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ABSTRAK 

Arif Rahman Yunianto. 2015. Implementasi E-learning Berbasis Kelase Sebagai 

Sumber Belajar (Studi Kasus Siswa Kelas X Jurusan Multimedia Di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang). Skripsi Program Studi Teknologi 

Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Haryanto. 

 

Kata Kunci : e-learning, sumber belajar, internet 

 

Sumber belajar merupakan komponen yang penting dalam proses belajar 

mengajar. Seiring perkembangan zaman, sumber belajar kini tidak hanya terpaku 

oleh buku cetak, namun juga dapat memanfaatkan teknologi e-learning sebagai 

sumber belajar. Oleh karena itu SMK Bagimu Negeriku Semarang juga 

memanfaatkan teknologi informasi untuk penyelenggaraan proses kegiatan belajar 

mengajar melalui penerapan e-learning. Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) 

untuk mengetahui bagaimana perencanaan implementasi e-learning sebagai 

sumber belajar di SMK Bagimu Negeriku Semarang (2) untuk mengetahui 

implementasi penggunaan e-learning sebagai sumber belajar di SMK Bagimu 

Negeriku Semarang (3) untuk mengetahui evauasi dan tindak lanjut implementasi 

e-learning di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus yang 

dilakukan di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya data 

dianalisis, data kontekstual meliputi tiga prosedur yaitu: (1) reduksi; (2) penyajian 

data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Analisis hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) 

perencanaan implementasi e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar di 

SMK Bagimu Negeriku Semarang mendapatkan dukungan dan kebijakan dari 

pihak sekolah bahkan telah direncanakan sebelumnya. Sarana dan prasarana yang 

tersedia serta pemahaman guru tentang e-learning merupakan komponen yang 

penting dalam aspek perencanaan implementasi e-learning. (2) penerapan e-

learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang tergolong dalam fungsi pembelajaran suplemen dan komplemen namun 

dapat memotivasi guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. (3) 

SMK Bagimu Negeriku Semarang belum memiliki sistem evaluasi yang khusus 

terhadap penerapan e-learning berbasis Kelase untuk pembelajaran. evaluasi baru 

dilakukan dari jurusan Multimedia dimana pihak jurusan melakukan evaluasi 

terhadap hasil-hasil yang telah di lakukan atau di kerjakan di dalam e-learning. 

 Dalam rangka pengoptimalan implementasi e-learning, pihak sekolah 

dapat memberikan pelatihan e-learning berbasis Kelase secara khusus kepada para 

guru dan siswa untuk mendukung implementasi e-learning berbasis Kelase secara 

keseluruhan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi yang semakin 

pesat pada era globalisasi saat ini telah membawa b an y ak  perubahan hampir di 

semua aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pada bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masa depan suatu 

bangsa karena tingkat perkembangan suatu bangsa tergantung pada sumber daya 

manusia yang berkualitas yang mampu memberdayakan atau dapat 

mengembangkan negara menjadi negara yang maju.  Di sisi lain peningkatan 

kualitas sumber  daya  manusia  merupakan  kenyataan   yang  harus  dilakukan  

secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, 

karena dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, produtifitas 

negara akan meningkat, dan pada akhirnya diharapkan akan mampu 

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. 

Program pembelajaran merupakan proses yang terpenting karena dari 

sinilah terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Di sini pula 

campur tangan langsung antara pendidik dan peserta didik berlangsung sehingga 

dapat dipastikan bahwa hasil pendidikan sangat tergantung dari perilaku pendidik 

dan perilaku peserta didik. Dengan demikian dapat diyakini bahwa perubahan 

hanya akan terjadi jika terjadi perubahan perilaku pendidik dan peserta didik. 
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Dengan demikian posisi pengajar dan peserta didik memiliki posisi strategis 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Surakhmad, 2000: 31). Kualitas 

pembelajaran  yang dimaksudkan  adalah  tinggi  rendahnya antusias siswa dalam 

pembelajaran dan efektif  tidaknya  proses  belajar mengajar  dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang didalamya tersirat hasil belajar siswa. Tuntunan 

globalisasi cenderung akan mengacu perkembangan teknologi kepada inovasi dan 

kreatifitas dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembaharuan terhadap 

pendidikan dan pembelajaran. Adanya inovasi yang akan terus muncul itu 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam proses 

pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersedianya sumber belajar 

adalah mutlak. Sumber belajar seperti perpustakaan sekolah, halaman sekolah, 

alat-alat peraga dan lain sebagainya merupakan salah satu faktor penentu, 

disamping keprofesionalan guru dalam menjalankan tugas. penggunaan sumber 

belajar dapat mempertinggi kualitas belajar mengajar. 

Berkenaan dengan hal ini, Sudrajat (2008: 17) mengatakan bahwa sumber 

belajar memiliki fungsi :  

1. Meningkatkan  produktivitas pembelajaran dengan jalan : (a) 

mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan 

waktu secara lebih baik dan (b) mengurangi beban guru dalam 

menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan 

mengembangkan gairah  

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual, dengan cara : (a) mengurangi kontrol guru yang kaku dan 

tradisional ; dan (b) memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuannya.  

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajarannya 

dengan cara : (a) perancangan program pembelajaran yang lebih 
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sistematis ; dan (b) pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi 

oleh penulisan.  

4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan : (a) meningkatkan 

kemampuan sumber belajar; (b) penyajian informasi dan bahan secara 

lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu (a) mengurangi 

kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak 

dengan realis yang bersifat sifatnya konkrit; (b) memberikan 

pengetahuan yang sifatnya langsung.  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. 

 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa fungsi sumber belajar di atas 

sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk 

kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. salah satu  sumber 

belajar bagi penunjang pembelajaran siswa disekolah adalah dengan pemanfaatan 

media internet. Menurut Boettcher 1999 yang dikutip oleh Isdiyanto (2005: 8), 

mengemukakan bahwa sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari 

suatu proses belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan 

dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dengan 

siswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan 

dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan 

secara sederhana, bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan 

untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam 

memeperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-

tugas tersebut. 

Salah satu metode dan sumber pembelajaran yang berbasiskan internet 

adalah  dengan  menggunakan  E-learning.  The ILRT of Bristol University 
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(2005) mendefinisikan E-learning sebagai penggunaan teknologi elektronik 

untuk mengirim, mendukung, dan meningkatkan pengajaran, pembelajaran dan 

penilaian. Penggunaan metode ini juga harus didukung dengan adanya suatu 

jaringan untuk menghubungkan pengguna satu dengan yang lain seperti yang 

diungkapkan  oleh Purbo (2002), Bahwa E-learning digunakan sebagai 

istilah untuk segala  teknologi  yang  digunakan  untuk  mendukung  usaha-

usaha  pengajaran lewat teknologi internet.  

Konsep E-learning dengan memanfaatkan teknologi internet memiliki 

banyak informasi dan sumber belajar serta fasilitas yang mampu menunjang 

pembelajaran seperti forum, video tutorial, test dan lain-lain  yang bisa 

digunakan untuk melakukan pembahasan materi dan tanya jawab antara guru 

dan siswa, download dan upload bahan ajar, dan lain-lain. Penerapan E-learning 

dalam dunia pendidikan memberikan banyak variasi dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pembelajaran yang 

dilakukan tidak monoton dan mampu motivasi siswa untuk belajar. E-learning 

sendiri bisa berfungsi baik dan sesuai dengan tujuannya apabila sarana dan 

prasarana yang digunakan memadai. Tidak hanya sebatas itu saja, tentu 

dukungan dari para pengguna E-learning juga mempengaruhi keberhasilan 

penggunaan metode ini. 

Bagi dunia pendidikan, E-learning merupakan suatu  solusi dan potensi 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran, akan tetapi dalam pembuatan E-

learning itu sendiri memiliki tingkat kesulitan yang tinggi diantaranya yaitu harus 

menguasai bahasa pemprograman seperti php, htlm, javascript, mysql, xml, css, 
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dan lainnya juga proses pembuatannya yang memerlukan waktu yang lama. 

Namun seiring perkembangan teknologi website yang semakin canggih, ada cara 

yang lebih praktis dan instan dalam penggunaan E-learning untuk pendidikan, 

yaitu dengan website pembelajaran Kelase. Dengan layanan Kelase ini, 

peningkatan kualitas dan kemampuan siswa dapat dilakukan dengan lebih efektif 

dan efisien, yakni dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang berbasis internet sebagai lahan untuk mengakses berbagai sumber belajar 

seluas-luasnya tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Melihat kondisi dimasa 

sekarang, peserta didik lebih cenderung menggunakan layanan internet untuk 

berkomunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Contohnya: 

facebook, twitter, tumblr, google+, skype, dan masih banyak lagi. Dari hal 

tersebut peneliti menganggap bahwa kebiasaan yang demikian dapat dijadikan 

sebagai peluang dalam mensukseskan pembelajaran di sekolah. Hal yang menarik 

dari Kelase ini adalah siswa maupun guru dapat menggunakan layanan ini secara 

gratis dan dapat login dengan akun Facebook mereka masing-masing. Sehingga 

siswa yang pada awalnya hanya bermain-main dengan Facebook, maka setelah di 

laksanakan penelitian ini diharapkan siswa dapat belajar banyak, lebih semangat 

dalam belajar dan menyenangkan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat melakukan pra penelitian, 

tingkat keaktifan siswa pada saat mengikuti pelajaran produktif multimedia 

dapat dikategorikan rendah, karena terbatasnya sumber belajar siswa yang ada 

disekolah. Sumber belajar berupa buku disekolah sangat kurang, hampir semua 

siswa tidak memiliki buku pegangan pada mata pelajaran produktif multimedia. 
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Kondisi di perpustakaan sekolah juga belum memiliki banyak koleksi buku yang 

dapat menunjang pembelajaran siswa. Pada saat itu peneliti mempraktekkan 

langsung metode yang digunakan dalam mengajar yaitu metode konvensional 

dan slide presentasi. Namun setelah dilaksanakan ujian, hasil pembelajaran 

siswa kurang begitu memuaskan. Hal tersebut karena kurangnya sumber belajar 

yang dimiliki oleh siswa karena kebanyakan siswa hanya belajar disekolah 

dengan materi yang disampaikan oleh guru sedangkan dalam pembelajaran 

terutama pembelajaran produktif multmedia dibutuhkan banyak membaca, 

latihan dan inprovisasi dimana hal ini berdampak pada hasil belajar siswa.  

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi E-learning Berbasis Kelase 

Sebagai Sumber Belajar (Studi Kasus Siswa Kelas X Jurusan Multimedia Di 

SMK Bagimu Negeriku Semarang)” 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan implementasi e-learning di SMK bagimu 

negeriku semarang dalam menerapkan e-learning berbasis Kelase sebagai 

sumber belajar siswa kelas X jurusan Multimedia di SMK Bagimu 

Negeriku Semarang ? 

Comment [n1]: Perlu landasan teori 
yang menunjang 
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2. Bagaimana penggunaan e-learning di SMK bagimu negeriku semarang 

dalam menerapkan e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar 

siswa kelas X jurusan Multimedia di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

3. Bagaimanakah evauasi dan tindak lanjut implementasi e-learning di SMK 

bagimu negeriku semarang dalam menerapkan e-learning berbasis Kelase 

sebagai sumber belajar siswa kelas X jurusan Multimedia Di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan implementasi e-learning di 

SMK bagimu negeriku semarang dalam menerapkan e-learning berbasis 

Kelase sebagai sumber belajar siswa kelas X jurusan Multimedia Di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan e-learning di SMK bagimu 

negeriku semarang dalam menerapkan e-learning berbasis Kelase sebagai 

sumber belajar siswa kelas X jurusan Multimedia Di SMK Bagimu 

Negeriku Semarang ? 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi dan tindak lanjut implementasi 

e-learning di SMK bagimu negeriku semarang dalam menerapkan e-
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learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar siswa kelas X jurusan 

Multimedia Di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan sarana penerapan pendalaman teori keilmuan 

yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan, khususnya dalam segi pemanfaatan media untuk 

meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan wawasan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan teori dan pelaksanaan perancangan teknologi 

pembelajaran yang lebih baik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi program studi Teknologi Pendidikan dalam 

mengembangkan disiplin ilmu dan kualitas lulusannya. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal ini penyajian 

materi dan evaluasi dengan menggunakan media, serta memberikan 



9 
 

 

 

motivasi dalam mengembangkan kreativitas guru untuk menyusun dan 

merancang media pembelajaran, khusunya memanfaatkan teknologi 

internet sehingga dapat menjadi motivasi bagi keberhasilan belajar 

siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai implementasi E-learning berbasis Kelase sebagai 

sumber belajar siswa dan sebagai salah satu bentuk kepedulian dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan. 

1.5    PENEGASAN ISTILAH  

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

diberikan batasan pengertian dan penegasan istilah. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan makna yang jelas, tegas, dan memperoleh kesatuan penelitian dalam 

memahami judul penelitian. 

1.5.1 Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan dalam 

penelitian ini adalah penerapan E-learning berbasis Kelase sebagai  sumber 

belajar disekolah. 

1.5.2   E-learning 

E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat 

menghubungkan pendidik dan perseta didik dalam sebuah ruang 
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belajar online. E-learning tercipta untuk mengatasi antara pendidik 

dan peserta didik, terutama dalam hal waktu, ruang, kondisi dan 

keadaan (Darmawan, 2014:10). Jadi e-learning adalah salah satu 

media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi elektronik dan 

internet yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan waktu, ruang, 

kondisi, dan keadaan dalam pembelajaran. 

