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ABSTRAK 

Nugroho, Septian. 2013. Keefektifan Penggunaan E-Learning Berbasis 

Moodle dalam Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri 5 

Semarang. Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Dr.Nugroho, M.Psi. Pembimbing II  Drs. Wardi. 

Kata Kunci : E-Learning berbasis Moodle, Pembelajaran, Keaktifan, hasil  

belajar. 

Penelitian ini mengangkat penerapan pembelajaran menggunakan              

E-Learning berbasis Moodle pada pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi kelas X di SMA. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis 

dan mendeskripsikan keaktifan siswa dalam mengikuti penggunaan E-Learning 

berbasis Moodle dalam pembelajaran terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri 5 Semarang.                      

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan penggunaan E-Learning 

berbasis Moodle dalam pembelajaran terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri 5 Semarang 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pola random 

control group pretest-postest. Desain penelitian diawali dengan observasi awal 

dan pemberian pretest untuk mengetahui kondisi awal sampel penelitian, 

dilanjutkan dengan pemberian perlakuan, perlakuan yang diberikan adalah 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan E-Learning berbasis Moodle pada 

kelas eksperimen dan penerapan pembelajaran tanpa berbasis E-Learning berbasis 

Moodle pada kelas kontrol, pada pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi kelas X semester 2. Kemudian dilanjutkan dengan observasi akhir 

dan postest untuk mengetahui hasil akhir penelitian. 

Hasil penelitian membuktikan adanya perbedaan keaktifan siswa dan hasil  

belajar yang cukup signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada 

kelompok kontrol 46,875% siswa tingkat keaktifannya sedang dan 53,125% siswa 

tingkat keaktifannya tinggi. Sedangkan pada kelompok eksperimen 43,75%  siswa 

tingkat keaktifannya sedang dan 56,25% siswa tingkat keaktifannya tinggi. 

Sedangkan menurut uji t pada hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan  uji Paired Samples T-Test diperoleh thitung  = 2,369  dimana thitung  = 2,369 

> ttabel sebesar 2,042 dan sig. 0,001 dimana 0,001 <  α = 0,05 dimana H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol serta menurut uji t 

pada Keaktifan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan uji Paired 

Samples T-Test diperoleh thitung  = 2,590  dimana thitung  = 2,590 > ttabel sebesar 2,042 

dan sig. 0,001 dimana 0,001 <  α = 0,05 dimana H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil keaktifan 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

. 
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 Perlu adanya penerapan penggunaan E-Learning berbasis Moodle 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah karena dengan 

penerapan penggunaan E-Learning berbasis Moodle ini terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi 

siswa di SMA Negeri 5 Semarang. Untuk dapat menerapkan E-Learning berbasis 

Moodle tersebut maka guru dituntut dapat menguasai dan dapat memanfaatkan E-

Learning berbasis Moodle sebagai media pendukung pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Era globalisasi telah 

membawa dampak kemajuan kompleksitas teknologi komunikasi serta 

persaingan manusia di Era globalisasi tidak mengenal batas, sehingga tuntutan 

akan kualitas sumber daya manusia yang mampu berperan dalam perkembangan 

teknologi dan komunikasi ini menjadi sebuah keharusan. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang 

harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam 

proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani 

era globalisasi tersebut. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Dalam kebijakan nasional, Teknologi Informasi Komunikasi 

menjadi kunci dalam 2 hal yaitu (1) efisiensi proses, dan (2) memenangkan 

kompetisi. Demikian juga dengan lembaga pendidikan (sekolah). Tanggung jawab 

sekolah dalam memasuki era globalisasi yaitu harus menyiapkan siswa untuk 

menghadapi semua tantangan yang berubah sangat cepat dalam masyarakat kita. 
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Hal ini menyebabkan sekolah dituntut untuk mampu menghasilkan sumber 

daya manusia unggul yang mampu bersaing dalam kompetisi global ini. 

Peningkatan kualitas dan kemampuan siswa dapat dilakukan dengan mudah, yakni 

dengan memanfaatkan internet sebagai lahan untuk mengakses ilmu pengetahuan 

seluas-luasnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan memasukkan Teknologi 

Informasi Komunikasi (TIK) sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran pada 

Lembaga Pendidikan (Sekolah). 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai induk dari sekolah, memiliki 

beberapa program yang berguna bagi peningkatan kualitas  siswa dan sekolah 

dalam pemanfaatkan TIK, misalnya Jaringan Informasi Sekolah, portal bahan 

belajar dan jaringan komunikasi sekolah, media sharing ilmu pengetahuan. 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai salah satu cabang ilmu yang 

dinilai dapat memberikan kontribusi positif dalam memacu perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga kualitas pembelajaran teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) di sekolah perlu terus ditingkatkan.  

Kualitas pembelajaran yang dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai 

yang di capai siswa dan efektif atau tidaknya proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Mengingat peran teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang begitu penting, maka siswa dituntut untuk menguasai 

mata pelajaran secara menyeluruh dan memahami konsep yang telah diajarkan 

dalam proses pembelajaran, untuk itu guru memiliki peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar. Menurut Hamalik (2001:124), Prestasi belajar 

siswa ditentukan oleh faktor bagaimana cara mengajar guru, pendekatan dan 
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metode yang sesuai dalam menyampaikan materi pelajaran serta sarana atau alat 

bantu mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar, disamping itu 

guru hendaknya memperhatikan asas-asas pengembangan kurikulum. Pemberian 

materi bahan ajar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya di  

sekolah  menengah  atas yang memegang peranan penting dalam menarik minat 

belajar siswa serta dalam upaya meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukan bahwa TIK sangat diperlukan 

dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan sekolah. Mata pelajaran ini 

dianggap sulit diajarkan karena sebagian besar guru belum memiliki kemampuan 

yang memadai untuk mengajarkan mata pelajaran TIK tersebut, guru masih 

kesulitan memilih metode yang efektif yang mampu meningkatkan motivasi dan 

prestasi siswa dalam mata pelajaran TIK. Hal ini disebabkan guru dalam 

mengajarkan materi sangat monoton kurang inovatif dan kurang menantang 

kreatifitas siswa. Sehingga proses belajar mengajar berlangsung sangat 

menjenuhkan dan miskin improvisasi. Untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut, perlu untuk mencari model pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode 

pembelajaran yang dianggap mampu mengatasi rendahnya pencapaian target 

minimal kompetensi siswa pada mata pelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi adalah dengan menggunakan E-Learning. Hal ini didasarkan bahwa 

dalam E-Learning kelangsungan proses pembelajaran secara efektif yang 

dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang 

terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar (Mayub, 2004:11). 
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Salah  satu ciri E-Learning ialah kemampuannya untuk menghasilkan 

tingkat kecermatan yang tinggi dalam mencapai sasaran belajar. Melalui 

akumulasi penguasaan sejumlah sasaran belajar yang dirancang secara cermat, 

siswa terbantu untuk berpikir secara runtut, kritis, dan sistematis dalam 

menghadapi fenomena-fenomena alam dan lingkungan sekitar. Di samping itu, 

melalui program pembelajaran yang dikembangkan dalam  E-Learning ini, guru 

akan dipandu dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. 

Di pilihnya E-Learning ini dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan 

peningkatan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi karena E-Learning mempermudah interaksi antara peserta didik 

dengan bahan atau materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik 

dengan guru, maupun antara sesama peserta didik. Hal ini sesuai dengan salah 

satu prinsip paling penting dari psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa 

guru tidak dapat semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa (Nur dan 

Wikandari, 2000).  

Menurut pengamatan peneliti pada saat melakukan pra penelitian, tingkat 

keaktifan siswa pada saat mengikuti mata pelajaran TIK dapat dikategorikan 

rendah, karena siswa sudah beranggapan bahwa mata pelajaran TIK adalah mata 

pelajaran sulit yang juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai agar 

tercapai tujuan pembelajaran. Pada saat itu peneliti mengamati metode yang 

digunakan dalam mengajar itu masih bersifat konvensional yaitu guru 

menerangkan materi dan melakukan praktik kemudian siswa disuruh mengikuti 

guru untuk mempraktikkan di komputer masing-masing siswa, sehingga siswa 
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dalam kelas hanya pasif mengikuti guru dalam mempraktikan materi sesekali 

siswa bertanya kalau ada kesulitan dalam mempraktikan sehingga ilmu yang di 

dapat siswa monoton dan miskin improvisasi. Oleh karena itu penerapan             

E-Learning dapat menambah keaktifan dan kreatifitas siswa dalam mendapatkan 

materi pelajaran.  

Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Teori 

kontruktivis memandang siswa secara terus-menerus memeriksa informasi-

informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan memperbaiki 

aturan tersebut jika tidak sesuai. Hakekat dari teori kontruktivis adalah siswa 

harus menjadikan informasi itu menjadi miliknya sendiri (Yamin, 2011:1). 

Berkenaan dengan pernyataan tersebut nampaknya masih belum semua 

warga belajar mendapat pelayanan pendidikan secara merata. Oleh karena itu       

E-Learning merupakan salah satu solusi untuk menjawab permasalahan 

pemerataan pelayanan pendidikan. Masalahnya apakah E-Learning adalah model 

yang efektif jika digunakan dalam proses pembelajaran TIK di kelas. 

E-Learning adalah proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara 

menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan 

dan layanan belajar (Barbara, 2008:4). Dalam proses pembelajarannya lebih 

bersifat demokratis dibandingkan dengan kegiatan belajar pada pendidikan 

konvensional. Kondisi ini disebabkan karena peserta didik memiliki kebebasan 

dan tidak merasa khawatir atau ragu-ragu maupun takut, baik untuk mengajukan 

pertanyaan maupun menyampaikan pendapat atau tanggapan karena tidak ada 

peserta belajar lainnya yang secara fisik langsung mengamati dan kemungkinan 
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akan memberikan komentar, meremehkan atau mencemoohkan pertanyaan 

maupun pernyataannya (Riyanto, 2011:224). 

Secara umum dalam mempersiapkan sistem E-Learning dalam suatu 

institusi pendidikan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil, sebagai 

berikut 

Pertama, mengembangkan sendiri. Dengan menjatuhkan pilihan pada 

pilihan ini, institusi perlu memiliki tim untuk pengembangan sistem. Di sini 

benar-benar akan digunakan konsep manajemen proyek dimana alokasi sumber 

daya manusia. 

Kedua, membeli sistem yang sudah ada. Jika membeli aplikasi perangkat 

lunak atau pe rangkat keras adalah tersedianya anggaran yang dimiliki serta 

berbagai pertimbangan seperti kemudahan, khususnya pendeknya waktu 

implementasi serta layanan pasca implementasi.  

Ketiga, menggunakan open source E-Learning sistem. Saat ini telah 

terdapat beberapa sistem E-Learning berbasis open source seperti Moodle, 

Dokeos, Sakai, Claroline, ATutor dan yang lainnya. Bagi organisasi yang akan 

memanfaatkan software ini tidak perlu membayar atau gratis.  

Keempat, Melakukan kustormisasi yang artinya memanfatkan kembali 

modul-modul yang tersedia, baik itu dikembangkan sendiri, dan software 

open source ataupun dengan cara membeli dengan tujuan untuk dapat 

dimodifikasi sesuai requirements yang dibutuhkan organisasi. 

Dari keempat pilihan di atas, piihan kedua dan ketigalah yang paling banyak 

diambil. Menjatuhkan pilihan pada yang pertama, sama artinya masih perlu 
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mempertirnbangkan landasan pengembangan, sumber daya yang akan 

dilibatkan, waktu, dan biaya. Begitu pula pada pilihan keempat, walaupun disini 

skalanya lebih kecil.  

Moodle atau Modular Objec-Oriented Dynamic Learning Environment 

merupakan program open source yang paling terkenal di antara program-program 

E-Learning lainnya. Aplikasi ini dikembangkan pertama kali oleh Martin 

Dougiamas pada Agustus 2002. Dengan sifatnya yang dapat diunduh gratis dan 

dapat dimodifikasi oleh siapa saja program ini menjadi solusi bagi pengembangan 

pembelajaran yang lebih efektif dan efesien. 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat melakukan Praktik Perkuliahan 

Lapangan (PPL) di SMA Negeri 5 Semarang, dimana pada saat itu pihak sekolah 

sedang menggalakkan pemakaian E-Learning yang telah di buat pada tahun ajaran 

2011/2012 semester gasal, dengan menggunakan software aplikasi yang bersifat 

Open source yang berbasis Moodle dengan alamat http://www.e-

learning.sman5smg.com/psb/. Setelah Moodle tersebut dibuat, guru-guru diberi 

pelatihan oleh sekelompok ahli agar dapat untuk mengolah, menggunakan dan 

mengimplementasikan Moodle tersebut sebagai terobosan model pembelajaran 

khususnya pada mata semua mata pelajaran. 

Namun pada kenyataannya Moodle yang telah dibuat dan di sosialisaikan 

oleh para ahli belum memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan hasil 

pembelajaran terutama mata pelajaran TIK di SMA Negeri 5 Semarang. Hal inilah 

yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Keefektifan 

Penggunaan E-Learning Berbasis Moodle dalam Pembelajaran terhadap 

http://www.e-learning.sman5smg.com/psb/
http://www.e-learning.sman5smg.com/psb/
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Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di SMA Negeri 5 Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,permasalahan yang akan dikaji dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah keaktifan siswa dalam belajar penggunaan  E-Learning 

berbasis moodle dalam pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri 5 Semarang? 

1.2.2 Bagaimanakah keefektifan hasil belajar penggunaan E-Learning berbasis 

Moodle dalam pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  di SMA Negeri 5 Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1.3.1 Menganalisis dan mendeskripsikan keaktifan siswa dalam mengikuti 

penggunaan  E-Learning berbasis Moodle dalam pembelajaran terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

SMA Negeri 5 Semarang. 

1.3.2 Menganalisis dan mendeskripsikan keefektifan penggunaan E-Learning 

berbasis Moodle dalam pembelajaran terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri 5 

Semarang. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah 

wacana baru tentang Pemanfaatan E-Learning di sekolah pada khususnya dan 

manfaat pada dunia pendidikan pada umumnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan kepada tenaga pengajar 

(khususnya para guru) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan E-

Learning untuk mengoptimalkan pembelajaran yang tidak harus bertatap muka 

dengan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan menjadikan siswa untuk 

aktif dalam mengikuti pelajaran dengan cara siswa bisa mendownload materi dan 

dalam pengumpulan tugas dengan adanya softwere E-Learning berbasis Moodle 

tanpa harus bertemu langsung dengan guru. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kawasan Teknologi Pendidikan 

2.1.1 Definisi Teknologi Pendidikan 

Teknologi pendidikan terdapat banyak definisi yang ada yaitu, Pertama, 

definisi AECT 1963. Dalam definisi ini diterangkan bahwa komunikasi audio 

visual adalah cabang dari teori dan praktik pendidikan yang terutama 

berkepentingan dengan mendesain dan menggunakan pesan guna mengendalikan 

proses belajar. Kedua, Definisi Komisi Teknologi Pembelajaran 1970. Dalam 

pengertian yang lebih umum, teknologi pembelajaran/pendidikan berarti media 

yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk 

keperluan pembelajaran disamping guru, buku teks, dan papan tulis. 

Ketiga, Definisi Silber tahun 1970. Teknologi pembelajaran adalah 

pengembangan (riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan-pasokan, 

pemanfaatan) komponen system pembelajaran (pesan, orang, bahan, peralatan, 

teknik dan latar) serta pengelolaan usaha pengembangan (organisasi dan personil) 

secara sistematik dengan tujuan untuk memcahkan masalah belajar. 

(Barbara,1994:16-19). 

Definisi AECT tahun 2004, “Educational technology is the study and ethical 

practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, 

and managing appropriate technological processes and resources” yang artinya 

“Teknologi Pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi 

10 

 



11 
 

 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan 

pengaturan proses dan sumber daya teknologi”. 

Berdasarkan teori diatas Teknologi pendidikan atau pembelajaran 

merupakan teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, 

pengelolaan, dan penilaiaan proses dan sumber untuk belajar. 

2.1.2 Kawasan Teknologi Pendidikan 

Sesuai dengan pengertian diatas, maka kawasan Teknologi pendidikan 

dibagi menjadi 5 kawasan yaitu Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, 

Pengelolaan, dan Penilaiaan. 

 

 

Bagan 2.1 Bidang Garapan Teknologi Pendidikan sesuai dengan definisi 1994 

(Seels dan Richey,1994) 

 

Pertama, Kawasan Desain. Dalam hal tertentu, kawasan desain mempunyai 

asal usul dari gerakan psikologi pembelajaran. Kawasan desain pembelajaran 

kadang-kadang dikaburkan dengan pengembangan, atau bahkan dengan konsep 

yang lebih luas dari pembelajaran itu sendiri. Teoti desain jauh lebih maju 

Pengembangan 

Teknologi Cetak 

Teknologi Audio Visual 

Teknologi Berbasis Computer 

Teknologi Terpadu 

Desain 

Desain system pembelajaran 

Desain pesa 

Srategi pembelajaran 

Karakteristik pembelajaran 

Desain 

Desain system pembelajaran 

Desain pesa 

Srategi pembelajaran 

Karakteristik pembelajaran 
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dibandingkan dengan bidang lain yang mempunyai hubungan erat dengan tradisi 

praktik dalam membangun landasan pengetahuan. Desain adalah proses untuk 

menentukan kondisi belajar.Tujuan desain ialah untuk menciptakan strategi dan 

produk pada tingkat makro, seperti program dan kurikulum, dan dalam tingkat 

mikro, seperti pelajaran dan modul (Barbara, 1994:32). 

Kedua, Kawasan Pengembangan. Kawasan pengembangan berakar pada 

produksi media. Melalui proses yang bertahun-tahun perubahan dalam 

kemampuan media ini kemudian berakibat pada perubahan dalam kawasan. 

Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain kedalam bentuk 

fisik. Didalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara 

teknologi dan teori yang mendorong baik desain pesan maupun startegi 

pembelajaran (Barbara 1994:37-39). 

Ketiga, Kawasan Pemanfaatan. Pemanfaatan mungkin merupakan kawasan 

tertua diantara kawasan-kawasan yang lain, karena penggunaan bahan audiovisual 

secara teratur mendahului meluasnya perhatian terhadap desain dan produksi 

media pembelajaran yang sistematis. Definsi AECT tahun 1977 menggabungkan 

pemanfaatan dan desminisasi menjadi satu fungsi yaitu pemanfaatan-desminisasi. 

Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar.  

Keempat, Kawasan Pengelolaan. Konsep pengelolaan merupakan bagian 

intregal dalam bidang teknologi pembelajaran dan dari peran kebanyakan para 

teknolog pembelajaran. Tujuan yang sesungguhnya dari pengelolaan kasus demi 

kasus sangat bervariasi, namun keterammpilan pengelolaan yang mendasarinya 

relative tetap sama apapun kasusnya. Kawasan pengelolaan semula berasal dari 
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administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pengelolaan 

meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, and supervisi. 

Kelima, Kawasan Penilaiaan. Penilaiaan dalam pengertian yang paling luas 

adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu 

menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada system penilaiaan 

tertentu. Kawasan penilaiaan tumbuh bersamaan dengan berkembangnya bidang 

penelitian dan metodologi. Keduanya sering berjalan seiiring bersamaan. 

Penilaiaan ialah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar 

(Barbara, 1994:45-59). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam kawasan 

pemanfaatan. Pemanfaatan E-Learning berbasis Moodle sebagai media 

pendukung kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, sebagai media bertukar informasi dan berdiskusi antara siswa dan 

guru diluar jam pelajaran. Proses pemanfaatan ini dilakukan dengan cara 

menjadikan pemanfaatan E-Learning berbasis Moodle sebagai media berbagi, 

berdiskusi, dan belajar bersama yang melibatkan keaktifan dari kedua belah pihak 

yaitu siswa dan guru diluar jam pelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.   

 

2.2 Keefektifan Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2007:284) kata efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, 
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selain itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil,atau berhasil guna. 

Menurut Hani Handoko (2003:7) efektivitas merupakan kemampuan untuk 

memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang akan 

ditetapkan. Keefektifan bisa diartiakan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

2.2.2 Keefektifan Pembelajaran 

Efektititas pembelajaran merupakan suatu konsep yang lebih luas untuk 

mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar seseorang. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan dalam pembelajaran yaitu guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran. Dimana metode pembelajaran dipengaruhi oleh faktor 

tujuan, siswa, situasi, fasilitas dan pengajar itu sendiri. Menurut Sadirman dalam 

Trianto (2009:20) keefektifan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh 

setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengetahui keefektifan 

mengajar dapat dilakukan dengan memberikan tes, karena dengan hasil tes dapat 

dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek proses pengajaran. Menurut 

Soemosasmiti dalam Trianto (2009:20) menyatakan bahwa suatu pembelajaran 

dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa persyaratan utama keefektifan 

pembelajaran yaitu (1) Presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan 

terhadap KBM (2) Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara 

siswa (3) Ketetapan antara kandungan materi ajaram dengan kemampuan siswa 

(orientasi keberhasilam belajar) diutamakan,dan (4) Mengembangkan suasana 

belajaran yang akrab dan positif, mengembangkan struktur kelas yang 

mendukung. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Keefektifan 

dari penggunakan E-Learning dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dapat dilihat dari hasil belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Jika hasil belajar yang menggunakan E-Learning berbasis Moodle lebih tinggi 

dari pembelajaran yang tidak menggunakan E-Learning berbasis Moodle, maka 

penggunaan menggunakan E- Learning berbasis Moodle   dikatakan efektif. 

 

2.3 Pembelajaran dan Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Badawi  (1985:59) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru individu secara 

keseluruhan sebagai hasil perjalanan individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Perubahan tingkah laku itu terjadi secara sadar, bersifat kontinyu, 

bersifat positif serta bertujuan dan berarah. 

Berarti bahwa individu yang belajar akan menyadari perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya.  Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2002:11),  

bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang  menyangkut 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau pribadi.  
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Menurut Sujana (2000:28)  Pengertian belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada diri individu yang sedang belajar. 

