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ABSTRAK 

Sari, Baiti Kharisma. 2015. “Evaluasi Penyelenggaraan E-learning dalam   

Pembelajaran di SMAN 8 Semarang”.  Skripsi.  Jurusan  Teknik    

Elektro: Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : 

Dr. Hari Wibawanto, M.T  

 

Penelitian  ini  tentang  Evaluasi  Penyelenggaraan E-learning dalam 

Pembelajaran di SMAN 8 Semarang.  Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  

berdasarkan  observasi  yang dilakukan di SMAN 8 Semarang menunjukkan 

adanya ketidaklancaran penyelenggaraan e-learning baik dari personal, sarana 

prasarana, serta belum optimalnya pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan e-learning. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  

sejauh  mana penyelenggaraan pembelajaran e-learning dilihat dari sudut evaluasi 

konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif-kualitatif. Model evaluasi yang digunakan  adalah model 

evaluasi CIPP (Konteks, Input, Proses dan Produk). Model ini dipilih karena 

peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pembelajaran dari sudut konteksnya, 

inputnya, proses penyelenggaraannya dan produk/hasil dari penyelenggaraan e-

learning tersebut. Penelitian  dilakukan  di SMA N 8 Semarang  dengan 4 

responden  yaitu Kepala Sekolah, Wakil kurikulum, 20 Guru dan 47 Siswa dengan 

menggunakan purposive sampling.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  

adalah  kuesioner/angket sebanyak  67 lembar angket dengan 50 butir pernyataan, 

wawancara dengan guru dan siswa, dan dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif-naratif persentase. Hasil  

penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pembelajaran e-learning 

di SMAN 8 Semarang  adalah  sebagai  berikut: persentase keefektifan 

pelaksanaan e-learning menunjukkan hasil yang  kurang efektif  dengan  rata-rata  

52,3%, persentase evaluasi terhadap penyelenggaraan e-learning dalam 

pembelajaran yang meliputi : penginputan materi, penginputan evaluasi, 

penginputan nilai rapor, penggunaan artikel siswa, pemberian pengumuman, 

peminatan siswa terhadap penyelenggaraan  e-learning, peminatan guru terhadap 

penyelenggaraan  e-learning, proses  pembelajaran e-learning keseluruhan dari 

siswa, proses  pembelajaran e-learning keseluruhan dari guru,  penyediaan sarana 

dan prasarana penyelenggaraan e-learning menurut siswa, penyediaan sarana dan 

prasarana penyelenggaraan e-learning menurut guru. Saran yang diberikan 

peneliti, dalam penggunaan e-learning harusnya lebih dioptimalkan dari semua 

personal yang terlibat dalam penyelenggaraan e-learning. 

 

Kata  Kunci  :  Evaluasi, Penyelenggaraan, Pembelajaran E-learning,  model 

evaluasi CIPP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah perkembangan dunia 

pendidikan pada bangsa tersebut. Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan 

yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah 

dan mengembangkan perilaku yang diinginkan. Menurut Crow and Crow (dalam 

Suharno, 2008:112), pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk 

persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang 

dialami individu dalam perkembangannya menuju tingkat kedewasaan. 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan adalah 

dengan melakukan inovasi pembelajaran. Pemanfaatan perangkat  teknologi  

informasi dan komunikasi, merupakan salah satu cara melakukan inovasi 

pembelajaran yang sesuai dan efektif. Hal ini perlu dilakukan karena dalam 

kegiatan pembelajaran inilah transfer berbagai kompetensi berlangsung. Sehingga 

akan meningkat pula prestasi belajar dari masing-masing siswa. Menurut  Oemar 

Hamalik  (2001:124),  prestasi  belajar siswa  ditentukan  oleh  faktor  bagaimana  

cara  mengajar  guru,  pendekatan  dan metode  yang  sesuai dalam  

menyampaikan  materi  pelajaran  serta sarana  atau  alat bantu  mengajar  yang  
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digunakan  dalam  proses  belajar  mengajar,  disamping  itu guru  hendaknya  

memperhatikan  asas-asas  pengembangan  kurikulum. 

Pembelajaran  baik  secara  tatap  muka,  e-learning,  maupun  kombinasi 

keduanya,  adalah  proses  yang  melibatkan  3  aktivitas  yang  saling  berkaitan  

satu sama  lain,  yakni: (1) aktivitas presentasi,  yaitu pemaparan  atau penyajian 

bahan pembelajaran,  (2)  aktivitas  interaksi,  yaitu  aktivitas  komunikasi  timbal  

balik antara  pembelajar  dengan  fasilitator  maupun  antar  pembelajar,  dan  (3)  

aktivitas evaluasi  yang  berfungsi  sebagai  pengukur  kemajuan  dan  

keberhasilan pembelajaran (Wibawanto, Hari 2012). 

Pengembangan  model pembelajaran  menuju  e-learning merupakan  suatu  

alternatif  dalam meningkatkan standar mutu pendidikan. E-learning merupakan 

satu pemanfaatan teknologi internet dalam pengelolaan pembelajaran dengan 

jangkauan yang luas. Pemanfaatan teknologi e-learning memerlukan  

pertimbangan yang matang, sehingga dapat memberikan manfaat untuk 

peningkatan kualitas hasil belajar. Analisis diperlukan menyangkut tersedianya 

hardware khususnya komputer  (dengan  jaringannya),  listrik, dan software-nya 

dan tersedianya sumber daya manusia (Guru, admin), bahan ajar yang siap di-

online-kan dan management course tools yang akan dipakai, dan lain sebagainya. 

Hal ini didasarkan  bahwa dalam  e-learning  kelangsungan  proses  pembelajaran  

secara  efektif  yang dihasilkan  dengan  cara menggabungkan  penyampaian  

materi  secara digital  yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar 

(Mayub, 2004:11). 
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Dalam  sebuah rancangan pembelajaran (desain instruksional) terdapat  

suatu  proses  untuk  memandu  pelaku (aktor)  untuk  mendesain,  

mengembangkan, menerapkan  konten  e-learning  dengan  memanfaatkan  

infrastruktur  dan  aplikasi  elearning yang tersedia. Pada tahap selanjutnya dalam 

implementasi  e-learning  terdapat tahap evaluasi  yang  dimanfaatkan  untuk  

merevisi atau  penyesuaian terhadap tahap-tahap sebelumnya. Desain 

instruksional  merupakan proses  dinamis  yang  dapat  berubah-ubah sesuai  

dengan  informasi  dan  evaluasi  yang diterima  bertujuan  untuk  memperbaiki  

hasil pembelajaran  peserta  didik  sehingga  tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Salah satu sekolah yang secara konsisten  ingin  meningkatkan  mutu  dan 

kualitas  pendidikan  dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  

adalah SMAN Aro Semarang. SMAN Aro Semarang merupakan sekolah yang 

telah mengembangkan model  pembelajaran e-learning. Pemanfaatan e-learning 

pada sebuah  institusi pendidikan menengah  sangat dibutuhkan  untuk  membantu  

guru dan siswa dalam meningkatkan  kualitas belajar mengajar.  Seperti telah  

diketahui,  dalam kegiatan belajar mengajar  di  sekolah ditemukan  kesulitan, 

keluhan, dari siswa maupun guru. contoh kesulitan siswa adalah siswa kurang bisa 

memahami materi karena kurangnya latihan-latihan atau tugas yang bisa 

mendukung untuk belajar. Sedangkan kesulitan guru antara lain: guru kesulitan 

untuk memberikan tugas ketika beliau sedang ada kegiatan di luar sekolah atau 

kegiatan mendadak. Dan keluhan yang dirasakan hampir semua siswa, mereka 

menginginkan inovasi pembelajaran baru yang bisa meningkatkan motivasi 

belajar.  



4 
 

 
 

Dengan memanfaatkan  e-learning,   media pembelajaran difungsikan 

sebagai pelengkap (komplemen) maupun tambahan (suplemen) kegiatan 

pembelajaran di sekolah, dapat mengatasi semua kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

dan guru, sehingga Guru bisa memberikan latihan-latihan yang bisa membantu 

siswa dalam memahami suatu materi, dan bisa tetap memberikan materi walaupun 

tanpa tatap muka. 

Pembelajaran merupakan usaha untuk membantu siswa agar mereka dapat 

belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator.  Keberhasilan  dalam  pembelajaran  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor, 

antara lain : materi yang diajarkan, kualitas mengajar yang dimiliki guru, minat dan 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran serta prasarana dan sarana yang tersedia di 

sekolah.  

Kualitas  guru  dapat  dilihat  dari  tingkat  keberhasilan  seorang  guru  dalam 

mengajar.  Seorang  guru  dituntut  memiliki  tujuan  untuk  membawa  anak  atau 

peserta  didik  ke arah  yang  lebih  baik  dalam  pencapaian  usaha  bersama.  

Seorang guru tidak hanya memberikan materi dan memberikan penilaian kepada 

siswanya, tetapi  guru harus sepandai mungkin memilih metode yang akan 

digunakan untuk menyampaikan  materi  yang  diharapkan  siswa  mampu  

mengerti  dan  dapat menerima materi dengan jelas.  Berdasarkan survei  yang telah 

dilakukan, dalam pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar di SMAN Aro 

Semarang, guru  menerapkan  metode  ceramah,  diskusi,  tugas  mandiri,  

presentasi dan observasi.  Metode  yang  digunakan  diperkuat  dengan  penggunaan  

e-learning.  Akan tetapi, tidak semua guru memanfaatkan e-learning tersebut.  
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Dari  segi  minat,  siswa  sangat antusias dengan adanya penyelenggaraan e-

learning, tapi sama halnya dengan guru, banyak dari sebagian siswa yang tidak 

memanfaatkan pembelajaran dengan e-learning untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, siswa hanya menggunakan e-learning untuk mengerjakan soal remidi 

ataupun soal-soal yang wajib dikerjakan di e-learning.  

Di  segi lain,  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sekolah  seperti  jaringan 

internet  kurang  dioptimalkan.  Hal  ini  terlihat  pada  kurang  dimanfaatkannya 

internet  sebagai  sumber  belajar.  Sekolah  sudah  memiliki perangkat lunak 

pengelola e-learning  namun belum  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  guru  

mata  pelajaran. Dengan  adanya  media  pembelajaran  e-learning  ini,  diharapkan  

proses  pembelajaran  menjadi  lebih  kondusif,  meningkatkan  minat  siswa,  serta 

dapat  mempertinggi  proses  belajar  siswa  dalam  pembelajaran  yang  pada 

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.  Hal ini 

dikarenakan  e-learning  menuntut siswa untuk bisa berinteraksi dengan internet, 

seperti  mengakses  informasi  yang  luas,  memunculkan  keaktifan  siswa  yang 

disebabkan tantangan, serta ketersediaan materi untuk pembelajaran. 

Selama  ini  belum  pernah  dilakukan  evaluasi  pembelajaran  e-learning di 

SMAN Aro Semarang. Pada tahun 2012, evaluasi pembelajaran e-learning pernah 

dilakukan di SMK Telkom  Sandy Putra Purwokerto dilakukan oleh Numiek 

Sulistyo Hanum (Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan PPs UNY). Di 

dalam penelitiannya, didapatkan hasil evaluasi cukup efektif dengan kecenderungan 

sebesar 69, 01%. Dengan adanya evaluasi, diharapkan  dapat diketahui  pelaksanaan  

pembelajaran  e-learning. Kegiatan  evaluasi yang peneliti gunakan mencakup dari 
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segi konteks, input, proses, produk (model evaluasi CIPP). Evaluasi atau  penilaian  

adalah  penentuan  pencapaian  tujuan  suatu program. Penilaian merupakan suatu 

bentuk sistem pengujian dalam penyelengaraan e-learning untuk mengetahui 

seberapa jauh siswa telah menguasai kompetensi dasar  yang  telah  dipilih  dan  

ditetapkan  oleh  guru  dalam  pembelajaran.  Dengan penilaian  dapat  diperoleh  

informasi  yang  akurat  tentang  penyelenggaraan pembelajaran  dan  keberhasilan  

belajar  siswa  diukur  dan  dilaporkan  berdasarkan pencapaian kompetensi tertentu 

(Oemar Hamalik 2003:55) 

Dari  semua  permasalahan  atau  kendala  yang  ada,  maka  peneliti  ingin 

mengkaji  secara  lebih  mendalam  tentang  evaluasi  penyelenggaraan e-learning 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembelajaran e-learning. Maka  dari  

itu,  peneliti  mengambil  judul  Evaluasi Penyelenggaraan E-learning dalam 

pembelajaran di SMAN Aro Semarang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  identifikasi  masalah  dalam 

penyelenggaraan e-learning di SMAN Aro Semarang yang  dapat diungkapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.      Keterbatasan sumber belajar berbasis teknologi komputer dan telekomunikasi. 