 

 

1.5.3   Kelase 

Kelase adalah salah satu jenis E-learning yang berbasis 

internet yang didedikasikan untuk lembaga pendidikan formal 

(SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi) serta 

lembaga pendidikan non-formal (Lembaga Kursus dan 

Homeschooling) agar mudah memiliki layanan pembelajaran online 

sendiri. 

1.5.4    Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang 

dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau 

mencapai kompetensi tertentu. Jadi  sumber belajar adalah sumber-

sumber pengetahuan baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. 

Comment [n2]: Dermawan Deny.2014. 
Pengembangan E-learning. Bandung. PT 
Remaja Rosdakarya Offset 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2. 1 Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari kata dasar “belajar” yang berarti 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 (Sujana, 2000:28). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Setiap guru penting untuk memahami sistem pembelajaran, 

karena dengan pemahaman sistem ini, setiap guru akan memahami tentang tujuan 

pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang 

harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengetahui keberhasilan 

pencapaian tersebut. 

Dalam kegiatan pembelajaran memiliki tujuan untuk dicapai. Tujuan 

pembelajaran itu sendiri adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilan 

yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses 
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pembelajaran tertentu (Wina Sanjaya, 2008:86). Lebih lanjut, Wina Sanjaya 

(2008:88) mengemukakan bahwa rumusan tujuan pembelajaran harus 

mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (siapa yang harus memiliki 

kemampuan), Behaviour (perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat 

dimiliki), Condition (dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat 

menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya), dan 

Degree (kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai  

batas minimal). 

Benyamin S. Bloom dengan teman-temannya mengajukan tujuan 

pembelajaran dikelompokkan dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah 

psikomotorik dan ranah afektif. Ranah kognitif adalah hal-hal yang menyangkut 

daya pikir, pengetahuan dan penalaran. Ranah afektif adalah hal-hal berkaitan 

dengan perasaan atau kesadaran, sedangkan ranah psikomotorik adalah hal-hal 

berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan motorik, atau keterampilan 

tangan.  

Melalui proses belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk  mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan 

bahasa siswa sendiri dan berbagi gagasan dengan temannya yang mendorong 

siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya.  Pengalaman  yang 

berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan 

disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan 

mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, 

sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang 

Comment [ARY3]: (Zulfiani, dkk. 
Strategi Pembelajaran Sains. Jakarta : 
Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009. 

h.64) 
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fenomena yang menantang siswa. Semua pengetahuan yang didapat oleh siswa 

dibentuk oleh siswa itu sendiri, maka akan sangat kecil kemungkinan adanya 

transfer pengetahuan dari seseorang kepada yang lainnya. 

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu 

mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, yang  

antara lain ditandai dengan adanya perubahan dari model belajar terpusat pada  

guru ke model terpusat pada peserta didik, dari kerja terisolasi ke kerja 

kolaborasi, dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran informasi, dari 

pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif dan partisipatif, dari yang bersifat 

faktual ke cara berpikir kritis, dari respon reaktif ke proaktif, dari konteks 

artificial ke konteks dunia nyata, dari single media ke multimedia. Oleh karena 

itu, pembelajaran harus berpotensi mengembangkan suasana belajar mandiri. 

Dalam hal ini, pembelajaran dituntut untuk dapat menarik perhatian peserta didik 

dan sebanyak mungkin dengan memanfaatkan momentum kemajuan teknologi 

khususnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dan berbagai kemungkinan penerapannya, khususnya pada 

pembelajaran. Murtiyasa (2012: 17) mengemukakan kekuatan TIK pada 

pembelajaran akan melahirkan konsep E-learning, manfaat E-learning, dan 

bahan-bahan pembelajaran E-learning. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

proses kegiatan belajar yang melibatkan berbagai komponen, yaitu guru, siswa, 

tujuan, materi, metode, media, evaluasi dengan pendidikan dan sumber belajar 

pada suatu  lingkaran  belajar untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  ingin 

Comment [ARY4]: Belum ketemu 
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dicapai. Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai kegiatan. Kegiatan-

kegiatan dalam proses pembelajaran pada dasarnya sangat kompleks. Tetapi pada 

intinya meliputi kegiatan penyampaian pesan kepada siswa, penciptaan 

lingkungan yang kondusif dan edukatif bagi proses belajar siswa dan 

pemberdayaan potensi siswa melalui interaksi perilaku pendidik dan siswa, 

dimana semua perbuatan itu dilaksanakan secara bertahap. 

2.2 Sumber Belajar 

2.2.1 Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Miarso (2004) sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

meliputi pesan, orang, bahan, alat,teknik,danlingkungan, baik secara tersendiri 

maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. Sedangkan 

menurut Sudrajat (2008:14) menyebutkan bahwa sumber belajar adalah semua 

sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh 

peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi 

sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau 

mencapai kompetensi tertentu. 

Bentuk dari sumber belajar sendiri tidak hanya terpaku pada buku cetak 

saja melainkan semua hal yang dapat memberikan informasi atau materi yang 

berkaitan dengan pengetahuan dapat di sebut denngan sumber belajar. AECT 

(1977) mengelompokkan komponen sumber belajar dalam kawasan teknologi 

pendidikan pada pesan, orang, bahan, alat, prosedur, dan lingkungan. Orang 

termasuk siapa saja yang dapat memberikan informasi sebagai bahan ajar. Seiring 

perkembangan jaman, teknologi telah berkembang pesat yang mendorong 
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pendidikan untuk melakukan suatu inovasi pendidikan yang mengedepankan 

prinsip efektif dan efisien tanpa batasan ruang dan waktu. Dorel (1993) yang 

dikutip oleh Setipu (2014: 19) mengungkapkan bahwa sumber belajar termasuk 

video, buku, kaset audio, program video pembelajaran dan program berbasis 

komputer, atau aket yang menggabungkan berbagai media (multimedia). 

  Sumber  belajar menurut AECT (1977) dibedakan menjadi enam jenis , 

yaitu: 

a. Pesan (message), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan 

oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan 

data. Contoh: isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum 

pendidikan formal, dan  non formal maupun dalam pendidikan 

informal. 

b. Orang (person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, 

penyimpan, pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, 

siswa, pemain, pembicara, instruktur dan penatar. 

c. Bahan (material), yaitu sesuatu ujud tertentu yang mengandung 

pesan atau ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau 

bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering 

disebut sebagai media  atau  software  atau  perangkat  lunak.  Contoh:  

buku,  modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, transparansi, 

film, video tape, pita audio (kaset audio), filmstrip, microfiche dan 

sebagainya. 

d. Alat (Device),  yaitu suatu perangkat  yang  digunakan  untuk 

Comment [n6]: Setipu. 2014. 
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menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut 

hardware atau perangkat keras. Contoh: proyektor slide, proyektor 

film, proyektor filmstrip, proyektor overhead (OHP), monitor   

televisi, monitor komputer, kaset, dan lain-lain. 

e. Tehnik (Technique), dalam hal  ini tehnik diartikan  sebagai  prosedur 

yang runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan 

peralatan, orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan 

terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. 

Contoh: belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar secara kelompok, 

simulasi, diskusi, ceramah, problem solving, tanya jawab dan 

sebagainya. 

f. Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-

mengajar terjadi. Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua 

macam yaitu lingkungan  fisik  dan  non  fisik.  Lingkungan  fisik  

seperti  gedung, sekolah,   perpustakaan,   laboratorium,   rumah,   

studio,   ruang   rapat, musium, taman dan sebagainya. Sedangkan 

lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, sistem 

ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan 

sebagainya. 

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa semua hal yang dapat 

memberikan informasi atau materi yang berkaitan dengan pengetahuan dapat di 

sebut dengan sumber belajar. Pada dasarnya proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan berbagai jenis 
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sumber belajar yang dapat diperoleh dengan praktis dalam berbagai tampilan 

yang menarik, termasuk belajar di dunia maya (virtual learning) dengan 

memanfaatkan berbagai platform e-learning. 

2.2.2   Fungsi Sumber Belajar 

Seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus memiliki 

gagasan yang ditujukan dalam desain instruksional, sebagai titik awal dalam 

melaksanakan komunikasi dengan peserta didik. Karena itu, dalam menyusun 

desain instruksional, disamping gagasan guru, perlu diperhatikan adanya unsure-

unsur yang dapat menunjang proses komunikasi serta adanya tujuan dari 

komunikasi. Hal ini berarti bahwa agar proses komunikasi dapat berjalan secara 

efektif dan efisien, perlu mengenal tentang fungsi sumber belajar. Agar sumber 

belajar dapat berfungsi dalam pembelajaran maka sumber pembelajaran tersebut 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fungsi sumber belajar menurut 

(karwono, 2007) yang dikutip oleh Liandiani ada 6 poin penting, yaitu :  

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan 

Dengan adanya sumber belajar yang baik maka sumber belajar 

tersebut dapat membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara 

lebih baik dan efektif. Selain itu juga dapat meningkatkan laju kelancaran 

belajar karena tersedianya materi ajar yang lengkap sehingga siswa tidak 

kesulitan dalam belajar. Dari uraian tersebut maka sumber belajar dapat 

mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih 

banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar. 
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b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. 

Sumber belajar yang tersedia dengan baik dapat mengurangi  

fungsi  kontrol  guru  yang  sifatnya  yang  kaku  dan tradisional serta 

dapat memberikan  kesempatan  pada  siswa  untuk  berkembang  sesuai 

dengan kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 

Berbagai landasan teori yang mendukung pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru dalam merencanakan program pendidikan secara 

lebih sistematis sehingga dalam proses belajar mengajar menjadi lebih 

berkualitas. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran. 

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sumber belajar dapat 

berfungsi sebagai penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. Dengan 

demikian siswa dapat lebih mudah dalam menyerap materi karena di suguhi 

dengan berbagai macam contoh yang bersifat nyata. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika. 

Dengan adanya sumber belajar yang baik dapat mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

kongkrit sehingga siswa lebih dimudahkan dalam pemahaman materi karena di 

berikan contoh-contoh yang kongkrit. 
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f. Memungkinkan penyajian pendidikan yang luas, terutama dengan adanya 

media massa. 

Penggunaan sumber belajar dapat meberikan berbagai penyajian 

pendidikan yang lebih luas terutama dengan memanfaatkan berbagai 

media. Salah satunya dengan e-learning siswa dapat belajar tanpa adanya 

batasan ruang, waktu dan materi sehingga siswa dapat belajar secara 

mandiri dengan lebih efektif dan efisien. 

2.2.3   Internet Sebagai Sumber Pembelajaran 

Kecanggihan dan perkembangan teknologi pada era ini dapat 

dimanfaatkan dengan mudah oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dimana 

melalui teknologi internet kita dapat memperoleh segala macam informasi dan 

komunikasi mulai dari informasi pendidikan, politik, ekonomi,bahan riset, iklan, 

gaya hidup, belanja, hiburan dsb yang menyangkut seluruh aspek kehidupan yang 

terjadi dan ada di seluruh belahan dunia. Ketersediaaan pusat informasi yang 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun serta berisi tentang apapun yang kita ingin 

ketahui. Dengan adanya teknologi Internet juga memungkinkan terbentuknya 

jaringan komunikasi multimedia yang begitu luas ke seluruh dunia, alangkah 

sayang jika tidak termanfaatkan/tidak mampu memanfaatkannya terutama dalam 

bidang yang menunjang pendidikan. 

Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses 

belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi 

terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa 

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi 
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yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan 

strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara 

sederhana, bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk 

mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam 

memeperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-

tugas tersebut (Boettcher, 1999). 

Menurut Soekartawi, (2003) mengemukakan manfaat penggunaan 

internet, khususnya dalam bidang pendidikan antar lain : 

a. Tersedianya fasilitas e-Moderating, dimana pendidik dan peserta didik 

dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet kapan 

saja tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu. 

b. Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau 

petunjuk belajar yang terstruktur dan dan terjadwal melalui internet, 

sehingga keduanya bisa saling menilai berapa bahan ajar yang 

dipelajari. 

c. Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan ajar setiap saat 

dimana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di 

komputer. 

d. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan 

dengan bahanyang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet 

secara lebih mudah. 

e. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui 

internet yang dapat diikuti oleh sejumlah peserta, sehingga menambah 
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ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebuh luas. 

f. Berubahnya peran peserta ddik dari yang biasanya pasif menjadi aktif. 

Penggunaan internet sebagai sumber belajar siswa memang memiliki 

banyak manfaat, namun di sisi lain internet tersebut juga memiliki berbagai 

kelemahan. Menurut Oetomo, (2014: 64-66) mengemukakan ada beberapa 

kelemahan penggunaan internet sebagai media belajar, antara lain: 

a. Banjir Informasi 

Sebagai media informasi global yang dapat menjangkau seluruh 

wilayah di dunia, internet menjadi sarana lalulintas informasi dari 

berbagai bidang. Karena banyaknya informasi yang terdapat di internet 

menjadikan para pengguna khususnya pemula menjadi tenggelam 

dalam lautan informasi sehingga kesulitan dalam menyeleksi data atau 

informasi mana yang valid dan informasi yang tidak. 

b. Kurangnya Sentuhan Manusiawi 

Internet sebagai media komunikasi dan aktivitas memiliki 

kekurangan dalam hal sentuhan manusiawi (human touch), sehingga 

komunikasi yang berlangsung baru sebatas menyampaikan informasi. 