Selain itu dalam bukunya Sardiman (2000:20). Usaha pemahaman 

mengenai makna belajar ini akan diawali dengan mengemukakan beberapa 

difinisi tentang belajar. Ada beberapa tentang difinisi tentang belajar, antara lain 

dapat diuraikan sebagai berikut 

a. Cronbach memberikan difinisi: “ Learning is shown by a change in 

behavior as a result of experience”. 

b. Harold  Spears memberikan batasan : “ Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction”. 

c. Geoch, mengatakan : “Learning is a change in performance as a result of 

practice”. 

Berdasarkan ketiga definisi di atas maka dapat diterangkan bahwa belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik, kalau subjek belajar 

itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. 

Pengertian-pengertian belajar di atas belajar dapat diartikan sebagai 

tindakan atau usaha individu yang merupakan suatu proses dalam berinteraksi 

dengan lingkungan agar memperoleh pengetahuan dalam rangka mendapatkan 
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perubahan tingkah laku baik yang berupa kognitif, afektif dan psikomotor. 

Perubahan-perubahan tersebut bersifat kontinyu, positif, berarah dan bertujuan 

serta terdapat dua aspek yang sama yaitu adanya perubahan tingkah laku dan 

pengalaman yang mempengaruhi beberapa faktor, baik yang disadari maupun 

yang timbul sendiri akibat praktek, pengalaman, latihan dan bukan secara 

kebetulan. Belajar diharapkan terjadi perubahan-perubahan pada individu yang 

belajar. Perubahan itu tidak hanya pada pengetahuan saja akan tetapi dalam 

kecepatan, penguasaan diri, sikap, kebiasaan, dan keterampilan yang didapat dari 

hasil proses belajar yang diberikan. 

Istilah “pembelajaran” merupakan pengganti istilah “mengajar” yang cukup 

lama dipakai dalam dunia pendidikan. Menurut para pakar pendidikan, praktek 

mengajar di sekolah-sekolah pada umumnya lebih banyak berpusat pada guru. 

Artinya bila guru mengajar ia lebih mempersiapkan dirinya supaya berhasil dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Ia harus menguasai materi, harus menguasai 

metode mengajar, mampu melakukan evaluasi belajar dll, tanpa memperhatikan 

bahwa siswa-siswanya dapat belajar atau tidak. Jadi siswa hanya sebagai obyek, 

padahal siswa adalah subyek pendidikan. Oleh karena itu istilah mengajar yang 

dianggap berkonotasi “teacher centered” diganti dengan istilah pembelajaran. 

Dengan ini guru diharapkan selalu ingat bahwa tugasnya adalah membelajarkan 

siswa atau dengan kata lain membuat siswa dapat belajar untuk mencapai hasil 

yang optimal. 
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Menurut Rohani (1997: 24) Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk 

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.  

Sesuai dengan pengertian pembelajaran, yaitu usaha sadar guru untuk 

membantu siswa atau anak didik, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. Guru berfungsi sebagai fasilitator, yaitu orang yang 

menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung agar siswa dapat 

mewujudkan kemampuan belajarnya. (Tim MKDK, 1996 : 10) 

2.3.2 Ciri-ciri Pembelajaran  

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 
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2.3.3 Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan 

pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrmpilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku siswa. 

 

2.4 Hasil Belajar  

2.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu gambaran prestasi belajar peserta didik dalam 

mengikuti   proses   belajar   mengajar   pada   suatu   jenjang yang diikutinya. 

Hasil belajar sangat tergantung pada proses belajar yang dilaksanakan. Hasil 

belajar tesebut akan terlihat setelah diberikan perlakuan pada proses belajar yang 

dianggap sebagai proses pemberian pengalaman belajar. Nana Sudjana (1995:22) 

berpendapat bahwa: “hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar”. 

Ciri terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik ditunjukkan 

oleh terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik ditunjukkan oleh 

sejumlah kemampuan memahami dan menguasai hubungan-hubungan antara 

bekal kemampuan peserta didik dengan materi pelajaran yang diajarkan dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Bloom dalam (Rudi Susilana 2006: 102), 
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“prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 

Menurut penelitian ini hasil belajar yang akan di ukur adalah hasil belajar 

kawasan kognitif. Menurut pendapat ini aspek kognitif berkaitan dengan perilaku 

berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. 

Ada enam tingkatan aspek kognitif yang bergerak dari yang sederhana 

sampai yang kompleks (berdasarkan taksonomi bloom yang sudah direvisi 

dalam Bowo Sugiharto, 2009) 

1. Mengingat (remembering),yaitu pengetahuan berdasar ingatan tentang 

fakta dan data; 

2. Pemahaman  (understanding),  yaitu  memahami  fakta  dan  data dalam 

bahasa sendiri; 

3. Penerapan (application),yaitu kemampuan menafsirkan atau menggunakan 

materi pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret; 

4. Analisis (analysis), yaitu kemampuan menguraikan atau menjabarkan 

sesuatu ke dalam komponen-komponen atau bagian- bagian sehingga 

susunannya dapat dimengerti; 

5. Evaluasi (evaluating), yaitu membuat  penilaian,  ferifikasi,  dan 

rekomendasi berdasarkan kriteria yang ada; 

6. Penciptaan (creating), yaitu menciptakan sesuatu yang baru dari yang  ada. 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, 
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sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar diri pelajar. 

2.4.2.1 Faktor Internal 

1. Faktor  fisiologis  atau  jasmani  individu  baik  bersifat  bawaan maupun 

yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh 

dan sebagainya. 

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang 

meliputi (1) Faktor intelektual yang terdiri atas Faktor potensial, yaitu 

intelegensi dan bakat (2) Faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

Faktor non intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu 

seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri,  

penyesuaian diri, dan sebagainya. 

2.4.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor kematangan baik fisik maupun psikis  

1. Faktor sosial yang terdiri atas, Faktor lingkungan keluarga dan Faktor 

lingkungan sekolah, Faktor lingkungan masyarakat dan Faktor kelompok. 

2. Faktor  budaya  seperti:  adat  istiadat,  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi, kesenian dan sebagainya. 

3. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim dan 

sebagainya. 

4. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan 

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk mempengaruhi hasil belajar yang dicapai  seseorang. 

Karena adanya  faktor-faktor tertentu  yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu 
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motivasi berprestasi, intelegensi dan kecemasan. (Rudi Susilana. (2006).  

 

2.5  Keaktifan Belajar Siswa 

2.5.1 Aktifitas dan Keaktifan Belajar Siswa 
 

Setiap kegiatan pembelajaran, dituntut adanya keaktifan siswa untuk  

mendukung proses pembelajaran  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien. Menurut 

Mulyono (2001:26), aktifitas artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi, segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik 

maupun non-fisik merupakan aktifitas. 

Aktifitas belajar merupakan segala kegiatan  yang dilakukan dalam 

proses interaksi guru dan siswa. Aktifitas yang dimaksudkan disini penekanannya 

adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktifitas siswa dalam proses 

pembelajaran, terciptalah situasi belajar aktif. Hal ini sejalan dengan yang  

dikemukakan  oleh  Natawijaya  dalam  Depdiknas  (2005:31) bahwa belajar aktif 

adalah “Suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara 

fisik, mental intelektual dan emosional, guna memperolah hasil belajar berupa 

perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator 

adanya keinginan dan motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki 

keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku, seperti: sering bertanya pada guru 

atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab 

pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan sebagainya. 
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Seorang pakar pendidikan, Trinandita (1984) menyatakan bahwa “Hal yang 

paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan 

siswa”. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa itu sendiri. 

Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas akan menjadi segar dan kondusif, 

dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal 

mungkin. Aktifitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatakan prestasi. 

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian keaktifan siswa. 

a. Sadirman (2001:98). Aktifitas belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik 

maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan. 

b. Rohani (2004:6-7). Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam 

aktifitas, baik fisik maupun psikis. Aktifitas fisik adalah siswa giat aktif 

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak 

hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang 

memiliki aktifitas psikis (kejiwaan) adalah jika  daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. 

Saat siswa aktif jasmaninya, dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, 

begitu pula sebaliknya. 

c. Hermawan (2007:83). Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain 

adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif 
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membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka 

hadapi dalam kegiatan pembelajaran. 

2.5.2 Macam-macam Keaktifan Belajar Siswa 

Aktifitas dalam pembelajaran cukup kompleks dan bervariasi. Menurut 

Sanjaya (2007:101-106) aktifitas tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik 

semata, tetapi juga ditentukan oleh aktifitas non fisik seperti mental, intelektual 

dan emosional. 

Pada penelitian ini keaktifan yang di maksud adalah semua aktifitas yang 

dilakukan siswa pada saat mengikuti pelajaran,keaktifan disini membagi 

keaktifan belajar siswa menjadi 8 kelompok, yaitu 

a. Keaktifan visual meliputi membaca, memperhatikan gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, mengamati orang lain bekerja, dan sebagainya. 

b. Keaktifan lisan (oral) meliputi mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. 

c. Keaktifan mendengarkan meliputi mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio. 

d. Keaktifan menulis meliputi menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat sketsa atau rangkuman, mengerjakan tes, mengisi 

angket. 

e. Keaktifan menggambar meliputi menggambar, membuat grafik, 

chart,diagram, peta, pola. 
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f. Keaktifan motorik meliputi melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan 

(simulasi), menari dan berkebun. 

g. Keaktifan mental meliputi merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan dan membuat 

keputusan. 

h. Keaktifan emosional meliputi minat, bosan, gembira, berani, tenang. 

 

2.6 E-Learning Berbasis Moodle   
 

2.6.1  Pengertian E-Learning 

E-Learing merupakan istilah baru sebagai sebuah metode dan 

media pembelajaran. Ada beberapa pendapat tentang E-Learning, yaitu 

proses belajar yang difasilitasi dan didukung melalui  pemanfaatan TIK (Martin 

Jenkins and Janet Hanson, Generic Center, 2003). E-Learning adalah proses 

belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan 

penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan 

dalam belajar. (Vaughan Waller, 2001). E-Learning “penggunaan teknologi 

internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan” (Rosenberg (2001). E-Learning atau Internet 

enabled learning menggabungkan metode pengajaran dan teknologi sebagai 

sarana dalam belajar. (Dr. Jo Hamilton-Jones). E-Learning, "e" atau singkatan 

dari elektronik dalam          E-Learning digunakan sebagai istilah untuk 

segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran 
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lewat teknologi elektronik internet. (Onno W. Purbo, 2002). 

Darin E. Hartley menyatakan, bahwa E-Learning merupakan suatu jenis 

belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya  bahan  ajar  ke  siswa  

dengan  menggunakan  media  Internet, Intranet atau media jaringan komputer 

lain. Sementara LearnFrame.Com dalam Glossary of E-Learning Terms 

(Glossary, 2001) menyatakan suatu definisi yang lebih luas,bahwa E-

Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik 

untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet jaringan 

komputer, maupun komputer stand alone. 

Pemanfaatan internet (TI) dalam  pembelajaran tersebut dibagi ke dalam 

dua tahap yaitu Web Enhanced Course yakni penunjang belajar di kelas (tatap 

muka) yang dapat diakses secara online dan distance learning yakni peserta dan 

pengajar terpisah oleh waktu dan ruang (Kukuh Setyo Prakoso, 2005:5). 

Tahap kedua (distance learning) merupakan pengembangan dan tahap 

pertama, walaupun pada situasi tertentu boleh jadi sebuah institusi baru dapat 

menerapkan E-Learning pada tahap pertama saja. 

Secara umum dalam mempersiapkan sistem E-Learning  dalam suatu 

institusi pendidikan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil, sebagai 

berikut 

Pertama, mengembangkan sendiri. Dengan menjatuhkan pilihan pada 

pilihan  ini,  institusi perlu memiliki tim untuk pengembangan sistem. Di 

sini benar-benar akan digunakan konsep manajemen proyek dimana alokasi 

sumber daya manusia (mulai dari manajer proyek, system analyst; business 

http://learnframe.com/
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analyst, sistem architect, sistem developer, tester, hingga documentator), 

alokasi biaya dan waktu  diatur sedemikian rupa sehingga requirements dapat 

dicapai sesuai target. Pilihan metodologi pengembangan dan teknologi yang 

akan digunakan merupakan hak prerogratif tim pengembang dengan 

memperhatikan pertimbanan-pertimbangan yang ada. 

Kedua, membeli sistem yang sudah ada. Jika membeli aplikasi perangkat 

lunak atau perangkat  keras  adalah tersedian ya an ggaran  yang dimiliki 

serta berbagai pertimbangan seperti kemudahan, khususnya pendeknya waktu 

implementasi serta layanan pasca implementasi. Narnun yang perlu 

diperhatikan dan pilihan adalah  seringkali fasilitas yang ada terlalu kompleks 

dan apa yang sebenarnya dibutuhkan organisasi yang bersangkutan. 

Ketiga, menggunakan open source E-Leaming sistem. Saat ini telah 

terdapat beberapa sistem E-Learning berbasis open source seperti Moodle, 

Dokeos, Sakai, Claroline, ATutor dan yang lainnya. Bagi  organisasi yang 

akan memanfaatican software ini tidak perlu membayar atau gratis. Lisensi 

yang digunakan biasanya adalah GPL atau G N U . Effort yang perlu dilakukan 

ketika memutuskan menggunakan sistem ini adalah, mempelajari dokumentasi 

program, bahkan kalau perlu algoritma-algoritma yang digunakan . Tidak adanya 

layanan pasca  implementasi berarti menuntut penggunanya untuk terlibat aktif 

dalam milis----milis atau memperhatikan bug-bug yang mungkin ditemukan 

dibelakang hari. 

Keempat, Melakukan kustormisasi yang artinya memanfatkan kembali 

modul-modul yang tersedia, baik itu dikembangkan sendiri, dan software 
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open source ataupun dengan cara membeli dengan tujuan untuk dapat 

dimodifikasi sesuai requirements yang dibutuhkan organisasi. 

Keempat pilihan di atas, piihan kedua dan ketigalah yang paling banyak 

diambil. Menjatuhkan pilihan pada yang pertama, sama artinya masih perlu 

mempertirnbangkan landasan pengembangan, sumber daya yang akan 

dilibatkan, waktu, dan  biaya.  Begitu  pula  pada  pilihan keempat, walaupun 

disini skalanya lebih kecil. Kemudian setelah menentukan pilihan tersebut, 

menurut Kukuh Setyo Prakoso (2005: 8 - 9)  suatu institusi pendidikan harus 

memahami model CAL+CAT (Computer Assisted Learning+Computer Assisted 

Teaching) yang akan diterapkan apakah akan menggunakan model Learning 

Management Sistem (LMS), Computer Based Training (CBT), Course Authoring 

Package (CAP) maupun model Java Development Tools (JDT). 

Sistem E-Learning terdiri dan 3 (tiga) komponen, yaitu Learning 

Management .Sistem (LMS), e-Content, dan e-Services. Ketiga komponen ini, 

unfortunately, dilakukan oleh tiga orang pelaksana yang berbeda. LMS, sebagai 

mesin dan sistem E-Learning dibuat oleh berbagai perusahaan swasta 

(WebCity, Blackboard, dan lain- lain) dan ada juga yang dibuat oleh masyarakat 

dengan menggunakan open source (Moodle  , Sakai dan lain-lain). Sedangkan e-

Content merupakan materi  pembelajaran  (learning materials)  yang  

dikembangkan oleh guru, fasilator yang hendak mengajarkan match tersebut 

kepada muridnya. Untuk mendukung sistem E-Learning agar berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan diperlukan tenaga pendukung (supporting stall) 

yang melakukan dan memberikan layanan elektronis (e-Service). Ketiga 
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pelaksana ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sementara yang 

menjadi  objek dan  ketiga  pelaksana  ini adalah  students.  lnteraksi  dan  

ketiga  pelaksana tersebut dengan students, sangat erat kaitannya dengan 

teknologi dan pedagogi yang digunakan.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  dan 

penggunaan sistem E-Learning harus dilakukan secara menyeluruh 

(holistic),bukan parsial. Manajemen sistem E-Learning harus bisa 

memanfaatkan ketiga petugas pelaksana tersebut agar proses belajar-mengajar 

(teaching and learning process) berjalan secara optimal. Untuk itu diperlukan 

suatu mekanisme untuk mengintegrasikan aspek teknologi dan pedagogi dalam 

sistem E-Learning. 

2.6.2 Moodle   

Moodle adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk membuat 

dan mengadakan kursus/pelatihan/pendidikan berbasis internet.Pengembangannya 

didisaign untuk mendukung kerangka konstruksi social ( social construc) dalam 

pendidikan. MOODLE   termasuk dalam model CAL+CAT (Computer Assisted 

Learning + Computer Assisted Teaching) yang disebut dengan LMS (Learning 

Management System), (Kukuh:2005), LMS (Learning Management System) 

merupakan kendaraan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

Kumpulan perangkat lunak yang ada didesain untuk pengaturan pada tingkat 

individu, ruang kuliah, institusi. Karakter utama LMS adalah pengguna yang 

merupakan pengajar dan peserta didik, dan keduanya harus terkoneksi dengan 

internet menggunakan aplikasi ini. 
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Moodle merupakan akronim dari Modular Objec-Oriented Dynamic 

Learning Environment (William H;2006). Moodle sekaligus sebuah kata yang 

menggambarkan betapa inginnya mencapai sebuah tujuan, namun harus melalui 

sebuah jalan yang berliku-liku, melakukan sesuatu yang terencana untuk 

menggerakkan orang lain (komunitas), sebagai prionior yang akan membangun 

kreatifitas dan pemikiran. Hal ini diterapkan ketika Moodle dibuat,dan ketika 

pengajar dan peserta didik melakukan aktifitas pengajaran dalam pelatihan online. 

Moodle diberikan secara gratis sebagai perangkat lunak open source 

(dibawah lisensi GNU Public Lisence). Artinya meski memiliki hak cipta, Moodle 

tetap memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengkopi, menggunakan,dan 

memodifikasinya. Jadi, setiap pengguna harus setuju memberikan source code 

(kode sumber) aslinya untuk pihak lain,tidak memodifikasi atau menghilangkan 

lisensi aslinya dan hak cipta yang ada padanya, serta menerapkan lisensi yang 

sama terhadap produk turunan Moodle. Moodle dapat langsung bekerja tanpa 

memodifikasi pada Unix, Linux, Mac OS X, Netware dan system lain yang 

mendukung PHP. Termasuk pada sebagian besar provider web hosting. Data 

diletakkan pada sebuah database. Database terbaik pada sebuah Moodle adalah 

MySQL dan PostgreSGL,dan tak menutup kemungkinan untuk digunakan pada 

Oracle, Acces, Interbase, ODBC, dan sebagainya. 

Berbagai bentuk materi pembelajaran dapat dimasukkan dalam aplikasi 

Moodle ini. Berbagai sumber (resource) dapat diikutkan sebagai materi 

pembelajaran. Naskah tulisan yang ditulis dari pengolah aplikasi kata Microsoft 

Word, materi presentasi yang berasal dari Microsoft Power Point, Animasi Flash 
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dan bahkan materi dalam format audio dan video dapat diikut sertakan sebagai 

materi pembelajaran. Moodle mendukung pendistribusian paket pembelajaran 

dalam format SCORM (Shareble Content Objec Reference Model), (William 

H;2006). SCROM adalah standar pendistribusian paket pembelajaran 

elektronikyang dapat digunakan untuk menampung berbagai macam format 

materi pembelajaran, baik dalam bentuk teks, animasi, audio, video. Dengan 

menggunakan format SCORM maka materi pembelajaran dapat digunakan 

dimana saja pada aplikasi E-Learning lain mendukung SCORM.  

Saat ini telah banyak aplikasi E-Learning lain yang mendukung format 

SCORM ini. Dengan demikian maka antar lembaga pendidikan, sekolah ataupun 

kampus dapat saling bertukar materi E-Learning untuk saling mendukung materi 

pembelajaran elektronilk ini. Pengajar cukup membuat sebuah mataeri E-Learning 

dan menyimpan file dalam format SCORM  dan memberikan materi pembelajaran 

tersebut dimanapun pengajar itu bertugas.  

Desain dan pembangunan Moodle didorong oleh sebuah filosofi tentang 

pembelajaran. Sebuah cara berfikir bahwa seseorang berada pada pedagogi 

pembangunan social (social construct ionist pedagogy). Beberapa ilmuan telah 

mengemukakan ide “soft educational mumbo jumbo” dimana seseorang cukup 

mengunakan mouse untuk memperoleh pendidikan. 

 Dalam pengembanganya, Moodle mengunakan empat konsep utama yaitu :  

1. Paham konstruktif (Construcktivism) 

Pandangan ini menjaga agar masyarakat secara aktif membangun 

pengetahuan baru sebagai interaksi mereka dengan lingkungan. Ketika 
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seseorang membaca, melihat, mendengar, merasakan dan menyentuh 

adalah sebuah percobaan menuju sebuah pengertahuan menurut versi dia 

sendiri. Ketika hal tersebuat sesuai dengan dunia mentalnya maka 

kemungkinan besar hal tersebut akan menjadi pengetahuan baru baginya. 

Pengetahuan tersebuat kan diperkuat jika dia menggunakannya pada 

lingkungan yang lebih luas. Hal ini tidak bermaksud menyatakan bahwa 

dia tidak dapat mempelajari sesuatu dengan membaca halaman web, 

mengikuti kuliah atau membaca di perpustakaan, melainkan hanya 

menjelaskan bahwa ada interpretasi yang lebih luas, bukan sekedar 

transfer informasi dari otak satu ke otak yang lain. 

2. Paham konstruksi (Constructionism) 

Paham konstruksi menegaskan bahwa pembelajaran akan efektif 

ketika membangun sesuatu untuk orang lain. Hal ini dapat berupa apapun, 

dari sekedar sebuah kalimat atau mengirimkan file ke internet, hingga 

hasil karya yang kompleks seperti lukisan, rumah, atau paket perangkat 

lunak. 