2.    Penyampaian materi  yang  sifatnya  aplikatif  atau  terapan  masih bersifat 

deskriptif – naratif.  

4.      Penggunaan internet belum optimal dalam pencarian sumber belajar. 

5.    Kurangnya ketertarikan, minat siswa dan guru dalam menggunakan  

pembelajaran e-learning.   



7 
 

 
 

 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan  hasil identifikasi masalah di atas  dan dengan 

mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian,  maka  penelitian  ini  dibatasi  

pada  evaluasi  penyelenggaraan e-learning  yaitu: (a) Evaluasi konteks yang 

meliputi gambaran lingkungan SMAN Aro Semarang, latar belakang dan tujuan 

diselenggarakannya e-learning;  (b)  Evaluasi  input  yang  meliputi  karakteristik  

guru  dan karakteristik siswa,  minat siswa dan minat guru dalam pembelajaran 

dengan e-learning serta prasarana dan sarana yang  tersedia  untuk  

penyelenggaraan e-learning; (c) Evaluasi proses yaitu perencanaan pembelajaran 

dan proses pembelajaran e-learning, yang meliputi: media, metode, sumber materi, 

aktivitas guru, aktivitas siswa (d)  Evaluasi  produk  yang  meliputi pencapaiaan  

hasil  perubahan yang terjadi pada masukan (input),  hasil meliputi : hasil 

pembelajaran, cost/benefit dalam penyelenggaraan e-learning, keefektifan 

pelaksanaan e-learning, dan  interaksi pembelajaran e-learning. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  apakah hal-hal yang mendukung 

dan hal-hal yang menghambat terselenggaranya e-learnig di SMAN Aro 

Semarang yang dikelompokkan  dalam  model evaluasi CIPP ( konteks, Input, 

Proses, Produk) yang terdiri dari : 

1.      Evaluasi konteks 

a. Bagaimana gambaran lingkungan SMAN Aro Semarang? 
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b. Apakah  latar belakang dan tujuan diselenggarakannya e-learning di 

SMAN Aro Semarang? 

 

 

2.      Evaluasi Input 

a.  Bagaimana  karakteristik  guru dan karakteristik siswa dalam 

penyelenggaraan e-learning ?  

b.    Bagaimana minat guru dan minat siswa terhadap penyelenggaraan e-   

learning? 

c.     Apakah  ketersediaan  sarana dan prasarana  di SMAN Aro Semarang  

telah  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan e-learning? 

3.      Evaluasi Proses 

a.    Bagaimana perencanaan pembelajaran yang menunjang terselenggaranya 

e-learning? 

b.  Bagaimana proses pembelajaran yang menunjang terselenggaranya e-

learning di SMAN Aro Semarang? 

4.       Evaluasi Produk 

          Bagaimana  pencapaian  hasil  evaluasi meliputi :  

a. Hasil pembelajaran e-learning? 

b. Hasil penganggaran dana e-learning? 

c. Interaksi pembelajaran e-learning ? 

d. Keefektifan pelaksanaan e-learning? 
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1.5 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  penelitian  ini  memiliki  tujuan 

untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan hal-hal yang menghambat 

terselenggaranya e-learnig di SMAN Aro Semarang yang dikelompokkan  dalam  

model evaluasi CIPP ( konteks, Input, Proses, Produk) yang terdiri dari : 

1.      Evaluasi konteks 

a. untuk mengetahui gambaran lingkungan di SMAN Aro Semarang yang 

bisa mempengaruhi terselenggaranya e-learning 

b. Untuk mengetahui  latar belakang dan tujuan di selenggarakannya e-

learning di SMAN Aro Semarang. 

2.      Evaluasi Input 

a.       Untuk mengetahui  karakteristik  guru  dan karakteristik siswa.  

b.     Untuk mengetahui minat siswa dan minat guru terhadap 

penyelenggaraan e-learning. 

c.     Untuk mengetahui  ketersedian  prasarana  dan  sarana  di SMAN Aro 

Semarang  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  pada  saat  kegiatan  

belajar mengajar berlangsung. 

3.      Evaluasi Proses 

a.  Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran yang menunjang 

terselenggaranya e-learning di SMAN Aro Semarang. 

b. Untuk mengetahui proses pembelajaran yang  menunjang 

terselenggaranya e-learning di SMAN Aro Semarang. 

4.       Evaluasi Produk 
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          Untuk mengetahui  pencapaian  hasil  evaluasi meliputi :  

a. Hasil pembelajaran e-learning 

b. Hasil penganggaran dana e-learning 

c. Interaksi pembelajaran e-learning  

d. Keefektifan pelaksanaan e-learning 

1.6 Manfaat Penulisan 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Kegunaan teoritis 

a. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan baru  tentang  pemanfaatan  internet khususnya  e-

learning sebagai  sarana  pembelajaran  di SMAN Aro Semarang pada 

khususnya dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. 

b.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  

masukan dalam  pengembangan  penelitian  selanjutnya  khususnya  

tentang evaluasi penyelenggaraan e-learning sebagai sarana media 

pembelajaran di sekolah. 

1.6.2 Kegunaan praktis 

a. Bagi Siswa, dengan  adanya  pengevaluasian e-learning ini  

memberikan motivasi,  pengetahuan  dan  pengalaman  kepada  siswa  

untuk  lebih giat dan semangat lagi dalam menggunakan e-learning. 

b.      Bagi  Guru,  dapat  memberikan  informasi  sebagai acuan agar bisa 

lebih mengoptimalkan lagi dalam penggunaan e-learning 
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c.    Bagi  sekolah,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  

motivasi pembaharuan dalam upaya pengembangan media 

pembelajaran  berbasis CAI (Computer Assited Instruction). Serta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 

bagi banyak pihak terkait evaluasi penyelenggaraan e-learning di 

SMAN Aro Semarang. Bahwa dengan hasil pengevaluasian yang 

dilakukan dapat diambil beberapa keputusan meliputi:  keputusan 

untuk melanjutkan penyelenggaraan e-learning tanpa perbaikan, 

keputusan untuk melanjutkan penyelenggaraan e-learning dengan 

pebaikan atau keputusan pemberhentian penyelenggaraan e-learning. 

c. Bagi  Universitas,  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  

dan menambah referensi di perpustakaan pusat Universitas.  

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:  

bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.   

1. Pada  bagian  awal  skripsi  ini  berisi  halaman  judul,  abstrak,  

lembar  

pengesahan,  motto  dan  persembahan,  kata  pengantar,  daftar  isi,  

dan daftar lampiran. 

2. Pada bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB  I  :  Pendahuluan,  berisi:  latar  belakang,  identifikasi masalah, 

rumusan  masalah,  batasan masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  

penelitian,  dan  sistematika  penulisan skripsi. 
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BAB  II  :  Landasan  teori,  berisi  materi -materi  yang  mendukung  dalam  

penelitian,  antara  lain  :  pengertian  pembelajaran,  e-learning,  hasil 

belajar, minat siswa, evaluasi program dan  kerangka berfikir. 

BAB III  :  Metode  penelitian, berisi  : metodologi penelitian yang terdiri 

dari  

karakteristik  penelitian,  pelaksanaan penelitian,  metode  pengumpulan  

data, penentuan validitas,  metode analisis data,  dan kriteria tingkat 

kepercayaan penelitian. 

BAB  IV  :  Hasil  penelitian  dan  pembahasan,  berisi  semua  hasil  

penelitian  

yang dilakukan dan pembahasannya. 

BAB V  :  Penutup, berisi simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan  

saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan simpulan.  

3.       Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran –  

lampiran yang mendukung dalam penulisan skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan  

sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar.  Pembelajaran merupakan  

bantuan  yang  diberikan  pendidik  agar  dapat  terjadi  proses pemerolehan  ilmu  

dan  pengetahuan,  penguasaan  kemahiran  dan  tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik  (Arends, 2007). 

Menurut Gagne  dalam buku  Achmad  Rifa’i  RC  (2009:  192),  

pembelajaran  merupakan  serangkaian  peristiwa  eksternal  peserta  didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan  peserta  didik  memproses  informasi nyata dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi antara pendidik dengan  peserta  didik,  atau  antar  peserta  

didik.  Dalam  proses  komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan 

dapat pula secara nonverbal, seperti  penggunaan  media  komputer  dalam  

pembelajaran.  Namun demikian apapun media yang digunakan dalam 

pembelajaran itu, esensi pembelajaran  adalah  ditandai  oleh  serangkaian  

kegiatan  komunikasi. Komunikasi  dalam  pembelajaran  ditujukan  untuk  

membantu  proses belajar. 
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2.2 Media Pembelajaran 

Media  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  belajar  

mengajar. Istilah  media  merupakan  bentuk  jamak  dari  medium  yang  secara  

harfiah  berarti tengah, perantara atau pengantar (Azhar Arsyad, 2004). Secara 

lebih khusus,  pengertian  media  dalam  proses  belajar  mengajar  cenderung  di  

artikan sebagai  alat-alat  grafis,  photografis,  atau  elektronis  untuk  menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal (Azhar Arsyad, 

2004).  

Pada  pembahasan  tentang  media,  istilah  media  pendidikan  dan media 

pembelajaran pada beberapa literatur menunjukkan makna  yang sama dan dapat 

digunakan secara bergantian (Yusufhadi  Miarso, 2004).  Gagne  dalam Yusufhadi 

Miarso  (2004),  menyatakan  bahwa  media  pendidikan  adalah  berbagai  jenis 

komponen dalam lingkungan siswa  yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Sementara  itu  Briggs  mengemukakan  bahwa  media  pembelajaran  adalah  

sarana untuk  memberikan  perangsangan  bagi  yang  belajar  agar  proses  belajar  

terjadi. Selanjutnya  Yusufhadi  Miarso  (2004)  menyatakan  bahwa  media  

pembelajaran adalah  segala  sesuatu  yang  digunakan  untuk  menyalurkan  

pesan  serta  dapat merangsang  pikiran,  perasaan,  perhatian,  dan  kemauan  

siswa  sehingga  dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, 

bertujuan dan terkendali 

Secara umum,  media pembelajaran mempunyai kegunaan-kegunaan 

sebagai berikut (Yusufhadi Miarso, 2004) : 
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a. Media  mampu  memberikan  rangsangan  yang  bervariasi  kepada  

otak, sehingga otak dapat berfungsi secara optimal.  

b.    Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

siswa. Kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan 

pengalaman yang dimiliki. Ketersediaan buku dan bacaan lain,  

kesempatan bepergian dan sebagainya adalah  faktor  yang  

menentukan  kekayaan pengalaman  anak. Jika dalam 

mengkongkritkan suatu materi ajar, siswa tidak mungkin untuk 

dibawa ke objek yang dipelajari maka objek yang dibawa ke siswa 

melalui media. 

c.       Media dapat melampaui batas ruang kelas.  

d.       Media  memungkinkan  adanya  interaksi  langsung  antara  siswa  

dan  

          lingkungannya. 

e.      Media  menghasilkan  keseragaman  pengamatan. Pengamatan  yang 

dilakukan bisa bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang 

dimaksudkan oleh guru. 

f. Membangkitkan keinginan dan minat baru. 

g.      Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

h.    Media  memberikan  pengalaman  yang  integral  (menyeluruh)  dari  

sesuatu yang  kongkrit  maupun  abstrak.  Sebuah  film  atau  

serangkaian  foto  dapat memberikan  imajinasi  yang  kongkret  

tentang  wujud,  ukuran,  lokasi,  dan sebagainya. 