Pada model komunikasi ini, sentuhan manusiawi seperti tatapan mata, 

jabat tangan, dan komunikasi secara langsung lainnya tidak dapat 

dirasakan dengan penggunaan internet ini. Meskipun jarak tidak 

masalah, waktu tidak terbatas, biaya dapat ditekan dan komunitas 

menjadi lebih luas, tetapi sentuhan manusiawi itu kurang atau bahkan 
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tidak terwujud. Hal itu sangat menghawatirkan para pendidik, karena 

tanpa sentuhan itu peserta didik tidak akan menikmati komunikasi dan 

berinteraksi secara utuh. 

c. Ancaman Virus dan Hacker 

Virus komputer yang berdamak yang merusak jaringan dan data 

pengguna sangat mungkin terjadi dalam media internet. Ditambah lagi 

adanca ancaman kegiatan para hacker yang dapat merugikan para 

pengguna media internet. Dalam menghadapi ancaman tersebut, maka 

para pemakai internet khususnya pemilik perangkat komputer dan 

jaringan yang terhubung ke internet harus hati-hati dan mempersiapkan 

sistem pengamanan yang baik agar terhindar dari resiko kerusakan dan 

kehilangan data. 

d. Pornografi 

Kemudahan teknologi internet apalagi dengan lahirnya multimedia 

unternet telah memungkinkan disalahgunakan oleh beberapa kalangan 

yang kurang menjunjung etika dan moralitas dengan menciptakan 

situs-situs porno yang mengeksploitasi gambar atau video porno. Oleh 

karena itu diperlukan suatu penyaringan situs-situs pornografi oleh 

pihak penyedia layanan jaringan dan peran serta guru dan orang tua 

dalam penggunaan media internet ini supaya dampak dari pornografi 

ini bisa ditekan atau bahkan dihindari. 

e. Kejahatan Baru 
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Pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangannya seperti 

jaringan dan internet dapat mendorong terjadinya pengembangan 

kejahatan-kejahatan baru yang dapat merugikan berbagai pihak 

pengguna internet. 

Dengan kemudahan yang ada pada teknologi internet ini, tentu dapat 

memudahkan peserta didik dalam mencari informasi terkait materi pelajaran. 

Internet menjadi  sumber belajar yang efektif dan efisien bagi perseta didik karena 

dengan teknologi ini proses pembelajaran menjadi tidak terbatas ruang dan waktu. 

Namun dengan penggunaan teknologi ini dapat memberikan dapak negatif yang 

merusak moral dan etika para peserta didik. Maka dari itu peran serta pendidik 

dan orang tua sangat berpengaruh sebagai fungsi supervisi bagi para pengguna 

media internet (siswa) agar dalam penggunaan media ini dapat berlangsung aman 

dan memberikan dampak positif bagi belajar siswa. 

2.3 Implementasi E-learning Sebagai  Sumber Belajar 

2.3.1 Pengertian E-learning 

Sistem pembelajaran elektronik atau lebih dikenal dengan istilah “e-

learning” merupakan inovasi baru dalam pembelajaran. Menurut  (Darmawan, 

2014: 10) e-learning merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan 

pendidik dan perseta didik dalam sebuah ruang belajar online. E-learning tercipta 

untuk mengatasi antara pendidik dan peserta didik, terutama dalam hal waktu, 

ruang, kondisi dan keadaan. Sedangakan Kartasasmita (2003) yang di dukung 

oleh Darmawan mengemukakan bahwa salah satu ciri e-learning adalah adanya 

pembelajaran dengan kombinasi teknologi dan berbagai terapan praktis serta 
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dengan berbagai kemudahan akses ke sumber belajar, ke pengajar dan ke sesama 

pembelajar melalui internet. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran elektronik (E-learning) merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan (Internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, 

interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar 

lainnya. 

Cisco (2001) yang di kutip oleh Darmawan (2014: 27) menjelaskan 

filosofis E-learning sebagai berikut. Pertama, E-learning merupakan 

penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara on-line. 

Kedua, E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai 

belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap buku 

teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer), sehingga dapat menjawab 

tantangan perkembangan globalisasi. 

 Ketiga, E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional 

di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan 

content dan pengembangan teknologi pendidikan.  

Keempat, Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada bentuk 

isi dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar conten dan alat 

penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas peserta didik 

yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. 

Jadi dalam model pembelajaran barbasis E-learning ini peserta didik di 

latih untuk mandiri dalam belajar dan mencari sumber belajar serta membuat 

rencana dan mencari bahan belajar dengan usaha, dan inisiatif sendiri agar dapat 
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belajar mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung- sehingga diharapkan 

peranan peserta didik menjadi lebih proaktif dalam pembelajarannya. 

Penggunaan E-learning dalam pembelajaran bukan serta merta dianggap lebih 

baik dari pada metode pembelajaran konvensional, kapasitas E-learning disini 

adalah sebagai media untuk memperkuat model belajar tersebut melalui 

pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan supaya dalam proses 

pembelajaran mendapatkan suatu improvisasi yang mendukung proses 

pembelajaran yang lebih baik agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien 

waktu guna mencapai tujuan instruksional. 

2.3.2 Fungsi dan Manfaat Penggunaan E-learning 

Menurut Siahaan (2003), setidaknya ada 3 (tiga) fungsi pembelajaran 

elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom 

instruction): 

a. Suplemen (tambahan) 

 Dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai 

kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik 

atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk 

mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta 

didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau 

wawasan. 

 

b. Komplemen (pelengkap).  

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen apabila materi pembelajaran 
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elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima 

peserta didik di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran 

elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pengayaan atau remedial. 

Dikatakan sebagai pengayaan (enrichment) apabila kepada peserta didik yang 

dapat dengan cepat menguasai/ memahami materi pelajaran yang disampaikan 

pada saat tatap muka diberi kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran 

elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya 

agar semakin memantapkan tingkat penguasaan terhadap materi pelajaran yang 

telah diterima di kelas. Dikatakan sebagai program remedial, apabila peserta 

didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran pada saat tatap 

muka diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik 

yang memang secara khusus dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta 

didik semakin mudah memahami materi pelajaran yang disajikan di kelas. 

c. Substitusi (pengganti) 

Dikatakan sebagai substitusi apabila e-learning dilakukan sebagai 

pengganti kegiatan belajar, misalnya dengan menggunakan model-model 

kegiatan pembelajaran. Ada 3 (tiga)  model yang dapat dipilih, yakni : (1) 

sepenuhnya secara tatap muka (konvensional), (2) sebagian secara tatap muka 

dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan (3) sepenuhnya melalui internet.  

 Selanjutnya terkait manfaat penggunaan e-learning, (Siahaan, 2003) 

melihat manfaat e-learning dari dua sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan 

pendidik. 

1. Peserta Didik 
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Dengan adanya penggunaan e-learning maka dimungkinkan 

berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Peserta didik dapat mengakses 

bahan ajar setiap saat dan berulang-ulang, apabila peserta didik mengalami 

kesuitan dalam belajar, maka dapat berkomunikasi langsung dengan pendidik 

setiap saat. Selain hal-hal tersebut penggunaan e-learning akan memberikan 

manfaat kepada peserta didik yang takut berkomunikasi langsung dengan 

pendidik, karena dengan adanya e-learning ini siswa dapat langsung berinteraksi 

dengan pendidik tanpa bertatap muka secara langsung sehingga peserta didik 

merasa lebih santai dan berani untuk berkomunikasi 

2. Pendidik  

Manfaat yang diperoleh pendidik/instruktur dengan penggunaan internet 

dalam pembelajarannya alalah mereka dapat:  

a). Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan ajar yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. 

b). Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan 

wawasannya. 

c). Mengontrol kegiatan belajar peserta didik, bahkan pendidik juga dapat 

mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa 

lama sesuatu topik di pelajari serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang. 

d). Mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah 

mempelajari topik tertentu. 

e). Memeriksa jawaban peserta didikdan memberitahukan hasilnya kepada 

peserta didik. 
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2.3.3 Pengembangan Model Pembelajaran E-learning 

E-learning merupakan salah satu pemikiran dalam upaya 

mengintegrasikan proses pembelajaran dari pembelajaran tradisional, 

pembelajaran jarak jauh dan perpaduan berbagai model pembelajaran lainnya. 

Menurut (Darmawan, 2014:10) pengembangan model pembelajaran yang 

berbasis e-learning dapat di bagi menjadi 3, yaitu: 

1. Traditional learning 

Traditional learning merupakan suatu metode pembelajaran yang 

umum di lakukan dalam  pembelajaran dimana proses pembelajaran 

yang cenderung banyak melibatkan guru, siswa, media, dan sumber 

belajar buku cetak serta dukungan sarana standar untuk proses 

pembelajaran. (Darmawan, 2014:20) 

2. Distance learning 

Distance learning sering disebut sebagai model pembelajaran 

jarak jauh dimana penggnuna metode ini tidak perlu bertatap muka 

secara langsung dalam pembelajaran, melainkan antara guru dan siswa 

melakukan proses KBM di tempat masing-masing dengan melalui media 

internet. 

3. Blended learning 

Model pembelajaran ini merupakan kombinasi berbagai model 

yang ditujukan guna mengoptimalkan proses pembelajaran baik jarak 

jauh, tradisional, bermedia bahkan berbasis komputer (Darmawan, 

2014:10). Hal ini sejalan dengan pemikiran (Siemens, 2004) yang di 
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kutip oleh Darmawan bahwa blended learning  merupakan suatu metode 

pembelajaran yang melibatkan kelas (atau face to face) dan 

pembelajaran secara online  sebagai proses pembelajarannya. 

Penggunaan e-learning di SMK Bagimu Negeriku Semarang melibatkan 

kelas serta pembelajaran secara online sebagai proses pembelajarannya, sehingga 

dapat di ketahui bahwa penggunaan e-learning di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang menggunakan sistem blended learning.  

Berbagai fungsi yang dimiliki oleh e-learning menyebabkan fleksibilitas 

pengembangannya untuk berbagai kepentingan terutama sebagai sumber belajar 

demi peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Haughey (1998) ada tiga 

kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran e-learning berbasis 

online, yaitu web course, web centric course, dan web enhanced course. 

1. Web course  

Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan  pembelajaran, 

di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan dan ujian 

sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, 

namun hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa 

dilakukan setiap saat. Komunikasi lebih banyak dilakukan secara ansynchronous 

daripada secara synchronous. Bentuk web course ini tidak memerlukan adanya 

kegiatan tatap muka baik untuk keperluan pembelajaran maupun evaluasi dan 

ujian, karena semua proses belajar mengajar sepenuhnya dilakukan melalui 

penggunaan fasilitas internet seperti e-mail, chat rooms, bulletin board dan online 

conference. 
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Di samping itu sistem ini biasanya juga dilengkapi dengan berbagai 

sumber belajar (digital), baik yang dikembangkan sendiri maupun dengan 

menggunakan berbagai sumber belajar dengan jalan membuat hubungan (link) ke 

berbagai sumber belajar yang sudah tersedia di internet, seperti database statistic 

berita dan informasi, e-book, perpustakaan elektronik dll. 

Bentuk pembelajaran model ini biasanya dipergunakan untuk keperluan 

pendidikan ajarak jauh (distance education/learning). Aplikasi bentuk ini antara 

lain virtual campus/university, ataupun lembaga pelatihan yang 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti secara jarak jauh dan 

setelah lulus ujian akan diberikan sertifikat. 

2. Web centric course  

Web centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara 

belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi disampikan 

melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling 

melengkapi.  

Dalam model ini pengajar bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk 

mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga 

diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam 

tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi tentang temuan 

materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. 

3. Web enhanced course  

Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet 
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adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan 

pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan 

nara sumber lain. Oleh karena itu peran pengajar dalam hal ini dituntut untuk 

menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing mahasiswa 

mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran, 

menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan 

dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. 

Model Web Enhanced Course menjadikan internet sebagai penyedia 

sumber belajar yang dapat diakses secara online. Internet juga menjadi saran bagi 

peserta didik untuk meningkatkan komunikasi bagi semua warga sekolah. Model 

ini meningkatkan meningkatkan pengajaran di ruang kelas karena terdapat 

pengayaan materi, baik yang berasal dari kegiatan tatap muka di kelas, maupen 

yang ada di internet (Darmawan, 2014: 8). 

2.2.4   E-learning Sebagai Sumber Belajar 

Bagaimanapun juga proses pembelajaran tidak dapat terlepas dari 

keberaadan dan penggunaan sumber belajar. Dengan tersedianya dan 

dimanfaatkannya sumber belajar secara tepat dan kontekstual akan mampu 

memperkaya proses belajar yang sedang berlangsung sehingga dengan tersedianya 

sumber belajar yang memadai akan dapat melengkapi , memelihara, maupun 

memperkaya proses pembelajaran (Darmawan, 2014 :5). Era globalisasi saat ini 

merupakan salah satu dampak perkembangan dalam bidang Teknologi Informasi 

(TI). Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah teknologi jaringan 

komputer dan internet. Teknologi teknologi jaringan komputer dan internet 
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mampu menghubungkan hampir semua komputer yang ada didunia sehingga bisa 

saling berkomunikasi dan bertukar  informasi. Bentuk informasi yang dapat 

ditukar dapat berupa data teks, gambar,gambar bergerak dan suara. 

Internet dalam penenlitian ini dikaitkan dengan media e-learning sebagai  

sumber belajar. Menurut Darmawan (2014 :11-12) internet mempunyai potensi 

yang besar dalam e-learning, antara lain: 

a. Internet bisa diakses pada saat-saat (waktu) ysng dikehendaki. 

b. Peserta didik maupun pendidik bisa mengeluarkan pendapat secara 

bebas mengenai materi ajar tanpa adanya hambatan psikologis. 

c. Masyarakat umum dapat pula mengakses, mengoreksi dan 

mengendalikan aplikasi serta materi ajar. 