3. Paham konstruktif social (Sosial Constructivism) 

Paham ini merupakan perluasan dari ide sebelumnya kedalam 

pembangunan kelompok sosial. Sebuah kolaborasi menciptakan budaya 

untuk saling membagi hasil karya dengan cara berbagi pengetahuan. 

Ketika seseorang berada dalam budaya seperti ini, ia akan belajar 

sepanjang waktu tentang bagaimana menjadi bagian dari budaya tersebut, 

dalam berbagai bentuk tingkatan yang ada. 
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4. Terkoneksi dan terpisah 

Ide ini lebih tampak sebagai motivasi setiap individu yang terlibat 

dalam diskusi. Sebuah kebiasaan terpisah adalah ketika seseorang 

mencoba menemukan tujuan dan kenyataan untuk mempertahankan ide 

yang dimilikinya dengan menggunakan logika untuk menemukan 

kelemahan dari ide yang berlawanan. Kebiasaan terkoneksi merupakan 

pendekatan yang lebih empatik untuk menerima subjektifitas, berusaha 

mendengar dan menjawab pertanyaan dengan tujuan memahami sudut 

panadang yang berbeda. Kebiasaan membangun adalah ketika seseorang 

sensitif terhadap kedua pendekatan yang ada sekaligus mampu memilih 

pendekatan yang tepat untuknya sesuai situasi yang ada. Pada umumnya 

kebiasaan terkoneksi dalam sebuah komunitas merupakan stimulant yang 

kuat dalam pembelajaran. Ia tidak hanya menjembatani masyarakat agar 

lebih dekat ,tetapi juga mendorong refleksi yang lebih mendalam dan 

menguji keyakinan yang telah tertanam, (Kukuh S Prakoso ;2005). 

Berikut ini beberapa aktivitas pembelajaran yang didukung oleh Moodle 

adalah sebagai berikut : 

(1) Assigment: Fasilits ini digunakan untuk memberikan penugasan kepasa 

peserta pembelajaran secara online. Peserta pembelajaran dapat 

mengakses materi tugas dan mengumpulkan hasil tugas mereka dengan 

mengirim file hasil pekerjaan mereka. 

(2) Chat : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses chatting 

(percakapan online). Antara pengajar dan peserta pembelajaran dapat 
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melakukan dialog teks secara online. 

(3) Forum : Fasilitas forum dikusi secara online dapat diciptakan dalam 

membahas suatu materi pembelajaran. Antara pengajar dengan peserta 

pembelajaran dapat membahas topik-topik belajar dalam suatu forum. 

(4) Kuis : Dengan fasilitas ini memungkinkan untuk dilakukan 

ujianhataupun test secara online. 

(5) Survey : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan jajak pendapatatau 

polling 

 

2.7 Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

2.7.1 Pengertian Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  atau  dalam  bahasa Inggis 

dikenal dengan Information and Communication Technology (ICT) merupakan 

istilah yang sangat populer saat ini. Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri 

dari dua hal yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, namun 

seringkali kedua istilah tersebut diartikan sama. Hal ini disebabkan karena 

teknologi informasi dan teknologi komunikasi saling berkaitan erat satu dengan 

lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Deni (2007: 43) yang menyatakan 

“Teknologi komunikasi dianggap mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk 

sistem, saluran, perangkat keras dan perangkat lunak dari komunikasi modern. 

Sedangkan teknologi informasi merupakan bagian dari pengertian teknologi 

komunikasi”. 
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Terdapat beberapa pengertian teknologi informasi menurut para ahli. 

Menurut kamus Oxford (Deni, 2007:44) “teknologi informasi adalah studi atau 

penggunaan peralatan elektronika, terutama computer untuk menyimpan, 

menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata, bilangan, 

dan  gambar. Pendapat  tersebut sejalan dengan Alter (Deni, 2007: 44) yang 

menyatakan “teknologi informasi mencakup perangkat  keras  dan  perangkat  

lunak  untuk  melaksanakan  satu  atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti 

menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau 

menampilkan data”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

teknologi informasi merupakan kajian mengenai pemanfaatan perangkat-

perangkat elektronika baik perangkat  yang sifatnya keras maupun lunak 

dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas pemrosesan data. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

begitu pesat, pemerintah  merasa   perlu   untuk   menanamkan pengetahuan ini 

kepada siswa sejak dini agar mereka paham mengenai tata cara memanfaatkan 

teknologi informasi dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut dibuatlah 

rumusan mengenai suatu mata pelajaran yang  dapat mengatasi kebutuhan 

masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Khan (2011) “awalnya 

mapel TIK ini adalah sebuah mulok (muatan lokal) ketrampilan yaitu mulok 

komputer, namun pada Tahun Ajaran 2004-2005 pemerintah memasukkannya 

kedalam pelajaran wajib yang harus ada dalam kurikulum sekolah”. 

Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu mata 
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pelajaran yang berisi kompetensi-kompetensi mengenai pengetahuan, 

pemahaman dan penerapan siswa terhadap pemanfaatan perangkat-perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi khususnya perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Visi Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi ini yaitu agar siswa dapat dan terbiasa menggunakan perangkat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat dan optimal untuk 

mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar, bekerja, dan 

aktifitas lainnya sehingga siswa mampu berkreasi, mengembangkan sikap 

imaginatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, dan mudah 

beradaptasi dengan perkembangan baru di lingkungannya. Sehingga melalui 

Mata Pelajaran ini diharapkan siswa mampu menerapkan pengetahuan yang 

mereka miliki dan bijaksana dalam memilih teknologi mana yang tepat dan dapat 

bermanfaat bagi kehidupannya. 

 

2.8 Hubungan antara E-Learning, Keaktifan siswa, Hasil belajar 

dan Keefektifan pembelajaran 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, peran teknologi 

merambah ke segala bidang tak luput juga di bidang pendidikan. Teknologi juga 

ikut menyumbang dalam kemajuan di bidang pendidikan seperti contoh 

pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan. Di dalam internet tidak hanya 

berisi tentang intormasi-informasi yang terjadi di seluruh dunia tetapi juga berisi 

semua pengetahuan yang ada didunia, tinggal mencari di internet dengan 

menggunakan kata kunci semuanya akan muncul dengan sendirinya. Tidak hanya 



37 
 

 

untuk mencari ilmu pengetahuan, internet juga berperan juga sebagai media 

pembelajaran di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Di sekolah internet bisa di 

manfaatkan sebagai situs E-Learning atau sebagai portal-portal di internet 

sekolah yang digunakan untuk berinteraksi antara guru dan murid tanpa harus 

bertemu atau bertatap muka di kelas dimanapun siswa dan guru berada asal 

mereka terkoneksi dengan internet. E-Learning digunakan adalah istilah untuk 

segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran 

lewat teknologi elektronik internet. (Onno W. Purbo (2002). 

Di dalam penerapannya E-Learning siswa bisa lebih aktif untuk mencari 

informasi-informasi pelajaran, mereka harus lebih seseringkali mengakses situs 

E-Learning sekolah untuk bisa berinteraksi dengan guru atau sekedar 

mendownload materi pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas atau mengirim tugas 

yang telah disiapkan guru disitus E-Learning sekolah. Sehingga dengan 

penerapan situs E-Learning sekolah diharapkan untuk meminimalisir kalau saja 

guru tidak bisa mengajar di kelas sehingga kelas menjadi kosong pada saat jam 

mata pelajarn itu berlangsung, guru bisa memberikan tugas agar bisa mempelajari 

materi pelajaran dengan melampirkan materi di situ E-Learning sekolah sehingga 

siswa lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran .  

Dengan aktifnya siswa pada saat mengikuti pelajaran bisa berpengaruh juga 

dengan prestasi belajar atau hasil belajar siswa karena hasil belajar sangat 

tergantung pada proses belajar yang dilaksanakan. Karena dianggapanya 

pemilihan metode pembelajaran yang benar yaitu dengan memilih situs                

E-Learning sekolah sebagai metode belajar yang menggerakkan siswa unutk 
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lebih aktif untuk mencari materi dan interaksi dengan guru sehingga hasil belajar 

siswa juga akan meningkat.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran 

adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Keefektifan 

dari penggunakan E-Learning dalam pembelajaran dapat dilihat dari Hasil belajar 

dan keaktifan siswa. Jika hasil belajar dan keaktifan siswa yang menggunakan E-

Learning lebih tinggi dari pembelajaran yang tidak menggunakan E-Learning, 

maka penggunaan menggunakan E- Learning dikatan efektif. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Pelajaran teknologi informasi dan komunikasi dianggap sulit untuk 

diajarkan karena sebagian besar guru belum memiliki kemampuan yang memadai 

untuk mengajarkan mata pelajaran TIK tersebut,guru masih kesulitan memilih 

metode yang efektif yang mampu meningkatkan motivasi dan prestasi siswa, 

untuk itu perlu mencari model terobosan yang sesuai. Salah satui metode yang 

dianggap mampu mengatasu rendahnya pencapaian target minimal kompetensi 

siswa pada mata pelajaran TIK adalah dengan menggunakan E-Learning.            

E-Learning adalah proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara 

menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan 

dan layanan dalam belajar menggunakan media internet. 

E-Learning yang banyak digunakan di sekolah-sekolah adalah jenis E-

Learning yang menggunakan open source E-Learning sistem yaitu istilah yang 

digunakan untuk software E-Learning  yang membuka /membebaskan source kodenya 

untuk dikembangkan lagi menjadi lebih baik .dan dapat dilihat orang lain dan 
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membiarkan orang lain untuk menuliskan kembali kodenya kembali. Dalam 

pemanfaatannya open source E-Learning system yang digunakan adalah Moodle. 

Moodle  adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk membuat 

dan mengadakan kursus atau pelatihan atau pendidikan berbasis internet. 

Pengembangannya didisaign untuk mendukung kerangka konstruksi social ( social 

construc) dalam pendidikan. Penelitian ini adalah pemanfaatan penggunakan E-

Learning dengan menggunakan open source Moodle sehinga akan terciptanya 

hasil belajar yang baik atau meningkat dan menambah keaktifan siswa dalam 

mengikuti atau memperoleh pelajaran secara mandiri dan terciptanya 

pembelajaran yang efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2.2 Alur Kerangka Berfikir 

 

Kelompok kontrol 

Keaktifan siswa Keaktifan siswa 

Hasil belajar Hasil belajar 

Keefektifan 

Kelompok eksperimen 

Moodle

e 

 Pemanfaatan 
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2.10 Hipotesis 

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya 

dugaan sementara. Dugaan sementara kemudian lebih dikenal dengan istilah 

hipotesis. Dengan demikian hipotesis sering diartikan sebagai satu jawaban yang 

sifatnya sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbuktinya data  

(Arikunto, 2002:64).  

Berdasarkan permasalahan dan teori yang yang dikumpulkan maka 

hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada perbedaan hasil belajar antara kelompok yang menerapkan 

pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis Moodle daripada 

kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa  E-Learning berbasis 

Moodle  . 

2. Ada perbedaan keaktifan siswa antara kelompok yang menerapkan 

pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis Moodle dari pada 

kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa E-Learning berbasis 

Moodle   

3. Hasil belajar kelompok yang menerapkan pembelajaran menggunakan          

E-Learning berbasis Moodle lebih baik daripada kelompok yang 

menerapkan pembelajaran tanpa E-Learning berbasis Moodle   

4. Keaktifan siswa kelompok yang menerapkan pembelajaran menggunakan 

E-Learning berbasis Moodle lebih aktif dari pada kelompok yang 

menerapkan pembelajaran tanpa E-Learning berbasis Moodle. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan pola 

random control group pretest-postest design, dimana dalam desain ini 

sekelompok subyek yang diambil ditempatkan ke dalam kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini kelas yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian adalah kelas X, yang terdiri dari kelompok eksperimen adalah kelas    

X-4 dan kelompok kontrol kelas X-2. Kelas X-4 diterapkan pembelajaran dengan 

menggunakan E-Learning berbasis Moodle kemudian pada diakhir pembelajaran 

diberikan suatu test untuk mengetahui hasil belajar dengan menggunakan            

E-Learning berbasis Moodle. Pada kelas kontrol subjek yang dipakai adalah kelas 

X-2 yaitu pembelajaran biasa seperti pada pembelajaran pada umumnya tanpa 

menggunakan E-Learning berbasis Moodle dan di akhir pembelajaran juga sama-

sama diberi suatu test untuk mengetahui hasil belajar. Kemudian setelah 

mendapatkan hasil belajar dari kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol, hasil 

belajar itu dibandingkan, apabila hasil belajar dari kelas eksperimen lebih tinggi 

dari kelas kontrol maka dapat dikatakan penelitian ini berhasil dan penerapan      

E-Learning berbasis Moodle dapat dikatakan efektif. 

Desain eksperimen pola random control group pretest-postest design dapat 

digambarkan sebagai berikut (Sugiyono, 2008: 76) 

41 
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Group 
Teknik 

pengambilan 
Pretes Treathment Postest 

E R O1 X O2 

K R O3  O4 

 

Tabel 3.1  Desain Pretest-Postes Control Group Desain 

 

Keterangan: 

E  : Group eksperimen kelas X-4 

K : Group kontrol kelas X-2 

R : Pengambilan sampel secara random 

X :Perlakuan (pembelajaran dengan E-Learning berbasis Moodle sebagai media 

pendukung pembelajaran) 

O1 : Soal pretes (kelompok eksperimen) 

O2 : Soal postes (kelompok eksperimen) 

O3 : Soal pretes (kelompok kontrol) 

O4 : Soal postes (kelompok kontrol) 

 

Sebelum mengadakan penelitian baik kelompok eksperimen (E) yaitu kelas 

X-4 maupun kelompok kontrol (K) yaitu kelas X-2 diberikan suatu pretest 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah hasil dari pretest antara kelompok 

eksperimen (O1) dan kelompok kontrol (O3) tersebut sama / berbeda. Kemudian 

dalam kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus dengan pemanfaatan 

Moodle sebagai media pendukung dalam pembelajaran E-Learning. Sedangkan 

dalam kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan khusus dan masih 

menggunakan pembelajaran seperti biasanya. Setelah  itu, kelompok eksperimen 



43 
 

 

maupun kelompok kontrol diberi postest. Hasil dari pretest dan postest kemudian 

dibandingkan untuk mengetahui perubahan yang terjadi.  

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan populasi, 

2. Menentukan populasi dari keseluruhan siswa kelas X SMA 5 

Semarang yang terdiri dari 9 kelas dengan jumlah siswa 288 siswa. 

3. Menentukan sampel 

4. Menentukan sampel dengan pengambilan random sampling, 

dilakukan dengan cara undian dengan memberi nomor pada masing-

masing kelas X. Hasil dari undian terpilih kelas X-4 yang terdiri dari 

32 siswa sebagai kelompok eksperimen dan kelas X-2 terdiri 32 

siswa sebagai kelompok kontrol. 

5. Menyusun instrumen penelitian 

6. Menguji coba soal dikelas uji coba, kelas uji coba merupakan kelas 

yang telah mendapatkan materi. Pada penelitian ini dipilih kelas X-2 

7. Menganalisis hasil tes uji coba untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

8. Menentukan butir soal yang akan digunakan dalam tes akhir pada 

penelitian yang sesuai syarat berdasarkan analisis instrumen uji 

coba. 

9. Melaksanakan matching dan pretest untuk uji normalitas dan 

homogenitas. Setelah diketahui bahwa kedua kelas berasal dari 
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kemampuan yang sama, kemudian dilakukan perlakuan pada kedua 

kelas tersebut, 

10. Melakukan proses pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis 

Moodle pada kelompok eksperimen dan pembelajaran tanpa 

intervensi pada kelompok kontrol. 

11. Melakukan kegiatan observasi selama jalannya pembelajaran, baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. 

12. Melaksanakan postest baik pada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. 

13. Menganalisis hasil tes serta lembar observasi dan menyusun laporan 

penelitian 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 5 Semarang 

tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 9 kelas dengan jumlah siswa 288 siswa.  

3.2.2 Sampel Penelitian  

Menentukan sampel dengan pengambilan random sampling, dilakukan 

dengan cara undian dengan memberi nomor pada masing-masing kelas X. Hasil 

dari undian terpilih siswa kelas X-2 yang terpilih sebagai kelompok kontrol terdiri 

dari 32 siswa dengan jumlah laki-laki 16 siswa dan perempuan 16 siswa dan siswa 

kelas X-4 terpilih kelompok eksperimen terdiri dari 32 siswa dengan jumlah laki-

laki 16 siswa dan perempuan 16 siswa. 
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3.3   Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran TIK kelas X yang 

dibedakan menjadi dua yaitu pembelajaran E-Learning berbasis Moodle pada 

kelompok eksperimen dan pembelajaran tanpa E-Learning berbasis Moodle pada 

kelompok kontrol. 

3.3.2 Variabel Terikat   

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran TIK. 

 

3.4    Deskripsi Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian atau populasi adalah kelas X SMA Negeri 5 Semarang 

tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 9 kelas dengan jumlah siswa 288 siswa. 

Sampel penelitian terdiri siswa kelas X-2 yang terpilih sebagai kelompok kontrol 

terdiri dari 32 siswa dengan jumlah laki-laki 16 siswa dan perempuan 16 siswa 

dan siswa kelas X-4 terpilih kelompok eksperimen terdiri dari 32 siswa dengan 

jumlah laki-laki 16 siwa dan perempuan 16 siswa. Dari populasi dan sampel  

tersebut memiliki ciri-ciri yang relatif sama yaitu Umur relatif sama, yaitu antara 

16-17 tahun, hidup dalam latar belakang kebudayaan yang sama, yaitu 

kebudayaan jawa, telah menempuh sejumlah mata pelajaran yang sama sejak 

kelas X semester gasal sampai dengan penelitian ini, waktu belajar sama,yaitu 

mulai pukul 06.30. WIB s/d 13.30 WIB. 
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Penelitian ini menggunakan metode Random Control Group Pretest-Postest 

Design. Adapun teknik pengambilan sampel penelitian ditentukan dengan teknik 

random sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian secara acak atau tanpa 

pandang bulu. Dalam penelitian pembelajaran dilaksanakan oleh guru materi 

pembelajaran yang menyampaikan adalah guru sedangkan peneliti hanya sebagai 

fasilitator guru kalau saja menemui kesulitan dalam mengoperasikan E-Learning 

berbasis Moodle dan peneliti sebagai pemberi latihan atau test. 

 

3.5   Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu pembelajarn dengan  

menggunakan E-Learning berbasis Moodle dan pembelajaran tanpa berbasis       

E-Learning berbasisi Moodle. 

3.5.1.  Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelompok Eksperimen 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen pembelajaran E-Learning berbasis 

Moodle. Pembelajaran tersebut dimulai pada tanggal 6 Mei 2013. Materi yang 

dibahas adalah pendaftaran akun E-Learning dan pengenalan pemakaian     E-

Leaning dengan Moodle, pretest, penerapan pemakain materi mail marge dan post 

test. 

Sebelum pembelajaran dimulai guru menjelaskan indikator dan tujuan 

pembelajaran pembelajaran. Guru memberikan motivasi dan apresiasi untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi pembelajaran. Pada 

kelas eksperimen ini, guru menerapkan E-Learning berbasis Moodle di kelas. 

Selama proses pembelajaran siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses 
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pembelajaran dimana pembelajaran berpusat pada siswa dan guru berperan 

sebagai fasilitator. Guru hanya sebatas melampirkan materi pelajaran di situs      

E-Learning sekolah dan contoh-contoh soal penerapan materi dan sebagai temapat 

interaksi antara guru dan siswa tanpa hatus bertatap muka. 

Pertemuan Tanggal Waktu Materi 

I Senin, 

6 Mei 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Pendaftaran akun E-Learning 

dan pengenalan pemakaian E-

learning dengan Moodle 

II Senin,  

13 Mei 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Pretest seputar Ms.Word dan 

pemberian materi mail marge 

dengan menggunakan situs e-

learning. 

III Senin,  

20 Mei 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Pemberian materi mail marge 

dengan menggunakan situs E-

Learning lanjutan. 

IV Senin,  

27 Mei 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Postets dan pembahasan  

 

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Eksperimen 

 

3.5.2 Pelaksanaan Pembelajaran Pada kelompok Kontrol 

Pembelajaran pada kelompok kontrol pada umumnya hampir sama dengan 

pembelajaran pada kelompok eksperimen.. Hampir mirip dengan pembelajaran 

kelompok eksperimen, pembelajaran pada kelompok kontrol juga diarahkan pada 

pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa, bedanya pada kelompok kontrol 

tidak menerapkan E-Learning berbasis Moodle sebagai media pendukung dalam 



48 
 

 

pembelajaran. Pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas pada saat jam pelajaran 

tersebut berlangsung. 

Pertemuan Tanggal Waktu Materi 

I Sabtu, 

4 Mei 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Mengerjakaan pretest untuk 

mengetahui sejauh mana 

penguasaan materi siswa 

II Sabtu,  

11 Mei 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Pengulangan kembali 

tentang materi yang sudah 

berlalu,dan penegenalan 

materi mail marge 

III Sabtu,  

18 Juni 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

penegenalan materi mail 

marge lanjutan 

IV Sabtu,  

1 Juni 2013 

10.00 – 11.45 

WIB 

Postest  dan pembahasan 

 

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Kontrol 

 

3.6    Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara (Sugiyono, 2010:193).  Adapun metode yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah 

3.6.1 Tes 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan tes ini digunakan untuk 

mengetahui hasil pretest dan postest untuk kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Adapun teknik tes yang digunakan berbentuk obyektif. Karena penelitian 

ini untuk mengukur hasil belajar, oleh karena itu untuk mengetahui hasil 

pembelajaran digunakannya pengukuran menggunakan tes dan sehingga bisa 
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membandingkan hasil belajar kelas yang menggunakan E-Learning dengan kelas 

yang menggunakan pembelajaran konvensional sehingga bisa mengetahui 

keefektifan penggunaan E-Learning. 

3.6.2 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui proses pengelolaan pembelajaran 

sebelumnya dan sesudah penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan sebelum 

penggunaan media E-Learning dengan sesudah penggunaan media E-Learning. 

