa yang menggunakannya. Sebanyak 

61,1% responden memiliki tanggapan jika 

semakin banyak materi terbaru yang 

diunggah maka semakin banyak pula 

penggunanya. Hal ini menandakan bahwa 

keinginan mahasiswa untuk mengetahui 

informasi terkini cukup besar. Fakta ini 

juga sesuai dengan penelitian Waheed dan 
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Kaur (2016) yang menyatakan bahwa murid 

akan melakukan konfirmasi pada konten 

terkini yang dianggap penting. 

 Kegiatan mengakses materi yang 

telah diunggah ke dalam website e-learning 

perlu memperhatikan waktu-waktu 

pengunggahannya. Informasi yang 

diunggah tepat waktu memiliki nilai dan 

kualitas yang lebih. Namun pada penelitian 

Waheed dan Kaur (2016) ditemukan fakta 

bahwa terkadang dosen mengunggah materi 

tanpa diketahui waktu yang jelas. Hal ini 

terkadang membuat murid merasa bingung. 

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk 

mencari tahu bagaimana pengguna PsyChe 

mengetahui  tedapat materi baru yang 

diunggah dalam PsyChe. Mahasiswa 

Psikologi telah mengetahui waktu-waktu 

khusus kapan seringkali dosen mengunggah 

materi baru ke dalam PsyChe. Sebanyak 

50,0% mahasiswa yang mengetahui waktu 

waktu khusus tersebut tetap saja menilai 

bahwa pengunggahan materi dengan cara 

seperti itu dianggap belum tepat waktu. 

 Peningkatan pada contextual KQ 

sangat didukung dengan adanya value 

added. Dalam hal ini PsyChe memiliki nilai 

tambah dengan menyediakan fitur forum di 

dalam e-learning. Data di lapangan 

menunjukkan 22,2% adanya fitur forum 

masih kurang memiliki dampak yang 

signifikan untuk meningkatkan pemahaman 

dan rasa nyaman dalam proses 

pembelajaran. Meskipun adanya fitur forum 

belum terlalu memberikan dampak yang 

signifikan, tapi materi yang terdapat dalam 

PsyChe terbilang cukup ramah dan friendly 

dalam penggunaannya. 66,7% siswa 

mengaku dapat mencari materi dengan 

cepat dan mudah di PsyChe. 

 Selain itu, konteks informasi yang 

tertera di dalam e-learning harus dijamin 

keamanan nya (Waheed dan Kaur, 2016). 

Dalam hal ini, PsyChe memiliki tingkat 

keamanan yang sangat baik. Terbukti dari 

data yang menyatakan bahwa 76,6% 

responden memiliki kepercayaan pada 

keamanan responden di atas 50 persen. 

Keamanan yang baik ini akan menjaga 

kualitas dari pengetahuan yang ingin 

dihasilkan. 

 

2.3. Dimensi Kualitas Pengetahuan 

Representational (Representational 

KQ) 

 Konten yang kompak merupakan 

salah satu aspek pendukung dalam 

lingkungan e-learning. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa eksistensi dari aspek 

persepsi murid tersebut membangun 

kualitas pengetahuan. 85,6% responden 

memberi gambaran bahwa PsyChe 

memiliki kekompakan dalam penyajian 

konten online. Konsistensi dan 

keseragaman dalam pengunggahan materi 

juga penting untuk kualitas pembelajaran 

(Liu et al., 2013). Konsistensi yang 

dimaksudkan digambarkan dengan aktifitas 

pengklasifikasian, dimana aktifitas 

pengunggahan materi akan diklasifasikan 

secara konsisten agar memudahkan 

pengguna dalam mengakses informasi. 

Secara umum konsistensi pengklasifikasian 

yang terdapat dalam PsyChe menyatakan 

bahwa 85,6% klasifikasi PsyChe mudah 

dimengerti dan tidak membingungkan. 

 Interpretasi yang jelas ini dapat 

menambah pemahaman dan pengembangan 

pengetahuan pada murid (Waheed dan 

Kaur, 2016). Interpretasi yang terdapat 

dalam PsyChe dapat dilihat dari tanggapan 

resonden ketika pertama kali melihat 

tampilan dalam PsyChe. Mahasiswa 

Psikologi merasa hanya dengan melihat 

icon dan deskripsi di PsyChe mereka 

langsung dapat menggunakannya dengan 

mudah. Konten yang disajikan dengan baik 

merupakan bentuk interpretabilitas yang 

baik dan esensial untuk membantu murid 

dalam proses pembelajaran. 