16 
 

 
 

i.    Media memberikan kesempatan untuk belajar mandiri, pada tempat, 

waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. 

j.       Media  meningkatkan  kemampuan  keterbacaan  baru  (new  literacy)  

yaitu kemampuan  untuk  membedakan  dan  menafsirkan  objek,  

tindakan,  dan lambang  yang  tampak,  baik  yang  dialami  maupun  

buatan  manusia  yang terdapat dalam lingkungan. 

k. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan 

meningkatkan kesadaran akan dunia sekitar. 

l. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri siswa maupun 

guru. Perkembangan  media  pembelajaran  mengikuti  perkembangan  

teknologi. 

2.3 E-learning  

2.3.1 Pengertian  

E-learning  merupakan sebuah  bentuk  teknologi  informasi  yang 

diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia  maya. Istilah  e-

learning  lebih  tepat ditujukan  sebagai  usaha  untuk  membuat sebuah 

transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi 

ke dalam bentuk  digital  yang  dijembatani  teknologi internet (Munir, 

2009: 169). 

Sedangkan  menurut  Rusman  dkk (2011: 264)  e-learning  memiliki 

karakteristik, antara lain  (a)  interactivity  (interaktivitas); (b) independency  

(kemandirian);  (c)  accessibility (aksesibilitas); (d) enrichment (pengayaan). 
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Soekartawi (2008) menyebutkan bahwa e-learning atau electronic 

learning kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi 

masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang 

sedang berkembang. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda  

dengan e-learning,  namun  pada  prinsipnya  e-learning adalah  

pembelajaran  yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. 

2.3.2 E-learning Berbasis Web 

Learning Management System (LMS) diciptakan pada tahun 1999 

sebagai aplikasi e-learning berbasis web. Learning Management 

System (LMS) adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan 

administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar 

mengajar dan kegiatan secara online (terhubung ke internet),  e-learning dan 

materi-materi pelatihan, dan semua itu dilakukan dengan online (Ellis, 

2009). 

Learning Management System (LMS) adalah perangkat lunak yang 

digunakan untuk membuat materi perkuliahan on-line berbasiskan web dan 

mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya. Di dalam Learning 

Management System (LMS) juga terdapat fitur-fitur yang dapat memenuhi 

semua kebutuhan dari pengguna dalam hal pembelajaran. Contohnya e-

learning moodle, edmodo dan sycologi. E-learning berbasis web merupakan 

alternatif pendidikan yang sering digunakan oleh para pendidik dan 

pembelajar di dunia sekarang ini.  Banyak pendidikan yang dilaksanakan 

atau dilakukan di web ini dengan bertujuan untuk pendidikan jarak jauh. 
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Bentuk pembelajarannya pun beragam, ada yang berupa e-book, video, web 

atau blog, jejaring sosial, dan lain-lain, yang tentu saja mempermudah 

manusia mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkannya. 

2.3.3 Perencanaan Pembelajaran E-learning 

Perencanaan  pembelajaran  pada  dasarnya merupakan gambaran 

mengenai beberapa aktivitas  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan pada  

saat  berlangsungnya proses  pembelajaran. Dengan  demikian  dapat  

disimpulkan,  aplikasi  perencanaan  pembelajaran  yang  berbasis  e-

learning  memuat  rencana, perkiraan dan  gambaran  umum  kegiatan  

pembelajaran dengan  memanfaatkan  jaringan  komputer, baik  intranet  

maupun  internet.  Lingkup perencanaan  pembelajaran  meliputi  empat 

komponen  utama,  yaitu  tujuan,  materi  atau bahan  ajar,  kegiatan  belajar  

mengajar,  dan evaluasi.   

2.3.4 Perancangan dan Pembuatan Materi E-learning 

Menurut  Slameto  (2010:  2),  dalam proses  pembelajaran  konten  

memegang peranan penting karena langsung berhubungan dengan  proses  

pembelajaran  peserta  (siswa). Konten  merupakan  obyek  pembelajaran  

yang menjadi  salah  satu  parameter  keberhasilan  elearning  melalui  jenis,  

isi  dan  bobot  konten. Sistem e-learning harus dapat:  

1.     Menyediakan  konten  yang  bersifat teacher-centered  yaitu  konten  

instruksional yang bersifat prosedural, deklaratif serta terdefinisi 

dengan baik dan jelas; 
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2. Menyediakan  konten  yang  bersifat learner-centered  yaitu  konten  

yang menyajikan hasil (outcomes) dari instruksional yang terfokus 

pada pengembangan kreatifitas  dan  memaksimalkan  kemandirian;  

3      Menyediakan  contoh  kerja  (work example)  pada  material  konten  

untuk mempermudah  pemahaman  dan  memberikan kesempatan 

untuk berlatih;  

4. Menambahkan  konten  berupa  games edukatif sebagai media berlatih 

alat bantu pembuatan pertanyaan. Beberapa  prinsip  membuat  situs  

pembelajaran  atau  website  e-learning  menurut Munir (2009: 191) 

antara lain:  

1.      Merumuskan tujuan pembelajaran; 

2.      Mengenalkan materi pembelajaran; 

3.   Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk 

mempelajari materi pembelajaran; 

4. Memberikan  bantuan  dan  kemudahan bagi  pembelajar  untuk  

mengerjakan tugas-tugas  dengan  perintah  dan  arahan yang jelas; 

5.      Materi  pembelajaran  yang  disampaikan sesuai  standar  yang berlaku 

secara umum, serta  sesuai  dengan tingkat perkembangan pembelajar; 

6.   Materi pembelajaran disampaikan dengan sistematis dan mampu 

memberikan motivasi  belajar,  serta  pada  bagian  akhir setiap  materi  

pembelajaran  dibuat rangkumannya; 
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7.    Materi  pembelajaran  disampaikan  sesuai dengan  kenyataan,  

sehingga  mudah  dipahami,  diserap,  dan  dipraktekkan  langsung 

oleh pembelajar; 

8. Metode  penjelasannya  efektif,  jelas,  dan mudah dipahami oleh 

pembelajar dengan disertai ilustrasi, contoh dan demonstrasi; 

9.     Sebagai  alat  untuk  mengetahui  keberhasilan  pembelajaran,  maka  

dapat dilakukan  evaluasi  dan  meminta  umpan balik (feedback) dari 

pembelajar. 

2.3.5 Penyampaian Pembelajaran E-learning 

Pembelajaran  dengan  e-learning  merupakan  pembelajaran  dengan  

memanfaatkan teknologi  internet  untuk  meningkatkan lingkungan  belajar  

dengan  konten  yang  kaya dengan  cakupan  yang  luas.  E-learning 

merupakan  pemanfaatan  media  pembelajaran menggunakan  internet,  

untuk  mengirimkan serangkaian  solusi  yang  dapat  meningkatkan 

pengetahuan  dan  keterampilan.   

Setiap metode pembelajaran harus mengandung rumusan 

pengorganisasian bahan pelajaran, strategi penyampaian, dan pengelolaan 

kegiatan dengan memperhatikan faktor tujuan belajar, hambatan belajar, 

karakteristik siswa,  agar  dapat  diperoleh  efektivitas,  efisiensi,  dan  daya  

tarik  pembelajaran (Yusufhadi Miarso, 2004: 550). 
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2.4 Fungsi dan Manfaat E-learning 

2.4.1 Fungsi E-learning 

Terdapat 3 fungsi e-learning dalam kegiatan  pembelajaran didalam 

kelas yaitu : 

1) Suplemen (tambahan) 

E-learning berfungsi sebagai suplemen (tambahan), yaitu : peserta 

didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan 

materi e-learning atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban / 

keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi e-learning. 

Sekalipun sifatnya operasional, peserta didik yang memanfaatkannya 

tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. 

2) Komplemen (pelengkap) 

E-learning berfungsi sebagai komplemen (pelengkap), yaitu : 

materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pelajaran yang 

diterima peserta didik di dalam kelas. Di sini berarti materi e-learning 

diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement (penguatan) atau 

remedial bagi peserta didik didalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

konvensional. 

3) Substitusi (pengganti) 

E-learning berfungsi sebagai substitusi (pengganti), yaitu : peserta 

didik boleh memilih beberapa model pembelajaran yang ditawarkan 

oleh guru, dan salah satunya dengan model pembelajaran e-learning 

yang akan dijadikan pengganti pembelajaran konvensional. 
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2.4.2 Manfaat E-learning 

Manfaat e-learning menurut Bates dan Wulf  (Siahaan, 2003), terdiri 

atas empat hal, sebagai berikut : 

1)  Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik  dan  

pendidik atau instruktur (enhance interactivity) 

2) Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan 

kapan saja (time and place flexibility) 

3) Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to 

reach a global audience) 

4) Mempermudah pembaruan dan penyimpanan materi pembelajaran ( 

easy updating of content as well as archivable capabilities) 

2.5 Minat Siswa 

Ada  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  tentang 

pengertian minat, antara lain: 

a)   Minat  adalah  kecenderungan  hati  yang  tinggi  terhadap  sesuatu,  

gairah, perhatian, keinginan, kesukaan (Depdiknas, 2002). 

b)   Minat  adalah  suatu  keadaan  mental  yang  menghasilkan  respon  

terarah  pada suatu situasi atau obyek tertentu  yang menyenangkan 

dan memberi kepuasan kepadanya ( Setiawan, 1993: 61). 

c)   Minat  adalah  suatu  rasa  lebih  suka  dan  rasa  keterikatan  pada  

suatu  hal  atau aktivitas, tanpa ada  yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya  adalah penerimaan akan  suatu  hubungan  antara  diri  

sendiri  dengan  sesuatu  diluar  diri  (Slameto, 2010: 180). 
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d)    Minat  adalah  dorongan  yang  timbul  karena  seseorang  tertarik  

pada  obyek tertentu (Woodworth dalam Bimo Walgito, 2003: 234). 

e)   Minat  merupakan  sumber  motivasi  yang  mendorong  orang  untuk  

melakukan apa yang mereka inginkan (Elizabet, 1999: 114). 

Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  minat  adalah 

kecenderungan yang tinggi untuk  merasa tertarik, suka dan senang serta sebagai 

sumber  pendorong  atau  motivasi  untuk  memperhatikan  sesuatu.  Hal  itu  

dimulai dengan  adanya  unsur  pengenalan,  kemauan  dan  emosi  terhadap  suatu  

kegiatan atau  pekerjaan.  Kemauan  ini  benar-benar  tumbuh  dari  dalam  hati  

nuraninya sendiri  tanpa  adanya  paksaan  dari  orang  lain  dan  pada  akhirnya  

dapat mengarahkan seseorang kepada suatu pilihan tertentu. Dibawah  ini  

dijelaskan  beberapa  faktor  yang  dianggap  dominan mempengaruhi minat 

seseorang, yaitu antara lain: 

a) Perasaan Tertarik 

b) Perhatian  

c) Perasaan Senang  

d) Harapan 

e) Kebutuhan 

f) Motivasi atau Dorongan 

g) Kemauan 

h) Konsentrasi 
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2.6 Hasil Belajar 

2.6.1 Belajar 

Belajar adalah perubahan, relatif permanen pada perilaku,  

pengetahuan dan  kemampuan  berfikir  yang  diperoleh  karena  

pengalaman.  Pengalaman tersebut  dapat  diperoleh  dengan adanya 

interaksi antara  seseorang  dengan lingkungannya  (Sardiman,  2008).  

Sementara  itu  Spears (dalam Sardiman, 2008) mengemukakan bahwa 

belajar adalah mengobservasi,  membaca, meniru, mencoba sesuatu sendiri, 

mendengar, dan mengikuti perintah. 

2.6.2 Definisi Hasil Belajar 

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 (Sudjana, 

Nana 2005). Sudjana, Nana (2005) mengatakan bahwa hasil belajar itu 

berhubungan dengan  tujuan  instruksional  dan  pengalaman  belajar  yang  

dialami  siswa, sebagaimana yang ditunjukkan dalam bagan di bawah ini :  

   Tujuan Instruksional 

            A             c  

        Pengalaman                                    hasil belajar 

            Belajar                        B  

 

Gambar 1. Hubungan Tujuan Instruksional, Pengalaman Belajar,  dan Hasil 

Belajar 

Bagan  ini  menggambarkan  unsur  yang  terdapat  dalam  proses  

belajar  mengajar. Hasil belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan 
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instruksional dan  pengalaman  belajar.  Adanya  tujuan  instruksional  

merupakan  panduan  tertulis  akan  perubahan  perilaku  yang  diinginkan  

pada  diri  siswa  (Nana Sudjana, 2005), sementara pengalaman belajar 

meliputi apa-apa yang dialami siswa  baik  itu  kegiatan  mengobservasi, 

mengobservasi,  membaca,  meniru, mencoba  sesuatu  sendiri,  mendengar,  

mengikuti  perintah  (Sardiman, 2008). 