3.6.3 Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau berkas-

berkas yang dipakai pada saat penelitian di SMA Negeri 5 Semarang, 

dokumentasi digunakan untuk bukti bahwa penelitian benar-benar telah 

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

 

3.7   Indikator Keberhassilan Penilaian 

 

Dalam pencapaian tujuan ada suatu indikator-indikator yang di gunanakan 

sebagai patokan-patokan untuk mencapai suatu keberhasilan penilaian, demikian 

juga dalam penelitian ini ada dua variable penelitian yang menggunakan 

indikator-indikator penilaian yang menyatakan keberhasilan penilaian. Adapun 

indikator tersebut sebagai berikut  
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3.7.1 Hasil belajar 

Rentang Nilai Keterangan 

91 – 100 Sangat Tinggi 

81 – 90 Tinggi  

71 – 80 Sedang 

< 71 Cukup 

 

Tabel 3.4 Indikator Pencapaian Keberhasilan Hasil Belajar 

 

3.7.2 Keaktifan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Indikator Pencapaian Keberhasilan Keaktifan 

 

3.8 Maching 

Penelitian ini, penelitian memaparkan kondisi awal siswa dilihat dari umur 

siswa, presentase jumlah jenis kelamin siswa dan data pretest. Untuk melakukan 

matching umur siswa dan jumlah jenis kelamin siswa penelitian menggunakan 

rumus Chi Kuadrat, sedangkan untuk data pretest penelitian menggunakan uji t. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini 

3.8.1 Jenis Kelamin 

Data mengenai jenis kelamin siswa yang menjadi sampel penelitian dapat 

diliahat pada tabel berikut ini 

Persentase Keterangan 

> 81,26  Sangat Tinggi 

62,51 - 81,25 Tinggi 

43,76 - 62,5 Sedang 

25 - 43,75  Rendah 
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Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Laki laki 16 16 32 

Perempuan 16 16 32 

Jumlah 32 32 64 

 

Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan tabel frekuensi tersebut tampak bahwa pada kelompok kontrol 

terdapat 16 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 16 siswa berjenis kelamin 

perempuan sedangkan pada kelompok eksperimen terdapat 16 siswa berjenis 

kelamin laki-laki dan 16 siswa berjenis kelamin perempuan. Dari hasil 

perhitungan diperoleh X² hitung=0,00006104 Dengan taraf kesalahan 5%, dan 

dk=1, maka harga X²tabel = 3,841. Dengan demikian X²hitung <  X²tabel, yang 

berarti Ho diterima. Dengan diterimanya Ho menunjukkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai kondisi yang sama ditinjau dari jumlah jenis kelaminnya.  

3.8.2 Umur 

Data mengenai umur siswa yang menjadi sampel dalam penelitian dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Usia 16 27 28       55 

Usia 17 5 4        9 

Jumlah 32 32       64 

 

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Umur Siswa 
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Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, tampak bahwa pada kelompok kontrol 

terdapat 27 siswa berumur 16 tahun dan 5 siswa berumur 17 tahun. Sedangkan 

pada kelompok eksperimen  terdapat 28 siswa berumur 16 tahun dan 4 siswa 

berumur 17 tahun. Dari hasil perhitungan diperoleh   X² hitung = 0,1292993 

Dengan taraf kesalahan 5%, dan dk=1, maka harga X²tabel = 3,841. Dengan 

demikian X²hitung < X²tabel, yang berarti Ho diterima. Dengan diterimanya Ho 

menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai kondisi yang sama ditinjau 

dari kelompok umurnya.  

3.8.3 Nilai Pretest 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui pretest, diperoleh rata-rata 

pada kelompok kontrol sebesar 68,90; nilai terendah 50 dengan standar deviasi  

9,29 dan nilai tertinggi 86.70. Sedangkan pada kelompok eksperimen diperoleh 

nilai rata-rata 69.50; nilai terendah sebesar 53,33 dengan standar deviasi 8,92 dan 

nilai tertinggi 86.70. Apabila ditampilkan pada daftar distribusi akan tampak 

sebagai berikut 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen 

Rentang nilai Kontrol Eksperimen  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

91 – 100 - - - - Sangat Tinggi 

81 – 90 2 6,25% 4 12,5% Tinggi  

71 – 80 12 37,5% 7 21,875% Sedang 

< 71 18 56,25% 21 65,625% Cukup 

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Tabel 3.8 Daftar Distribusi  Data Pretest 
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Gambaran pretest dari kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada diagram 

batang berikut ini  

 

Diagram 3.1 Daftar distribusi  Data Pretest 

 

Berdasarkan histogram diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest 

pada kelompok eksperimen memiliki kondisi awal cukup (65,625%) sedangkan 

pada kelompok kontrol juga memiliki kondisi awal yang sama yaitu cukup 

(56,25%). Dengan demikian terlihat bahwa kedua kelompok pada kondisi awal 

ini memiliki kemampuan yang relatif sama dan berada pada kategori cukup. 

 

3.9  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.9.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkannya secara teliti dan tepat. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur  (Sugiyono,  2008: 121). 
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Penelitian ini menggunakan perhitungan validitas item / butir, karena 

penelitian ini ingin menegtahui valid dan  tidaknya instrumen berdasar pada 

kevalidan setiap butir soal sehingga instrumen tersebut dapat digunakan secara 

efektif dalam bentuk pengujian tes belajar yang mengukur aspek-aspek kognitif 

yang berhubungan dengan keaktifan dan hasil belajar siswa. Untuk menguji 

validitas dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi product moment. 

 

Rumus:  

 

 = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

 = banyaknya subjek  

 = jumlah skor tiap butir soal 

 = jumlah skor total yang benar dari tiap subjek 

    = jumlah kuadrat skor tiap butir soal 

  =  jumlah perkalian skor tiap butir soal dan skor total yang benar dari tiap 

subjek. 

Kemudian  hasil  dikonsultasikan dengan rtabel  product moment dengan 

=5%. Jika  > rtabel  maka soal  dikatakan valid (Arikunto, 2005:72). 

Kriteria valid tidaknya soal tes dapat dianalisis dengan cara 

membandingkan rxy  dengan rtabel. Jika rxy > rtabel, maka butir soal dikatakan 

valid. 
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Berdasarkan perhitungan dengan rumus korelasi product moment diperoleh  

rtabe= 0,312. Item soal dikatakan valid jika  rhitung >0.312.  

Hasil uji coba dari 40 soal diperoleh 32 soal yang valid yakni nomor 1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 , 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 

33, 35,37, 39 dan 40. Hasil lebih lengkap lampiran 10. 

3.9.2 Realiabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur 

tingkat konsistensi suatu instrumen, artinya apabila digunakan untuk mengukur 

berkali-kai akan menghasilkan data yang sama. 

Penelitian ini untuk menentukan reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

rumus Rulon, dengan menggunakan teknik belah dua (Arikunto, 2002: 161), 

sebagai berikut 

 

 

 

Keterangan:    
11r   =  reliabilitas tes       

 k  =  Banyaknya butir soal 

M =  Rata-rata skor total 

 Vt =  Varians total 

 

Nilai r11  yang kemudian dikonsultasikan dengan product moment pada tabel 

dengan ketentuan jika r11 > rtabel, maka tes tersebut reliable 

3.9.3 Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Besarnya indeks kesukaran atara 0,00 sampai dengan 1,0 (Arikunto, 2001: 

207). 

Vtk 

M)-M(k
 -1 

1-k

k
  r11
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Untuk mencari indeks kesukaran dalam penelitiana ini digunakan rumus 

sebagai berikut 

 

 

Keterangan : 

IK  = P (proporsi) = Indeks kesukaran 

JBA= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas 

JBB= jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok 

bawah 

JSA= banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB= banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Menurut Arikunto (2002:210) indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 Soal dengan P = 0,00 - 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P = 0,30 – 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P = 0,70 – 1,00 adalah soal mudah 

Berdasarkan perhitungan analisis tingkat kesukaran dari 40 soal pilihan 

ganda diperoleh : 

a) Tujuh butir soal golongan sukar, yaitu soal nomor 9,17,20,29,36,38 

b) Tiga puluh dua soal tergolong sedang, yaitu soal nomor 

2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,26,27,28,3

0,31,32,33,35,37,39,40 

c) Satu soal tergolong mudah yaitu soal nomor  1 
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3.9.4.  Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2002: 211). Indeks deskriminasi ini berkisar 

antara 0,00 sampai 1,00. Untuk menghitung daya pembeda dari alat yang diukur, 

maka digunakan rumus sebagai berikut:  

  

 

Keterangan : 

  

 

DP   = D = daya pembeda soal 

JBA  = jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok 

atas 

JBB  =  jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada kelompok 

bawah  

JSA  =  banyaknya siswa pada kelompok atas. 

 

Klasifikasi daya pembeda (Arikunto, 2002: 218) 

 D = 0,00 – 0,20 = jelek 

 D = 0,20 – 0,40 = cukup 

 D = 0,40 – 0,70 = baik  

 D = 0,70 – 1,00 = baik sekali 

 D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai 

      D negatif sebaiknya dibuang. 
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  Berdasarkan perhitungan analisis daya pembeda dari 40 butir soal pilihan 

ganda diperoleh soal 30 yang signifikan sehingga dapat digunakan pada tes awal 

dan tes akhir penelitian dan 10 soal yang tidak signifikan sehingga tidak dapat 

digunakan pada tes awal dan tes akhir penelitian  

 

3.10   Metode Analisis Data 

 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis datanya tentang penerapan 

pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis Moodle untuk meningkatkan 

keaktifan siswa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis diskriptif, analisis data awal dan analisis data akhir. 

3.10.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mengetahui sejauh 

mana pengaruh penerapan E-Learning berbasis Moodle terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran TIK 

 

Kelompok N MIN MAX Mean Std. Deviation 

Eksperimen 32 53,33 86,70 69,50 8,92 

Kontrol 32 50 83,33 68,90 9,29 

 

Tabel 3.9 Hasil Analisis Deskriptif Pretest 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kelompok eksperimen sebelum 

diberikan perlakuan pembelajaran melalui E-Learning berbasis Moodle diperoleh 

nilai rata-rata hasil belajar 69,50 sedangkan kelompok kontrol diperoleh nilai 

rata-rata hasil belajar 68,90. 



59 
 

 

3.10.2 Analisis Uji Syarat 

3.10.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kenormalan data dan 

menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan, yaitu statistik parametrik 

atau statistik non-parametrik. Perhitungan normalitas dengan SPSS digunakan Uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 0,05. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut, 

H0: populasi kelompok Eksperimen dan kelompok Kontrol berdustribusi  normal. 

H1: populasi kelompok Eksperimen dan kelompok Kontrol tidak berdistribusi 

normal. 

Kelompok/Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Sig. Std. 

Deviation 

Keterangan 

Eksperimen 0,752 0,623 8,9246 Normal 

Kontrol 1,072 0,201 0,92944 Normal 

 

Tabel 3.10 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

(Pretest), kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berdistribusi normal., karena nilai sig. dari kedua kelompok tersebut > α=0,05. 

3.10.2.2  Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 
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Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pre-test)  

mempunyai varians yang sama. 

H1  : populasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Pre-test)  

mempunyai varians yang berbeda. 

 

 

 

 

Tabel 3.11 

 Hasil uji Homogenitas dengan menggunakan Levene Statistic 

 

Berdasarkan hasil uji Homogenitas dengan menggunakan Levene Statistic, 

diperoleh  Levene Statistic  0,001 dan sig. 0,974. Maka kedua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok control mempunyai varians yang sama atau 

homogen, karena nilai sig. dari kedua kelompok tersebut > α = 0,05 

3.10.3 Analisis Uji Hipotesis 

 Jika kedua kelompok tersebut telah diketahui mempunyai kemampuan 

awal yang sama, selanjutnya dilakukan eksperimen atau perlakuan. Perlakuan 

yang diberikan kepada kelompok eksperimen adalah pembelajaran Teknologi 

informasi dan komunikasi yang menerapkan pembelajaran E-Learning berbasis 

Moodle sebagai media pendukungnya, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 

pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi tanpa menerapkan 

pembelajaran E-Learning berbasis Moodle sebagai media pendukung dalam 

pembelajaran. Setelah semua perlakuan berakhir kemudian siswa diberi tes hasil 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.001 1 62 0.974 
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belajar. Data yang diperoleh dari hasil tes tersebut kemudian dianalisis untuk 

mengetahui apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. 

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan pembelajaran dengan 

menggunakan E-Learning berbasis Moodle sehingga data dianalisis dengan sistem 

deskriptif presentase. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan strategi pembelajaran 

E-Learning berbasis Moodle pada pembelajaran TIK kelas X terhadap hasil  

belajar siswa dan keaktifan siswa, maka digunakan teknik statistik sebagai berikut  

 

    Dan 

 

 

Keterangan: 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol (Sudjana, 2005: 239) 

  

Kriteria pengujian untuk uji perbedaan dua rata-rata pretest menggunakan 

uji dua pihak yaitu terima Ho jika –T1- ½  < T1- ½  dengan  P value dan peluang 

(1- ½ ), yang berarti  = 5 %. Dengan diterimanya Ho, berarti nilai rata-rata 

pretest kelompok eksperimen sama dengan nilai rata-rata pretest kelompok 
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kontrol. Untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak, berarti ada perbedaan nilai rata-

rata pretest antara kedua kelompok eksperimen. 

Kriteria pengujian untuk uji perbedaan dua rata-rata postest menggunakan 

uji satu pihak kanan, dengan dk = (n1+ n2 - ) yang berarti  = 5 % sebagai 

berikut 

a. Terima Ho jika thitung < t(1- ), hal ini berarti tidak ada perbedaan nilai rata-

rata postest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

b. Tolak Ho jika thitung > t(1- ), maka hal ini berarti perbedaan nilai rata-rata 

postest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berdasarkan uji kesamaan dua varians, apabila diperoleh kesimpulan 

bahwa varians kedua sampel tidak sama, maka rumus t-test yang digunakan 

adalah: 

 

Keterangan : 

X1 = rata-rata kelompok eksperimen 

X2 = rata-rata kelompok kontrol 

n1  = jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2  = jumlah anggota kelompok kontrol 

s1  = varians kelompok eksperimen 

s2  = varians kelompok kontrol (Sudjana, 2005: 241) 

 

Adapun teknik perhitungan analisis data menggunakan komputer dengan 

program SPSS. Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai hasil belajar 

siswa. 



63 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif tentang Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran  

4.1.1.1  Data Kondisi Awal 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mendeskripsikan 

bagaimana keaktifan siswa dalam penerapan E-Learning berbasis Moodle pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X semester 2 di SMA 

Negeri 5 Semarang. 

4.1.1.1.1 Keaktifan Siswa  

X Kontrol Eksperimen  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

> 81,26  - - - - Sangat Tinggi 

62,51 - 81,25 - - - - Tinggi 

43,76 - 62,5 30 93,75% 27 84,375% Sedang 

25 - 43,75  2 6,25% 5 15,675% Rendah 

Total 32 100% 32 100%  

 

Tabel 4.1 Observasi Keaktifan Siswa Pada Awal Penelitian 
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Gambaran dari analisis observasi keaktifan siswa pada awal penelitian 

dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

 

Diagram 4.1  Observasi Keaktifan Siswa pada Awal Penelitian 

 

Berdasarkan hasil observasi awal mengenai keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

pada kedua kelompok, terlihat bahwa siswa pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen tingkat keaktifannya hampir sama. Pada kelompok kontrol 

93,75% siswa tingkat keaktifannya sedang dan 6,25% diantaranya tingkat 

keaktifannya rendah. Sedangkan pada kelompok eksperimen 84,375% siswa 

tingkat keaktifannya sedang dan 15,675% diantaranya tingkat keaktifannya 

rendah. 

Setelah melakukan observasi mengenai keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi  pada saat awal penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian pretest dan postest pada kedua 

kelompok dan dalam pemberian pretest  dan  postest, peneliti juga melakukan 

observasi keaktifan juga 
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4.1.1.2 Data Kondisi Akhir 

Dari hasil analisis deskripstif dapat dilihat  setelah diberikan perlakuan atau 

treatment dari tiap kelompok yaitu kelompok eksperimen, kontrol menunjukkan 

adanya perbedaan 

4.1.1.2.1 Keaktifan Siswa 

Berikut ini adalah hasil observasi mengenai keaktifan belajar siswa pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

4.1.1.2.2 Keaktifan Siswa Kelompok Kontrol 

X Pretest Postest Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

> 81,26  - - - - Sangat Tinggi 

62,51 - 81,25 - - 17 53,125%  Tinggi 

43,76 - 62,5 30 93,75% 15 46,875% Sedang 

25 - 43,75  2 6,25% - - Rendah 

Total 32 100% 32 100%  

 

Tabel 4.2 Observasi Keaktifan Siswa Kelompok Kontrol 

 

Gambaran dari hasil analisis observasi keaktifan siswa pada kelompok 

kontrol dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

 

Diagram 4.2  Analisis Observasi Keaktifan Siswa Pada Kelompok Kontrol 
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Berdasarkan hasil analisis observasi mengenai keaktifan siswa dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi siswa pada kelompok 

kontrol, terlihat adanya perubahan keaktifan siswa. Hal ini dapat dilihat dari  

presentase keaktifan siswa kelompok kontrol pada hasil awal dan akhir 

penelitian. Pada awal penelitian terlihat bahwa 93,75% siswa tingkat 

keaktifannya sedang dan 6,25% siswa diantaranya tingkat keaktifannya rendah. 

Sedangkan pada akhir penelitian 53,125% siswa tingkat keaktifannya tinggi dan 

46,875% siswa tingkat keaktifannya sedang. Selain terlihat adanya perubahan 

keaktifan siswa dari presentase keaktifan siswa kelompok kontrol pada hasil awal 

dan akhir penelitian, terlihat juga pada diagrambatang diatas. Pada diagram 

batang terlihat adanya peningkatan keaktifan sisiwa dari 0% siswa yang tingkat 

keaktifannya tinggi pada awal penelitian dan pada akhir penelitian terdapat 

53,125% siswa tingkat keaktifannya tinggi 

4.1.1.2.3 Keaktifan Siswa Kelompok Eksperimen 

X Pretest Postest Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

> 81,26  - - - - Sangat Tinggi 

62,51 - 81,25 - - 18 56,25%  Tinggi 

43,76 - 62,5 27 84,375% 14 43,75% Sedang 

25 - 43,75  5 15,675% - - Rendah 

Total 32 100% 32 100%  

 

Tabel 4.3 Observasi Keaktifan Siswa Kelompok Eksperimen 

 

 

Gambaran dari hasil analisis observasi keaktifan siswa pada kelompok 

eksperimen dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 
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Diagram 4.3 Analisis Observasi Keaktifan Siswa Pada Kelompok 

Eksperimen 

 

Berdasarkan hasil analisis observasi mengenai keaktifan siswa dalam 

mengikuti mata pelajaran Tekonologi Informasi dan Komunikasi siswa pada 

kelompok eksperimen, terlihat adanya perubahan keaktifan siswa. Hal ini dapat 

dilihat pada presentase keaktifan siswa kelompok eksperimen pada hasil awal 

dan akhir penelitian. Pada awal penelitian terlihat bahwa 84,375% siswa tingkat 

keaktifannya sedang dan 15,675% diantaranya tingkat keaktifannya rendah. 

Sedangkan pada akhir penelitian 56,25% siswa tingkat keaktifannya tinggi dan 

43,75%  siswa tingkat keaktifannya sedang. Sedangkan pada diagram batang 

terlihat adanya peningkatan keaktifan siswa dari 0% siswa yang tingkat 

keaktifannya tinggi pada awal penelitian dan pada akhir penelitian terdapat 

56,25% siswa tingkat keaktifannya tinggi. 

Berdasarkan analisis keaktifan siswa tersebut tampak bahwa ada perubahan 

keaktifan siswa ke arah yang positif baik pada kelompok eksperimen maupun 
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kelompok kontrol setelah adanya perlakuan berupa penerapan pembelajaran E-

Learning berbasis Moodle. 

4.1.2 Analisis Deskriptif tentang Hasil Belajar Siswa 

4.1.2.1  Data Kondisi Awal 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengolah dan mendeskripsikan 

bagaimana keefektifan hasil belajar dalampenerapan E-Learning berbasis Moodle 

pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X semester 2 di 

SMA Negeri 5 Semarang. 

4.1.2.1.1 Hasil Belajar  

Hasil Kontrol Eksperimen  Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

91 – 100 - - - - Sangat Tinggi 

81 – 90 2 6,25% 4 12,5% Tinggi  

71 – 80 12 37,5% 7 21,875% Sedang 

< 71 18 56,25% 21 65,625% Cukup 

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Nilai Pretest Pada Awal Penelitian 
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Gambaran dari hasil analisis nilai pretest siswa pada awal penelitian dapat 

dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

 

 Diagram 4.4 hasil analisis nilai pretest pada awal penelitian 

 

Berdasarkan hasil nilai pretest kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, terlihat bahwa sebagian besar kedua kelompok memiliki hasil 

belajar yang hampir sama-sama cukup. Pada kelompok kontrol 6,25% siswa 

dikategorikan hasil belajarnya tinggi, 37,5% siswa dikategorikan hasil belajarnya 

sedang dan 56,25% siswa dikategorikan hasil belajarnya cukup. Sedangkan pada 

kelompok eksperimen 12,5% siswa dikategorikan hasil belajar tinggi, 21,875% 

siswa dikategorikan hasil belajarnya sedang dan 65,625% siswa dikategorikan 

hasil belajarnya cukup. 

Kemudian hasil analisis nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tersebut disajikan dalam tabel deskriptif sebagai berikut ini. 

Kelompok N MIN MAX Mean Std. Deviation 

Eksperimen 32 53,33 86,70 69,50 8,9246 

Kontrol 32 50 83,33 68,90 9,2944 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Pretest 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari kedua kelompok yang dijadikan 

sampel dalam penelitian, kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan 

pembelajaran E-Learning berbasis Moodle diperoleh mean atau nilai rata-rata 

pretest 69,50 sedangkan kelompok kontrol diperoleh mean atau nilai rata-rata 

pretest 68,90. 