Peran dari teknologi e-learning yang berbasis internet dalam 

pemanfaatannya untuk pendidikan dewasa ini sudah mulai bergeser peran dan 

kedudukannya dari asalnya sebagai suatu sistem elektronik ke arah media 

penyalur pesan pembelajaran. E-learning berbasis internet dirasa sangat efektif 

dalam pembelajaran terutama sebagai suatu  sumber pembelajaran yang sangat 

luas serta tidak terbatas ruang dan waktu yang dapat membangkitkan minat 

peserta didik untuk belajar. Internet menjadi sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi 

para siswa pada jaman sekarang ini, bahkan internet bagi para siswa menjadi suatu 

kebutuhan tersendiri yang digunakan untuk menggunakan media sosial seperti 

BBM, Facebook, Twitter, dll. Fenomena tersebut dapat menjadi sebuah peluang 

bagi dunia pendidikan pada umumnya dan bagi para guru pada khususnya untuk 
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dapat memanfaatkan internet sebagai media dalam mendukung pembelajaran. Hal 

tersebut sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh (Darmawan, 2014: 8) yaitu 

dalam internet terkandung sejumlah bahan ajar, sumber rujukan, foto, ilustrasi, 

peristiwa, animasi, hubungan antara konsep dan teori, koneksitas antarkata inti 

tentang sebuah ilmu, dan bahkan upaya-upaya pengembangannya. Dalam bentuk 

peran yang demikian maka internet dapat difungsikan sebagai media pembelajaran 

yang efektif apabila digunakan dengan semestinya, namun seiring perkembangan, 

internet kini banyak memuat konten-konten negatif yang buruk bagi moral siswa. 

untuk itu dibutuhkan peran guru dan orang tua dalam pengawasan penggunaan 

internet supaya dapat bermanfaat dengan baik. 

Berkaitan dengan proses pembelajaran, maka keberhasilan kegiatan 

pembelajaran pun tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar, melainkan sangat 

dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik itu sendiri untuk menggali materi dari 

berbagai sumber belajar. Kurikulum yang diterapkan di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang adalah KTSP tahun 2006 yang mempertegas bahwa proses 

pembelajaran harus berpusat pada pembelajar. Pengajar bukan sebagai satu-

satunya sumber belajar atau sumber informasi, melainkan berperan sebagai 

fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. Selain sumber belajar 

berupa perpustakaan yang tersedia di SMK Bagimu Negeriku Semarang, sekarang 

ini berkembang teknologi internet yang memberikan kemudahan dan keleluasaan 

dalam menggali ilmu pengetahuan. Melalui internet peserta didik dapat 

mengakses berbagai informasi dan referensi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan 

dengan cepat, sehingga dapat mempermudah proses studinya.  
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2.4     Kelase 

2.4.1  Pengertian Kelase 

“Kelase” berasal dari bahasa Jawa, dengan kata dasar “Kelas”. Kelas 

adalah ruangan di sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, 

tempat guru dan siswa saling berinteraksi. Akhiran “e” dibelakang kata kelas 

berarti “nya” dalam Bahasa Indonesia, sehingga “Kelase” sama artinya dengan 

“Kelasnya”. (http://edukasi101.com, diakses 19 Februari 2015: 13.58) 

Kelase dikembangkan oleh Winastwan Gora sebagai pemimpin PT. 

Edukasi Satu Nol Satu untuk membantu dunia pendidikan di Indonesia. Kelase 

dirancang oleh pendiri Edukasi101 dan dikembangkan oleh beberapa orang 

programmer yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kelase didedikasikan untuk 

lembaga pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan 

Tinggi) serta lembaga pendidikan non-formal (Lembaga Kursus dan 

Homeschooling) agar mudah memiliki layanan pembelajaran online sendiri. 

Kelase menggunakan sistem Cloud Computing atau Komputasi Awan 

dimana layanan ini terhubung ke server Kelase seperti layaknya Facebook 

ataupun Twitter. Di dalam versi Kelase saat ini, sebuah sekolah sudah dapat 

memiliki layanan media sosial terbatas serta layanan e-learning atau kelas 

maya/kelas online sendiri. Fitur yang terdapat di versi awal ini meliputi: 

1. Fitur Sosial (berbagi status/pesan di halaman pribadi, sekolah dan kelas, 

serta berkomentar, membuat tulisan dan fungsi pertemanan) 

2. Fitur Kolaborasi (membuat kegiatan bersama) 

http://edukasi101.com/
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3. Fitur Informasi dan Komunikasi (menerima berita dan memberikan 

komentar pada berita di halaman Sekolah, serta mengirim dan menerima 

pesan pribadi) 

4. Fungsi Belajar (membuat dan mengikuti pembelajaran di kelas online 

dengan berbagai aktivitas belajar, seperti Bacaan/Blog, Tugas dan Forum 

Diskusi).  

Selain itu sejak April 2014 Kelase hadir dengan berbagai tambahan fitur 

serta adanya aplikasi mobile (untuk Android, iOS dan WindowsPhone). Layanan 

Kelase ini menjadi lebih menarik dari program E-learing lain karena layanan ini 

berbasis Cloud Computing yang mendukung user untuk dapat login dengan akun 

Facebook mereka masing sehingga akan lebih mempermudah para user/siswa dan 

data-data antara pengguna satu dengan pengguna lain dapat berhubungan. 

2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Kelase 

 E-learning berbasis Kelase memiliki beberapa kelebihan, antara lain : 

1. Tetap terhubung dan berbagi. 

Kelase berbasis media internet sehingga layanan ini dapat 

diakses kapan pun dan dimana pun. Dengan layanan ini pengguna dapat 

saling berbagi informasi atau materi kepada pengguna lain.  

2. Sistem penilaian mudah dan langsung cetak 

Keunggulan yang menarik dari penggunaan layanan ini adalah 

adanya sistem penilaian yang mudah dan bisa langsung di cetak dalam 

format pdf sehingga sangat memudahkan guru dalam penilaian siswa. 

3. Terdapat catatan kemajuan siswa setiap topik/bab 
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Dengan layanan Kelase perkembangan siswa setiap pokok materi 

dapat dipantau perkembangannya sehingga guru akan mengetahui siswa-

siswa mana yang mengalami perkembangan cepat dan siswa-siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar. 

4. Memperkaya Pengalaman Belajar 

Layanan ini menggunakan sistem Cloud Computing yang 

terhubung langsung dengan server pusat Kelase. Dalam layanan Kelase 

ini terdapat ribuan e-book dan berbagai video tutorial untuk pelajaran 

produktif SMK dari berbagai materi pelajaran yang dapat di unduh oleh 

siswa secara gratis. Selain itu siswa juga dapat saling berkomunikasi 

dengan percakapan (Chating) kepada sesama siswa lain dan bahkan 

kepada guru apabila mengalami kesulitan dalam belajar. 

5. Multi paltform 

Selain diakses dengan komputer/PC, sejak April 2014 Kelase 

hadir dengan berbagai tambahan fitur serta adanya aplikasi mobile 

(untuk Android, iOS dan WindowsPhone) sehingga layanan ini juga 

telah merambah dunia Mobile Learning. 

6. Mudah untuk Mengukur dan Memantau 

Layanan Kelas ini memiiki 3 jenis akun, yaitu akun untuk siswa, 

guru dan orang tua. Sehingga orang tua siswa dapat login dengan akun 

mereka untuk memantau perkembangan dan kemajuan anak mereka 

dalam pembelajaran secara langsung melalui layanan e-learning berbasis 

Kelase ini. 
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Selain terdapat berbagai kelebihan, dalam sistem Kelase ini terdapat 

beberapa kekurangan, antara lain : 

1. Penambahan antara user dengan user membutuhkan kode akses 

tertentu. Hal ini dapat disiasati dengan pendaftaran secara bersamaan 

dengan panduan dari guru. Sehingga pada saat yang sama para siswa 

dapat saling berbagi kode akses mereka. 

2. LMS Kelase bersifat Cloud Compting yang terpusat pada server 

Kelase sehingga tidak dapat dimodifikasi dari segi tampilan dan 

tidak dapat di pasang si domain sekolah terkait. Namun hal ini dapat 

di siasati dengan melakukan redirecting dari domain sekolah ke 

server Kelase. Misalnya dari domain 

http://elearning.smkbagimunegeriku.sch.id kemudian di redirecting 

ke http://Kelase.com 

 

 

2.4.3 Cloud Computing 

Menurut Onno W. Purbo (2013) definisi Cloud Computing adalah 

sebuah model komputasi, dimana sumber daya seperti processor, storange, 

network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di 

jaringan menggunakan pola akses remote. Awan (cloud) adalah metafora dari 

internet, sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan 

(cloud) dalam Cloud Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur 

kompleks yang disembunyikan. Ia adalah suatu metode komputasi dimana 

http://kelase.com/
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kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga 

pengguna dapat mengaksesnya melalui internet, tanpa mengetahui apa yang ada 

didalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur 

teknologi yang membantunya.  

Berikut contoh skema Cloud Computing seperti yang digunakan dalam 

layanan Kelase : 

 

 

. 

 

 

 

  Gambar 2.1 Skema Cloud Computing menurut Naz Cules  

Terdapat 5 karakteristik menurut Budiyanto (2012) sehingga sistem 

tersebut disebut Cloud Computing, yaitu:  

1. Resource Pooling.  

Sumber daya komputasi (storage, CPU, memory, network 

bandwidth, dsb.) yang dikumpulkan oleh penyedia layanan (service 

provider) untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan (service 

consumers) dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini bisa 

berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara 

dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya 

2. Broad Network Access  

Comment [ARY15]: (Onno W. Purbo, 
Membuat Sendiri Cloud Computing Server 
Menggunakan Open Source ( Yogyakarta :  

Andi , 2013) 

Comment [ARY16]: (Naz Cules. 
2013.Definisi Cloud Computing | 
Pengertian Cloud Computing. 

//www.blognazcules.com/2013/03/definisi-

cloud-computing.html. diakses pada 09 

Januari 2105 Jam 23.20) 
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Kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan 

dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, 

laptop, workstation, dsb. 

3. Measured Service 

Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang 

dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat 

berapa resources komputasi yang telah dipakai, seperti: bandwidth , 

storage, processing, jumlah pengguna aktif, dsb. Layanan monitoring ini 

sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. 

4. Rapid Elasticity.  

Kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud 

consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa 

menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang 

disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service consumer bisa dengan 

bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat 

5. Self Service. 

Cloud Consumer bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan 

yang ingin dipakai melalui sebuah sistem, tanpa perlu interaksi manusia 

dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus 

tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis  

Kelima karakteristik Cloud Computing tersebut harus ada di service 

provider jika ingin disebut sebagai penyedia layanan Cloud Computing. Salah 

satu saja dari layanan tersebut tidak terpenuhi, maka penyedia layanan tersebut 
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belum/tidak pantas disebut sebagai cloud provider.  

Jadi Colud Computing dapat diartikan adalah di mana suatu informasi 

secara permanen tersimpan di server di internet dan dapat diakses melalui 

berbagai perangkat pengguna atau client seperti komputer, tablet, handphone, 

notebook, dan lain-lain yang terhubung dengan koneksi internet. 

2.5 Hasil Belajar 

2.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

 Banyak orang yang menganggap bahwa hasil atau prestasi belajar hanya 

dilihat dari nilai-nilai yang berupa angka dari skala 0-10 atau 0-100 tanpa 

memandang dari segi sikap, moral, keterampilan dan lainnya, padahal dari proses 

belajar selain membentuk kemampuan kognitif peserta didik juga membentuk 

kemampuan dari aspek-aspek lain. Menurut Sudjana (2005: 138), hasil   belajar   

adalah   kemampuan   yang   dimiliki   siswa   setelah   ia menerima pengalaman 

belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotoris berorientasi pada proses belajar mengajar yang 

dialami siswa. Sejalan dengan hal tersebut Suprijono (2001: 5) mengemukakan 

bahwa hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan,nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Sedangkan Susanto (2013: 5) 

mengungkapkan bahwa makna hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Hasil belajar itu berhubungan dengan  tujuan  instruksional  dan  

pengalaman  belajar  yang  dialami  siswa. . Adanya tujuan instruksional 

Comment [ARY17]: (Budiyanto, Alex. 
Pengantar Cloud Computing. Yogyakarta. 

Cloudindonesia. 2012) 
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merupakan panduan tertulis akan perubahan perilaku yang diinginkan pada diri 

siswa (Sudjana, 2005: 139). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Susanto 

bahwa anak (siswa) yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional (Susanto, 2013: 5). 

Menurut Djamarah dan Zain (2002: 120) yang dikutip oleh Susanto (2013: 3) 

menetapkan bahwa hasil belajar terlah tercapai apabila telah memenuhi dua 

indikator berikut, yaitu: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 

khusus telah dicapai oleh siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

Untuk mengukur hasil belajar biasanya dinyatakan dengan evaluasi yang 

diberikan oleh guru. evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil belajar 

merupakan dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari siswa. 

Dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau 

tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

kemajuan prestasi belajar siswa tidak hanya diukur dari tingkat penguasaan ilmu 

pengetahuan (Kognitif) tetapi juga keterampilan (Psikomotor) dan sikap (Afektif). 

Hasil   belajar   dalam   pendidikan,   khususnya   dalam   proses   belajar 

mengajar mempunyai beberapa fungsi, seperti yang diungkapkan oleh W.S. 