 Informasi yang mudah dipahami 

akan mendorong murid untuk 
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mengembangkan proses pembelajaran yang 

dilakukan. Data menunjukkan bahwa 81,1% 

responden menyatakan bahwa penyajian 

materi dalam PsyChe sangat menarik dan 

mudah untuk dipahami. Tentu saja hal ini 

menunjukkan bahwa PsyChe berusaha 

untuk menjadi website e-learning yang 

sangat mengutamakan kualitas 

pengetahuan. Kestabilan dalam penyajian 

konten juga penting untuk menjaga kualitas 

pengetahuan yang dihasilkan. Dalam 

penelitian Waheed dan Kaur (2016) 

diketahui bahwa perubahan pada desain e-

learning baik tampilan maupu konten dapat 

menyebabkan masalah pada murid. PsyChe 

pernah mengalami perubahan tampilan 

namun perubahan tampilan tersebut tidak 

memiliki pengaruh yang signifiakan. 

 Tampilan e-learning yang 

menarik atau eye catching menjadi salah 

satu motivasi murid untuk menggunakan e-

learning dalam waktu yang lama (Waheed 

dan Kaur, 2016). Namun hal ini tidak 

tergambar dalam temuan peneliti. Sebanyak  

66.7% menunjukkan responden 

beranggapan bahwa tampilan yang terdapat 

dalam PsyChe dianggap biasa saja dan tidak 

berdamak apa-apa. Padahal menurut 

Waheed dan Kaur (2016), tampilan konten 

e-learning yang attractive mengukur 

kualitas pengetahuan kontekstual (context 

KQ). 

 

2.4. Dimensi Kualitas Pengetahuan 

Accessible (Accessible KQ) 

 Kemudahan dalam pengaksesan 

ditentukan dari kemampuan konten yang 

tersedia kapan saja dan dapat diakses 

dimana saja. 87,8% mengaku PsyChe 

sangat mudah diakses bahkan ketika berada 

di dalam rumah. kemudahan dalam 

pengaksesan ini menjadi salah satu dari 

pengukuran kualitas pengetahuan. Kualitas 

pengetahuan akan diperoleh dengan mudah 

apabila aksesibilitas yang terdapat di 

dalamnya berjala dengan lancar.  

 Kualitas pengaksesan juga dapat 

digambarkan dari kesiapan PsyChe dalam 

mengantisipasi masalah teknis yang 

kemungkinan terjadi. Rumitnya teknis 

penggunaan e-learning kerap kali menjadi 

kendala dalam pengaksesan (Waheed dan 

Kaur, 2016). Fakta mengenai kendala teknis 

lupa password yang dialami responden 

ketika mengakses PsyChe menunjukkan 

bahwa 84,4% responden menyatakan 

dirinya tetap tenang jika mereka lupa pada 

password yang digunakannnya untuk 

membua PsyChe. Hal ini dikarenakan 

PsyChe sudah menyediakan pelayanan 

khusus untuk menangani kendala tersebut. 

 Kendala yang menjadi masalah 

bagi mahasiswa Psikologi untuk mengakses 

PsyChe adalah jaringan internet yang 

lambat. Baik untuk menguduh materi di 

PsyChe maupun hanya untuk mengakses 

PsyChe, jaringan internet merupakan 

kendala utama bagi responden untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan 

yang tersedia dalam PsyChe. Fakta tersebut 

telah menjadi kendala utama bagi 

responden dalam pengaksesan PsyChe. 

Padahal menurut Waheed dan Kaur (2016) 

internet yang bagus menjadi indikator 

utama dari penentuan pengaksesan dalam 

kualitas pengetahuan. Materi di dalam e-

learning tidak akan dapat dimanfaatkan 

secara maksimal apabila tidak terdapat 

jaringan internet sebagai media 

pendukungnya. 

 

2.5. Dimensi Kualitas Pengetahuan 

Actionable (Actionable KQ) 

 Konten yang terdapat dalam e-

learning sering kali diadaptasi untuk 

berbagai tujuan. Gambaran dari 

pengadaptasian konten yang terdapat dalam 

e-learning menunjukkan bagaimana 

kualitas pengetahuan yang ada (Waheed 

dan Kaur, 2016). Tujuan dari penggunaan 

konten materi e-learning dalam PsyChe 

terlihat pada 50% responden yang 
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menyatakan bahwa konten materi dalam 

PsyChe digunakan paling banyak  untuk 

referensi pengerjaan tugas. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa Psikologi 

memanfaatkan konten materi dalam PsyChe 

masih dalam tataran penunjang perkuliahan. 

 Fakta tersebut juga diperkuat 

dengan temuan data 63.3% PsyChe menjadi 

inspirasi dalam mengerjakan projek 

perkuliahan. Tentu saja data tersebut 

menggambarkan bahwa pengaplikasian 

konten materi yang terdapat dalam PsyChe 

masih digunakan di lingkungan 

perkuliahan. Pengembangan dari 

penggunaan konten materi PsyChe ini juga 

masih di lakukan dalam lingkungan kelas 

perkuliahan. Hal ini dapat dilihat dari 

46,7% materi dalam PsyChe masih 

digunakan untuk diskusi di dalam kelas.  