4.1.2.1.1 Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Hasil Pretest Postest Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

91 – 100 - - - - Sangat Tinggi 

81 – 90 2 6,25% 7 21,875% Tinggi  

71 – 80 12 37,5% 21 65,625% Sedang 

< 71 18 56,25% 4 12,5% Cukup 

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Nilai Pretest Dan Postest  Kelompok Kontrol 

 

Gambaran dari hasil analisis nilai pretest dan postest pada kelompok 

kontrol dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

 

Diagram 4.4 Hasil Analisis Nilai Pretest Dan Postest  Kelompok Kontrol 
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Berdasarkan nilai pretest dan postest pada kelompok kontrol diketahui 

adanya perubahan hasil belajar pada kelompok tersebut. Hal ini terlihat pada 

perbedaan presentase hasil belajar siswa. Pada pretest kelompok kontrol 6,25% 

siswa dikategorikan hasil belajarnya tinggi, 37,5% siswa dikategorikan hasil 

belajarnya sedang dan 56,25% siswa dikategorikan hasil belajarnya cukup.  

Pada postest kelompok kontrol 21,875% siswa dikategorikan hasil 

belajarnya tinggi, 65,625% siswa dikategorikan hasil belajarnya sedang dan 

12,5% siswa dikategorikan hasil belajarnya cukup. Sedangkan pada diagram 

batang terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 6,25% siswa 

dikategorikan hasil belajarnya tinggi pada awal penelitian dan pada akhir 

penelitian meningkat menjadi 21,875%, 37,5% siswa dikategorikan hasil 

belajarnya sedang pada awal penelitian dan pada akhir penelitian meningkat 

menjadi 65,625% dan  56,25% siswa dikategorikan hasil belajarnya cukup pada 

awal penelitian dan pada akhir penelitian berkurang menjadi 12,5%. 

4.1.2.1.3 Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Hasil Pretest Postest Keterangan 

F absolut F% F absolute F % 

91 – 100 - - 3 9,375% Sangat Tinggi 

81 – 90 4 12,5% 14 43,75% Tinggi  

71 – 80 7 21,875% 12 37,5% Sedang 

< 71 21 65,625% 3 9,375% Cukup 

Jumlah 32 100% 32 100%  

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Nilai Pretest Dan Postest  Kelompok Eksperimen 
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Gambaran dari hasil analisis nilai pretest dan postest pada kelompok 

eksperimen dapat dilihat pada diagram batang sebagai berikut 

 

Diagram 4.5  Hasil  Nilai Pretest Dan Postest Kelompok Eksperimen 

 

Berdasarkan nilai pretest dan postest pada kelompok eksperimen diketahui 

adanya perubahan hasil belajar pada kelompok tersebut. Hal ini terlihat pada 

perbedaan presentase hasil belajar siswa. Pada pretest kelompok eksperimen 

12,5% siswa dikategorikan hasil belajarnya tinggi, 21,875% siswa dikategorikan 

hasil belajarnya sedang dan 65,625% siswa dikategorikan hasil belajarnya cukup. 

Sedangkan pada postest kelompok eksperimen 9,375% siswa dikategorikan hasil 

belajarnya sangat tinggi,43,75% siswa dikategorikan hasil belajarnya tinggi, 

37,5% siswa dikategorikan hasil belajarnya sedang, dan 9,375% siswa 

dikategorikanhasil belajarnya cukup. 

Pada diagram batang terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dari 

0% siswa dikategorikan hasil belajarnya sangat tinggi pada awal penelitian dan 

pada akhir penelitian meningkat menjadi 9,375%, 12,5% siswa dikategorikan 

hasil belajarnya tinggi pada awal penelitian dan pada akhir penelitian meningkat 

menjadi 43,75%, 21,875% siswa dikategorikan hasil belajarnya sedang pada awal 
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penelitian dan pada akhir penelitian meningkat menjadi 37,5% dan 65,625% 

siswa dikategorikan hasil belajarnya cukup pada awal penelitian dan pada akhir 

penelitian berkurang menjadi 9,375%. 

Kemudian hasil analisis nilai postest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tersebut disajikan dalam tabel deskriptif sebagai berikut ini. 

Kelompok N MIN MAX Mean Std. Deviation 

Eksperimen 32 66,70 93,30 81.458 6.9786 

Kontrol 32 56,70 90 77.640 6.4610 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif Postest 

 

Dari hasil analisis deskriptif, kelompok eksperimen setelah diberikan 

perlakauan berupa penerapan pembelajarann E-Learning berbasis Moodle pada 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X Semester 2 diperoleh 

meanatau nilai rata-rata postest 81,458 sedangkan kelompok kontrol yang diberi 

tanpa perlakuan pembelajaran E-Learning berbasis Moodle diperoleh meanatau 

nilai rata-rata postest 77,640. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ada 

perbedaan rata-rata atau mean setelah diberikan perlakuan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan perhitungan analisis data maka range presentase dan kriteria 

kualitatif dapat diketahui, pada kelompok eksperimen dengan nilai mean atau 

nilai rata-rata postest 81,458 masuk dalam kriteria sangat baik sedangkan pada 

kelompok kontrol diperoleh mean atau nilai rata-rata postest 77,640 masuk dalam 

kriteria baik. 
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Dengan adanya peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesudah di 

beri perlakuan perlakauan berupa penerapan pembelajarann E-Learning berbasis 

Moodle pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X 

Semester 2 ke arah yang lebih baik, maka dapat di simpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran dengan menggunakana E-Learning berbasis Moodle pada 

pembelajaran Teknologi Inforomsi dan Komunikasi adalah efektif. 

4.1.3 Uji Syarat 

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dan 

menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan, statistik parametrik atau non-

parametrik. Perhitungan uji normalitas dengan SPSS digunakan Uji One Sample 

Kolmogorof-Smirnov pada taraf signifikan 0,05. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 : populasi kelompok Eksperimen, Kontrol (Pretest) berdistribusi normal. 

H1 : populasi kelompok Eksperimen, Kontrol (Pretest)  tidak berdistribusi 

normal. 

Kelompok/Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z / KS 

Sig. Keterangan 

Eksperimen 0,776 0,584 Normal 

Kontrol 0,818 0,515 Normal 

Tabel 4.9 Hasil uji normalitas postest 

Berdasarkan data dalam tabel diatas, nilai Kolmogorov-Smirnov untuk data 

hasil belajar kelompok kontrol adalah 0,818 dengan sig. 0,515 dan nilai 

Kolmogorov-Smirnov untuk kelompok eksperimen sebesar 0.776 dengan sig. 
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0,584.  Berdasarkan hasil uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Testdengan taraf 

kesalahan 5%, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen keduanya 

berdistribusi normal, karena sig. dari kedua kelompok tersebut  > α = 0,05. 

4.1.3.2  Hasil Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,382 1 62 0.539 

Tabel 4.10 Hasil Uji Kesamaan Varians Data Postest 

 

Berdasarkan hasil uji Homogenitas dengan menggunakan Levene Statistic, 

diperoleh Levene Statistic 0,382 dan sig. 0,539. bila dibandingkan dengan Ftabel 

dengan dk pembilang 31 dan dk penyebut 31, dengan taraf kesalahan 5% maka 

diperoleh Ftabel 1,86. Jika Fhitung dibandingan dengan Ftabel, maka diperoleh 

0,382<1,86,kemudian nilai sig. dari kedua kelompok tersebut> α = 0,05, sehingga 

H0 diterima artinya bahwa kedua kelompok tersebut mempunyai varians nilai 

awal yang relative sama atau homogen. 

4.1.4 Analisis Uji Hipotesis 

4.1.3.1 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Hasil Belajar 

Setelah mendapat perlakuan yang berbeda yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan E-Learning berbasis Moodle pada kelompok eksperimen dan 

pembelajaran tanpa E-Learning berbasis Moodle pada kelompok kontrol, terlihat 

bahwa rata-rata nilai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dari 
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kedua kelompok memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji Paired Samples T – Testuntuk mengetahui perbedaan rata-rata kedua 

kelompok tersebut. 

 

 

 

Pair 

Paired Differences  

 

 

T 

 

 

 

Df 

 

 

 

Sig. 

 

 

Mean 

 

Std. 

Dev 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen-

Kontrol 

3.85420 9.20140 0.16266 .05367 .71716 2.369 31 0.024 

Tabel 4.11 Tabel Uji Paired Samples T – Test data Pos- Test 

 

Melalui kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji Paired SamplesT-Test 

diperoleh thitung=2,369dan sig. sebesar 0,024. Bila dibandingkan dengan ttabel dk 

pembeda 31 dan dk penyebut 31, taraf kesalahan 5% maka diperoleh ttabel sebesar 

2,042; sehingga H0 yang berbunyi tidak ada perbedaan hasil belajar antara 

kelompok yang menerapkan pembelajaran E-Learning berbasis Moodle daripada 

yang menerapkan pembelajaran tanpa E-Leaning bebass Moodle ditolakdan H1 

yang berbunyi ada perbedaan hasil belajar antara kelompok yang menerapkan 

pembelajaran E-Learning berbasis Moodle daripada yang menerapkan 

pembelajaran tanpa E-Leaning bebasis Moodle diterima, artinya terdapat 

perbedaan hasil belajar pada posttest dari kedua kelompok tersebut dan dapat pula 

dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerapan 

pembelajaran E-Learning berbasis Moodle pada pembelajaran teknologi informasi 

dan komunikasi kelas X semester 2. 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata hasil postest pada 

kelompok eksperimen sebesar 81,458 sedangkan pada kelompok control 

sebesar77,604. Sehingga H0 yang berbunyi hasil belajar kelompok yang 

menerapkan pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis Moodle tidak lebih 

baik dari pada kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa menerapkan       

E-Learning berbasis Moodle ditolakdan H1 yang berbunyi hasil belajar kelompok 

yang menerapkan pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis Moodle lebih 

baik dari pada kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa menerapkan        

E-Learning berbasis Moodle pada pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi kelas X semester 2diterima. 

4.1.3.2  Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Keaktifan Siswa 

Setelah mendapat perlakuan yang berbeda yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan E-Learning berbasis Moodle pada kelompok eksperimen dan 

pembelajaran tanpa E-Learning berbasis Moodle pada kelompok kontrol, terlihat 

bahwa keaktifan siswa dari kedua kelompok memiliki perbedaan. Hal ini di 

tunjukkan dari hasil uji paired samples T-Test untuk mengetahui perbedaan rata-

rata kedua kelompok tersebut. 

 

 

 

Pair 

Paired Differences  

 

 

T 

 

 

 

Df 

 

 

 

Sig. 

 

 

Mean 

 

Std. 

Dev 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen-

Kontrol 
.18382 4.01436 0.70965 -1.26351 1.63115 .259 31 0.797 

 

Tabel 4.12 Tabel Uji Paired Samples T – Test Data Pos- Test Keaktifan Siswa 
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Melalui kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji Paired SamplesT-Test 

diperoleh thitung=2.59dan sig. sebesar 0,797.Bila dibandingkan dengan ttabeldk 

pembeda 31 dan dk penyebut 31, taraf kesalahan 5% maka diperoleh ttabel sebesar 

2,042; sehingga H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan keaktifan siswa antara 

kelompok yang menerapkan pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis 

Moodle dari pada kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa menerapkan E-

Learning berbasis Moodle ditolak dan H1 yang menyatakan ada perbedaan 

keaktifan siswa antara kelompok yang menerapkan pembelajaran menggunakan 

E-Learning berbasis Moodle dari pada kelompok yang menerapkan pembelajaran 

tanpa menerapkan E-Learning berbasis Moodle diterima, artinya terdapat 

perbedaan keaktifan siswa pada data posttest dari kedua kelompok tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata hasil postest 

keaktifan siswa pada kelompok eksperimen sebesar 62,87% yang termasuk dalam 

criteria tinggi sedangkan pada kelompok control sebesar62,68% yang termasuk 

dalam criteria tinggi, Sehingga H0yang menyatakan keaktifan siswa kelompok 

yang menerapkan pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis Moodle lebih 

aktif dari pada kelompok yang menerapkan pembelajaran tanpa menerapkan       

E-Learning berbasis Moodle ditolakdan H1 diterima. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Perbandingan Keaktifan Siswa  

Sebelum adanya perbedaan perlakuan pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan 
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pengamatan untuk mengetahui keaktifan siswa kedua kelompok tersebut dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada awal observasi didapat 

adanya keaktifan siswa yang hampir sama pada kedua kelompok tersebut. Pada 

kelompok kontrol 93,75% siswa tingkat keaktifannyasedang dan 6,25% siswa di 

kategorikanrendah. Sedangkan pada kelompok eksperimen 84,375% siswa tingkat 

keaktifannyasedang dan 15,675% siswa tingkat keaktifannya rendah. 

Setelah mendapat perlakuan yang berbeda yaitu penerapan pembelajaran 

dengan E-Learning berbasis Moodle pada kelompok eksperimen dan 

pembelajaran tanpa menerapan E-Learning berbasis Moodle pada kelompok 

kontrol, tampak bahwa ada peningkatan terhadap keaktifan siswa pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kedua kelompok tersebut. 

Pada kelompok kontrol 53,125% siswa tingkat keaktifannya tinggi dan 46,875% 

siswa tingkat keaktifannya sedang. Sedangkan pada kelompok eksperimen 

56,25% siswa tingkat keaktifannya tinggi dan 43,75% siswa tingkat keaktifannya 

sedang. 

Berdasarkan hasil analisis observasi keaktifan siswa pada kelompok 

eksperiman dan kelompok kontrol terlihat adanya perubahan keaktifan siswa pada 

kedua kelompok tersebut, Sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan 

keaktifan siswa antara kelompok yang menerapkan pembelajaran menggunakan 

E-Learning berbasis Moodle dari pada kelompok yang menerapkan pembelajaran 

tanpa menerapkan E-Learning berbasis Moodle diterima.  

Berdasarkan  hipotesis – hipotesis tersebut, maka sejalan dengan pemikiran 

Mulyono (2001:26), aktifitas artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi, segala sesuatu 
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yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non-

fisik merupakan aktifitas. Karena dengan diterapkannya E-Learning berbasis 

Moodle menjadikan siswa lebih aktif karena siswa mencari materi sendiri dan 

mendownload materi dengan mengakses situs e-learning yang telah di lampirkan 

guru sebelumya. 

4.2.2 Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Setelah mendapat perlakuan yang berbeda yaitu penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan E-Learning berbasis Moodle pada kelompok eksperimen 

dan pembelajaran tanpa menggunakan E-Learning berbasis Moodle pada 

kelompok kontrol, terlihat bahwa pada kelompok kontrol 21,875% siswa di 

kategorikan tinggi, 65,625% siswa dikategorikan sedang dan 12,5% siswa 

dikategorikan cukup sedangkan pada kelompok eksperimen 9,375% siswa di 

kategorikan sangat tinggi, 43,75% siswa diktegorikan tinggi, 37,5% siswa 

dikategorikan sedang dan 9,375% siswa di kategorikan cukup. Serta mean atau 

rata-rata nilai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dari kedua 

kelompok tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada kelompok 

eksperimen 81,485 dan pada kelompok kontrol 77,640. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil uji Paired Samples T-Testdiperoleh thitung= 2,369dimanathitung= 2,369> 

ttabelsebesar 2,042 dansig. 0,024dimana 0,024<α = 0,05 yang berarti bahwa H1 

diterima. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas control setelah dilakukan 

perbedaan perlakuan penerapan pembelajaran menggunakan E-Learning berbasis 
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Moodle pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X 

semester 2. 

Berdasarkan mean atau rata-rata nilai mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi dari kedua kelompok tersebut dapat dilihat Pada kelompok 

eksperimen 81,485 dan pada kelompok kontrol 77,640 sehingga H1 diterima yang 

menyatakan hasil belajar kelompok yang menerapkan pembelajaran menggunakan 

E-Learning berbasis Moodle lebih baik dari pada kelompok yang menerapkan 

pembelajaran tanpa menerapkan E-Learning berbasis Moodle pada pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X semester 2. 

Dengan diterimanya hipotesis-hipotesis yang di ajukan, maka sejalan jengan 

pendapat Vaugran Waller, 2001 yang menyatakan E-Learning adalah proses 

belajar yang efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian 

materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. 

Karena dalam penerapan E-Learning berbasis Moodle terlihat hasil belajar yang 

dicapai siswa lebih tinggi daripada kelas yang tidak menerapkan E-Learning 

berbasis Moodle. Sehingga dapa dikatakan penerapan E-Learning berbasis 

Moodle dapat di katakan efektif. 

 

4.3    Hubungan dengan Kawasan Teknologi Pendidikan 

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan. Dimana sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu-ilmu pendidikan 

serta penerapan teknologi dalam dunia pendidikan maka peneliti menunjukkan 

kompetensi yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh jurusan selain 
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Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Hubungan antar kawasan terhadap 

bidang teknologi pendidikan bersifat sinergik. Artinya peranan dari tiap kawasan 

saling berhubungan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Peran setiap 

kawasan selalu diiringi dengan teori, praktik dan penelitian. 

Sesuai dengan definisi Teknologi Pendidikan tahun 1994, terdapat lima 

kawasan teknologi pembelajaran yaitu : Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, 

Pengelolaan dan Penilaian. Kelima kawasan tersebut bersifat sinergik, yang 

artinya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan tetap 

menggunakan kawasan desain seperti teori sistem pembelajaran dalam desain 

pesan. Begitu pula seorang praktisi yang bekerja pada kawasan pengembangan 

dan pemanfaatan seperti teori menganalisis masalah dan pengukuran dari kawasan 

penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi 

pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, 

pengelolaan dan penilaian proses dan sumber untuk belajar. 

Berdasarkan lima kawasan yang terdapat pada kawasan teknologi 

pembelajaran tersebut, peneliti mengaitkan penelitiannya dengan kawasan 

pemanfaatan. Pada kawasan ini akan dilihat seberapa jauh penerapan penggunaan 

media E-Learning berbasis Moodle berpengaruh pada keaktifan siswa dan secara 

tidak langsung juga berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan E-Learning berbasis Moodle 

membuat proses pembelajaran lebih efekif dan efisien. Pembelajaran tidak hanya 

terbatas pada pembelajaran dikelas, tapi dapat berlangsung kapan saja dan dimana 

saja tanpa harus bertatap muka asal kedua belah pihak saling terkoneksi dengan 
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internet dan siswa menjadikan lebih aktif untuk mencari materi pelajaran yang 

telah di lampirkan atau telah di tulis guru di situs E-Learning tersebut. 

 

4.4    Kendala dan Solusi 

Dalam pelaksanaan penelitian pada siswa kelas X di SMA Negeri 5 

Seamarang ini tidak luput dari kendala yang terjadi di lapangan. Tetapi dengan 

adanya kendala-kendala tersebut tidak menghalangi peneliti untuk melaksanakan 

penelitian. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian tersebut adalah 

seringnya siswa telat masuk di laboratorium komputer dikarenakan jam pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di letakkan pada pelajaran ke 

enam yaitu pelajaran pada saat habis istirahat sehingga menjadikan siswa sering 

telat memasuki laboratorium komputer yang jaraknya lumayan jauh dengan 

dengan letak kelas. Selain itu adajuga kendala lain yaitu pada saat pelajaran 

berlangsung adanya siswa yang membuka situs lain selain untuk mengakses situs 

E-Learning sekolah. 

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

penelitian tersebut adalah peneliti bekerjasama dengan pihak sekolah terutama 

guru mata pelajaran untuk lebih memperketat peraturan masuk pada saat pelajaran 

dimulai. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses 

pembelajaran di kelas, sebagai inovasi dan motivasi terbaik untuk permasalahan 

pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 

penerapan E-Learning berbasis Moodle. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, simpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan E-Learning berbasis Moodle di SMA 5 Semarang bisa di katakan 

efektif karena setelah dilakukan penelitian ini dan hasil penelitian 

menyatakan ada perbedaan antara kelas yang menggunakan E-Learning 

berbasis Moodle dengan kelas tanpa E-Learning berbasis Moodle. 

2. Sesuai dengan  analisis deskriptif tentang keaktifan siswa dan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA 

Negeri 5 Semarang, terjadi peningkatan  keaktifan dan hasil belajar ke arah 

yang lebih baik anatara kelas yang menggunakan E-Learning berbasis 

Moodle dengan kelas tanpa E-Learning berbasis Moodle. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil penelitian 

3. Penerapan penggunaan pembelajaran E-Learning berbasis Moodle terbukti 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA 5 Semarang. 

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya presentase keaktifan siswa dari 

kategori sedang menjadi tinggi. Dengan meningkatnya keaktifan siswa 

secara tidak langsung juga berdampak pada meningkatnya hasil belajar 

84 
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siswa. Hal ini terlihat pada peningkatan hasil belajar siswa dari kategori 

cukup  menjadi sangat baik.  

4. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan E-Learning berbasis Moodle 

membuat proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada pembelajaran 

dikelas, tapi dapat berlangsung kapan saja dan dimana saja tanpa harus 

bertatap muka asal kedua belah pihak saling terkoneksi dengan internet dan 

siswa menjadikan lebih aktif untuk mencari materi pelajaran yang telah di 

lampirkan atau telah di tulis guru di situs E-Learning tersebut. 

 

5.2 Implikasi  

Penerapan pembelajaran E-Learning berbasis Moodle terbukti dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X semester 2 di SMA Negeri 5 

Semarang. Ini membuktikan bahwa penerapan E-Learning berbasis Moodle 

terbukti Efektif dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajara siswa, 

oleh sebab itu maka perlu adanya penerapan E-Learning berbasis Moodle pada 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dan hasil belajar siswa. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan : 

1. Perlunya penerapan E-Learning berbasis Moodle pada pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA, karena penerapan E-
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Learning berbasis Moodle terbukti efektif dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dan hasil belajar siswa. 

2. Guru dan siswa harus menerapkan serta memanfaatkan internet dalam hal 

ini E-Learning berbasis Moodle sebagai media diskusi dan saling bertukar 

informasi tanpa harus menunggu tatap muka di kelas, sehingga 

pembelajaran tidak lagi terbatas ruang dan waktu. 