Sistem pendidikan nasional dan rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler  maupun  tujuan  instruksional  pada  umumnya  

menggunakan klasifikasi hasil belajar Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan  hasil  belajar  intelektual  yang  terdiri  

dari  enam  aspek,  yakni: knowledge  (pengetahuan),  comprehension  

(pemahaman),  aplikasi,  analisis, sintesis,  dan  evaluasi.  Kedua  aspek  

pertama  disebut  kognitif  tingkat  rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan  dengan  sikap  

yang  terdiri  dari  lima  aspek,  yakni:  penerimaan, jawaban  atau  reaksi,  

penilaian,  organisasi,  dan  internalisasi.  Ranah psikomotoris  berkenaan  

dengan  hasil  belajar  keterampilan  dan  kemampuan bertindak  yang 

terdiri atas enam aspek,  yakni: gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan  

kompleks,  dan  gerakan  ekspresif  dan  interpretatif  (Sudjana, 2005).  

Menurut  Oemar Hamalik  (2001:155),  hasil belajar didefinisikan 

sebagai “suatu proses  terjadinya  perubahan tingkah laku pada diri siswa, 
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yang dapat diamati dan  diukur  dalam  bentuk  perubahan  pengetahuan  

sikap  dan  ketrampilan”. Perubahan tersebut dapat  diartikan  terjadinya 

peningkatan dan pengembangan  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  

sebelumnya,  misalnya  dari  tidak  tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan 

menjadi sopan, dan sebagainya. 

Hasil  belajar  merupakan  hasil  kegiatan  belajar  siswa  yang 

menggambarkan  ketrampilan  atau  penguasaan  siswa  terhadap  bahan  

ajar. Hasil  belajar  biasanya  dinyatakan  dengan  nilai  tes  atau  angka  

nilai  yang diberikan  oleh  guru.  Tes  yang  digunakan  untuk  menentukan  

hasil  belajar merupakan  suatu  alat  untuk  mengukur  aspek-aspek  tertentu  

dari  siswa. (Dimyati dan Mudjiono, 2009:256-259) 

Hasil  belajar  dalam  pendidikan,  khususnya  dalam  proses  belajar 

mengajar  mempunyai  beberapa  fungsi,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  

W.S. Winkel, yang dikutip oleh Nana Sudjana (2004:142) sebagai berikut: 

1)   Hasil  belajar  sebagai  indikator  kualitas  dan  kuantitas  

pengetahuan  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. 
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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  di ukur adalah perubahan pada tingkat kognitifnya saja. 

Syaiful  Bahri  Djamarah  (2003)  menyatakan  bahwa  berhasil  atau 

tidaknya  seseorang  dalam  belajar  disebabkan  oleh  faktor  yang  berasal  

dari  dalam diri individu dan faktor dari luar individu. 

2.6.3 Jenis-Jenis Hasil Belajar 

Bloom  (dalam  Yowanita  Dwi  Irwanti,  2011)  membagi  hasil  

belajar  

dalam tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotoris. 

1)   Ranah kognitif 

Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari  

enam  aspek,  yakni  pengetahuan  (knowledge),  pemahaman,  

aplikasi,  

analisis, sintesis dan evaluasi.  

2)   Ranah afekif 

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. 
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3)   Ranah psikomotoris 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill)  

dan kemampuan bertindak individu. 

2.7 Evaluasi Program 

2.7.1 Pengertian  

Evaluasi  program  merupakan  alat indikator  untuk  menilai  

pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan  serta  menilai proses  

pelaksanaan  mengajar  secara  keseluruhan.  Evaluasi  bukan  hanya  

sekedar menilai  suatu  aktivitas  secara  spontan  dan insidental,  melainkan  

merupakan  kegiatan untuk  menilai  sesuatu  secara  terencana, sistematik,  

dan  terarah  berdasarkan  tujuan yang jelas (Rusman dkk, 2011: 42). 

Makna dari evaluasi program itu sendiri mengalami proses 

pemantapan. Definisi yang terkenal untuk evaluasi program dikemukakan 

oleh Ralph Tyler, yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses 

untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan 

(Tyler, 1950). Defini yang lebih bisa diterima masyarakat luas dikemukakan 

oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam 

(1971). Mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. 

Sehubungan dengan definisi tersebut The Standford Evaluation Consortium 

Group menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, 

evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program 

(Stufflebeam, 1982). 
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Kegiatan evaluasi program pembelajaran  e-learning  dapat  dilihat  

dari  segi peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan, lingkungan  belajar,  

dan  pengaruhnya. Evaluasi pelaksanaan e-learning merupakan proses 

menganalisis  kualitas  proses  pembelajaran  berbasis  web  (e-learning)  

dan  sejauh mana  ketercapaian  dari  proses  e-learning tersebut untuk dapat  

dirasakan para pebelajar. Pelaksanaan  evaluasi  dilakukan  sebagai bentuk 

penilaian terhadap berbagai komponen yang terdapat pada e-learning. 

2.7.2 Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem 

pembelajaran 

1. program pembelajaran, yang meliputi: tujuan pembelajaran  umum 

atau kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, sumber belajar, lingkungan dan penilaian proses 

dan hasil belajar. 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran, meliputi: kegiatan belajar mengajar, 

guru, peserta didik. 

 

2.7.3 Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian 

proses dan hasil belajar 

1. Sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, bakat, yang meliputi: 

bagaimana sikap peserta didik terhadap guru, mata pelajaran, orang 

tua, suasana sekolah, lingkungan, metode, media, dan penilaian. 

2. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan pelajaran, 

yang meliputi: mengetahui dan memahami tugas-tugasnya sebagai 
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warga negara, warga masyarakat dan warga sekolah, mengetahui dan 

memahami materi yang diajarkan, serta memahami hukum-hukum 

dalam suatu mata pelajaran. 

3. Kecerdasan peserta didik, yang meliputi: peserta didik sampai taraf 

tertentu sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

dalam mata pelajaran, dan upaya guru dalam meningkatkan 

kecerdasan peserta didik. 

4. Perkembangan jasmani/ rohani, yang meliputi: jasmani peserta didik 

sudah berkembang secara harmonis, kecakapan dasar dalam olahraga 

dan membiasakan hidup sehat. 

5. Keterampilan, yang meliputi: peserta didik terampil membaca, 

menulis dan berhitung. Serta terampil dalam menggambar dan 

olahraga. 

2.7.4 Tujuan Evaluasi Program 

Menurut Mulyatiningsih, Endang  (2011:  114-115),  evaluasi  

program dilakukan dengan tujuan untuk: 

a.   Menunjukkan  sumbangan  program  terhadap  pencapaian  tujuan 

organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program  

yang sama ditempat lain. 

b.   Mengambil  keputusan  tentang  keberlanjutan  sebuah  program,  

apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.Dilihat  

dari  tujuannya,  yaitu  ingin  mengetahui  kondisi  sesuatu,  maka 

evaluasi  program  dapat  dikatakan  merupakan  salah  satu  bentuk  
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penelitian evaluatif.  Oleh  karena  itu,  dalam  evaluasi  program,  

pelaksana berfikir  dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan 

penelitian. Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan 

evaluasi program adalah sebagai berikut: 

a.    Dalam  kegiatan  penelitian,  peneliti  ingin  mengetahui  gambaran 

tentang  sesuatu  kemudian  hasilnya  dideskripsikan,  sedangkan  

dalam evaluasi  program  pelaksanan  ingin  menetahui  seberapa  

tinggi  mutu atau  kondisi  sesuatu  sebagai  hasil  pelaksanaan  

program,  setelah  data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria 

atau standar tertentu. 

b.   Dalam  kegiatan  penelitian,  peneliti  dituntut  oleh  rumusan  masalah 

karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam 

evaluasi  program  pelaksanan  ingin  mengetahui  tingkat  

ketercapaian tujuan  program,  dan  apabila  tujuan  belum  tercapai  

sebagaimana ditentukan, pelaksanan ingin mengetahui letak 

kekurangan itu dan apa sebabnya. 

Dengan  adanya  uraian  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  evaluasi  

program merupakan penelitian evaluatif. Pada  dasarnya  penelitian  

evaluatif dimaksudkan untuk  mengetahui  akhir  dari  adanya  kebijakan,  

dalam  rangka  menentukan rekomendasi  atas  kebijakan  yang  lalu,  yang  

pada  tujuan akhirnya  adalah  untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 
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2.7.5 Model Evaluasi Program 

Model-model  evaluasi  yang  satu  dengan  yang  lainnya  memang  

tampak bervariasi,  akan  tetapi  maksud  dan  tujuannya  sama  yaitu  

melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan 

dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya  informasi  yang  terkumpul  

dapat  diberikan kepada  pengambil keputusan agar dapat dengan  tepat  

menentukan  tindak  lanjut  tentang  program yang sudah di evaluasi.  

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto 

dan Cepi  Safruddin  Abdul  Jabar  (2009:  40 ),  membedakan  model  

evaluasi  menjadi delapan, yaitu: 

a.   Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. 

b.   Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven. 

c.   Formatif  Summatif  Evaluation  Model, dikembangkan  oleh  Michael 

Scriven. 

d.   Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

e.   Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

f.   CSE-UCLA  Evaluation  Model, menekankan  pada  “kapan”  evaluasi 

dilakukan. 

g.   CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam. 

h.   Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus.  

Pemilihan  model  evaluasi  yang  akan  digunakan  tergantung  pada  

tujuan evaluasi.  Dalam  pelaksanaan  evaluasi  program  e-learning dalam 

pembelajaran    digunakan  pendekatan  system.  Pendekatan  system  adalah  
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pendekatan yang  dilaksanakan  dalam  mencakup  seluruh  proses  

pendidikan  yang dilaksanakan. 

2.7.6 Evaluasi Program Model CIPP 

Metode CIPP berorientasi pada suatu keputusan ( a decision oriented 

evaluation approach structured). Tujuannya adalah untuk membantu 

administrator (kepala sekolah dan guru) didalam membuat keputusan. 

“Evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, 

memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai 

alternatif keputusan” (Stufflebeam, 1973). Sesuai dengan nama 

modelnya, model ini membagi empat jenis kegiatan evaluasi, yaitu:  

a. Evaluasi konteks 

yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan 

keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan 

program.  

Evaluasi  konteks  dalam penelitian ini  untuk  menggambarkan  dan  

merinci lingkungan,  kebutuhan  yang  tidak  terpenuhi,  populasi  dan  

sampel  yang dilayani,  dan  tujuan  program.  Dalam  penelitian  ini,  

evaluasi  konteks di arahkan  pada  gambaran lingkungan sekolah 

SMAN Aro Semarang, tujuan program e-learning dan latar belakang 

diselenggaranya e-learning. 

b. Evaluasi input 

 Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, 

menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa 
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rencana strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur 

kerja untuk mencapainya.  

Evaluasi masukan pada penelitian ini di tujukan pada karakteristik 

siswa, karakteristik guru, minat guru dan minat siswa serta sarana dan 

prasana yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMAN Aro 

Semarang. 

c. Evaluasi proses 

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu melaksanakan 

keputusan. Pertanyaan yang harus anda jawab adalah sejauh mana 

suatu rencana telah dilaksanakan, apakah rencana tersebut sesuai 

dengan prosedur kerja, dan apa yang harus diperbaiki. 

Evaluasi  proses  pada penelitian ini di arahkan  pada  seberapa  jauh  

kegiatan  yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai 

rencana. Dalam penelitian ini, evaluasi proses berfokus pada 

perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran dengan 

menggunakan e-learning. 