Winkel, yang dikutip oleh Sudjana (2004:142) sebagai berikut: 

1. Hasil belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 
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yang telah dikuasai anak didik. 

2. Hasil belajar sebagai lambang pemusatan hasrat keingintahuan. 

3. Hasil belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

4. Hasil  belajar  sebagai  indikator  intern  dan  ekstern  dari  situasi  

institusi pendidikan. 

5. Hasil belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap 

kecerdasan anak didik. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan pada kognitif, afektif dan konatif sebagai pengaruh pengalaman 

belajar yang dialami siswa baik berupa suatu bagian, unit, atau bab materi 

tertentu yang telah diajarkan. Dalam penelitian ini aspek yang teliti adalah 

perubahan pada ketiga aspek tersebut dengan pendekatan kualitatif. 

2.5.2 Jenis-Jenis Hasil Belajar 

 Dari berbagai pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa hasil berlajar 

meliputi berbagai bidang yaitu bidang kognintif, afektif dan psikomotorik dimana 

dari ketiga aspek tersebut sama-sama memiliki peranan penting dalam 

perkembangan siswa dalam pembelajaran, untuk itu guru dalam pembelajaran 

haruslah seimbang dalam mendidik siswa agar agar hasil belajar atau prestasi 

belajar siswa dari ketiga aspek tersebut dapat dicapai dengan baik. Hasil belajar 

sebagaimana menyangkut 3 aspek meliputi aspek kognitif yaitu pemahaman 

konsep, aspek afektif yaitu sikap siswa dan aspek psikomotorik yang berkenaan 

dengan keterampilan proses, untuk lebih jelasnya di jelaskan sebagai berikut.  

1. Pemahaman Konsep (Aspek Kognitif) 
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Pemahaman konsep menurut Bloom (1979) diartikan sebagai 

kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman menurut bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa 

yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi yang ia lakukan. 

2. Sikap (Aspek Afektif) 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiaannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, kebiasaan 

belajar, dan hubungan sosial. 

3. Keterampilan Proses (Aspek Psikomotorik) 

Hasil belajar aspek psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu. Keterampilan dalam menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai  suatu 

hasil tertentu, termasuk kreatifitasnya. 

 

2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Wilsman (2007) dalam Susanto (2013: 12) hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara rinci, uraian 

mengenai faktor internal dan eksternal sebagai berikut: 
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1. Faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajaranya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Dari 

ketiga hal tersebut faktor keluarga merupakan faktor yang paling 

berpengaruh. Keluarga yang broken home  biasanya menimbulkan suasana 

rumah yang tidak kondusif bagi siswa dalam belajar yang dampak pada 

siswa yang bersangkutan tersebut adalah hasil belajar yang dicapai. 
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2.6 Kerangka Berpikir  

Adapun bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

Ketersediaan Sarpras Kemampuan 

Memanfaatkan ICT 

Kemudahan Akses/ 

Keaktifan Siswa 

Kurangnya Sumber 

Belajar 

E-Learning Sebagai 

Sumber Belajar 

Mobel Pembelajaran e-

learning 

Faktor 

Pendukung/Penghambat 

Peningkatan Kualitas 

Pebelajaran 
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Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa, 

kurangnya sumber belajar di sekolah menjadikan pembelajaran menjadi tidak 

optimal, sehingga perlu adanya suatu inovasi yang dapat mengatasi permasalahan 

tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah, kemampuan guru dalam 

memanfaatkan teknologi informasi serta mudahnya akses internet yang tidak 

terpaku ruang dan waktu menjadikan suatu inovasi baru dalam belajar yaitu 

dengan adanya e-learning sebagai sumber belajar. Dengan berbagai faktor yang 

mendukung dan menghambat e-learning sebagai sumber belajar ini, kemudian 

guru dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya. Dengan demikian diharapakan adanya inovasi baru 

tersebut dapat menjadikan peningkatan kualitas dalam pembeajaran. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, akan menyajikan data 

dalam bentuk uraian kata-kata (deskripsi) yang dapat mengambarkan keadaan 

sebenarnya dan tidak menolak menggunakan angka dalam menyajikan dan 

menganalisi data (Sugiyono, 2010: 3). Metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting); disebut sebagai metode kualitatif karena data yang 

terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2010: 08). Metode 

ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu suatu realitas atau objek yang 

tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah kedalam beberapa variabel. 

Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil 

konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, secara utuh 

(holistic) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan (Sugiyono, 2010: 10). Hasil akhir dari penelitian kualitatif harus 

mampu menghasilkan inforamsi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau 

ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah yang ada. 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia 

konseptual para subyek yang diteliti dengan sedemikian rupa sehingga peneliti 

benar-benar memahami karakteristik dari subjek penelitian, sehingga dengan 
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adanya pemahaman karakteristik dari setiap subjek penelitian diharapkan peneliti 

dapat memahami situasi sosial secara mendalam serta mendapatkan data dengan lebih 

valid. Dengan penggunaan pendekatan ilmiah ini implementasi E-learning berbasis 

Kelase sebagai sumber belajar (studi kasus kelas x jurusan multimedia di SMK Bagimu 

Negeriku Semarang) dapat dideskripsikan secara lebih teliti dan mendalam. 

3.2    Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Bagimu Negeriku Semarang, yang beralamat di 

Jl. Palir Raya No. 66-68, Ngaliyan, Semarang. Alasan penentuan lokasi penelitian 

disekolah tersebut adalah karena disekolah tersebut sarana prasarana yang sudah 

memadai seperti sudah tersedianya jaringan internet Wireless, tersedianya 3 laboratorium 

komputer yang sangat terawat ditambah lagi para siswanya yang sudah banyak memiliki 

laptop untuk praktek pembelajaran, namun belum dapat dimaksimalkan untuk menunjang 

KBM karena selama peneliti melakukan pra penelitian banyak siswa yang tidak memiliki 

buku pelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. 

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dalam pandangan 

penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-

pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya berdasarkan 

variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek 

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Terlalu luasnya masalah dalam penelitian kuantitatif maka peneliti akan membatasi 

penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kuantitatif 

ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah ini dalam penelitian kualitatif disebut 

dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2010). 

Agar di dalam pembahasan mendapat hasil yang mendalam, terarah dan sistematis maka, 

peneliti memilih mata pelajran Produktif Multimedia karena merupakan dasar dari 
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jurusan Multimedia itu sendiri sehingga dalam pembelajaran perlu dioptimalkan dengan  

tambahan sumber belajar berbasis e-learning. Dasar produktif multimedia kelas X terdiri 

dari pemprograman web dasar, sistem operasi, perakitan komputer, stop motion, alir 

produk multimedia dan lain-lain. Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana perencanaan implementasi e-learning di smk bagimu negeriku 

semarang dalam menerapkan e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar 

siswa kelas X Jurusan Multimedia di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

2. Bagaimana penggunaan e-learning di smk bagimu negeriku semarang dalam 

menerapkan e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar siswa kelas X 

Jurusan Multimedia di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

3. Bagaimanakah evauasi dan tindak lanjut implementasi e-learning di SMK 

Bagimu negeriku semarang dalam menerapkan e-learning berbasis Kelase 

sebagai sumber belajar siswa kelas X Jurusan Multimedia di SMK Bagimu 

Negeriku Semarang ? 

 

3.4     Prosedur Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dalam penelitian ini,   berikut 

akan diuraikan setiap tahapannya : 

a.  Observasi awal 

Tahap observasi awal dilakukan di sekolah SMK Bagimu Negeriku pada 

jurusan Multimedia. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan 

diteliti, peneliti hanya berbekal dari pemikiran tentang kemungkinan adanya 

masalah yang layak diungkapkan dalam penelitian ini. maka peneliti melakukan 

penjajahan umum dan menyeluruh serta melakukan deskripsi terhadap semua hal 

yang dilihat dan dialami.  
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b. Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, guna mempertajam 

masalah, dan untuk dianalisis dalam rangka memecahkan masalah atau 

merumuskan kesimpulan atau menyusun teori. Disamping itu, pada tahap ini pun 

peneliti juga telah melakukan penafsiran data untuk mengetahui maknanya dalam 

konteks keseluruhan masalah sesuai dengan situasi alami, terutama menurut sudut 

pandang sumber datanya. 

c. Tahap pengecekan kebenaran hasil penelitian 

Hasil penelitian yang sudah tersusun ataupun yang belum tersusun sebagai 

laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek kebenarannya sehingga ketika di 

distribusikan tidak terdapat keragu-raguan. Pengecekan tersebut peneliti 

lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. 

3.5    Sumber dan Data Penelitian 

Sumber data merupakan subjek data, sumber atau asal dari mana data diperoleh. 

Sumber data diperoleh bergantung dari metode atau cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu 

sumber data primer dan sekunder. Sumber yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Sumber Data Primer 

  Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara 

langsung dari informan dilapangan kepada pengumpul data yakni melalui wawancara 

terstrukur dan mendalam (indept interview) dan observasi non partisipan. Dalam 

penelitian ini pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling 

dilanjutkan dengan snowball sampling. Teknik purposive sampling berarti informan 

dipilih berdasarkan pertimbangan atau kreteria tertentu yang dipandang dapat 

memberikan data secara maksimal (Arikunto S, 2006:16). 

  Dalam penelitian ini informan  utama yang digunakan peneliti teridiri dari  

a. siswa kelas X Multimedia,  
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b. guru mata pelajaran Produktif Multimedia,  

c. Kepala IT,  

d. Kepala Perpustakaan  

e. Waka Kurikulum.  

3.5.2 Sumber Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari informan di lapangan. Sumber data sekunder/ kedua ini juga dikatakan sebagai 

sumber di luar kata dan tindakan yang berasal dari sumber tertulis. Dalam penelitian ini 

data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen-dokumen sekolah, RPP, silabus, 

kalender pendidikan dan foto atau video sebagai dokumentasi. 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan  dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik 

dalam pengambilan sempel, yakni :  

a. Purposive Sampling 

  Purposive sampling teknik pengambilan sempel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 300). Pertimbangan tertentu ini, 

merupakan kreteria yang digunakan peneliti untuk dijadikan pertimbangan 

guna memilih sumber data yang layak dan dianggap paling tahu tentang apa 

yang peneliti harapkan, serta memudahkan peneliti mencari tahu objek/situasi 

sosial yang diteliti. 

  Peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan informan 

yang akan menjadi sumber data utama yaitu siswa kelas X jurusan multimedia 

yang menerapkan e-learning. 

b. Snowball Sampling 

  Menurut Sugiyono (2010: 300) menerangkan bahwa snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya 
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sedikit, lama-kelamaan menjadi besar. Peneliti akan mencari orang lain 

(informan tambahan) yang dapat digunakan sebagai sumber data, bila data 

yang didapat menggunakan teknik sebelumnya dirasa kurang lengkap, 

sehingga data yang didapat akan semakin bertambah banyak dan kuat. 

  Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan teknik snowball sampling untuk menambah jumlah sumber data 

yang bisa mendukung penelitian ini. Sumber data tambahan yang diperoleh 

peneliti adalah guru produktif multimedia dan waka kurikulum. 

3.7 Metode Pengumpulan data 

Data yang diperoleh berasal dari siswa yang diperoleh dari skor  kuesioner  

masing-masing  siswa.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  3 macam metode 

pengambilan data, yaitu : 

3.7.1    Metode Wawancara  

Menutut Susan Stainback (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 318) 

mengemukakan bahwa “interviewing provide the researcher a means to again a deeper 

understanding of how the participants interpret a situation or phenomenon than be 

ghained through obesrvation alon”. Jadi dengan wawancara, maka peneliti dapat 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat di temukan melalui 

observasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Esterberg : 2002).  

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

utama berupa persepsi siswa tentang penggunaan E-learning dalam kegiatan KBM. 

Wawancara dilakukan kepada informan sebagai subjek penelitian yang melaksanakan 
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KBM dengan penerapan E-learning. Waktu wawancara dilakukan sesuai waktu yang 

diberikan oleh guru matapelajaran. 

3.7.2    Metode observasi 

Observasi merupakan teknik yang digunakan jika objek penelitian bersifat 

perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan jumlah informannya sedikit (Sugiyono 

2011). Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2010: 310). Dengan observasi  partisipan ini, 

maka data yang diperoleh diharapkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

pada tingkat makna dari setiap perlilaku yang tampak. 

Observasi partisipan ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

pelaksanaan pembelajaran termasuk segala jenis interaksi  yang terjadi antara guru 

dengan siswa di dalamnya. Observasi terhadap informan dilakukan pada kegiatan belajar 

mengajar (KBM), evaluasi pembelajaran dan kegiatan dilingkungan sekolah pada 

umumnya. Tujuannya utuk memperoleh data keseharian informan dilingkungan sekolah 

baik di dalam maupun di luar kelas yang berguna memperkuat data utama dari 

wawancara. Peneliti sebagai active participant maka peneliti banyak berinteraksi secara 

langsung dengan informan serta ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber 

tetapi belum sepenuhnya lengkap (Sugiyono, 2011: 312). Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai guru matapelajaran produktif multimedia sehingga seluruh proses 

observasi dilakukan ketika subjek mengikuti kegiatan KBM maupun diluar KBM dan 

evaluasi  selama  penelitian  berlangsung.  Observasi  kegiatan  di lingkungan sekolah 

dilakukan setiap hari sepanjang waktu penelitian berlangsung. 

3.7.3    Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-

hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen/ 
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rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk  memperoleh  data  sekunder  baik  berupa  data  

pendukung  dari intansi terkait, data evaluasi dan segala sumber informasi lain yang 

mendukung. 