3. Guru dituntut menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknologi yang 

dapat mendukung proses belajar dan mengajar sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Jika 

guru belum menguasai hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru guna 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian dari Unnes 
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Lampiran 2 

Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan kota Semarang 
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Lampiran 3 

Surat Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 4 

KISI-KISI OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

Judul Penelitian  :  Keefektifan Penggunaan  E-Learning Berbasis Moodle 

Dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sma Negeri 5 Semarang 

Variabel Sub Variabel Indikator No.Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

siswa 

 

 

 

 

 

Visual 

1. Fokus pandangan siswa pada saat 

pelajaran di mulai 

2. Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran secara visual meliputi 

membaca, memperhatikan gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, 

mengamati orang lain bekerja, dan 

sebagainya. 

3. Fokus pandangan siswa pada saat 

pelajaran diakhiri 

1 

 

 

2,3,4,5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Lisan 

1. Kesiapan lisan siswa pada saat 

pelajaran dimulai 

2. Keaktifan siswa dalam 

mengemukakan suatu fakta   atau  

prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi. 

3. Siswa dalam mengakhiri pelajaran 

7 

 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Mendengarkan 

1. Kesiapan pendengaran siswa pasa 

saat pelajran dimulai 

2. mendengarkan penyajian bahan, 

13 

 

14,15,16 
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percakapan atau diskusi kelompok 

 

 

 

Menulis 

1. Kesiapan alat tulis siswa pada saat 

pelajaran dimulai 

2. Kesadaran siswa untuk menulis 

catatan materi, menulis laporan, 

membuat sketsa ataurangkuman, 

mengerjakan soal 

3. Siswa mencatat kesimpulan 

pelajaran 

17 

 

18,19,20 

 

 

 

21 

 

Menggambar 

1. Kesiapan siswa untuk membuat draf 

gambar materi 

2. Menggambar,membuatgrafik, 

chart,diagram,peta, pola materi 

22 

 

23,24 

 

 

motorik 

1. Kesiapan motorik siswa saat 

pelajaran dimulai dan sedang 

berlangsung 

2. melakukan percobaan,memilih alat-

alat,melaksanakan pameran, 

membuat model,menyelenggarakan 

permainan (simulasi). 

25 

 

26,27,28 

  

 

 

 

Mental 

1. Mental  siswa pada saat pelajaran 

dimulai dan saat berlangsung 

2. merenungkan,  mengingat,  

memecahkan  masalah, menganalisis 

faktor-faktor, menemukan hubungan 

dan membuat keputusan. 

3. Mental siswa pada saat pelajaran 

selesai. 

29 

 

30,31 

 

 

 

32 

  

 

1. Perasaan siswa pada saat pelajaran 

dimulai 

33 
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Emosional 

2. Tingkat minat, kebosanan, gembira, 

berani, ketenangan siswa pada saat 

mengikuti pelajaran 

3. Perasaan siswa saat pelajaran 

diakhiri 

34 

 

 

35 
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

Penjelasan penilaian tingkatan skor: 

1. Tidak baik 

2. Cukup baik 

3. Baik 

4. Sangat baik 

Skor dipilih dengan memberikan tanda cek (V) pada jawaban yang dipilih 

No Jenis Pengamatan 
Pilihan 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Fokus pandangan siswa pada saat pelajaran dimulai... 

Antusias pandangan siswa kepada guru.. 

Keaktifan dalam membaca materi.. 

Kesiapan siswa dalam mengidentifikasi masalah pelajaran.. 

Keaktifan dalam demonstrasi, mengamati orang lain bekerja.. 

Fokus pandangan siswa pada saat pelajaran akan diakhiri.. 

Kesiapan lisan siswa pada saat pelajaran dimulai.. 

Keaktifan siswa dalam mengemukakan suatu fakta  atau prinsip.. 

Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan.. 

Keaktifan siswa dalam mengemukaan pendapat..  

Kesiapan siswa memberikan kesimpulan dan saran pembelajaran.. 

Lisan siswa pada saat pelajaran akan berakhir.. 

Kesiapan pendengaran siswa pasa saat pelajran dimulai. 

Kesiapan siswa dalam mendengarkan penyajian bahan.. 

Kesiapan siswa mendengarkan percakapan dalam diskusi kelompok 

Kesisapan siswa mendengaran kesimpulan guru diakhir pelajaran.. 

Kesiapan alat tulis siswa pada saat pelajaran dimulai.. 

Keaktifan siswa dalam mencatat materi pelajaran.. 

Kesadaran siswa untuk mengerjakan soal-soal.. 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

30 

 

31 

32 

 

 

33 

34 

35 

Keaktifan Siswa dalam mencatat kesimpulan pelajaran.. 

Kesiapan siswa untuk membuat draf gambar materi.. 

Keaktifan siswa menggambar, membuat grafik, chart, diagram..  

Kesiapan siswa dalam membuat pola materi.. 

Kesiapan motorik saat pelajaran dimulai dan sedang berlangsung 

Keaktifan dalam melakukan percobaan-percobaan.. 

Keaktifan siswa dalam menyelenggarakan permaian atau simulasi 

Interaksi siswa dalam proses diskusi 

Keadaan Mental  siswa pada saat pelajaran dimulai dan saat 

berlangsung 

Kesungguhan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

Kesiapan Siswa dalam menemukan hubungan dan membuat 

keputusan 

Keadaan Mental siswa saat pelajaran akan selesai 

Perasaan siswa pada saat pelajaran dimulai meliputi 

Minat , tingkat kebosanan, kegembiraan siswa pada saat mengikuti 

pelajaran 

Ketenangan siswa pada saat mengikuti pelajaran 

Perasaan siswa pada saat pelajaran diakhiri. 

Tingkat emosiaonal pada saat pelajaran diakhiri.. 

Presentase =  

Kriteria: 25% < presentase ≤ 43,75% adalah tidak baik 

43,75% < persentase ≤ 62,5% adalah cukup baik 

62,5%  < persentase ≤ 81,26% adalah baik 

Pesentase > 81,2% adalah sangat baik 
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Lampiran 6 

Analisis Awal Hasil Observasi Keaktifan Belajar Kelompok Kontrol 
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Lampiran 7 

Analisis Awal Hasil Observasi Keaktifan Belajar Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 8 

KISI –KISI SOAL UJI COBA TEST HASIL BELAJAR 

Judul Penelitian  :  Keefektifan Penggunaan  E-Learning Berbasis Moodle 

Dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sma Negeri 5 Semarang 

Bidang Studi  :Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kelas/Semester  : X / II 

Banyaknya Soal  : 40 

Bentuk Soal : Pilihan ganda 

No Materi Uraian Materi Jumlah 

Soal 

Aspek Nomor Soal 

1 

 

Fungsi menu 

dan ikon 

pengolah kata 

Mampu membuatan dokumen baru, 

Memodifikasi jenis dan pengaturan 

pada teks, Memodifikasi pengaturan 

halaman, 

Mendemonstrasikan pembuatan mail 

merge,Mendemontrasikan cara 

mengolah dan mencetak dokumen 

20 C1 1,6,7,11,13 

C2 4,5,8,12,31,

32 

C3 2,3,14,15,33 

C4 9,10,38,39 

C5  

C6  

2 Membuat 

dokumen 

aplikasi 

pengolah kata 

Mampu Membuat dan menghapus 

baris, kolom atau tabel, Menambah, 

menggabung serta mengatur lebar 

baris dan kolom, Membuat grafik, 

Mengoperasikan ikon drawing, 

Membuat karya dengan 

menggunakan program pengolah kata 

20 C1 19,24,28,36 

C2 18,23,27,30 

C3 16,20,26,34,

40 

C4 17,22,25,35,

37 

C5  

C6 21,29 

Jumlah Soal 40 

Keterangan: 

C1 : Pengetahuan 

C2 : Pemahaman 

C3 : Aplikasi 

C4 : Analisis 

C5 : Sintesis 

C6 : Evaluasi  
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Lampiran 9 

Soal Uji Coba Tes Hasil Belajar 

 

 

 
 
 

 

Mata Pelajaran : Teknologi Informatika dan Komunikasi 

Kelas/Semester : X/II 

Satuan Pendidikan : SMA 

Waktu    : 45 Menit 

 

PETUNJUK! 

1. Tulislah nama lengkap dan nomor absen siswa 

2. Kerjakan semua soal di bawah ini! 

3. Kerjakan soal – soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Tulislah jawaban langsung pada soal di bawah ini! 

5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang 

kamu anggap paling benar! 

Soal Pilihan Ganda 

1. Program Aplikasi dari Microsoft Office yang merupakan program  pengolah 

kata adalah .... 
A.   Ms. Acces 
B. Ms. Excel 
C. Ms. Word 
D. Ms. PowerPoint 
E. Ms. Windows 

2. Untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah pada Microsoft Office 

Word menggunakan .. 
A. Layout button 
B. Scroll bar vertikal 
C. Ruller 
D. Scroll bar horizontal 
E. Ribbon 

3. Tab yang berisi ikon-ikon untuk instruksi membuat header dan footer adalah… 
A. Home 
B. Insert 
C. Pege Layout 
D. Reference 

Nama       : 

No absen  : 

Kelas      : 
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E. Mailings 
4.   Columns terdapat pada Tab ..... 

A. Home 
B. Insert 
C. Page Layout 
D. Reference 
E. Mailings 
 

5. Istilah jarak halaman yang diukur dari tepi kertas bagian atas disebut ...... margin 
A.  Top 

B.   Buttom 
C.    Left 

D.    Right  

E.    Center 

6. Ikon yang digunakan untuk membuat huruf pertama pada teks atau 
paragraf menjadi huruf yang lebih besar dari pada huruf yang lain adalah... 

A. Font Style 
B. AutoCorrect  
C. Auto Fprmat  
D. Font Color 
E. Drop Cap 

7. Saat kita membuat surat dengan menggunakan Word, submenu yang 
digunakan untuk mengatur jarak baris kedua dan seterusnya pada suatu 
paragraf adalah ..... 

A. Indentasi 
B. First Line 
C. Line 

Spacing 
D. Paragraph 
E. Table 

8. Perintah dari keyboard untuk melakukan cetak miring pada tulisan di 

Microsoft Word adalah ..... 

 

 

 

 

 

 

 

9. Format ukuran kertas 210 x 297 mm adalah ...... 

A. A4 

B. A5 
C. Letter 

D. Legal 
E. Kwarto 

 

 

A. Ctrl + I 

B. Ctrl + B 

C. Ctrl + S 

D. Ctrl + U 

E. Ctrl + C 
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10. Tab yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman dokumen adalah .... 
A. Home 
B. Insert 
C. View 
D. Reference 
E. Review 

11. Untuk melakukan  Justify suatu teks atau paragraf ditunjukkan ikon nomor ..... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Urutan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar / foto di dokumen 

Word adalah : ...... 
A. Insert → Chart 

B. Insert → Smart Art 

C. Insert → Shapes 

D. Insert → Clip Art 
E. Insert →  Picture 

13. .  Jika kita membutuhkan pengaturan options pada MSs Word. Ikon yang dipilih 
adalah…. 

A.                  B.                    C.                     D.                   E    

 
14. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan dan ejaan bahasa pada 

kalimat, serta menyisipkan symbol  secara  cepat  dan  menuliskan  kalimat  
dengan  cepat  hanya  dengan  menulis  beberapa huruf adalah....... 

A. Insert 
B. Auto Correct 
C. Find 
D. Replace 
E. Editing 

15. Batas pengetikan pada program Microsoft Word disebut .... 

A. Paragraf 
B. Layout 
C. Page Size 
D. Spacing 
E. Margin 
 
 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 



103 
 

 

16. File dokumen yang diketik menggunakan Microsoft Word 2007, saat 

disimpan dalam bentuk format...... 

 

 

 

 

 

 

 
17. Untuk memisahkan halaman satu dengan yang selanjutnya 

menggunakan layanan.. 
A. Line number 
B. Colums 
C. Orientation 
D. Breaks 
E. Page  

18. Untuk menuliskan angka 2 dalam CO2 digunakan .. 

A.Superscip 

B. Subscript 

C. Small caps 

D.Shadow 

E  Strike trough  

19. Naskah yang terletak pada bagian bawah atau juga disebut catatan kaki disebut 

… 
A. Footer 
B. Symbol 
C. Page Number 
D. Header 

E. Drop Cap 

20. Pada menu margin terdapat tulisan 

Gutter yang berfungsi untuk mengatur …. 

A.    letak kertas                                               D.   letak penjilidan 

B.    batas penjilidan                                        E.   batas kertas 

C.    setting oleh komputer 

 

21. Untuk menuliskan β,√,α,≤ pada persamaan matematika yang rumit pada Ms 

Word dilengkapi dengan menu insert , kemudian memilih... 
A. Word Art 
B. Equation 

C. Quick Part 

D. Symbol 
E. Font Style 

22. Fasilitas yang terdapat dalam MS Word yang digunakan untuk membuat 
obyek tulisan artistik adalah.... 

A.   Word Art 

A. .TXT 

B. .JPG 

C. .PPT 

D. .PNG 

E. .DOCX 
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B.   Text Box 
C.   Auto shape 
D.   Clip Art 
E.   Clip viewer 

23. Fungsi dari ikon    adalah .... 

A. Memberi warna pada tulisan 

B. Menggarisbawahi huruf 
C. Untuk memilih ukuran huruf 
D. Mengedit jenis huruf 
E. Menebalkan huruf 

 
24. Perhatikam gambar  

 
Ikon Bullets ditunjukkan pada nomor ..... 

 

 

 

 

 

 

 
25. Digunakan untuk mencari teks tertentu dalam suatu dokumen dengan cepat 

dan akurat adalah … 
 
 

 

 

 

 

26. Untuk menyisipkan grafik menggunakan…. 
A. Insert → Tabel  
B. Insert→Shapes 
C. Insert → Chart 
D. Insert → Clip Art 
E. Insert → SmartArt 

27. Nama gambar di bawah adalah… 
 
 
 
 

A. Formating 

B. Indent 
C. Bulleting 
D. Number 

 A. Proofing 
B. Auto 

Correct C. Find 
D. Editing 
E. Replace 

 
 
 
 
 
 

   

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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E. Name and Number 
28.  

No Nama Alamat 
1. Anik Jl. Kol. Marhadi 45 Madiun 
2. Cahyo Jl. DR. Wahidin Sudiro 

Husodo 78 Tulungagung 
3. Bryan Jl. Kartini 21 Kediri 

Data diatas dibuat dengan menggunakan fasilitas .... 
A. Kolom 

B. Chart 

C. Picture 
D. Text Box 
E. Tabel 

29. Untuk menentukan hasil cetakan pada tampilan layar adalah… 

A. Page range  All  D. Page Range  Number of copies 

B. Page Range Current page E. Page Range Pages 

C. Page Range Pages per sheet 
30. Bagian dokumen Word yang berfungsi untuk mengetahui nama dokumen 

yang sedang aktif adalah… 
A. Ruler 
B. Taskpanel 
C. Title bar 
D. Tool Menu 
E. Pop up menu 

31. Tab yang digunakan untuk membuat dokumen mail merge adalah .... 

A. Home 
B. Reference 
C. View 
D. Insert 
E. Mailings 
 

32. Type Grafik dibawah ini adalah :  

 
 

A. Column         B.  Line       C.  Pie        D. Bar        E. Area 

 

33. Group yang digunakan untuk membuat variasi ukuran huruf adalah .... 
A. Paragraph 
B. Styles 
C. Font 
D. Editing 
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E. Clipboard 
34. Untuk memberi informasi tambahan mengenai suatu topik dalam dokumen 

yang isinya dihalaman terakhir dari dokumen… 

A. Endnote  D. Auto Number 

B. Footnote  E.  Endno 

C. Custom mark 
35. Emboss merupakan salah satu format untuk menampilkan karakter 

bercetak…. 
A. Miring 
B. Tebal 
C. Garis bawah 
D. Timbul 
E. Tersamar 

 
36. Dalam Tab mail marge ,untuk membuat daftar penerima surat adalah       

A. Select Recipients 
B. Labels 
C. Envelopers 
D. Address Block 
E. Match Field 

37. Bingkai pembatas lembar kerja disebut ...... 
A. Layout button 
B. Scroll bar vertical 
C. Scrol bar horizontal 
D. Text boundaries 
E. Office assistant 

38. Type Grafik dibawah ini adalah :  

 
 

A. Stock       B.  Line       C.  Pie        D. Bar        E. Area 
 

39. Cara untuk melihat hasil cetakan sebelum diprint, dengan memilih 
menu bar.. 

A. Office Button –View 
B. Office Button -Print Layout 
C. Office Button -Print Preview 
D. Office Button -Page setup 
E. Office Button –Print 
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40. Untuk memberi informasi tambahan mengenai suatu topik dalam dokumen 

yang isinya dihalaman terakhir dari dokumen… 

A. Endnote  D. Auto Number 

B. Footnote  E.  Endno 

C. Custom mark 
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Lampiran 10 

Analisis Soal Uji Coba Tes Hasil Belajar 
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Lampiran 11  

Perhitungan Validitas Soal Uji Coba Hasil Belajar 
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Lampiran 12 

Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba Hasil Belajar 
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Lampiran 13 

 

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Hasil Belajar 
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Lampiran 14 

Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba Hasil Belajar 
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Lampiran 15 

Daftar Subjek Kelas Kontrol 

No Nama 

1 ACHMAD WAHYU ALFARI 

2 ADI PRAYOGI 

3 ADITYATAMA FIRMANSYAH 

4 AHMAD IQBAL 

5 ANANDA AULIA RAHMA 

6 ANTON PRASETYO NUGROHO 

7 ASTI NUR ATTRIANI 

8 AYU MEGAWATI 

9 DANIAR SELVABELLA 

10 DESYIA TRIANA SARI 

11 DICKY BAGUS TRIATMAJA 

12 ELVARA MASHETA KINTANIA 

13 GINANJAR RIZQI NUGRAHA 

14 HABIB RISQI SAMDANI 

15 ILHAM MAULANA PRIHUTAMA 

16 KUN JATI SATRIO 

17 LATHIFA RAHMA 

18 LUTFIA RIZKY ANANDA 

19 M.RIZAL BAGASKORO 

20 MITA ADELIA JANATI 
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21 MOCH.FAKHRUL ARIFIN 

22 MOCHAMMAD KHAFASH T 

23 MUHAMMAD FAMDI ASNAN 

24 MUHAMMAD REZA ARTHA N 

25 NATHAYA SUTAN ANDINI 

26 NOVIA WIDYA PANGESTIKA 

27 PEGGY LINDA LARASATI 

28 TALITA ELVINA 

29 TAQIA ZULFA 

30 VIRGITHA RIZQIA AYU H 

31 VRIMADIESKA AYUANISSA W 

32 WALID MUHATUHU NOMA. 
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Lampiran 16 

Daftar Subjek Kelas Eksperimen 

No Nama 

1 ABDUL KHAFIDZ AL ROSYID M 

2 ABSISCA LINTANG UTARI 

3 ADELIA BUNGA ARVINTA 

4 ADHITYA DARMAWAN 

5 AJENG DYAH AYU P. 

6 BRANDO ASA IZZATA 

7 DAVID DWI PUTRA 

8 FARISKA NUR ANNISA 

9 FITRAH ADINDARU SANTOSO 

10 GANES TIRZA YEMINA 

11 GRESIA NOVITA SETYAWATI 

12 HENDY NUR FATTURACHMAD 

13 KARINA LARAS NOVITASARI 

14 LAILI IZZATI 

15 

MUHAMMAD AKHROM 

MULYONO 

16 MUHAMMAD NAUFAL ALY 

17 MATIARA AYU 

18 NAJMUL LAILIATI 

19 NATANEL BUDI SAYUTO 



116 
 

 

20 NOVIANT BAGAS OXZY S 

21 NUR ARIS ADI NUGROHO 

22 PEMBAYUN NINGTYAS P 

23 PUPUT RIRIANTORO SAPUTRI 

24 RAKA ADHITYA 

25 RIFQI MAULANA 

26 RIGEL ANDHIKA 

27 SEPTIARTIKA SISWANTI 

28 TAMARA AYU ARGANIA 

29 TIMOTIUS WAHYU SETYOADI 

30 VERDHANA LUTHIFIANA S P 

31 YOGI TEGUH PRAKOSO 

32 YUHANA ERA PAMELA 
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Lampiran 17 

KISI –KISI SOAL PRE-POST TEST HASIL BELAJAR 

Judul Penelitian  :  Keefektifan Penggunaan  E-Learning Berbasis Moodle 

Dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sma Negeri 5 Semarang 

Bidang Studi  :Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kelas/Semester  : X / II 

Banyaknya Soal  : 30 

Bentuk Soal : Pilihan ganda 

No Materi Uraian Materi Jumlah 

Soal 

Aspek Nomor 

Soal 

1 

 

Fungsi menu dan 

ikon pengolah kata 

Mampu membuatan 

dokumen baru, 

Memodifikasi jenis dan 

pengaturan pada teks, 

Memodifikasi pengaturan 

halaman, 

Mendemonstrasikan 

pembuatan mail 

merge,Mendemontrasikan 

cara mengolah dan 

mencetak dokumen 

15 C1 1,6,7,11,13 

C2 4,5,8,12 

C3 2,3,14,15 

C4 9,10 

C5  

C6  

2 Membuat dokumen 

aplikasi pengolah 

kata 

Mampu Membuat dan 

menghapus baris, kolom 

atau tabel, Menambah, 

menggabung serta 

mengatur lebar baris dan 

kolom, Membuat grafik, 

Mengoperasikan ikon 

drawing, Membuat karya 

dengan menggunakan 

program pengolah kata 

15 C1 19,24,28 

C2 18,23,27,30 

C3 16,20,26 

C4 17,22,25 

C5  

C6 21,29 

Jumlah Soal 30 

Keterangan: 

C1 : Pengetahuan   C4 : Analisis 

C2 : Pemahaman   C5 : Sintesis 

C3 : Aplikasi    C6 : Evaluasi  
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Lampiran 18 

 

Soal Pre Test 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Teknologi Informatika dan Komunikasi 

Kelas/Semester : X/II 

Satuan Pendidikan : SMA 

Waktu    : 30 Menit 

 

PETUNJUK! 