 

 

d. Evaluasi produk 

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu keputusan 

selanjutnya. Pertanyaan yang harus anda jawab adalah hasil apa yang 

telah dicapai dan apa yang akan dilakukan setelah program berjalan. 
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Evaluasi produk pada penelitian ini di arahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan, dalam hal ini 

hasil meliputi : hasil pembelajaran, hasil penganggaran dana e-

learning, interaksi pembelajaran e-learning, dan keefektifan 

pelaksanaan e-learning.  

2.8 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran  e-learning  yaitu  sebuah  media pembelajaran elektronik 

yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Proses pembelajaran  e-learning   

berfungsi  untuk  memberikan  kemudahan kepada para siswa dan guru dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar di SMAN Aro Semarang. 

 Pelaksanaan  pembelajaran  e-learning  tidak  lepas  dari ruang lingkup  

evaluasi  pembelajaran.  Dengan mengetahui hal-hal yang mendukung dan hal-hal 

yang menghambat terselenggaranya e-learning di SMAN Aro Semarang,  dengan 

menggunakan model evaluasi  . Penelitian masuk ke ruang lingkup model 

evaluasi. Ruang  lingkup  tersebut  meliputi  konteks,  input, proses  dan  produk  

yang  dapat  berpengaruh  pada  keberhasilan  proses pembelajaran.  

Evaluasi  pertama  dalam aspek konteks yaitu mengevaluasi  tentang 

gambaran lingkungan sekolah, latar belakang dari penyelenggaraan e-learning, 

serta tujuan yang ingin dicapai dengan terselenggaranya e-learning di SMAN Aro 

Semarang. 

Evaluasi  kedua  dalam  aspek  input,  meliputi:  karakteristik guru dan 

karakteristik siswa, minat siswa dan minat guru serta sarana dan prasarana. 

karakteristik  guru,  yaitu mengevaluasi tentang  karakter dan latar belakang 
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pendidikan dari masing-masing guru apakah telah sesuai dengan bidang  yang  

dijalani  sebagai  guru  pengampu  mata  pelajaran, karakteristik siswa yaitu 

karakter dan kecerdasan dari para siswa yang bisa mendorong terselenggaranya e-

learning,  Minat  siswa  dan minat guru yaitu  mengevaluasi  tantang  seberapa  

jauh  minat  siswa  dan minat guru dalam  memanfaatkan  pembelajaran e-

learning dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya  yaitu  prasarana  dan  

sarana  yang  tersedia  di  sekolah,  apakah telah memadai  sehingga  dalam  

pelaksanaannya  baik  teori  maupun  praktik  dapat berjalan tanpa hambatan.  

Evaluasi  ketiga  dalam  aspek  proses,  meliputi:  perencanaan pembelajaran 

dan proses pembelajaran.  Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  evaluasi  tentang  

pemberian materi, sumber belajar, metode belajar, aktivitas guru, aktivitas siswa, 

dan hambatan. Apakah  selama  proses  kegiatan  belajar mengajar,  guru 

menggunakan  media  pembelajaran e-learning dalam  penyampaian  materi serta 

menerapkan beberapa metode pembelajaran selama KBM berlangsung. Selain itu 

juga mengevaluasi tentang bagaimana proses jalannya program e-learning. 

Evaluasi  keempat  dalam  aspek  produk,  yaitu  tingkat  ketercapaian  siswa 

selama proses kegiatan  belajar mengajar berlangsung.  Aspek produk dilihat dan 

dinilai  dari  tiga  aspek  yaitu  meliputi:  aspek  kognitif,  aspek  afektif  dan  

aspek psikomotorik. Serta hasil evaluasi secara umum tentang penyelenggaraan e-

learning berupa keputusan yang diambil setelah pengevaluasian. Hasil evaluasi 

program meliputi: hasil pembelajaran, hasil penganggaran dana e-learning, 

interaksi pembelajaran e-learning, dan keefektifan pelaksanaan e-learning.  
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 Dari  uraian  diatas,  maka  secara  sederhana  dapat  dilihat  pada  gambar, 

dimana pada gambar ini telah mewakilkan penjelasan mengenai penelitian tentang 

evaluasi penyelenggaraan e-learning dalam pembelajaran di SMAN Aro 

Semarang. 
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Gambar 2. Diagram kerangka berpikir evaluasi penyelenggaraan e-learning dalam 

Pembelajaran di SMAN Aro Semarang 

Keterangan : 

Tulisan warna merah = tidak diteliti.

Penyelenggaraan 

Beasiswa 

Penyelenggaraan 

perpustakaan online 

  

Penyelenggaraan E-

learning  

Sekolah Menengah Atas (SMA) N 8 Semarang 

Hal-hal yang mendukung 

terselenggaranya e-learning 

Hal-hal yang menghambat 

terselenggaranya e-learning 

 

Evaluasi 

Context Input Process Product 

Keputusan Hasil 

Evaluasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Karakteristik Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian dan Model Evaluasi 

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan kegiatan 

penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi yang akurat 

dan objektif mengenai implementasi program e-learning berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan akurasi dan objektivitas informasi 

yang diperoleh selanjutnya dapat menentukan nilai atau tingkat keberhasilan 

program, sehingga bermanfaat untuk pemecahan masalah yang dihadapi 

serta mempertimbangkan apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau 

dimodifikasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan didukung dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang mendalam dan 

komprehensif, pendekatan ini digunakan untuk menangani data-data yang 

bersifat kuantitatif (angka). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan 

dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa gejala penelitian ini 

merupakan proses yang dilakukan melalui kajian terhadap perilaku atau 

aktifitas para pelaku yang terlibat di dalamnya. 
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Penelitian  ini  menggunakan  model  penelitian  CIPP  Evaluation 

Model yang  dikembangkan  oleh  Stuefflebeam  di  Ohio  State  University. 

Model CIPP ini adalah model evaluasi yang paling sering digunakan. 

Sebagaimana yang  dijelaskan  oleh  Guili  Zhang,  dkk.,  “the  CIPP  

evaluation  program belongs in the improvement / accountability category 

and is one of the most widely  applied  evaluation  models.”  CIPP  ini  

terdiri  dari  empat komponen, yakni 

1. Evaluasi Konteks 

Dalam  penelitian  ini,  evaluasi  konteks meliputi : 

A. Analisis informasi tentang lingkungan objek yang diteliti 

Instrumen :  

a. Pengamatan (observasi) lingkungan sekolah 

b. Dokumentasi (foto) lingkungan sekitar sekolah 

c. Dokumen (data) dari website SMAN Aro Semarang tentang 

informasi sekolah. 

B. Menjabarkan warga sekolah, menentukan responden nya 

a. Dokumen (data) dari TU tentang semua warga sekolah, baik 

guru, siswa . 

b. Menentukan responden dengan model purposive sampling yaitu 

teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu. Di 

dalam penelitian ini, sesuai dengan pertimbangan tertentu, 

responden yang diambil adalah responden yang berkaitan 

langsung dengan program e-learning: 
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1.  Kepala sekolah selaku pemimpin sekolah yang 

memutuskan untuk diselenggarakannya e-learning,  

2. Wakil kurikulum & guru TIK selaku admin e-learning,  

3. Guru-guru sebagai pemberi materi dan evaluasi di e-

learning  

4. Siswa-siswa sebagai sasaran  dan pelaku untuk program e-

learning tersebut. 

C. Alasan / latar belakang terselenggaranya program tersebut 

a. Wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum , jika 

menyangkut keputusan musyawaroh maka wawancara juga 

dengan beberapa guru 

b. Wawancara ke siswa, mungkin saja ada beberapa siswa yang 

mengeluh dengan media pembelajaran yang biasa gunakan, 

sehingga menginginkan media pembelajaran lain yang bisa 

meningkatkan motivasinya untuk belajar 

D. Tujuan di selenggarakannya program tersebut 

a. Wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum. 

2. Evaluasi Input  

Evaluasi masukan di arahkan pada: hal-hal yang mendukung 

terselenggaranya pembelajaran dengan e-learning tersebut 

a. Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil 

kesiswaan, guru dan siswa terkait dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh guru dan siswa di SMAN Aro Semarang 



42 
 

 
 

b. Pemberian angket kepada guru dan siswa mengenai minat 

terhadap penyelenggaraan e-learning 

c. Pemberian angket kepada guru dan siswa tentang ketersediaan 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 

d. Dokumentasi sarana dan prasarana yang ada 

e. Melakukan pengamatan (observasi ) terhadap kepala sekolah, 

wakil kurikulum, guru, dan siswa serta sarana dan prasaranya. 

3. Evaluasi Proses 

Dalam penelitian ini, evaluasi proses dalam kegiatan pembelajaran, 

seberapa jauh e-learning terlaksana (perencanaan pembelajaran dan proses 

pembelajaran) 

a. Pengamatan (observasi) langsung terhadap e-learning, selalu 

mengamati dan mengecek seberapa jauh program e-learning 

berjalan  

b. Wawancara dengan wakil kurikulum dan admin program 

tentang berjalannya e-learning sampai saat ini 

c. Wawancara dengan guru terkait dengan perencanaan 

pembelajaran dan proses pembelajaran menggunakan e-learning 

d. Pembagian angket untuk guru tentang proses pembelajaran 

setelah media e-learning ini berjalan 

e. Pembagian angket untuk siswa tentang proses pembelajaran 

setelah media e-learning ini berjalan 
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f. Pengamatan (observasi) terhadap kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Pembagian angket  untuk guru dan siswa juga 

menyangkut kegiatan belajar mengajar meliputi : penggunaan 

fasilitas guru dan siswa, metode yang digunakan saat 

pembelajaran, apresiasi siswa saat menggunakan e-learning 

g. Wawancara kepada guru, siswa, kepala sekolah dan wakil 

kesiswaan menyangkut tentang hambatan-hambatan apa saja 

dalam terselenggaranya e-learning 

4. Evaluasi Produk 

Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan 

yang terjadi pada masukan, dalam hal ini menggunakan angket terhadap 

responden pihak sekolah dari guru, siswa, kepala sekolah, wakil kurikulum 

dll terhadap hasil setelah terselenggaranya e-learning tersebut. 

Hasil meliputi :  

a. Hasil pembelajaran 

b. Penganggaran dana e-learning 

c. Interaksi pembelajaran e-learning 

d. Keefektifan pelaksanaan e-learning 
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3.1.2 Responden Penelitian 

Menentukan responden dengan model purposive sampling yaitu : 

teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu. Di dalam 

penelitian ini, sesuai dengan pertimbangan tertentu, responden yang diambil 

adalah responden yang berkaitan langsung dengan program e-learning: 

1.  Kepala sekolah selaku pemimpin sekolah yang memutuskan untuk 

diselenggarakannya e-learning,  

2. Wakil kurikulum & guru TIK selaku admin e-learning,  

3. Beberapa Guru sebagai pemberi materi dan evaluasi di e-learning  

4. Beberapa Siswa sebagai sasaran dan pelaku untuk program e-learning 

tersebut. 

Jumlah responden yang dalam penelitian kualitatif tergantung pada 

apa yang ingin diketahui peneliti, tujuan penelitian, manfaat dan apa yang 

dapat dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Validalitas, 

kedalaman arti dan insight yang dimunculkan dalam penelitian kualitatif 

lebih berhubungan dengan kekayaan informasi dan kecocokan konteks dari 

kasus atau sampel yang dipilih dari pada tergantung pada jumlah sampel. 

Prosedur penentuan subyek dalam penelitian kualitatif menampilkan 

beberapa karakteristik, yaitu: 

1. Tidak diarahkan pada jumlah sampel besar, melainkan kasus-kasus 

tipikal yang sesuai dengan masalah penelitian. 
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2. Tidak ditentukan secara kaku dari awal, tetapi berubah baik dalam hal 

jumlah maupun karakteristik, sesuai dengan pemahaman konseptual 

yang berkembang selama penelitian. 

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah, melainkan pada 

kecocokan konteks. 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan  di  SMAN Aro Semarang pada bulan Februari  

2015 sampai  dengan  Maret  2015. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (1999:  151) metode  pengumpulan data merupakan cara  

yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian.  Untuk memperoleh 

data yang diinginkan sesuai dengan tujuan, sebagai bagian dari langkah 

pengumpulan data merupakan langkah yang sukar, karena data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan yang ditarik juga akan salah. Dalam  penelitian  ini,  

pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan angket atau kuesioner, 

dokumentasi , wawancara, dan teknik observasi. 