Dokumentasi  yang  dilakukan  adalah  melihat  daftar  nama  dan nilai siswa, 

RPP produktif multimedia, portofolio tugas siswa, jurnal harian kelas, dokumentasi 

foto, dan  beberapa  dokumen lain. Kegiatan dokumentasi dilakukan di ruang X 

Multimedia selama penelitian berlangsung. 

3.8     Objektivitas dan Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian, data yang diperoleh dari para informan menjadi sangat 

penting dalam menentukan hasil akhir penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dari 

berbagai segi. Namun data yang penting tersebut bisa berubah menjadi sesuatu yang tak 

berguna apabila, data tersebut tidak memiliki validitas dan keabsahan data. Objektivitas 

data berkenaan dengan derajat kesepekatan atau interpersonal agreement yakni 

kesepakatan antara banyak orang terhadap suatu data. 

Untuk memeriksa objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2010: 330) teknik triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, ini berati bahwa sebenarnya 

peneliti meakukan sekaligus menguji kredibilitas data, yakni mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan data berbagai sumber data.  
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Wawancara mendalam 
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data 
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Bagan 3.1 Triangulasi “Teknik” 

            (Sugiyono, 2010: 331) 
 

3.9    Metode Analisis Data 

Penggalian data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sampai 

data benar-benar jenuh.  Kegiatan analisis data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya yang diperoleh dirasa 

lengkap dan data jenuh artinya tidak ditemukan lagi data yang berbeda dari data 

sebelumnya. Berikut analisis data yang digunakan meliputi: 

3.9.1    Pengumpulan Data 

Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berupa 

kalimat- kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan 

dokumen. Data yang diperoleh masih berupa data yang mentah yang tidak 

teratur, sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur. 

3.9.2    Reduksi Data 

Merupakan  suatu  proses  seleksi, pengfokusan  penyederhanaan  dan  

abstraksi dari field note (data mentah). 

3.9.3 Sajian Data 

Merupakan rakitan dari organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa matriks, gambar 

atau skema, jaringan kerja   kegiatan   dan   tabel.   Semuanya   dirakit   secara   

teratur   guna   mempermudah pemahaman informasi. 

3.9.4 Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan akhir akan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 

pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi  yang berupa 

pengulangan  dengan melihat kembali  field note  (data mentah) agar 

kesimpulan  yang di ambil lebih kuat dan bisa dipertanggung jawabkan. 



56 
 

 

 

Keempat  komponen  utama tersebut  merupakan  suatu rangkaian dalam proses  

analisis data yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat  dipisahkan, dimana 

komponen yang satu  merupakan  langkah  menuju  komponen  yang  lainnya,  sehingga  

dapat  dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengandung salah satu 

komponen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 3. Sajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 



 

 

99 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara 

dan sebaran angket terbuka yang peneliti lakukan di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang tentang Implementasi E-Learning berbasis Kelase sebagai sumber 

belajar pada kelas X Multimedia, dapat diambil beberapa simpulan. Simpulan 

tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

5.1.1 Perencanaan Implementasi e-learning berbasis Kelase sebagai sumber 

belajar dikelas X Multimedia SMK Bagimu Negeriku Semarang, 

disimpulkan bahwa rata-rata pihak pengelola dan guru telah memahami 

makna dari pembelajaran berbasis e-learning. Sehingga dalam perencanaan 

penerapannya telah mendapat dukungan dan kebijakan tersendiri dari 

pihak sekolah. Pihak yayasan dan pengelola sekolah telah mengalokasikan 

anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang 

implementasi e-learning dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana 

tersebut berupa labolatorium komputer dan akses internet yang stabil.  
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5.1.2 Penggunaan e-learning berbasis Kelase di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang khusunya di kelas X Multimedia sudah sangat baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan, guru matapelajaran 

telah menggunakan kelase dengan baik dan telah menerapkan semua fitur 

yang ada di Kelase dengan maksimal. Sedangkan untuk siswa berdasarkan 

penelitian sebagian besar siswa memiliki rasa ketertarikan dan tanggapan 

yang positif terhadap penerapan e-learning dikelas mereka. 

5.1.3 Evaluasi terhadap implementasi e-learning berbasis Kelase di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang, dapat disimpulkan bahwa sekolah belum 

memiliki sistem evaluasi yang khusus terhadap penerapan e-learning untuk 

pembelajaran. Evaluasi terhadap e-learning sangat di perlukan karena 

evaluasi merupakan tahap akhir agar dapat mengetahui seberapa jauh e-

learning telah berkembang dan seberapa jauh kontribusinya dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran. Pada tahap ini evaluasi baru dilakukan 

dari jurusan Multimedia dimana pihak jurusan melakukan evaluasi 

terhadap hasil-hasil yang telah di lakukan atau di kerjakan di dalam e-

learning. 
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5.2  Saran 

5.2.1 Penerapan e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar dapat 

dikembangkan lagi untuk mata pelajaran lain dan untuk kelas lain. 

Mengingat banyak manfaat setelah diterapkannya e-learning pada kelas X 

Multimedia. 

5.2.2 Guru, pengelola sekolah dan siswa yang belum menguasai e-learning 

berbasis Kelase dapat diberikan pelatihan sehingga penerapan Kelase 

sebagai sumber belajar ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. 

5.2.3 Materi bahan pembelajaran  dibuat semenarik mungkin dengan 

memanfaatkan animasi dan teknologi informasi yang memudahkan peserta 

didik memahami, mengerti dan trampil dan meningkatkan motivasinya 

memanfaatkan e-learning. 

5.2.4 Pihak sekolah perlu membuat evaluasi khusus terkait penggunaan e-

learning dalam pembelajaran yang berguna untuk menangani berbagai 

permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi terhadap e-learning, 

sehingga berbagai permasalahan dapat di atasi. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

Judul Penelitian :Implementasi E-Learning Berbasis Kelase Sebagai Sumber Belajar 

(Studi Kasus Siswa Kelas X Jurusan Multimedia Di Smk Bagimu 

Negeriku Semarang) 

Tujuan Penelitian :Untuk mengetahui bagaimanakah perencanaan, penggunaan dan 

evaluasi serta tindak lanjut implementasi e-learning di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang 

Wawancara ke  :  

(Responden)    1. Waka Kurikulum 

  2. Kepala IT 

     3. Kepala Perpustakaan 

4. Guru Mata Pelajaran 

5. Siswa kelas X MM 

Observasi pada : 1. Dokumen pendukung 

(item)     2. Proses Belajar Mengajar  

     3. Interaksi guru dan siswa dalam penggunaan e-learning 

     4. Sarana dan Prasarana penunjang e-learning 

     5. Perpustakaan 

Aspek observasi : a. Perencanaan Implementasi e-learning 

     b. Penggunaan Implementasi e-learning 

     c. Evaluasi dan tindak lanjut Implementasi e-learning 

 

 

NO Aspek Indikator Metode Item Responden 

1. Perencanaan E-

Learning 

Perencanaan e-

learning di SMK 

Bagimu Negeriku 

Observasi 

dan 

Wawancara 

1, 2, 3, 

4, 5  

1, 2, 3, 4 
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Semarang 

2. Penggunaan E-

Learning 

Penggunaan e-

learning di SMK 

Bagimu Negeriku 

Semarang  

Observasi 

dan 

wawancara 

3 4, 5 

3. Evaluasi Dan Tindak 

Lanjut E-Learning 

Evaluasi dan 

tindak lanjut 

implementasi e-

learning di SMK 

Bagimu Negeriku 

Semarang 

Observasi 

dan 

wawancara 

2, 3, 4 1, 4, 5 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA GURU 

No Indikator Butir Nomer Wawancara 

1 Mata Pelajaran yang diampu 1 & 2 

2 Metode dan Media yang digunakan 3 & 4 

3 Evaluasi yang diterapkan 5 

4 Sumber Belajar yang digunakan 6, 7, & 8 

5 Penggunaan Elearning 9, 10, 11, & 12 

 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

No Indikator Butir Nomer Wawancara 

1 Sumber Belajar yang ada disekolah 1 , 2 & 3 

2 Penerapan E-learning 4, 5, 6 & 7 

3 Pendanaan Untuk E-learning 8 & 9 

 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA PERPUSTAKAAN 

No Indikator Butir Nomer Wawancara 

1 Kondisi Perpustakaan 1 & 2 

2 Minat Baca siswa 3, 4 & 5 

3 Penerapan E-Learning sebagai sumber 

belajar baru 

6 & 7 
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4 Pendanaan Untuk E-learning 8 & 9 

 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA IT 

No Indikator Butir Nomer Wawancara 

1 Sarana dan Prasarana 1 , 2 & 3 

2 Penerepan e-learning 4, 5 & 6 

3 Kesiapan guru dan admin IT dalam 

penerapan e-learning 

7, 8 & 9 

 

KISI-KISI INSTRUMEN SISWA 

No Indikator Butir Nomer Wawancara 

1 Proses Pembelajaran yang Berlangsung 1 

2 Ketersediaan Sumber belajar 2, 3, 4, & 5 

3 Pengaruh penerapan e-learning dalam 

pembelajaran 

6, 7, 8, 9 ,10 , 11 & 12 
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Lampiran 3 

Kisi-Kisi Penelitian 

Metode Dokumentasi 

No. Kebutuhan 

Peneliti 

Sasaran  Indikator 

1. Kelengkapan 

Kelas 

Ruangan Kelas Mengetahui perlengkapan 

kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas 

2. Ruang pusat 

sumber belajar 

Perpustakaan  Mengetahui kondisi 

perpustakaan dan 

kelengkapan isinya 

3. Media penunjang 

E-learning 

Ruangan Laboratorium 

Komputer  

Mengetahui kondisi dan 

kelengkapan media 

pendukung E-learning 

4. Kegiatan belajar di 

Laboratorium 

Komputer 

Proses pembelajaran 

yang melibatkan guru 

dan siswa 

Mengetahui kegiatan belajar 

mengajar dengan e-learning 

di laboratorium Komputer 

5.  Aktifitas guru 

dalam penggunaan 

e-learning 

e-learning yang di 

gunakan guru 

Mengetahui semua aktifitas 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan oleh guru 
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Lampiran 4 

Kisi-Kisi Penelitian 

Metode Observasi 

Variable Sub Variable Sasaran Indikator 

Sarana dan 

prasarana 

1. Mengetahui 

kelengkapan sarana 

prasarana 

2. Mengetahui 

kelengkapan media 

pembelajaran 

Lingkngan kelas 

dan lingkngan 

sekolah 

1. Menjelaskan sarana dan 

prasarana yang ada 

2. Menjelaskan media 

pembelajaran yang 

mendukung KBM 

Penggunaan 

alat bantu 

pembelajaran 

1. Mengetahui alat bantu 

kegiatan pelajaran 
Ruangan kelas dan 

laboratorium IT 

1. Menjelaskan alat bantu 

dalam pembelajaran 

2. Menjelaskan pelaksanaan 

pembelajaran dengan alat 

bantu pembelajaran 

Penggunaan 

sumber belajar 

1. Mengetahui kondisi 

pusat sumber belajar 

disekolah  

2. Mengetahui sumber 

belajar yang di 

gunakan siswa dalam 

belajar 

Perpustakaan dan 

ruang kelas 

3. Menjelaskan kondisi 

perpustakaan di sekolah 

4. Menjelaskan sumber-

sumber belajar yang di 

gunakan siswa 

Implementasi 

e-learning  

Konsep implementasi e-

learning 

Seluruh lingkungan 

sekolah 

1. Pemberian materi/sumber 

belajar 

2. Pemberian tugas 

3. Pembelajaran interaktif 

4. Penunjang e-learning 

5. Mengobservasi narasumber 

Siswa  Kegiatan siswa Kegiatan siswa 

dalam KBM dan 

sehari-hari dalam 

penggunaan e-

learning 

Mengetahui kegiatan siswa 

dalam KBM dan sehari-hari 

dalam penggunaan e-

learning sebagai sumber 

belajar. 
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Lampiran 5 

Instrumen penelitian 

Siswa 

 

1. Pembelajaran seperti apa yang sering di terapkan guru dalam pelajaran produktif MM 

terutama pada bagian teori? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.......................................................................  

2. Adakah buku-buku paket/LKS/ dan buku penunjang lain yang kalian miliki pada 

matapelajaran produktif MM? Jika ada sebutkan ! Jika tidak, bagaimana cara anda 

belajar? (sebelum menggunakan e-learning) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

3. Bagaimana dengan koleksi buku diperpustakaan? Apakah sudah lengkap dengan setiap 

mata pelajaran pada jurusan kalian? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

4. Apakah kalian sering datang ke perpustakaan untuk membaca dan atau meminjam buku? 

(dalam 1 bulan) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

5. Apakah kalian merasa kekurangan bahan untuk belajar terutama pada teori mapel 

produktif MM? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

6. Bagaimana menurut kalian dengan e-learning yang diterapkan di kelas kalian? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

7. Menurut kalian lebih menarik mana pelajaran dengan e-learning atau pelajaran tanpa e-

learning? 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

8. Bagaimana dengan sumber-sumber belajar (materi) yang ada di e-learning? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

9. Aktifitas apa saja yang ada pada sistem e-learning yang sudah kalian lakukan? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

10. Apakah kalian merasa terbantu dari segi materi terutama pada teori matapelajaran 

produktif MM? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

11. Adakah kendala atau kesulitan dalam penggunaan e-learning sebagai sumber belajar dan 

media belajar? jika ada jelaskan! 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................... 

12. Apa harapan kalian kedepan dengan adanya e-learning sebagai sumber belajar ini? 

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......