Padahal menurut Yoo (201) konten 

yang digunakan untuk diskusi diluar 

kampus memiliki kesempatan untuk 

dikembangkan lagi. Adanya wawasan baru, 

inovasi, dan ide-ide yang mendukung 

pengembangan dari sebuah pengetahuan 

menyebabkan pengetahuan akan lebih 

terupgrade lagi. Namun sejauh ini, 

mahasiswa PsyChe masih melakukan 

pengaplikasian dan pengembangan konten 

materi e-learning dalam lingkungan 

perkuliahan saja. 

 

3. SIMPULAN 

 Mahasiswa Psikologi menilai 

bahwa e-learning PsyChe sudah memiliki 

keakuratan dalam penyajian konten materi, 

hal ini ditunjukkan dari 53,3% mahasiwa 

yang mempercayai website pendidikan. 

PsyChe juga dianggap memiliki reputasi 

yang baik, konten materi bersifat objektif 

dan dapat dipercaya, materi yang diunggah 

dalam PsyChe sangat update, kredibel, dan 

PsyChe konten materi yang diunggah 

sangat inovatif sehingga PsyChe memiliki 

nilai lebih jika dibandingkan dengan e-

learning lainnya. Sebanyak 72,2% 

responden juga mengaku bahwa adanya 

PsyChe sangat membantu dalam 

penyelesaian tugas perkuliahan.  

 Secara kontekstual pendapat 

responden mengenai PsyChe juga 

terpenuhi. PsyChe dianggap sudah lengkap. 

Sebanyak 75,6% responden mengaku 

bahwa materi yang diunggah sudah sangat 

lengkap, meliputi kontrak perkuliahan, 

bahan ajar, artikel, buku, dan soal-soal 

penunjang pembelajaran. Hal ini juga 

didukung oleh 85,6% responden yang 

setuju bahwa identitas materi sangat 

lengkap. Selain itu, materi  PsyChe juga 

relevant dengan materi yang disampaikan 

didalam kelas, konten materi telah diunggah 

tepat waktu, konten materi juga bersifat 

reliabel, serta keamanan konten materi 

sangat terjamin. 

 Selanjutnya, representasi dari 

konten materi e-learning PsyChe juga 

dinilai baik oleh mahasiswa Psikologi. 

Representasi ini digambarkan dari rata-rata 

jawaban mahasiswa yang menyetujui 

bahwa konten materi PsyChe disajikan 

dalam bentuk yang ringkas, mudah untuk 

dipahami, mudah untuk diinterpretasikan, 

serta memiliki penyajian yang stabil dan 

menarik. 

 E-learning PsyChe juga memiliki 

tingkat pengaksesan yang baik. Dilihat dari 

jawaban rata-rata mahasiswa Psikologi 

yang menyatakan bahwa PsyChe sangat 

mudah untuk diakses. PsyChe juga telah 

mengantisipasi jika terjadi kendala dalam 

pengaksesan e-learning seperti lupa 

password, kendala utama yang kerap kali 

terjadi pada PsyChe adalah pada jaringan 

internet yang lambat, sebab internet 

merupakan modal utama untuk mengakses 

PsyChe. 

 Dimensi terakhir yang menyusun 

kualitas pengetahuan pada e-learning 

PsyChe adalah dimensi tindak lanjut 

(actionable). Berdasarkan hasil dari 

jawaban mahasiswa Psikologi, nilai untuk 
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tindak lanjut pengetahuan yang terdapat 

dalam PsyChe masih belum maksimal. Hal 

ini disebabkan karena hanya 1,1% atau 1 

orang saja yang mengaplikasikan materi 

PsyChe untuk kegiatan diluar kampus. 

Sehingga dalam hal ini, PsyChe belum 

menjadi inspirasi untuk pembelajaran diluar 

lingkungan kampus. Konten materi yang 

terdapat dalam PsyChe juga belum menjadi 

bahan diskusi di luar perkuliahan. 

 

4. SARAN 

 Penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan melibatkan faktor –faktor 

yang mempengaruhi siswa menggunakan e-

learning. Daerah yang sudah memiliki 

kemajuan teknologi kemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap kegiatan e-learning yang 

dilakukan oleh siswa. Persepsi siswa yang 

sudah menggunakan fasilitas e-learning 

dengan teknologi canggih mungkin akan 

sangat berbeda jika dibandingkan dengan 

persepsi siswa yang masih memanfaatkan 

fasilitas pembelajaran yang tradisional. 

Saran tersebut dapat dimanfaat untuk 

kepentingan penelitian kedepan, sehingga 

penelitian mengenai kualitas pengetahuan 

akan terus berkembang. 
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