3.3.1 Angket atau Kuesioner 

Angket  atau  Kuesioner  adalah  sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang Ia ketahui (Arikunto, 2006: 151). 

 Instrumen  angket/  kuesioner  ini  digunakan  untuk  mengetahui  dan 

memperoleh data serta informasi berupa pendapat mahasiswa tentang hasil  

dari  pembuatan  media  pembelajaran  yang  telah  dibuat  untuk  dapat 
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dievaluasi  dan  dikembangkan  lebih  lanjut  agar  layak  digunakan  

sebagai media yang menunjang pembelajaran.  

Dalam  pengisian  instrumen  angket  tersebut,  objek  penelitian  akan 

menyampaikan  sikapnya  melalui  pernyataan  tertulis.  Oleh  karena  itu, 

dalam  instrumen  ini  digunakanlah  model  skala  sikap  atau  yang  sering 

disebut  Skala Likert.  Skala  sikap  disusun  untuk  mengukur  sikap  pro  

dan kontra,  positif  dan  negatif,  setuju  dan  tidak  setuju  terhadap  suatu  

objek tertentu. Menurut Arikunto (2006 : 242) ukuran atau jenjang kategori 

skala sikap  untuk  nilai  positif  mempunyai  format dengan  alternatif  5  

poin/  skor sebagai berikut :  

Tabel 1 Jenjang Kategori Skala Sikap 

Kategori Singkatan Bobot Nilai 

 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

3.3.2 Dokumentasi 

Menurut  Arikunto,  dokumentasi  adalah  metode  yang  digunakan 

untuk  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa 
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catatan, transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  

lengger, agenda, dan sebagainya. 

Dokumen  merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasanya  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari 

seseorang. Teknik dokumentasi ini akan melengkapi dari teknik-teknik 

sebelumnya.  Hasil  penelitian  dari  observasi  atau  wawancara  akan  lebih 

dipercaya dengan didukung oleh foto-foto, karya tulis ataupun dokumen 

yang berkaitan. 

Teknik  dokumentasi  ini  digunakan  untuk  memperoleh  informasi 

tentang perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan e-learning di SMAN 

Aro Semarang.  

3.3.3 Wawancara  

. Wawancara  adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide  melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan  dalam  

suatu topik  tertentu. Melalui  wawancara  peneliti  akan  mengetahui  hal-

hal yang  lebih  mendalam  tentang  kajian  penelitian  yang  tidak diperoleh 

melalui observasi. 

Jenis  wawancara  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah 

wawancara  tidak  berstruktur  (unstructured  interview).  Dimana 

wawancara dilakukan secara bebas dengan tidak menggunakan pedoman 

wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap  untuk 

pengumpulan  datanya.  Pedoman  wawancara  yang  digunakan  hanya 

berupa  garis-garis  besar  pertanyaan  yang  akan  diajukan.  Sehingga 
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melalui  metode  ini,  diharapkan  wawancara  dapat  berlangsung  dalam 

suasana  yang  tidak  kaku  dan  dapat  berkembang  seiring  dengan  alur 

pembicaraan.  

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi 

data tentang tujuan penyelenggaraan e-learning, latar belakang dan proses 

pembelajaran e-learning.  Responden  wawancara  adalah  kepala sekolah, 

waka  kurikulum, guru-gur yang terlibat di dalam e-learning, serta siswa-

siswa SMAN Aro Semarang. 

3.4 Penentuan Validitas  

Validitas  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  kelayakan  instrumen  

serta  mengetahui  hal  apa  yang  perlu  diperbaiki  dari  instrumen tersebut. 

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya.  

Validasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  mnghadirkan pakar atau tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman. 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas keterbacaan. Keterbacaan 

atau readability berkaitan dengan kemudahan suatu teks untuk dibaca. Suatu 

teks dikatakan berketerbacaan rendah apabila sulit dipahami. Klare (dalam 

Ginting 1997:56) menyatakan terbacanya suatu teks mengacu pada tiga hal: 

topografi, minat terhadap nilai yang terkandung dalam tulisan dan gaya 

tulisan. 

Validitas keterbacaan dalam penelitian ini dilakukan oleh 1 dosen ahli 

media e-learning dan 2 guru SMAN Aro Semarang. Aspek keterbacaan 
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terkait dengan penggunaan bahasa pada instrumen asesmen yang memiliki 

karakteristik, (1) rumusan kalimat soal memperhatikan aspek 

kekomunikatifan, yakni menggunakan bahasa yang sederhana dan kata-kata  

yang sudah dikenal siswa (2) butir soal menggunakan bahasa yang baik dan  

benar, (3) rumusan soal tidak mengandung kata-kata/kalimat yang dapat 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah penafsiran, (4) butir soal tidak 

menggunakan bahasa yang berlaku setempat, dan (5) rumusan soal tidak 

mengandung kata-kata yang menyinggung perasaan. 

Dari 30 butir soal angket yang dibuat oleh peneliti, 25 soal yang valid. 

25 butir soal tersebut diperbaiki/direvisi melalui uji keterbacaan yang 

dilakukan oleh dosen dan guru. 25 butir soal sudah memenuhi karakteristik 

instrumen yang baik. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Langkah-Langkah Analisis Data melalui Angket 

Metode analisis data yang dilakukan adalah  metode  analisis  statistik 

deskriptif.  Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk 

menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data 

yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011: 

147).  Dengan  metode  analisis  statistik  deskriptif  ini,  setelah  data 

terkumpul,  maka  data  akan  diklasifikasikan  menjadi  dua  kelompok  

data  
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yaitu  data  kuantitatif  yang  berbentuk  angka,  dan  data  kualitatif  yang 

dinyatakan  dalam  kata-kata.  

 Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk menganalisis data setelah 

data terkumpul adalah sebagai berikut : 

1. Memeriksa  angket  yang  telah  diisi  oleh  responden,  yaitu 

memeriksa kelengkapan isi angket dan menyusun sesuai dengan 

angket responden. Dalam  penelitian  ini  angket  diberikan  kepada  

47 responden siswa SMAN Aro Semarang secara acak (random), 20 

responden guru-guru di SMAN Aro Semarang secara purposive 

sampling. 

2. Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan sesuai indikator 

dengan memberi skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.  

3. Membuat tabulasi data. 

4. Kemudian  menghitung  persentase  dari  tiap-tiap  variabel  dengan 

cara  

membagi  suatu  skor  dengan  totalnya  dan  mengalikan  dengan  

100%,  

seperti rumus berikut :  

Persentase  

Keterangan : 

% = Persentase sub variabel 

n = Jumlah skor tiap sub variable 

N = Jumlah Skor maksimum 
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(Muhammad Ali, 1998: 184) 

5,  Dari  persentase  yang  diperoleh  kemudian  ditransformasikan  ke  

dalam kalimat  yang  bersifat  kualitatif.  Untuk  menentukan  katagori  

tinggi, sedang  dan  rendah  dalam  bentuk  tabel  statistik  distributif  

maka perlu menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan 

intervalnya. Dengan mengadaptasi  rumus  persentase  diatas  maka  

dapat  menentukan  nilai indeks minimum dan indeks maksimum. 

Sedangkan untuk menentukan interval,  serta  jarak  intervalnya  dapat  

mengadopsi  rumus  yang  disampaikan  Sugiyono  (2011:  172).  Dari  

rumus-rumus  tersebut  maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum ) = 100 % 

Pada  penelitian  ini  menggunakan  5  nilai  skor  maksimum  

dari  item soal dan banyaknya responden sebanyak 47 Siswa dan 

20 Guru di SMAN Aro Semarang 

b.  Menentukan persentase skor terendah ( skor minimum) =  0% 

Pada  penelitian  ini  menggunakan  5  nilai  skor  maksimum  

dari  item soal dan banyaknya responden sebanyak 47 Siswa dan 

20 Guru di SMAN Aro Semarang.  

c.  Range pada penelitian ini yaitu = 100% – 0 % = 75% 

d.  Pada penelitian  ini  menggunakan  interval  yang dikehendaki  

yaitu : 5 (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Cukup Setuju, 

Setuju dan Sangat Setuju). 

e. Menentukan lebar interval yaitu (
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Berdasarkan  perhitungan  diatas  maka  pada  penelitian  ini  

diperoleh range persentase  &  kriteria kualitatif yang disajikan 

dalam tabel statistik distribusi dibawah ini. 

 

 

Tabel 2 Range Persentase dan Kriteria Skor 

Interval  Kriteria  

0% ≤ skor ≤20% Sangat Tidak Setuju 

21% ≤ skor ≤40% Tidak Setuju 

41% ≤ skor ≤60% Cukup Setuju 

61% ≤ skor ≤80% Setuju 

81% ≤ skor ≤100% Sangat Setuju 

 

3.5.2 Langkah-Langkah Analisis Data melalui wawancara 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisi terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246), mengemukakan 

bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 
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dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh”. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini meliputi: reduksi 

data, display data, dan conclusing drawing / verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk 

itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian di 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komples, dan rumit. 

Untuk itu perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Dalam 

tahap ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Tampilan Data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya ialah menampilkan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Dalam Sugiyono (2010:149), Miles dan Huberman menyatakan “yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif”. 

Dengan menampilkan data, maka hal ini akan memudahkan dalam 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 
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apa yang telah difahami tersebut. Selain dengan teks naratif tampilan data 

mungkin juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja, atau chart. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.6 Kriteria Tingkat Kepercayaan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian yang diolah dan dianalisa harus 

memiliki nilai keabsahan yang tinggi. Untuk menentukan keabsahan data pada 

penelitian tersebut menurut Sugiyono (2010:270) dapat dilakukan uji, kredibilitas 

(validitas internal), transferbilitas (validitas eksternal), dependabilitas 

(reliabilitas), dan konfirmbilitas (objektivitas). Dalam penelitian ini peneliti 

berusaha untuk memenuhi keabsahan data tersebut. 

1. Kredibilitas  

Kredibilitas merupakan ukuran tentang tingkat kepercayann data yang 

dikumpulkan. Cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan kriteria ini 

diantaranya: memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus-
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menerus, triangulasi, peer debriefing, menggunakan bahan referensi, dan 

member check 

a. Memperpanjang masa observasi 

Waktu yang digunakan untuk observasi harus benar-benar cukup 

sehingga peneliti dapat mengenal suatu lingkungan dengan baik, mengenai 

hubungan baik dengan orang-orang di sana, mengenal kebudayaan 

lingkungan dan mengecek kebenaran informasi. 

b. Pengamatan yang terus-menerus 

Peneliti dapat memperhatikan sesuatu secara lebih cermat, terinci, dan 

mendalam melalui pengamatan yang terus-menerus. Pada akhirnya peneliti 

dapat membedakan hal-hal yang bermakna dan tak bermakna untuk 

memahami gejala tertentu. 

c. Triangulasi  

Triangulasi merupakan kegiatan mencek kebenaran data tertentu 

dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain 

pada berbagai tahapan penelitian lapangan dengan waktu yang berlainan. 

Seperti terlihat pada gambar 3 tentang jalannya proses triangulasi. 
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.....------------- - - ------------------------ - - - -------- 

                                        

-                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Flow chart proses triangulasi 

 

Keterangan gambar 3 : 

- - - - - - - - -  = Garis pembanding / pengecekan 

                       = Garis alur / tahapan proses 

Responden 1 = Kepala Sekolah 

Responden 2 = Guru 

Responden 3 = Siswa 

 

Penjelasan dari flowchart proses triangulasi : 

Fokus Penelitian 

Responden 1  

.....        

Responden 3 Responden 2 

Sesuai  
Tidak Sesuai 

Data  

End 
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Di dalam penelitian ini, ada 3 responden yaitu pihak kepala sekolah, perwakilan 

guru dan perwakilan dari siswa-siswa. Langkah pertama dalam proses triangulasi 

adalah, peneliti membuat fokus penelitian yaitu hal-hal apa saja yang akan diteliti, 

misal latar belakang penyelenggaraan e-learning, tujuan e-learning, proses 

pembelajaran e-learning dll. Langkah kedua, Setelah peneliti membuat fokus 

penelitian, langsung hal-hal yang akan diteliti tersebut diajukan ke semua 

responden dengan berbeda waktu. Langkah ketiga, peneliti mendapatkan data dari 

semua responden, tugas selanjutnya yaitu melakukan pengecekan terhadap data-

data yang telat didapat, dibandingkan antara responden satu dengan yang lain. 