............................................................................................... 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

DAFTAR INFORMAN 

 

NO INFORMAN DETAIL JUMLAH KODE 

1 Pengelola Sekolah 

Waka Kurikulum 

(WK) 
1 WK 

Kepala IT (IT) 1 IT 

2 Guru 
Guru produktif 

multimedia (GRP) 
1 GRP 

3 Pustakawan 
Kepala Perpustakaan 

(KP) 
1 KP 

4 Peserta didik 
Siswa Kelas X 

Multimedia (SW) 
24 SW 
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DAFTAR INFORMAN SISWA 

NO NAMA KODE 

1.  Amnisa Widyaningsih SW1 

2.  Arnorldus Mitak SW2 

3.  Aryati Wahyuningrum  SW3 

4.  Azizah Dinda Pitaloka SW4 

5.  Berliana Ira Oktaviani SW5 

6.  Bunga Tesyania SW6 

7.  Eka Indri Aprilyani SW7 

8.  Firman Laoli SW8 

9.  Gabriel  SW9 

10.  Gabriel Candra Raharja SW10 

11.  Hadrianus Rocky Prawiro SW11 

12.  Hegar Yudha C SW12 

13.  Irene Sintia BR Sinamo SW13 

14.  Josia Adrianto SW14 

15.  Melinda Rachel Sutikno SW15 

16.  Mia Miranda C SW16 

17.  Michael Lawrens T SW17 

18.  Oktavianus Kusuma ASL SW18 

19.  Paskah Aprilia Sihaloho SW19 

20.  Rika Destiana SW20 

21.  Stefanus Valentian Omega SW21 

22.  Veronica Eirene SW22 

23.  Yunita Widha Hantari SW23 

24.  Hasaja Dimas Eka P SW24 

JUMLAH 24 
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Lampiran 8 

Transkrip Wawancara dengan guru 

SMK Bagimu Negeriku Semarang 

 

Hari, Tanggal   : Senin, 9 April 2015 

Informan  : Guru Produktif MM SMK Bagimu Negeriku Semarang 

Tempat   : Ruang Guru 

Uraian   : 

 Dalam kegiatan wawancara ini peneliti secara khusus menghadap guru produktif 

Multimedia. Wawancara dilaksanakan di ruang kerja beliau, adapun fokus wawancara ini 

adalah seputar metode mengajar guru dan sumber belajar yang di gunakan. Pedoman 

wawancara sudah kami berikan 1 hari sebelum wawancara untuk diperiksa dan dipahami. 

 
Peneliti : Mata pelajaran apa yang bapak ampu? 

Jawab: saya mengampu mata pelajaran produktif multimedia seperti 

melakukan instalasi sistem operasi, animasi stop motion, pengambilan gambar 

dan lain lain. 

 

Peneliti : Metode pembelajaran apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran? 

Jawab: ya kadang ceramah kadang langsung praktek 

 

Peneliti : Media apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran? 

Jawab: saya mengajar biasanya menggunakan media LCD, selain itu praktek 

langsung di lab 

 

Peneliti : Bagaimana dengan bentuk dan teknik evaluasi dalam pembelajaran bapak? 

Jawab: untuk evaluasi saya biasanya kasih ulangan harian essay dan 

selebihnya nilai dari proyek anak anak 

 

Peneliti : Bagaimana dengan sumber belajar pada mata pelajaran produktif 

multimedia? 

Jawab: tidak ada sumber belajar khusus yang di miliki siswa di matapelajaran 

produktif, saya biasanya kasih materi langsung kemudian siswa mencatat 
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Peneliti : Menurut bapak apakah sumber belajar yang bapak gunakan selama ini 

sudah efektif? 

Jawab: ya gimana ya pak, dibilang cukup ya belum sebenarnya. Kadang saya 

kasih materi ke siswa ada yang nyatet ada yang enggak. Mereka harusnya 

belajar sendiri di rumah atau asrama sehingga setelah di sekolah pas praktek 

atau ulangan bisa langsung ngikutin. 

Peneliti : apakah bapak mengetahui tentang metode belajar menggunakan e-learning? 

Jawab : e-learning menurut saya adalah cara belajar siswa dengan sistem online, 

dimana di dalam sistem itu terdapat berbagai macam konten yang mendukung 

pelajaran. 
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Transkrip Wawancara dengan guru 

SMK Bagimu Negeriku Semarang 

 

Hari, Tanggal   : Senin, 26 Mei 2015 

Informan  : Guru Produktif MM SMK Bagimu Negeriku Semarang 

Tempat   : Ruang Guru 

Uraian   : 

 Dalam kegiatan wawancara ini peneliti secara khusus menghadap guru produktif 

Multimedia. Wawancara dilaksanakan di ruang kerja beliau, adapun fokus wawancara ini 

adalah seputar penggunaan e-learning kelase. Pedoman wawancara sudah kami berikan 1 

hari sebelum wawancara untuk diperiksa dan dipahami. 

 

Peneliti : apakah bapak medukung adanya e-learning dalam mata pelajaran bapak? 

Jawab : iya saya sangat mendukung adanya media belajar e-learning ini 

karena membuat siswa menjadi lebih interaktif, selain itu juga memudahkan 

saya dalam mengoreksi jawaban, analisis juga mengontrol perkembangan 

siswa  

 

Peneliti : Bagaimana hasilnya setelah diterapakan e-learning sebagai sumber belajar 

siswa pada matapelajaran bapak? 

Jawab: nah itu.. ya lumayan lah mereka rata-rata sebagian besar nilai mereka 

naik, bahkan si Ronal dan Hasaja nilainya ikut bagus, padahal biasanya jarang 

mereka tuntas. 

Peneliti : adakah kesulitan dalam penggunaan e-learning? 

Jawab : tidak ada, penggunaannya sangat mudah, tampilannya juga familiar 

bagi saya, mirip facebook. 

 

Peneliti : Aktifitas apa saja yang ada pada sistem e-learning yang sudah bapak 

lakukan? 

Jawab: “membuat kelas, komunitas, posting materi, membuat soal pilihan 

ganda dan essay kemudian ada analisisnya juga itu yaa, jadi nggak ribet, buat 

forum diskusi, melihat grafik kemajuan siswa, cetak laporan hasil belajar terus 

apalagi ya.. chating sama siswa. itu sih..” 
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Peneliti : Mendukung proses KBM dikelas tidak? Jika iya, apa contoh hasilnya? Jika 

tidak, apa contoh hasilnya? 

Jawab: iya pasti, ya dari nilai-nilai siswa yang naik, terus siswa yang jarang 

tanya jadi mau bertanya. Mungkin karena sering chating- chating sama saya 

jadi merasa dekat. Hehehe 

 

Peneliti : Apa faktor pendukung dan penghambat selama penggunaan e-learning 

sebagai sumber pembelajaran kelas bapak? 

Jawab: jaringan. Sebenarnya jaringan disini sudah cukup lancar. Tapi ketika di 

akses bersamaan kadang suka lemot. Tapi di sisi lain siswa sebenarnya suka 

dengan cara belajar yang seperti ini.. gak di kelas terus.. pada bosen 

 

Peneliti : Apa harapan bapak dengan adanya e-learning sebagai sumber belajar bagi 

anak? 

Jawab: harapan saya.. e-learning ini di teruskan saja karena punya efek positif 

ke siswa. selain itu saya juga merasa terbantu untuk menyampaikan materi ke 

murid-murid. Sama jaringan di sini dipercepat lagi supaya e-learning ketika di 

akses bersama-sama bisa lancar. 

 

 

 

Transkrip Wawancara dengan Kepala IT 

SMK Bagimu Negeriku Semarang 

 

Hari, Tanggal   : Rabu, 13 Mei 2015 

Informan  : Kepala IT SMK Bagimu Negeriku Semarang 

Tempat   : Ruang Guru 

 

Peneliti : Selamat siang pak Yafet, saya dari unnes nama saya Arif. Mohon izin saya mau 

wawancara bapak penelitian saya yaitu tentang penerapan E-learning sebagai sumber 

belajar siswa disekolah ini.  

Jawab : baik. 
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Peneliti : kalau boleh tau, sudah berapa lama bapak menjadi admin IT di sekolah ini? 

Jawab : Sekitar 1,5 tahun. 

 

Peneliti : Kalau boleh tau sarana dan prasarana pendukung siswa itu apa saja pak disini ? 

Jawab: Emm.. ada komputer, LCD. Seperti itu jadi bisa lewat audio visual juga 

secara lisan. 

 

Peneliti : Jadi bisa  dikatakan untuk media pendukung di sini sudah cukup mumpuni 

begitu bapak? 

Jawab: sudah cukup memadai. 

 

Peneliti :Kalau dengan jaringan internetnya gimana pak? 

Jawab :Ya untuk jaringan internet memang karena kitan menggunakan Mikrotik 

jadi terkendala dengan sinyal, tapi kadang kala bisa cepat koneksinya jadi lancar, 

sehingga pembelajaran secara online bisa di atasi. 

 

Peneliti :Jadi untuk jaringan pada penerapan pembelajaran online itu sudah mampu kira-

kira? 

Jawab :Bisa, iya sudah mampu. 

 

Peneliti : Kalau boleh tau bapak, sudah pernah denger tentang e-learning belum? 

Jawab : Sudah pastinya. 

 

Peneliti : e-learning itu menurut sepengetahuan bapak itu apa? 

Jawab : Selain membantu media pembelajaran, e-learning sangat membantu 

ketika kami membentuk suatu kelompok kecil dalam kelas, dan memberikan kuis 

penilaian itu sudah dalam satu sistem, semuanya di olah dalam satu sistem, 

semuanya di olah dalam satu sistem. Jadi sangat membantu dan itu juga 

mengurangi kejenuhan anak-anak dalam proses belajar mengajar karena 

menggunakan perangkat begitu ya. 

 

Peneliti : bagaimana menurut bapak jika di terapkan e-learning di sekolah bapak? 

Jawab: sebenarnya sudah saya rencanakan lagi mengenai e-learning, dulu pernah 

saya mau terapkan tapi karena jam mengajar saya padat sekali jadi ya sampai 

sekarang belum saya lanjutkan. 
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Peneliti : Menurut bapak dari pihak siswa dan guru apakah sudah siap untuk menerapkan 

sistem e-learning? 

Jawab : Untuk secara keseluruhan masih belum siap karena tersangkut dengan 

SDM, jadi beberapa guru masih perlu di training, anak-anak maih perlu di 

kenalkan bagaimana, apa itu e-learning dan cara pemakaiannya. Dan yang sudah 

itu untuk jurusan RPL dan MM untuk jurusan lain sedikit kesulitan untuk 

mengajarinya. 

 

Peneliti : Disini saya melakukan penelitian bersama bapak Khusnul Khuliqi, disitu saya 

juga menerapakn sistem e-learning . kalau menurut bapak dari segi ampilan dan fitur 

bagaimana pak? Apakah sudah sesuai dengan standar untuk diterapkan dalam 

pembelajaran ataukan masih ada yang kurang? 

Jawab : Yaa sudah baik, sudah cukup. 

 

Peneliti : Menurut bapak faktor pendukung dan penghambat menerapakan sistem e-

learning dalam pembelajaran itu apa pak? 

Jawab : Pendukung itu sudah cukup mendukung. Penghambatnya hanya saja 

untuk mentoringnya. Jadwal untuk mentoringnya yang terkendalanya di situ. 

 

Peneliti : Apa harapan bapak kedepan terkait proses pembelajaran disekolah terutama 

terkait sistem e-learning karena dari data yang saya dapat, di perpustakaan sendiri siswa 

jarang datang karena dari segi buku-bukunya sendiri kurang memenuhi setiap jurusan 

yang ada. 

Jawab : Iya betul. Sebenarnya memang dari saya pribadi memang lebih baik 

maksimalkan e-learning itu karena selain mempermudah pengajar juga ada hal 

lain untuk siswa terapakan. Tapi karena tidak semua anak-anak itu memiliki 

perangkat untuk akses e-learning sehingga itu menjadi penghambat bagi kami 

sehingga untuk proses pembelajaran mungkin bisa di selingi saja atau sebagai 

selingan saja dan untuk pekerjaan rumah. 

 

Peneliti : Baik pak begitu saja wawancara dari saya, terimakasih atas waktu yang di 

berikan. Selamat siang pak. 

Jawab : Iya selamat siang. 
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Transkrip Wawancara dengan Waka Kurikulum 

SMK Bagimu Negeriku Semarang 

 

Hari, Tanggal   : Rabu, 20 Mei 2015 

Informan  : Waka kurikulum SMK Bagimu Negeriku Semarang 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 

 

Peneliti :  

selamat pagi pak, saya Arif dari UNNES, saya akan melakukan wawancara penelitian 

terkait skripsi saya yaitu implementasi e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar 

siswa di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Apakah bapak bersedia? 

 Jawab :  

bersedia. 

Peneliti :  

untuk pembelajaran di SMK Bagimu Negeriku Semarang ini metode apa yang umum di 

gunakan? 

 Jawab:  

metode-metode yang masih di gunakan di sini adalah metode ceramah, tapi untuk 

di sekolah kita sudah menggunakan LCD untuk semua kelas, kemudian juga 

diskusi lalu model-model praktek dan lain – lain. 

Peneliti: 

Untuk perpustakaan di sekolah bagaimana pak? 

 Jawab : 

 Ada 

Peneliti: 

Untuk koleksi buku diperpustakaan apakah sudah menunjang semua kompetensi keahlian 

pak? 