1. Tulislah nama lengkap dan nomor absen siswa 

2. Kerjakan semua soal di bawah ini! 

3. Kerjakan soal – soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Tulislah jawaban langsung pada soal di bawah ini! 

5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang 

kamu anggap paling benar!  

Soal Pilihan Ganda 

1. Program Aplikasi dari Microsoft Office yang merupakan program  pengolah  

kata adalah .... 
A. Ms. Acces 
B. Ms. Excel 
C. Ms. Word 
D. Ms. PowerPoint 
E. Ms. Windows 

2. Untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah pada Microsoft Office 

Word menggunakan .. 
A. Layout button 
B. Scroll bar vertikal 
C. Ruller 

D. Scroll bar horizontal 
E. Ribbon 

3. Tab yang berisi ikon-ikon untuk instruksi membuat header dan footer adalah ... 
A. Home 
B. Insert 

C. Pege Layout 
D. Reference 

E. Mailings 
 

Nama       : 

No absen  : 

Kelas      : 
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4.   Columns terdapat pada Tab ..... 
A. Home 
B. Insert 

C. Page Layout 
D. Reference 

E. Mailings 
5. Ikon yang digunakan untuk membuat huruf pertama pada teks atau paragraf 

menjadi huruf yang lebih besar dari pada huruf yang lain adalah... 
A. Font Style 
B. AutoCorrect  
C. Auto Fprmat  
D. Font Color 
E. Drop Cap 

6. Saat kita membuat surat dengan menggunakan Word, submenu yang 

d i gu n ak an  untuk mengatur jarak baris kedua dan seterusnya pada suatu 

paragraf adalah ..... 
A. Indentasi 
B. First Line 
C. Line Spacing 

D. Paragraph 
E. Table 

7. P e r i n t ah  dari keyboard untuk melakukan cetak miring pada tulisan di 

Microsoft Word adalah ..... 

. A.Ctrl + I   B.Ctrl + A  C.Ctrl + U  D.Ctrl +C  E.Ctrl + B 

8. Tab yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman dokumen adalah .... 
A. Home 
B. Insert 
C. View 

D. Reference 
E. Review 

9. Untuk melakukan  Justify suatu teks atau paragraf ditunjukkan ikon nomor ..... 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
10. Urutan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar / foto di 

dokumen Word adalah : ...... 

A. Insert → Chart 

B. Insert → Smart Art 

C. Insert → Shapes 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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D. Insert → Clip Art 
E. Insert →  Picture 

11. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan dan ejaan bahasa pada 

kalimat, serta menyisipkan symbol  secara  cepat  dan  menuliskan  kalimat  

dengan  cepat  hanya  dengan  menulis  beberapa huruf adalah....... 

A. Insert 

B. Auto Correct 
C. Find 
D. Replace 

E. Editing 
12. Batas pengetikan pada program Microsoft Word disebut .... 

A. Paragraf 

B. Layout 
C. Page Size 
D. Spacing 

E. Margin 
13. File dokumen yang diketik menggunakan Microsoft Word 2007, saat 

disimpan dalam bentuk format...... 
A. TXT  B. JPG  C. PPT  D. DOCX  E. GIF 

14. Untuk menuliskan angka 2 dalam CO2 digunakan .. 

A.Superscip 

 B. Subscript 

 C. Small caps 

 D.Shadow 

 E  Strike trough  

15. Naskah yang terletak pada bagian bawah atau juga disebut catatan kaki 

disebut … 
A. Footer 
B. Symbol 

C. Page Number 
D. Header 

E. Drop Cap 

16. Untuk menuliskan β,√,α,≤ pada persamaan matematika yang rumit pada 

Ms Word dilengkapi dengan menu insert , kemudian memilih... 
A. Word Art 
B. Equation 

C.   Quick Part 

D.    Symbol 

E. Font Style 
17. Fasilitas yang terdapat dalam MS Word yang digunakan untuk membuat 

obyek tulisan artistik adalah.... 
A.   Word Art 
B.   Text Box 
C.   Auto shape 
D.   Clip Art 
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E.   Clip viewer 

18. Fungsi dari ikon    adalah .... 

A. Memberi warna pada tulisan 

B. Menggarisbawahi huruf 

C. Untuk memilih ukuran huruf 
D. Mengedit jenis huruf 
E. Menebalkan huruf 

19. Perhatikam gambar  

 
Ikon Bullets ditunjukkan pada nomor ..... 

A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 

20. Digunakan untuk mencari teks tertentu dalam suatu dokumen dengan cepat 

dan akurat adalah … 
 
 

 

 

 

21. Untuk menyisipkan grafik menggunakan…. 
A. Insert → Tabel  
B. Insert→Shapes 
C. Insert → Chart 
D. Insert → Clip Art 
E. Insert → SmartArt 

22. Nama gambar di bawah adalah… 
 
 
 
 

A. Formating 

B. Indent 

C. Bulleting 
D. Number 
E. Name and Number 

 

23.  
N
o 

Nama Alamat 
1
. 

Anik Jl. Kol. Marhadi 45 
Madiun 2

. 
Cahyo Jl. DR. Wahidin Sudiro 

Husodo 78 Tulungagung 
3
. 

Bryan Jl. Kartini 21 Kediri 
Data diatas dibuat dengan menggunakan fasilitas .... 
 

 

 A. Proofing 
B. Auto 

Correct C. Find 
D. Editing 
E. Replace 
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A. Kolom  

B. Chart 

C. Picture 

D. Text Box 
E. Tabel 

24. Bagian dokumen Word yang berfungsi untuk mengetahui nama dokumen 

yang sedang aktif adalah… 
A. Ruler 
B. Taskpanel 
C. Title bar 
D. Tool Menu 
E. Pop up menu 

25. Tab yang digunakan untuk membuat dokumen mail merge adalah .... 

A. Home 

B. Reference 
C. View 
D. Insert 

E. Mailings 
26. Type Grafik dibawah ini adalah :  

 
 
A.Column         B.  Line       C.  Pie        D. Bar        E. Area 

27. Group yang digunakan untuk membuat variasi ukuran huruf adalah .... 
A. Paragraph 
B. Styles 
C. Font 
D. Editing 
E. Clipboard 

28. Emboss merupakan salah satu format untuk menampilkan karakter 

bercetak…. 
A. Miring 
B. Tebal 
C. Garis bawah 
D. Timbul 
E. Tersamar 

29. Bingkai pembatas lembar kerja disebut ...... 
A. Layout button 
B. Scroll bar vertical 
C. Scrol bar horizontal 
D. Text boundaries 
E. Office assistant 
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30. Cara untuk melihat hasil cetakan sebelum diprint, dengan memilih menu 

bar.. 
A. Office Button –View 
B. Office Button -Print Layout 
C. Office Button -Print Preview 
D. Office Button -Page setup 
E. Office Button -Print 
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Lampiran 19 

Daftar Nilai Pretest Kelompok Kontrol 
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Lampiran 20 

Daftar Nilai Pretest Kelompok Eksperimen 
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Lampiran  21 

Analisis Soal Pretest 
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Lampiran  22 

Data Umur dan Jenis Kelamin Siswa 

  Kelas Eksperimen     

No Nama JK Umur 

1 ABDUL KHAFIDZ AL ROSYID M L 16 

2 ABSISCA LINTANG UTARI P 16 

3 ADELIA BUNGA ARVINTA P 16 

4 ADHITYA DARMAWAN P 16 

5 AJENG DYAH AYU P. L 17 

6 BRANDO ASA IZZATA P 16 

7 DAVID DWI PUTRA L 16 

8 FARISKA NUR ANNISA P 16 

9 FITRAH ADINDARU SANTOSO P 16 

10 GANES TIRZA YEMINA P 17 

11 GRESIA NOVITA SETYAWATI P 16 

12 HENDY NUR FATTURACHMAD P 16 

13 KARINA LARAS NOVITASARI P 16 

14 LAILI IZZATI L 17 

15 MUHAMMAD AKHROM MULYONO L 16 

16 MUHAMMAD NAUFAL ALY L 16 

17 MATIARA AYU L 16 

18 NAJMUL LAILIATI L 16 

19 NATANEL BUDI SAYUTO L 16 

20 NOVIANT BAGAS OXZY S L 16 

21 NUR ARIS ADI NUGROHO L 16 

22 PEMBAYUN NINGTYAS P P 16 

23 PUPUT RIRIANTORO SAPUTRI P 16 

24 RAKA ADHITYA P 16 

25 RIFQI MAULANA L 17 

26 RIGEL ANDHIKA P 16 

27 SEPTIARTIKA SISWANTI P 16 

28 TAMARA AYU ARGANIA P 16 

29 TIMOTIUS WAHYU SETYOADI P 16 

30 VERDHANA LUTHIFIANA S P P 16 

31 YOGI TEGUH PRAKOSO P 16 

32 YUHANA ERA PAMELA P 16 

  Laki-laki 12   

  Perempuan 20   
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  Umur 16   28 

  Umur 17   4 
 

 

 

 

    Kelas Kontrol     

No Nama JK Umur 

1 ACHMAD WAHYU ALFARI L 16 

2 ADI PRAYOGI L 16 

3 ADITYATAMA FIRMANSYAH L 16 

4 AHMAD IQBAL L 16 

5 ANANDA AULIA RAHMA P 16 

6 ANTON PRASETYO NUGROHO L 17 

7 ASTI NUR ATTRIANI L 16 

8 AYU MEGAWATI P 16 

9 DANIAR SELVABELLA P 16 

10 DESYIA TRIANA SARI P 16 

11 DICKY BAGUS TRIATMAJA L 16 

12 ELVARA MASHETA KINTANIA P 17 

13 GINANJAR RIZQI NUGRAHA L 16 

14 HABIB RISQI SAMDANI L 16 

15 ILHAM MAULANA PRIHUTAMA L 16 

16 KUN JATI SATRIO L 16 

17 LATHIFA RAHMA P 17 

18 LUTFIA RIZKY ANANDA L 16 

19 M.RIZAL BAGASKORO P 16 

20 MITA ADELIA JANATI P 16 

21 MOCH.FAKHRUL ARIFIN L 16 

22 MOCHAMMAD KHAFASH T L 16 

23 MUHAMMAD FAMDI ASNAN L 16 

24 MUHAMMAD REZA ARTHA N L 17 

25 NATHAYA SUTAN ANDINI P 16 

26 NOVIA WIDYA PANGESTIKA P 16 

27 PEGGY LINDA LARASATI P 16 

28 TALITA ELVINA P 17 

29 TAQIA ZULFA P 16 

30 VIRGITHA RIZQIA AYU H P 16 

31 VRIMADIESKA AYUANISSA W P 16 

32 WALID MUHATUHU NOMA. L 16 

  Laki-laki 16   

 



129 
 

 

  Perempuan 16   

  Umur 16   27 

  Umur 17   5 
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Lampiran 23 

Analisis Data Umur Siswa 

Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Usia 16 27 28 55 

Usia 17 5 4 9 

Jumlah 32 32 64 

 

Ho = tidak terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen 

Ha = terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen 

Ho : µ1 = µ2 

H1 : µ1ǂ  µ2  

X² =   

X² =  

X² =  

X² =  

X² =  

X² = 0,1292993 

Dengan taraf kesalahan 5%dan dk = 1, maka x² tabel  = 3,841 

x² tabel : x² tabel hitung. 

Dengan demikian Ho : diterima dan Ha : ditolak 

Kesimpulan : tidak ada perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen. 
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Lampiran 24 

Analisis Data Jenis Kelamin Siswa 

Sampel Kelompok Jumlah 

Kontrol Eksperimen 

Laki laki 16 16 32 

perempuan 16 16 32 

Jumlah 32 32 64 

 

Ho = tidak terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen 

Ha = terdapat perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen 

Ho : µ1 = µ2 

H1 : µ1ǂ  µ2  

X² =   

X² =  

X² =  

X² =  

X² =  

X² = 0,00006104 

Dengan taraf kesalahan 5%dan dk = 1, maka x² tabel  = 3,841 

x² tabel : x² tabel hitung. 

Dengan demikian Ho : diterima dan Ha : ditolak 

Kesimpulan : tidak ada perbedaan jumlah jenis kelamin antara kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen. 
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Lampiran 25 

Analisis Akhir Hasil Observasi Keaktifan Belajar Kelompok Kontrol 
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Lampiran 26 

Analisis Akhir Hasil Observasi Keaktifan Belajar Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 27 

KISI –KISI SOAL POST TEST HASIL BELAJAR 

Judul Penelitian  :  Keefektifan Penggunaan  E-Learning Berbasis Moodle 

Dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sma Negeri 5 Semarang 

Bidang Studi   :Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kelas/Semester  : X / II 

Banyaknya Soal  : 30 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

No Materi Uraian Materi 
Jumlah 

Soal 
Aspek Nomor Soal 

1 

 

Fungsi menu dan 

ikon pengolah 

kata 

Mampu membuatan 

dokumen baru, 

Memodifikasi jenis dan 

pengaturan pada teks, 

Memodifikasi 

pengaturan halaman, 

Mendemonstrasikan 

pembuatan mail 

merge,Mendemontrasik

an cara mengolah dan 

mencetak dokumen 

15 C1 1,6,7,11,13 

C2 4,5,8,12 

C3 2,3,14,15 

C4 9,10 

C5  

C6  

2 Membuat 

dokumen aplikasi 

pengolah kata 

Mampu Membuat dan 

menghapus baris, 

kolom atau tabel, 

Menambah, 

menggabung serta 

mengatur lebar baris 

dan kolom, Membuat 

grafik, Mengoperasikan 

15 C1 19,24,28 

C2 18,23,27,30 

C3 16,20,26 

C4 17,22,25 

C5  
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ikon drawing, Membuat 

karya dengan 

menggunakan program 

pengolah kata 

C6 21,29 

Jumlah Soal 30 

Keterangan: 

C1 : Pengetahuan   C4 : Analisis 

C2 : Pemahaman   C5 : Sintesis 

C3 : Aplikasi    C6 : Evaluasi  
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Lampiran 28 

 

Soal Post Test 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Teknologi Informatika dan Komunikasi 

Kelas/Semester : X/II 

Satuan Pendidikan : SMA 

Waktu    : 30 Menit 

 

PETUNJUK! 

1. Tulislah nama lengkap dan nomor absen siswa 

2. Kerjakan semua soal di bawah ini! 

3. Kerjakan soal – soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Tulislah jawaban langsung pada soal di bawah ini! 

5. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang 

    kamu anggap paling benar!  

Soal Pilihan Ganda 

1. Program Aplikasi dari Microsoft Office yang merupakan program  pengolah 

kata adalah .... 

A. Ms. Acces 

B. Ms. Excel 

C. Ms. Word 

D. Ms. PowerPoint 

E. Ms. Windows 

2. Untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri pada Microsoft Office 

Word menggunakan .. 

A. Layout button 

B. Scroll bar vertikal 

C. Ruller 

D. Scroll bar horizontal 

E. Ribbon 

3.  Untuk menghilangkan garis pinggiran pada tabel menggunakan pilihan …. 

A.    All     B. Box       C. None        D.   Grid         E. Custom 

 

Nama       : 

No absen  : 

Kelas      : 
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4.   Submenu Header and Footer terdapat pada Tab ..... 

A. Home 

B. Insert 

C. Page Layout 

D. Reference 

E. Mailings 

5. Untuk dapat mengubah penampilan paragraf dokumen, kita harus 

menggunakan fasilitas …. 

A.    Paragraph                                                D.   Style of paragraph 

B.    Style of web                                             E.   Style 

C.    Style of page 

6. Perintah Split Cell berfungsi untuk …. 

A.    menggabungkan sel                                  D.   menggabungkan kolom 

B.    membagi tabel                                          E.   membagi sel 

C.    menggabungkan baris 

7. Perintah dari keyboard untuk melakukan garis bawah  pada tulisan di 

Microsoft Word adalah ..... 

A.Ctrl + I B. Ctrl + A C. Ctrl + U D. Ctrl +C E. Ctrl + B 

8. Kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal di atas dokumen, secara 

vertical di sebelah kiri dokumen.adalah .... 

A. Toolbar  

B. Tab 

C. scorl 

D. Reference 

E. Ruller 

9. Untuk melakukan  Align Text Right suatu teks atau paragraf ditunjukkan ikon 

nomor ..... 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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10. Urutan perintah yang digunakan untuk menyisipkan Bagan-Bagan di 

dokumen Word adalah : ...... 

A. Insert → Chart 

B. Insert → Smart Art 

C. Insert → Shapes 

D. Insert → Clip Art 

E. Insert →  Picture 

11. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan dan ejaan bahasa pada 

kalimat, serta menyisipkan symbol  secara  cepat  dan  menuliskan  kalimat  

dengan  cepat  hanya  dengan  menulis  beberapa huruf adalah....... 

A. Insert 

B. Auto Correct 

C. Find 

D. Replace 

E. Editing 

12. Pada menu margin terdapat tulisan Gutter yang berfungsi untuk mengatur …. 

A.    letak kertas                                               D.   letak penjilidan 

B.    batas penjilidan                                        E.   batas kertas 

C.    setting oleh komputer 

13. File dokumen yang diketik menggunakan Microsoft Word 2007, saat 

disimpan dalam bentuk format...... 

A. .TXT   B..JPG  C.PPT  D.DOCX  E.GIF 

14. Untuk menuliskan angka 2 dalam O² digunakan .. 

A. Superscip 

B. Subscript 

 C. Small caps 

 D.Shadow 

 E  Strike trough  

15. Agar dokumen yang disimpan pada ms.word 2007 dapat dibuka 

menggunakan ms.word 2003 ke bawah maka pada saat menyimpannya pada 

kolom save as tipe pilih… 

A. Word 97-2003 dokumen                           D.   Word dokumen 

B. Text dokumen                                           E.   Rich text dokumen 

C. Word macro-enable dokumen 
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16. Digunakan untuk mengganti teks yang ditemukan melalui perintah find 

dengan teks baru. 

A.    Proofing                                                   D.   Auto correct 

B.    Replace                                                    E.   Find 

C.    Editing 

17. Fasilitas yang terdapat dalam MS Word yang digunakan untuk memberikan 

tanda coret padateks terpilih adalah.... 

A.   Word Art 

B.   Text Efect 

C.   Auto shape 

D.   Strikethrough 

E.   Subscript 

18. Fungsi dari ikon    adalah .... 

A. Memberi warna pada tulisan 

B. Menggarisbawahi huruf 

C. Untuk memilih ukuran huruf 

D. Mengedit jenis huruf 

E. Menebalkan huruf 

19. Perhatikam gambar  

 
Ikon Increase Indent  ditunjukkan pada nomor ..... 

A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 

20. Digunakan Untuk mengetahui data pengulangan dalam suatu dokumen 

dengan cepat dan akurat adalah … 

 

 

 

 

 

21. Membagi dokumen aktif menjadi dua bagian agar dapat melihat bagian yang 

berbeda dari dokumen yang sama pada waktu bersamaan adalah  

A. View Side by Side   D. Arrange All 

B. Switch Windows   E. New Window 

C. Split 

 

 

 

 

 A. Proofing 
B. Research 
C. Thesaurus 
D. Word Count 
E. Replace 
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22.  

 

Gambar diatas dibuat dengan menggunakan fasilitas .... 

A.Kolom 

B.Chart 

C.Picture 

D.Shapes 

E.Tabel 

23. Fasilitas yang menampilkan jumlah kata yang diketik dan jumlah lembar 

kerja secara otomatis disebut… 

A.    Word art                                                   D.   Smart art 

B.    Word count                                              E.   Font 

C.    Replace 

24.  Dalam Tab mail marge ,untuk membuat daftar penerima surat adalah       

A. Select Recipients 

B. Labels 

C. Envelopers 

D. Address Block 

E. Match Field 

25. Type Grafik dibawah ini adalah :  

 
A. Stock       B.  Line       C.  Pie        D. Bar        E. Area 

26. Digunakan untuk membuat naskah atau teks yang akan tercetak pada bagian 

atas sebelum naskah utama dan berlaku sama untuk halaman berikutnya 

disebut… 

A.    Footer                                                      D.   Symbol 

B.    Page number                                            E.   Header 

C.    Drop cap 

27. Icon di samping berfungsi untuk..... 

A.    Membuat garis                                D.   Membuat tulisan artistic 

B.    Menyisipkan gambar                       E.   Membuat lingkaran 

C.    Membuat hyperlink 
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28. Untuk menentukan hasil cetakan pada tampilan layar adalah… 

A. Page range  All  D. Page Range  Number of copies 

B. Page Range Current page E. Page Range Pages 

C. Page Range Pages per sheet 

29. Untuk memberi informasi tambahan mengenai suatu topik dalam dokumen 

yang isinya dihalaman terakhir dari dokumen… 

A. Endnote  D. Auto Number 

B. Footnote  E.  Endno 

C. Custom mark 

30. Bingkai pembatas lembar kerja disebut ...... 

A. Layout button 

B. Scroll bar vertical 

C. Scrol bar horizontal 

D. Text boundaries 

E. Office assistant 
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Lampiran 29  

Daftar Nilai Postest Kelompok Kontrol 
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Lampiran 30  

Daftar Nilai Postest Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 31 

 

Analisis Soal Postest 
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Lampiran 32 

SILABUS 

 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Penilaian 

Alokasi 

waktu 

(Menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

 

1 

 

Menggunakan 

menu ikon  yang 

terdapat dalam 

perangkat lunak 

pengolah kata 

 

Fungsi menu dan 

ikon pengolah kata 

 

 Membuat dokumen baru 

 Menyimpan dokumen 

baru dengan nama file 

baru 

 

 Mendemonstrasikan 

pembuatan dokumen 

baru 

 

 

Penugasan  

individu 

Uraian 

 

15 

15 

 

Buku 

panduan, 

internet, 

buku digital 

  

    Mengatur format teks dan 

spasi dalam paragraph 

 Menggunakan bulleting 

dan numbering 

 Menggunakan border dan 

shading 

 Menggunakan berbagai 

jenis huruf 

 

 Memodifikasi jenis 

dan pengaturan pada 

teks 

 

 

 

Praktik 

 

30 

 

20 

 

20 

15 

Buku 

panduan, 

internet, 

buku digital 

  

  

   

    Mengatur ukuran 

halaman 

 Mengatur batas kanan, 

kiri, atas, dan bawah 

halaman 

 Mengatur border halaman 

 Memodifikasi 

pengaturan halaman 

 

 

  

  

  

15 

15 

 

15 

Buku 

panduan, 

internet, 

buku digital 
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    Memasukkan data ke 

dalam database mail 

merge 

 Mengedit data dalam 

database mail merge 

 Memasukkan data mail 

merge ke dalam dokumen 

 Mencetak dokumen yang 

telah disisipkan data 

(Kecakapan hidup: 

Kesadaran akan 

eksistensi dan potensi 

diri, menggali informasi, 

dan komunikasi tertulis) 

 

 Mendemonstrasikan 

pembuatan mail merge 

 Mendemontrasikan 

cara mengolah dan 

mencetak dokumen 

  

  

  

  

  

40 

 

45 

 

40 

 

30 

  

Buku 

panduan, 

internet, 

buku digital 
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No Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 

(Menit) 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

 

2.  
 