 Apabila hasil pengecekan data tersebut tidak sesuai dikarenakan ada data-

data yang berbeda dari setiap responden, dan peneliti kebingungan tidak tahu 

mana yang mendekati benar sesuai dengan fakta, maka langkah keempat peneliti 

harus melihat atau disesuaikan dengan fokus penelitian dan faktanya, peneliti bisa 

cari tahu sendiri dengan mengamati/mengobservasi data aslinya untuk 

mendapatkan data yang valid. Sedangkan apabila hasil pengecekan data tersebut 

sesuai, antara responden satu dengan yang lain sama makan peneliti langsung 

menyimpulkan data yang diperoleh dan proses triangulasi selesai. 

d. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing) 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh kritik dan pertanyaan- 

pertanyaan yang tajam dari orang-orang yang tidak terlibat dalam penelitian 

ini, agar pandangannya lebih netral dan objektif sehingga tingkat 

kepercayaan dan kebenaran penelitian lebih terjamin. 

e. Menggunakan bahan referensi  
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Peneliti menggunakan hasil rekaman dari tape recorder untuk 

meningkat kepercayaan terhadap data yang terkumpul. Hal ini dapat 

memudahkan ketika penulis melakukan analisa dan penafsiran data. 

f. Melakukan member check  

Peneliti melakukan member check untuk meyakinkan bahwa informasi 

yang diperoleh sesuai dengan yang dimaksud oleh informan. Kegiatan 

member check dilakukan pada setiap akhir wawancara sehingga apabila 

dalam mencatat peneliti ada kekeliruan, responden dapat memperbaikinya 

atau menambah kekurangannya. 

2. Transferabilitas 

Transferabilitas berhubung dengan sampai manakan hasil penelitian 

ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi-situasi yang lain. Bagi 

peneliti naturalistik, transferabilitas bergantung pada si pemakai, yakni 

hingga manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks 

dan situasi tertentu. Oleh karena itu peneliti menyerahkan transferabilitas 

hasil penelitian ini kepada para pemakai. Tentu saja bila pemakai berada 

pada situasi yang relatif sama dengan permasalah dalam penelitian ini. 

3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas 

Dependabilitas menguji tentang kualitas pelaksanaan suatu penelitian, 

sedangkan konfirmabilitas berhubungan dengan tingkat objektivitas hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini. Kedua kriteria tersebut dapat dipenuhi 

melalui audit trail. Proses audit trail dilakukan dengan cara meneliti dan 

mengkonfirmasi pelaksanaan dan hasil penelitian sehingga penelitian ini 
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terjamin kebenarannya. Audit trail pada penulisan skripsi/penelitian ini 

dilakukan oleh dosen pembimbing.  

Dalam penelitian ini, peneliti selalu melakukan usaha-usaha agar hasil 

penelitian ini terpecaya melalui diskusi dengan para pembimbing. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan   

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  

sebelumnya untuk mengetahui hal-hal yang mendukung terselenggaranya e-

learning dan hal-hal yang menghambat terselenggaranya e-learning di SMAN 

Aro Semarang melalui metode CIPP (konteks, input, proses dan produk) dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

Hal-hal yang mendukung dalam penyelenggaraan e-learning antara lain 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana BOS ini telah melatar belakangi 

di selenggarakannya e-learning di SMAN Aro Semarang, kemudian dengan letak 

sekolah yang strategis, dekat dengan perguruan tinggi sehingga banyak sekali 

warung internet (warnet) yang bisa digunakan oleh siswa yang tidak bisa 

mengakses e-learning di rumah. Selain itu adanya karakteristik guru dan 

karakteristik siswa yang dimiliki dengan baik sehingga bisa mendukung 

terselenggaranya e-learning, dan yang paling penting agar penyelenggaraan e-

learning ini bisa berjalan dengan baik adalah ketersediaan saran dan prasarana 

dari sekolah yang sangat memadai sehingga bisa menunjang penggunaan e-

learning, selain itu fasilitas di rumah yang dimiliki oleh siswa juga mendukung 

penyelenggaraan e-learning, masih banyak siswa yang mempunyai fasilitas yang 

menunjang penggunaan e-learning dari pada yang tidak. 
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Sedangkan hal-hal yang menghambat terselenggaranya e-learning  di 

SMAN Aro Semarang adalah minat guru dan minat siswa yang kurang, sehingga 

interaksi yang terjadi didalam e-learning tidak berjalan dengan baik. Karena tidak 

ada kemauan yang kuat dari masing-masing guru atau siswa untuk menggunakan 

e-learning dalam pembelajaran dengan baik. Selain itu perencanaan pembelajaran 

yang tidak tersusun dengan baik, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian 

proses pembelajaran yang kurang baik ditinjau dari sudut pandang siswa dan guru, 

hal ini disebabkan karena di SMAN Aro Semarang masih berorientasi pada 

penilaian rapor saja sehingga penggunaan e-learning dalam pembelajaran belum 

optimal.  

Dengan begitu dapat disimpulkan dari hal-hal yang mendukung dan 

menghambat penyelenggaraan e-learning  di SMAN Aro Semarang dengan 

menggunakan metode CIPP (konteks, input, proses dan produk), bahwa evaluasi 

penyelenggaraan e-learning dalam pembelajaran di SMAN Aro Semarang kurang 

efektif. Hal ini disebabkan karena di SMAN Aro Semarang penyelenggaraan e-

learning masih berorientasi dengan penilaian rapor saja. Warga SMAN Aro 

Semarang berbeda pemahaman tentang pembelajaran e-learning. Jadi, menurut 

warga SMAN Aro Semarang bahwa hanya dengan berorientasi pada penilaian 

rapor itu berarti sudah menyelenggarakan e-learning, padahal penyelenggaraan e-

learning itu meliputi banyak hal, mulai dari inteaksi, proses pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran dan lain- lain. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  peneliti  merekomendasikan  

beberapa hal untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran antara lain 

1. E-learning  merupakan  salah  satu  alternatif  media  pembelajaran  

interaktif yang mengembangkan sikap aktif, mandiri dan  kreatif, 

maka sebaiknya media pembelajaran  ini  dapat  digunakan  untuk  

setiap  pembelajaran di SMAN Aro Semarang, tidak hanya untuk 

penggunaan penilaian saja. Persiapan  format  penilaian  keaktifan  

siswa  juga  sangat ditekankan demi menghasilkan data yang lengkap.  

2. Sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan media ini, guru 

harus dapat mempersiapkan  komponen  pendukung,  seperti  rencana  

pembelajaran  yang lebih  sistematis  agar  lancar  serta  jelas  apa  

yang  akan  dilakukan,  kemudian materi  serta  tugas  di  dalam  e-

learning  harus  sudah  disediakan  sebelum pembelajaran dimulai.  

3. Pembelajaran e-learning dibuat semenarik mungkin agar siswa 

berminat untuk selalu membuka dan mengerjakan evaluasi, 

seharusnya guru selalu mengupdate materi setiap  minggu. 

4. Untuk  penelitian  lebih  lanjut,  sebaiknya  melakukan  

pengembangan  sejenis tetapi  dengan  metode yang berbeda,  supaya  

dapat  dilihat  bahwa penerapan media pembelajaran  e-learning  ini 

sangat sesuai untuk diterapkan pada materi apapun yang menuntut 

keterampilan praktek siswa.  

5. Diperlukan pengoptimalan dalam penggunaan e-learning agar 

penyelenggaraan e-learning bisa berjalan lancar dan membuahkan 
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hasil entah itu dengan hasil pembelajaran yang meningkat atau yang 

lain. 
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Lampiran 1 Surat penetapan dosen pembimbing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1001012.pdf


120 
 

 
 

 

 

Lampiran 2 Formulir usulan topik skripsi yang diajukan  
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Lampiran 3 Surat pertimbangan judul skripsi oleh pembimbing  
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Lampiran 4 Surat permohonan izin observasi/penelitian di sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 
 

 

 

Lampiran 5 Surat bukti telah melakukan observasi/penelitian  
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Lampiran 6 Daftar angket guru  

 

 Guru  

 Tentang minat guru, minat siswa, proses pembelajaran e-learning 

dan ketersedian sarana dan prasarana 

 Tentang hasil evaluasi 

 Silahkan isi dengan tanda centang (        ) yang sesuai dengan pilihan jawaban 
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Anda 

 

. 

 

23. Apakah ada hambatan dalam penyelenggaraan e-learning? Jika ada, 

sebutkan hambatan-hambatan dan berikan alasanya 
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..........................................................................................................................

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

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

 

 

24. Bagaimana pendapat Anda : 

Tentang e-learning di SMA N 8 Semarang, di hentikan, dilanjutkan, atau di 

perbaiki?jelaskan alasannya 

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

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

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

25. Apa saja manfaat yang anda rasakan setelah SMA N 8 Semarang 

menyelenggarakan e-learning?jelaskan 

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

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

.......................................................................................................................... 
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Lampiran 7 Daftar angket siswa 

 

 Siswa  

 Tentang minat guru, minat siswa, proses pembelajaran e-learning 

dan ketersedian sarana dan prasarana 

 Tentang hasil evaluasi 

Silahkan isi dengan tanda centang (        ) yang sesuai dengan pilihan jawaban 
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Anda. 

 

 

23. Apakah ada hambatan dalam penyelenggaraan e-learning? Jika ada, 

sebutkan hambatan-hambatan dan berikan alasanya 

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

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

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

 

 

24. Bagaimana pendapat anda : 
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Tentang e-learning di SMA N 8 Semarang, di hentikan, dilanjutkan, atau di 

perbaiki?jelaskan alasannya 

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

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

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

25. Apa saja manfaat yang anda rasakan setelah SMA N 8 Semarang 

menyelenggarakan e-learning?jelaskan 

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

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

.......................................................................................................................... 
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Lampiran 8 Daftar kerangka pertanyaan wawancara  

 

 Kepala sekolah dan wakil kurikulum 

1. Alasan/latar belakang menyelenggarakan e-learning 

2. tujuan dari penyelenggaraan e-learning 

3. Hal-hal yang mendukung terselenggaranya e-learning 

4. Karakteristik guru 

5. Karakteristik siswa 

6. Proses pembelajaran e-learning 

7. Hambatan-hambatan penyelenggaraan e-learning 

8. Perubahan setelah menggunakan e-learning 

9. Manfaat e-learning 

 

 Guru  

1. Musyawarah penggunaan e-learning 

2. Latar belakang penyelenggaraan e-learning 

3. Hal-hal yang mendukung terselenggaranya e-learning 

4. Karakteristik guru 

5. Karakteristik siswa 

6. Perencanaan pembelajaran 

7. Proses pembelajaran 

8. Aspek penilaian 

9. Hambatan saat mengoperasikan e-learning 

10. Hasil penyelenggaraan e-learning 

 

 Siswa  

1. Media pembelajaran 

2. Alasan menggunakan e-learning 

3. Karakteristik guru 

4. Karakteristik siswa 

5. Hambatan menggunakan e-learning 

6. Perubahan setelah menggunakan e-learning 

7. Manfaat e-learning 

 

 Wakil sarana dan prasarana 

1. Sarana- prasarana penyelenggaraan e-learning 

2. Sarana prasarana yang mendukung 

3. Hambatan-hambatan sarana prasarana 

4. Hasil penyelenggaraan e-learning 
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Lampiran 9 Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 

 

Sekolah : SMA Negeri 8 Semarang  

Mata Pelajaran : TIK 

Kelas/Semester : X/Genap 

Materi Pokok : Power Point 

Alokasi Waktu : 10 x 45 Menit (5 x Pertemuan)  

 

A. Kompetensi Inti  

K1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

K2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

K3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian,  serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

K4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.2 Menyadari kebesaran Tuhan 

yang menciptakan dan 

mengatur alam jagad raya  

melalui pengamatan fenomena 

1.1.1. Berdoa setiap melakukan 

kegiatan  

1.1.2. Mensyukuri nikmat Tuhan 
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alam fisis dan pengukurannya 

 

2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu; 

objektif; jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; bertanggung 

jawab; terbuka; kritis;  kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) 

dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi 

sikap dalam melakukan 

percobaan , melaporkan, dan 

berdiskusi. 