 Jawab : 

Untuk menunjang pelajaran-pelajaran umum sudah, hanya beberapa kompetensi 

materi sebetulnya memang buku-buku itu memang masih jarang terutama yang 

berhubungan dengan up to date untuk pembelajaran atau materi materi terkini, 

seperti yang di IT itu kan ilmunya terus up tu date kita buku-bukunya masih 

jarang. 

Peneliti: 

Jadi untuk matapelajaran produktif maksudnya pak? 
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 Jawab : 

 Iya benar, sudah ada sebagian tapi kita membutuhkan lebih banyak untu referensi. 

Peneliti: 

Untuk masalah e-learning, apa yang bapak ketahui tentang e-learning? 

 Jawab : 

e-learning kalau menurut saya lebih seperti kita belajar tidak hanya terpaku pada 

buku tapi kita bisa belajar lewat media salah satunya adalah komputer, tablet nanti 

mungkin atau mungkin android, jadi semuanya itu lebih ringkes jadi kita tidak 

perlu membawa buku banyak. 

Peneliti: 

Untuk kebijakan sekolah dalam penerapan e-learning itu apakah dulu sudah 

direncanakan? 

 Jawab : 

Kalau kebijakan sekolah ada, karena memang kedepannya kita akan menerapkan 

seperti itu, jadi mulai dari pelatihan, kemudian nanti juga dari sarana 

prasarananya termasuk internet dll akan terus di tambv   ah. Mungkin untuk saat 

ini hanya mampu beberapa tapi untuk kedepan nanti kita akan tambah terus. 

Peneliti: 

Untuk dukungan yang di berikan sekolah /yayasan dalam penerapan e-learning ini apa 

pak? 

 Jawab : 

Untuk dukungan ya semuanya mendukung, mulai dari material maupun spirit 

semua di dukung. 

Peneliti :  

Termasuk pendanaan untuk jaringan itu ya pak? 

 Jawab : iya pendanaan tetap di dukung, kita siapkan juga kedepan untuk ujian 

online. 

Peneliti : 

Untuk sarana prasarana di sini apakah sudah memenuhi kebutuhan pak?  

 Jawab :  

Secara minimum sudah, internet kemudian lab komputer, ada LCD di tiap-tiap 

kelas juga sudah. 

Peneliti : 

Untuk kesaipan guru dan siswa di sekolah ini apakah kira-kira sudah siap untuk 

melaksanakan sistem e-learning ini? 
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 Jawab :  

Untuk kesiapan secara keseluruhan saya rasa belum siap, namun bila di latih dan 

kalaupun itu tidak siap ya harus siap, karena buku itu satu-satunya tapi saya rasa 

kalau bisa e-learning itu semuanya bisa lebih mudah 

Peneliti : 

Saat ini saya bersama pak Luqi di jurusan Multimedia telah menerapkan sistem e-

learning sebagai sumber belajar siswa di jurusan multimedia dan sudah berjalan dengan 

baik, apa harapan bapak dengan adanya e-learning sebagai sumber belajar siswa di 

Sekolah ini? 

 Jawab :  

Harapannya siswa maupun guru nanti dalam tatap muka dalam KBM itu tidak 

terpaku pada satu buku atau satu sumber. Jadi dengan adanya e-learning itu nanti 

kita bisa ambil dari berbagai sumber dalam satu  materi itu selain sebagai materi 

pokok juga perlu banyak referensi, kemudian nanti harapannya SMK ini kan ada 

praktek kerja industri selama 6 bulan nah untu mendukung kegiatan seperti itu 

nah siswa selama praktik itu juga perlu belajar, nah nanti rencana kita akan pake 

model belajar jarak jauh tentunya dengan menggunakan e-learning ini. 

Peneliti : baik, terimakasih bapak untuk wawancara dan atas waktu yang di berikan. 

 Jawab : iya sama sama. 
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Transkrip Wawancara dengan Kepala Perpustakaan 

SMK Bagimu Negeriku Semarang 

 

Hari, Tanggal   : Senin, 25 Mei 2015 

Informan  : Kepala Perpustakaan SMK Bagimu Negeriku Semarang 

Tempat   : Ruang Perpustakaan 

 

Peneliti :  

Selamat siang pak fendi, saya akan melakukan wawancara penelitian terkait skripsi saya 

yaitu implementasi e-learning berbasis Kelase sebagai sumber belajar siswa di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang. Apakah bapak bersedia? 

 Jawab :  

 Iya silahkan. 

Peneliti :  

Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala perpustakaan? 

 Jawab : sudah sekitar 2 tahun. 

Peneliti :  

Untuk koleksi buku di perpustakaan?apakah sudah lengkap dan dapat menujang pada 

setiap jurusan yang ada? 

 Jawab :  

Kalau di katakan lengkap saya rasa belum, namun untuk mata pelajaran umum 

lebih lengkap dari mata pelajaran produktif. Hanya beberapa buku yang kita 

miliki untuk mata pelajaran produktif. 

Peneliti :  

Bagaimana dengan minat baca para siswa? 

 Jawab :  

Minat baca siswa jaman sekarang itu saya rasa cukup rendah. Perpustakaan kita 

ini cenderung sepi pengunjung. 

Peneliti :  

Seberapa sering siswa datang ke perpustakaan untuk meminjam atau membaca buku? 

 Jawab :  

 Ya sehari mungkin 10-15 orang 

Peneliti :  
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Menurut bapak apakah perpustakaan di sekolah ini sudah efektif bagi siswa? jika iya apa 

contohnya? Jika belum mengapa demikian? 

 Jawab :  

Saya rasa belum ya mas, karena dari koleksi buku di sini ya kurang terutama 

untuk matapelajaran produktif. Perlu ada tambahan koleksi buku yang banyak 

Peneliti :  

Disamping adanya perpustakaan, bagaimana menurut bapak dengan adanya e-learning 

sebagai sumber belajar siswa di sekolah? 

 Jawab :  

Menurut saya pembelajaran seperti itu yang saat ini di butuhkan oleh para siswa. 

siswa butuh banyak referensi dan materi untuk belajar terutama untuk mapel 

produktif. Dari e-learning itu mungkin para guru bisa memberikan materi-materi 

yang banyak dan up to date untuk para siswa, jadi dalam belajar siswa lebih di 

mudahkan. 

Peneliti :  

Apa harapan bapak dengan sumber belajar yang ada di sekolah  ini? 

 Jawab :  

Harapan saya ya pihak sekolah atau yayasan menambah koleksi buku-buku di 

perpustakaan supaya para siswa bisa belajar dengan materi yang cukup. Sehingga 

nantinya perpustakaan ini bisa ramai oleh para siswa yang akan meminjam buku 

dan guru dalam mengajar juga lebih enak karena siswanya punya bukupegangan 

sendiri-sendiri. 

 

 

 

Peneliti :  

Baik terimakasih pak sekian wawancara dari saya, terimakasih atas waktu dan  

kesempatan yang di berikan, semoga harapan bapak dapat cepat terkabul. Sekali lagi 

terimakasih, selamat siang pak. 

 Jawab : terimakasih, selamat siang mas. 
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Lampiran 9 

Instrumen Observasi 

Proses Perencanaan Implementasi e-learning 

No Indikator Pengamatan BS B CB KB TB 

1. Kondisi ruangan perpustakaan sekolah   √   

2.  Kelengkapan buku di perpustakaan    √  

3.  Minat baca siswa ke perpustakaan    √  

4.  
Kebijakan sekolah terhadap pengadaan e-

learning 
 √    

5.  
Kebijakan sekolah terhadap pendanaan e-

learning (jaringan) 
√     

6.  
Dukungan sekolah terhadap perencanaan e-

learning 
√     

7.  Sarana prasarana penunjang e-learning √     

8.  
Kondisi dan ketersediaan laboratorium 

komputer  
√     

9.  
Kemampuan guru dalam penggunaan 

komputer 
 √    

10.  
Kemampuan siswa dalam penggunaan 

komputer 
√     

11. 
Pemahaman guru terhadap metode 

pembelajaran e-learning 
 √    

12.  
Pemahaman siswa terhadap metode 

pembelajaran e-learning 
   √  

 

Keterangan : 

BS : Baik Sekali   KB : Kurang Baik 

TB : Tidak Baik   CB : Cukup Baik 

B : Baik 
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Instrumen Observasi 

Proses Pelaksanaan Implementasi e-learning 

No Indikator Pengamatan BS B CB KB TB 

1. 
Kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran e-learning 
 √    

2.  
Kemampuan guru dalam penguasaan 

penggunaan e-learning 
√     

3.  
Kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran e-learning 
 √    

4.  
Keaktifan siswa terhadap pembelajaran e-

learning 
√     

5.  
Kemampuan siswa dalam pengoperasian e-

learning 
√     

6.  
Situasi didalam ruang kelas saat pembelajaran 

e-learning 
 √    

7.  Materi dalam pembelajaran e-learning  √    

8.  
Kemampuan guru dalam membuat evaluasi 

berbasis e-learning 
 √    

9.  
Motivasi perserta didik dalam pembelajaran 

berbasis e-learning 
√     

10.   √    

 

Keterangan : 

BS : Baik Sekali   KB : Kurang Baik 

TB : Tidak Baik   CB : Cukup Baik 

B : Baik 
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Instrumen Observasi 

Evaluasi Implementasi e-learning 

No Indikator Pengamatan BS B CB KB TB 

1. Respon guru terhadap penerapan e-learning √     

2.  Respon siswa terhadap penerapan e-learning √     

3.  Respon sekolah terhadap penerapan e-learning √     

4.  Kesiapan guru terhadap penerapan e-learning   √   

5.  Kesiapan siswa terhadap penerapan e-learning  √    

6.  
Kesiapan sekolah terhadap penerapan e-

learning 
  √   

7.  Harapan terhadap e-learning √     

8.  
Hasil belajar siswa setelah di implementasikan 

e-learning 
 √    

9.  Tindak Lanjut Penerpan E-learning  √    

 

Keterangan : 

BS : Baik Sekali   KB : Kurang Baik 

TB : Tidak Baik   CB : Cukup Baik 

B : Baik 
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Lampiran 10 

ANALISIS TEMATIK PENELITIAN 

TUJUAN 

KHUSUS 
KATA KUNCI KATEGORI TEMA 

1. Perencanaan  

Implementasi E-

Learning Di SMK 

Bagimu Negeriku 

Kebijakan 

Kebijakan dan 

Dukungan Sekolah 

Dasar Perencanaan 

Implementasi E-

Learning Sebagai 

Sumber Belajar 

Dukungan 

Pendanaan 

Komputer Sarana Prasarana 

penunjang Laboratorium 

Pemahaman Guru Kompetensi Guru 

Minat baca  

Kondisi PSB Keterbatasan 

buku 

    

2. Implementasi 

Pelaksanaan 

Penggunaan E-

Learning Di SMK 

Bagimu Negeriku 

Materi Dari Guru 

Cara Belajar Siswa 

Metode Pembelajaran 

Sebelum Implementasi 

E-Learning 
Penggunaan Buku 

Catatan 

Tampilan 

Familiar 
Aktivitas Guru 

Penggunaan E-Learning 

Oleh Guru Membuat Forum 

Diskusi 

Lebih Interaktif 

Respon Siswa 

Penggunaan E-Learning 

Oleh Siswa 

Sumber Belajar 

Memadai 

Metode 

Menyenangkan 

Membaca Materi 

Aktivitas Siswa 
Tanya Jawab 

Ulanagan On 

Line 
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TUJUAN 

KHUSUS 
KATA KUNCI KATEGORI TEMA 

Tugas  

    

3. Evaluasi Dan 

Tindak Lanjut  

Implementasi E-

Learning Di SMK 

Bagimu Negeriku 

Kesiapan Guru 

Respon guru 

Kesiapan Guru Dalam 

Implementasi E-

Learning Sebagai 

Sumber Belajar 

SDM 

Efektif Dalam 

Belajar 

efektif dalam 

belajar 

Respon siswa 

Kesiapan Siswa Dalam 

Implementasi E-

Learning Sebagai 

Sumber Belajar 

Mudah 

Tidak bosan 

Lab komputer 

Respon sekolah  

Kesiapan Sekolah 

Dalam Implementasi E-

Learning Sebagai 

Sumber Belajar 

harus siap 

 
Respon guru,siswa, 

dan sekolah 

Dampak Penerapan E-

Learning  Dalam 

Pembelajaran 

Lemot 

Hambatan terhadap 

e-learning 

Kendala Penerapan E-

learning 
Mentoring  

Perangkat  

Teruskan 

Harapan terhadap 

e-learning 

Tindak Lanjut Penerpan 

E-learning 
Referensi 

Mempermudah  
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Lampiran 11 

Dokumentasi aktifitas dalam penggunaan e-learning 

 

 

Gambar 1 Tampilan Daftar Kelas 

 

Gambar 2 Berbagai materi yang sudah dibuat Guru 
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Gambar 3  Pemberian materi pelajaran kepada siswa 

 

 

Gambar 4 Pemberian tugas beserta penilaiannya 
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 Gambar 5 Tampilan soal, rata-rata nilai dan siswa yang mendapat nilai baik 

 

         Gambar 6 analisis butir soal (tingkat kesukaran dan prosentase jawaban 

siswa) 
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Gambar 7 Grafik hasil belajar siswa 
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Lampiran 12 

Laporan kemajuan siswa hasil cetak dari e-learning 
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Lampiran 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 

Dokumentasi penelitian 

 

 Pengenalan dan pelatihan e-learning kelase 

 

 

 Kegiatan wawancara dengan kepala IT 
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 Aktifitas siswa dalam penggunaan e-learning 
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 Kondisi perpustakaan  

 

 Kondisi sarana dan prasarana penunjang e-learning ( Lab Komputer dan jaringan ) 
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