Membuat dokumen 

pengolah kata 

dengan variasi 

tabel, grafik, 

gambar, dan 

diagram 

 

 

Membuat dokumen 

aplikasi pengolah 

kata 

 

 Membuat dokumen berisi 

tabel 

 Menghapus baris atau 

kolom pada tabel yang 

berisi data tentang sayur-

sayuran dan kacang-

kacangan 

 

 

 Membuat dan 

menghapus baris, 

kolom atau tabel 

 

 

Penugasan 

individu 

Uraian 

 

30 

15 

 

Buku 

panduan, 

internet, buku 

digital 

  

    Menambah atau 

menggabungkan baris 

atau kolom 

 Mengatur lebar baris dan 

kolom 

 Menambah, 

menggabung serta 

mengatur lebar baris 

dan kolom 

 

Praktik 

  

15 

 

15 

Buku 

panduan, 

internet, buku 

digital 

  

    Membuat grafik 

kenaikan harga beberapa 

jenis sayuran di 

Lembang 

 Membuat grafik   30 Buku 

panduan, 

internet, buku 

digital 
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    Membuat bentuk (shape) 

tertentu 

 Menggabungkan 

beberapa bentuk (shape) 

menjadi sebuah gambar 

 Menyisipkan shapes dan 

meletakan dengan benar 

sesuai contoh. 

 Membuat macam-macam 

model dokumen 

(Kecakapan hidup: 

Kesadaran akan 

eksistensi dan potensi 

diri, menggali informasi, 

dan komunikasi tertulis) 

 

 Mengoperasikan 

ikon drawing 

 Membuat karya 

dengan 

menggunakan 

program pengolah 

kata 

  

  

 Tugas 

Individu 

  

15 

30 

 

30 

  

Buku 

panduan, 

internet, buku 

digital 
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Lampiran 33 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

SEKOLAH   : SMA 5 SEMARANG 

MATA PELAJARAN   : T I K 

KELAS   :  X 

SEMESTER   :  2 

TAHUN  PELAJARAN :  2012/2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 Menggunakan perangkat lunak pengolah kata  

B. KOMPETENSI DASAR 

  Menggunakan menu ikon  yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata  

C. MATERI PEMBELAJARAN 

      Fungsi menu dan ikon pengolah kata  

D. INDIKATOR 

Mendemonstrasikan pembuatan dokumen baru 

Memodifikasi jenis dan pengaturan pada teks 

Memodifikasi pengaturan halaman 

Mendemonstrasikan pembuatan mail merge 

Mendemontrasikan cara mengolah dan mencetak dokumen  

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat dan mampu : 

       Menjelaskan Fungsi menu dan ikon pengolah kata 

F. METODE PEMBELAJARAN        

Penjelasan materi (teori Ceramah) 

Praktikum Lab Komputer 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBALAJARAN 

Membuat dokumen baru 

Mengatur format teks dan spasi dalam paragraph 

Menggunakan bulleting dan numbering 
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Menggunakan border dan shading 

Mengatur ukuran halaman 

Mengatur batas kanan, kiri, atas, dan bawah halaman 

Mengatur border halaman 

Memasukkan data ke dalam database mail merge 

Mengedit data dalam database mail merge 

Memasukkan data mail merge ke dalam dokumen 

Mencetak dokumen yang telah disisipkan data 

H. ALOKASI WAKTU  

      180 menit 4 jam pelajaran  

I. SUMBER BELAJAR/ALAT/BAHAN 

      Buku panduan, internet, buku digital, Software 

J. PENILAIAN 

      Penugasan individu, Praktik 

  

 

Mengetahui,     Semarang, 01 Juni 2012 

 

Kepala SMA 5 Seamrang  Guru Mata Pelajaran 

 

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd.  Fransiska Suryaning P,S.Kom  

NIP. NIP. 19550701 198703 1 003 NIP. 19810807 200903 2 004 
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Lampiran 34 

Bahan Ajar 

Microsoft Word 

 
I. Mengenal Microsoft Word 

Microsoft Word merupakan program 

aplikasi pengolah kata (word processor) 

yang biasa digunakan untuk membuat 

laporan, dokumen berbentuk surat kabar,  

label surat, membuat tabel pada dokumen. 

Microsoft Word 2007 merupakan program 

pengolah kata terbaru dari Microsof 

 

A. Membuka Microsoft Word 

Untuk membuka Microsoft Word 

ada 2 cara, yaitu : 

 

 

 

1. Lewat  Desktop 

Double klik icon Microsoft Word pada Desktop                                                              

Klik 1 kali icon Microsoft Word pada Desktop           

enter 

Klik kanan icon Microsoft Word pada Desktop          

open 

2. Lewat Start 

  

1. Klik start 

2. All Progam 

3. Microsoft Office 

4. Microsoft Office Word 2007 

 

 

Lembar Kerja 

Gb: Lembar Kerja Microsoft Word 2007 
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B. Unsur –unsur Microsoft Word : 

1. Judul Windows /  Title Bar 

Baris Judul menampilkan nama file dan aplikasi Microsoft Word, 

nama file sebelum dirubah adalah Document 1, Document 2, dan 

seterusnya. 

 

Dipojok kanan sebelah judul windows terdapat button 

 minimize, maximize, dan menutup aplikasi Word. 

2. Office Button 

 

Digunakan untuk : 

- Membuat file baru 

- Membuka file 

- Menyimpan file  

- Mencetak 

- Keluar dari Wor 

Disebelah kanan office button terdapat button    

   yang digunakan untuk menyimpan, Undo, 

Redo dan Customize Quick Access Toolbar. 

3. Customize Quick Access Toolbar  

Digunakan untuk menampilkan button-button yang diinginkan 

untuk tampil pada task bar, sebagai contoh jika kita klik button 

open dan new document, akan muncul button tersebut pada task 
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bar   sebagai tips, tampilkan button yang sering 

anda gunakan untuk mempercepat pengerjaan. 

 

4. Menu Bar 

Menu pada Ms Word 2007 ditunjukkan pada gambar berikut Setiap 

menu yang aktif akan memunculkan toolbar dibawahnya. 

5. Toolbar   Toolbar (pada Mic. Word 

2007 disebut ribbon) 

Merupakan deretan tool-tool 

(gambar-gambar yang berbentuk 

tombol) yang mewakili.    

6. Status Bar 

 

Baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang 

sedang ditampilkan.  

7. Ruler 

 

 

Merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal di atas 

dokumen, secara vertical di sebelah kiri dokumen. 
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8. View Toolbar 

 

perintah dan 

berfungsi untuk mempermudah dan mengefisienkan 

pengoperasian program  

 

a. Menu Insert (Alt+N) 

a. M

e 

b. P

age Layout (Alt+P) 

 

 M

e

                                                    c.  References (Alt+S) 

 

 

d

.  d. Menu Mallings (Alt+M) 

 

 M

e

n 

e. Menu Review (Alt+R) 

 

b. M

e 

f. Menu View (Alt+W) 
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9. K

   

9.  ursor 

  

Kursor atau Insertion Point merupakan indikator tempat dimana teks 

akan muncul jika kita akan mengetik. Posisi ini perlu diperhatikan karena 

Ms Word menggunakannya sebagai dasar dalam melakukan suatu 

pekerjaan yang kita perintahkan. 

10.  Penggulung teks (Scroll bar) 

Baris penggulung pada Ms.Word juga ada 2, yaitu  : 

 

1. Baris penggulung mendatar (horizontalscrollbar ) 

Baris penggulung mendatar digunakan untuk menggeser layar dari kiri 

ke kanan atau sebaliknya. Baris penggulung ini terletak di atas toolbar 

drawing 

2. Baris penggulung tegak (Vertical scrollbar) 

Baris penggulung tegak diganakan untuk menggeser layar ke atas atau 

ke bawah. Baris penggulung ini biasanya terdapat di sebelah kanan 

pada lembar kerja. 

 

 

B. MACAM - MACAM MENU BAR 

1. MENU HOME  (Alt+H) 

Tab Home terdiri dari lima Group yaitu, Clipboard, Font, Paragraph, 

Styles dan editing.  
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Office Button 

  

 

Membuat file Word baru Pembahasan dalam bab tersendiri 

Membuka file Word dari simpan tertentu 

Menyimpan file yang dibuat dan disetting 

Menyimpan file dalam format sesuai kepentingan 

Mencetak file word 

Mempersiapkan file agar siap didistribusikan:properti file, 
pembatasan aksed dan keamanan file dari perubahan end users, 
digital signature dll 
Mengirim file Word Via E-mail dan Internet Fax 

Mendistribusikan file Word ke media blog, dokumen server dan lainnya 

Menutup file yang sedang aktif 

Daftar history file-file Word pernah dibuka 

Tombol untuk merekayasa fitur-fitur penting di dalam Word : mengubah 
latar tampilan word, kustominasi Quick Access Toolbar, kustomasi setting 
Saving file kustomasi setting Print File 

Menutup aplikasi file 
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a. Group Clipboard 

  

* Tombol panah kecil di sudut kanan-bawah setiap 

Group digunakan untuk mengakses pengaturan lanjutan mengenai 

fungsi suatu Group. 

NO NAMA GAMBAR FUNGSI 

1 Paste 

 

untuk menampilkan hasil perintah copy atau 

cut. 

2 Cut 

 

untuk menghapus teks atau gambar dan bisa 

dimunculkan kembali dengan perintah paste 

3 Copy 
 

untuk memperbanyak teks atau gambar pada 

dokumen 

4 Copy 

Formating 
 

untuk menyalin / meniru format teks halaman 

dokumen ke dokumen lainnya. 

b. Group Font 

 

 

Menu-menu di Group Font secara khusus berfungsi untuk pemformatan 

seputar huruf. Terdiri dari : 

NO NAMA GAMBAR FUNGSI 

1 Font Selection 
 

untuk memilih jenis huruf. 

2 Size Selection 
 

untuk memilih ukuran huruf. 
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3 Grow Font 
 

untuk membesarkan ukuran huruf. 

4 Shrink Font 
 

untuk mengecilkan ukuran huruf. 

5 Clear Formatting 
 

untuk menghapus format pada teks. 

6 Bold 
 

untuk format cetak tebal. 

7 Italic 
 

untuk format cetak miring. 

8 Underline 
 

untuk format garis bawah. 

9 Strikethrough 
 

untuk format coret. 

10 Subscript 
 

untuk format pangkat bawah. 

11 Superscript 
 

untuk format pangkat atas. 

12 Change Case 
 

untuk mengubah pola kapital huruf. 

13 Word Op  merubah warna latar belakang teks. 

14   untuk mengubah warna teks. 

c. Group Paragraph 

 

 

Group Paragraph terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan 

fungsi untuk mengatur paragraf teks. perintah-perintah di Group 

Paragraph yaitu: 

 

NO Nama Icon Icon Fungsi Icon 

1 Bullet 

 

untuk format list bullet. 

2 Numbering 
 

untuk format list nomor. 
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3 Multilevel List 

 

untuk format list multilevel. 

4 Decrease Indent 

 

untuk mengurangi identasi 

paragraf. 

5 Increase Indent 

 

untuk menambah identasi 

paragraf. 

6 Left to Right Text 

Direction    

untuk pengaturan tulisan 

dari kiri ke kanan. 

7 Right to Left Text 

Direction    

untuk pengaturan tulisan 

dari kanan ke kiri. 

8 Sort 

 

untuk mengurutkan 

paragraf 

9 Show/Hide Paragraph 

Mark 
 

untuk memunculkan tanda 

paragraf. 

10 Align Center 

 

untuk format rata tengah 

11 Justify 

 

untuk format rata kiri kanan 

12 Line Spacing 
 

untuk mengatur jarak spasi 

jarak. 

13 Shading 
 

untuk mengatur warna latar 

belakang baris 

14 Border 
 

untuk mengatur garis tepi 

baris. 

d. Group Styles 
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Group Styles terdiri dari dua menu. Yaitu: 

Heading 

Styles 

berisi pilihan format judul/subjudul dari paragraf 

terpilih 

Change Styles berisi pilihan pengaturan tema paragraf 

e. Group Editing 

 

 

Secara umum group Editing terdiri dari Find, Replace, dan Select. 

fungsinya adalah: 

 

Find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam 

suatu file 

Replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti 

dengan kata tertentu dalam suatu file 

Select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu 

file 

 

1. INSERT 

 

 

Secara umum perintah yang terdapat di Ribbon Insert terdiri dari 7 Group 

perintah yang memiliki kesamaan fungsi.  

Beberapa Group yang terdapat di tab ini adalah: (1) Pages, (2) Tables, (3) 

Illustrations, (4) Links, (5) Header & Footer, ( 6) Text, dan (7) Symbols. 
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a. Group Pages 

 

 

 

Cover Page digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. 

Blank Page untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen 

Break Page untuk memisah suatu halaman file dokumen 

 

b. Group Tables 

 

 

 

Insert Table… untuk menyisipkan tabel melalui dialog Insert 

Table Draw Table untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman 

dokumen 

Convert Text to 

Table… 

digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel 

Excel 

Spreadsheet 

untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja 

Excel Quick 

Tables… 

untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan 

bentuknya di dalam MS. Word 2007 
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c. Group Illustrations 

 

 

 

 

Picture digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer 

Clip Art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library 

program 

Shapes digunakan untuk menyisipkan objek gambar autoshape 

SmartArt digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization 

Chart digunakan untuk menyisipkan diagram 

 

d. Group Links 

 

 

 

 

Hyperlink digunakan untuk menautkan teks/objek terpilih dengan file 

lain 

Bookmark digunakan membuat penanda buku 

Cross-Reference digunakan untuk membuat referensi antar file 
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e. Group Header & Footer 

 

 

 

Header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file 

Footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu 

file 

Page Number digunakan untuk melakukan setting terhadap homor halaman 

 

f. Group Text 

 

 

Text Box digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi teks 

Quick Parts digunakan untuk mengatur teks otomatis dll 

WordArt digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik 

Drop Cap digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf 

Signature 

Line 

digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital 

Date & Time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini 

Object digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi OLE (Object 

Linking Embedded) 
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g. Group Symbols 

 

 

Equation digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama 

dalam bidang matematika. 

Symbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. 

 

2. PAGE LAYOUT 

 

 

Icon perintah yang terdapat di Tab Page Layout digunakan untuk 

pengaturan tataletak halaman dokumen Word.  

Tab ini terdiri dari 5 Group perintah, yaitu : (1) Themes, (2) Page Setup, 

(3) Page Background, (4) paragraph, dan (5) Arrange. 

a. Group Themes 

 

 

Themes digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna 

halaman berikut warna hurufnya. 

Color digunakan untuk mengatur warna tema halaman. 

Fonts digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke 

halaman dokumen aktif. 
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Effect digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek Shape yang 

terdapat di halaman dokumen. 

 

b. Group Page Setup 

 

 

 

Margins digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. 

Orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas. 

Size digunakan untuk mengatur ukuran halaman. 

Columns digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. 

Breaks digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun 

kolom teks. 

Line Numbers digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. 

Hypenation digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung 

secara otomatis. 

 

c. Group Page Background 
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Watermark digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks.  

Page Color digunakan untuk mengatur warna latar halaman. 

Page Borders digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. 

 

d. Group Paragraph 

 

 

 

Indent digunakan untuk mengatur batas teks; 

Spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. 

 

e. Group Arrange 

 

 

 

Position digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman 

Wrap text digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan 

paragraf teks 

Bring Forward digunakan untuk untuk memposisikan suatu objek dengan objek 

lainnya 

Send Backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya 
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Selection Pane menampilkan panel navigasi objek 

Align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas 

Group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu 

grup 

Rotate digunakan untuk memutar, dan membalik suatu objek terpilih 

 

3. REFERENCES 

 

Tab References terdiri dari 6 group: (1) Table of Contens, (2) Footnotes, 

(3) Citation & Bibliography, (4) Captions, (5) Index, dan (6) Table of 

Authorities. 

a. Group Table of Contens 

 

 

 
 

Icon perintah yang terdapat pada group Table of Contens terdiri dari 3 

icon: Table of Contens, Add Text, dan Update Table. 

Table of Contens digunakan untuk pengelolaan daftar isi. 

Add Text digunakan untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya 
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sebagai entri dalam daftar isi yang sudah dibuat.  

Update Table digunakan untuk memperbarui daftar isi.  

b. Group Footnotes 

 

 

 
 

Umumnya, semua icon perintah yang terdapat di group Footnotes ini 

pengelolaan referensi tulisan.  

Group ini memiliki flyout di bagian kanan-bawahnya yang berisi properti 

lebih detail seputar referensi dokumen. Group ini terdiri dari 4 icon 

perintah:  

(1) Insert Footnote, (2) Insert Endnote, (3) Next Footnote, dan (4) Show 

Notes. 

Insert Footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki (rujukan yang berada 

di bagian bawah halaman atau footer). 

Insert Endnote digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. 

Next Footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. 

Icon Show Notes digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan, baik footnote 

maupun endnote. 

c. Group Citation & Bibliography 
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 Icon perintah yang terdapat di group Citation & Bibliography digunakan 

untuk pengelolaan kutipan dan daftar pustaka.  

Group ini terdiri dari 4 icon perintah: (1) Insert Citation, (2) Manage 

Source (3) Style, dan (4) Bibliography. 

Insert Citation digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah 

kursor aktif. 

Manage Sources digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang 

mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. 

Style untuk memilih bentuk bibliography yang diinginkan. 

Bibliography digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file 

dokumen aktif. 

d. Group Captions 

 

 

Group Captions secara umum digunakan untuk menyisipkan keterangan 

mengenai gambar atau ilustrasi yang terdapat dalam dokumen.  

terdiri dari 4 icon perintah: (1) Insert Caption, (2) Insert Table of Figures, 

(3) Update Table, dan (4) Cross-reference. 

Insert Caption digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau 

gambar yang sudah disisipkan. 

Insert Table of 

Figures 

digunakan untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan 

ke dalam dokumen. 

Update Table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog 

gambar. 

Cross-reference berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. 
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e.  Group Index 

 

 

 

 

 

Group Index secara umum berfungsi untuk pengelolaan daftar kata yang 

dibahas di buku.  

Group ini terdiri dari 3 icon perintah: (1) Mark Entry, (2) Insert Index, dan 

(3) Update Index. 

Mark Entry digunakan untuk menandai masukan baru dalam 

dokumen. 

Insert index digunakan untuk menyisipkan daftar kata (indeks) 

ke dalam dokumen. 

Update Index digunakan untuk memperbarui daftar indeks terkini. 

 

4. MAILINGS 

 

Mailings terdiri dari : Create, Start Mail Merge, Write & Insert Fields, Preview 

Results, Finish. 

a. Create 
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Envelopes digunakan untuk membuat dan mencetak kop surat 

tunggal. 

Labels untuk membuat dan mencetak label tunggal 

maupun label lembaran. 

  

b. Start Mail Merge 

 

Start Mail Merge Membuat dan mencetak dokumen berbentuk surat proposal. 

Select Recipients Menentukan dokumen yang digunakan. 

Edit Recipient List Mengkoneksikan dokumen ke sumber data, yang berisi daftar nama 

danalamat resipien surat proposal. 

 

c. Write & Insert Field 

 

Highlight Merge 

Fields 

Menambahkan placeholders (field mail merge) pada dokumen, 

yang berisikan informasi data file yaitu menyusun daftar nama 

dan alamat customer. 

Adress Block Menyetarakan bentuk penulisan alamat kop surat proposal. 

Greeting Line Membuat pembuka surat yang bentuknya sama pada semua surat 
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yang akanditujukan pada semua customer. 

Insert Merge 

Field 

Membuat label surat yang berisikan nama dan alamat customer. 

Rules Membuat aturan yang mengatur penggabungan surat. 

Match Fields Mecocokkan sumber data dengan kop surat proposal yang telah 

dibuat. 

Update Labels Memperbaharui label. 

 

d. Preview Results 

 

Preview Results untuk  melakuan pratinjau dan memeriksa kesalahan. 

Find Recipient Menemukan penerima. 

Auto Check for 

Errors 

digunakan untuk menangani kesalahan (error) yang terjadi saat 

proses penggabungan surat. 

e. Finish 

 

Finish and Merge Akhir dan penggabungan. Menyelesaikan penggabungan surat. 
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Lampiran 35 

Situs E-Learning SMA 5 Semarang 

Halaman Awal Situs E-Learning SMA 5 Semarang dengan mengakses situs  

http://e-learning.sman5smg.com/psb/ 

 

Halaman Log in dan pendaftaran bagi user baru 

 

Halaman awal setelah kita log in sebagai user/ siswa  

 

http://e-learning.sman5smg.com/psb/
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Halaman setelah kita memilih kelas dan mata pelajaran 

 

Halaman contoh penyisipan materi pelajaran yang telah disispkan guru dan 

lampiran soal pre test dan post test 

 

Halaman contoh soal pre test 
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Halaman contoh soal post test 

 

Halaman daftar nilai pre dan post test 
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Lampiran 36 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 