  

2.1.1. Bersikap jujur dalam 

melakukan kegiatan  

2.1.2. Disiplin dan tanggung jawab 

dalam mengerjakan semua 

tugas guru. 

2.1.3. Peduli terhadap lingkungan  

2.1.4. Kritis dan analitis dalam 

berdiskusi   

3.2  Mengoperasikan perangkat 

lunak program presentasi 

(power point) dengan baik 

3.2.1. Mendeskripsikan perangkat 

lunak program presentasi  

3.2.2. Membuat dokumen dengan 

menggunakan power point 

3.2.3. Mengenal menu icon pada 

presentasi power point 

3.2.4. Menggunakan animasi pada 

power point. 

3.2.5. Penjelasan menu animation 

pada power point (efek 

loading) 

3.2.6. Penambahan efek animation 

navigasi pada power point 

(efek triggers) 

3.2.7. Penambahan efek animation 

navigasi pada power point 

(efek detik) 

4.2   Mengoperasikan program 

presentasi menggunakan power 

point dengan baik 

4.2.1. Mempresentasikan hasil semua 

efek yang sudah diajarkan. 

Evaluasi pekerjaan akhir 
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C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Sikap Spiritual  

1. Peserta didik melakukan doa sebelum dan sesudah pelajaran  

Kompetensi Sikap Sosial  

1. Peserta didik tidak menyontek ketika ulangan/ ujian  

2. Peserta didik tidak menyalin tugas dari teman  

3. Peseta didik tepat waktu dalam mengikuti pelajaran  

4. Peserta didik selalu tepat waktu dalam menyesaikan tugas  

Kompetensi Pengetahuan  

Pertemuan Pertama 

1. Peserta didik mampu Mengetahui  manfaat program presentasi 

2. Peserta didik dapat Mengidentifikasi macam-macam program untuk 

presentasi 

3. Peserta didik dapat Mengemukakan program presentasi power point 

dari microsoft office 

Pertemuan Kedua 

1. Peserta didik dapat Mengetahui  tahap-tahap pembuatan power point 

2. Peserta didik dapat Mengetahui bagaimana cara membuat presentasi 

pada power point 

3. Peserta didik dapat Mengetahui bagaimana cara menjalankan 

presentasi pada power point 

Petemuan Ketiga 

1. Peserta didik dapat Menjelaskan manfaat program presentasi 

2. Peserta didik dapat Mengidentifikasi fungsi menu, tools dan ikon 

dalam program pesentasi 

3. Peserta didik dapat Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi 

dan menyembunyikan ikon-ikon yang tidak diperlukan   

Pertemuan Keempat 

1. Peserta didik dapat Mengetahui  efek animasi-animasi apa saja yang 

ada di power point 

2. Peserta didik dapat Menambahkan efek animasi pada slide presentasi 



134 
 

 
 

3. Peserta didik dapat Mengidentifikasi animasi-animasi apa saja yang 

sesuai dengan slide. 

Pertemuan Kelima (Teori) & keenam (Praktek) 

1. Peserta didik dapat Menjelaskan menu animation yang ada di media 

presentasi 

2. Peserta didik dapat Mengidentifikasi efek-efek animation yang di 

pakai dalam pembuatan efek “loading” 

3. Peserta didik dapat Mengaplikasikan efek animation yang dipakai 

dalam pembuatan objek efek “loading” 

D. Materi Pembelajaran  

Pertemuan Pertama 

1. Manfaat program presentasi 

2. Macam- macam program presentasi 

3. Penjelasan program presentasi power point.  

Pertemuan Kedua 

1. Penjelasan  tahap-tahap pembuatan power point 

2.  Cara membuat presentasi pada power point 

3. Cara menjalankan presentasi pada power point 

Petemuan Ketiga 

1. Penjelasan manfaat program presentasi 

2. Penjelasan  fungsi menu, tools dan ikon dalam program pesentasi 

3. Deskripsi menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan 

ikon-ikon yang tidak diperlukan   

Pertemuan Keempat 

1. Pengetahuan efek animasi-animasi apa saja yang ada di power point 

2. Penjelasan penambahan efek animasi pada slide presentasi 

3. Penjelasan  animasi-animasi apa saja yang sesuai dengan slide. 

Pertemuan Kelima (Teori) & keenam (Praktek) 

1. Penjelasan  menu animation yang ada di media presentasi 

2. Jenis-jenis animation yang di pakai dalam pembuatan efek “loading”, 

langkah-langkah membuat efek “loading” 
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3. Pengaplikasian efek animation yang dipakai dalam suatu praktek 

pembuatan objek efek “loading” 

 

 

E. Metode Pembelajaran  

Pendekatan  pembelajaran : Scientific Approach  

Model pembelajaran : Problem Based Learning  

Metode pembelajaran : Diskusi, Tanya, Ceramah  

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar  

1. Media Pembelajaran  : Powerpoint, Papan tulis   

2. Alat Pembelajaran : LCD, Laptop, Spidol  

3. Sumber Pembelajaran :  

1) Arya Prabowo,ST, (2007),Teknologi informasi dan 

komunikasi,Bandung. 

2) Ani NH,( 2004 ), Power point 11,Bandung 

3) Media masa cetak/elektronik 

 

G. Langkah-langkan Pembelajaran  

Pertemuan Ke -1 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Waktu 

Kegiatan 

Awal  

1. Guru menyampaikan salam dan peserta 

didik menjawab salam. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 

(guru mengamati dan menilai sikap religius 

peserta didik). 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

(guru dapat mengamati sikap disiplin siswa 

yaitu dari kehadiran peserta didik yang 

tepat waktu). 

4. Guru menyampaikan pesan-pesan moral 

dan motivasi pada peserta didik sehingga 

 

5 menit 
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peserta didik lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

5. Guru menyampaikan topik materi pada 

kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 

tentang media presentasi  

6. Guru menginformasikan pokok materi dari 

media presentasi yang akan dipelajari pada 

hari ini  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai oleh peserta didik  

8. Guru menggali informasi awal dari peserta 

didik mengenai media presentasi 

Kegiatan 

Inti  
Eksplorasi 

1. Peserta didik membaca modul tentang 

pengertian program presentasi dan 

Menggali informasi tentang manfaat 

program presentasi 

2. Menggali informasi berbagai jenis 

program presentasi 

Elaborasi 

1. Dalam kegiatan elaborasi, Diskusi 

kelompok tentang fungsi dan jenis 

program presentasi 

2. Mencari macam-macam program 

presentasi yang ada 

3. Menunjukkan program presentasi power 

point dari microsotft office 

4. Mendemonstrasikan pengenalan tentang 

power point 

Konfirmasi  

1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  

 

30 menit  
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2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 

diketahui.  

3. Guru memberikan pertanyaan mengenai 

keadaan secara keseluruhan (materi ajar, 

perasaan dan pendapat siswa secara 

keseluruhan) yang dipelajari hari itu.  

Penutup  1. Guru bersama peserta didik membuat 

kesimpulan mengenai materi yang telah di 

pelajari.  

2. Guru memberikan review materi yang 

telah diajarkan. 

3. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 

memberikan motivasi pada peserta didik 

untuk tetap semangat belajar.  

4. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa 

bersama-sama. 

5. Guru menyampaikan salam penutup dan 

peserta didik menjawab salam.    

 

10 menit 

Pertemuan Ke -2 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Waktu 

Kegiatan 

Awal  

1. Guru menyampaikan salam dan peserta 

didik menjawab salam. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 

(guru mengamati dan menilai sikap 

religius peserta didik). 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

(guru dapat mengamati sikap disiplin 

siswa yaitu dari kehadiran peserta didik 

yang tepat waktu). 

4. Guru menyampaikan pesan-pesan moral 

5 menit 
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dan motivasi pada peserta didik sehingga 

peserta didik lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

5. Guru menyampaikan topik materi pada 

kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 

tentang power point  

6. Guru menginformasikan pokok materi dari 

power point yang akan dipelajari pada hari 

ini  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai oleh peserta didik  

8. Guru menggali informasi awal dari peserta 

didik mengenai power point 

Kegiatan 

Inti  
Eksplorasi  

1. Menggali informasi pembuatan dokumen 

melalui presentasi power point 

2. Menggali informasi berbagai tahapan 

pembuatan 

Elaborasi 

1. Dalam kegiatan elaborasi, Diskusi 

kelompok tentang bagaimana cara 

membuat presentasi 

2. Menunjukkan bagaimana cara 

mengetikkan data ke power point 

3. Menunjukkan bagaimana cara memberi isi 

di dalam presentasi power point 

4. Menunjukkan bagaimana cara mengatur 

slide yang benar 

5. Menampilkan power point yang sudah 

dibuat. 

Konfirmasi  

1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

30 menit 
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belum diketahui  

2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 

diketahui.  

3. Guru memberikan pertanyaan mengenai 

keadaan secara keseluruhan (materi ajar, 

perasaan dan pendapat siswa secara 

keseluruhan) yang dipelajari hari itu.  

Penutup  1. Guru bersama peserta didik membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran selanjutnya mengenai 

pengertian upah, faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat upah, syarat-syarat 

sistem pengupahan, jenis-jenis sitem 

pengupahan di indonesia, dan kebaikan 

dan keburukan masing-masing sistem 

upah.    

3. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 

memberikan motivasi pada peserta didik 

untuk tetap semangat belajar.  

4. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa 

bersama-sama. 

5. Guru menyampaikan salam penutup dan 

peserta didik menjawab salam. 

5 menit 

Pertemuan Ke -3 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Waktu 

Kegiatan 

Awal  

1. Guru menyampaikan salam dan peserta 

didik menjawab salam. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk berdoa 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 

(guru mengamati dan menilai sikap 

5 menit 
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religius peserta didik). 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

(guru dapat mengamati sikap disiplin 

siswa yaitu dari kehadiran peserta didik 

yang tepat waktu). 

4. Guru menyampaikan pesan-pesan moral 

dan motivasi pada peserta didik sehingga 

peserta didik lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

5. Guru menyampaikan topik materi pada 

kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 

tentang fungsi menu, icon pada power 

point 

6. Guru menginformasikan pokok materi dari 

fungsi menu, icon pada power point yang 

akan dipelajari pada hari ini  

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai oleh peserta didik  

8. Guru menggali informasi awal dari peserta 

didik mengenai fungsi menu, icon pada 

power point 

Kegiatan 

Inti  
Eksplorasi  

1. Menggali informasi tentang fungsi dan 

jenis program presentasi 

2. Menggali informasi berbagai fungsi menu, 

tools, icon program presentasi power point 

Elaborasi  

1. Dalam kegiatan elaborasi, Diskusi 

kelompok tentang fungsi dan jenis 

program presentasi 

2. Mencari visualisasi fungsi menu, tools, 

30 menit 
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icon  

3. Menunjukkan beberapa menu, tools dan 

icon sesuai dengan fungsinya. 

4. Mendemonstrasikan cara menampilkan 

menu dan ikon 

5. Mendemonstrasikan cara 

menyembunyikan menu dan ikon 

Konfirmasi  

1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  

2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 

diketahui.  

3. Guru memberikan pertanyaan mengenai 

keadaan secara keseluruhan (materi ajar, 

perasaan dan pendapat siswa secara 

keseluruhan) yang dipelajari hari itu.  

Penutup  1. Guru bersama peserta didik membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran selanjutnya 

mengenai pengertian upah, faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat upah, syarat-

syarat sistem pengupahan, jenis-jenis 

sitem pengupahan di indonesia, dan 

kebaikan dan keburukan masing-masing 

sistem upah.    

3. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 

memberikan motivasi pada peserta didik 

untuk tetap semangat belajar.  

4. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa 

bersama-sama. 

10 menit 
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5. Guru menyampaikan salam penutup dan 

peserta didik menjawab salam. 

Pertemuan Ke -4 

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Waktu 

Kegiatan 

Awal  

1. Guru menyampaikan salam dan peserta 

didik menjawab salam. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdoa sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai (guru mengamati dan menilai 

sikap religius peserta didik). 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

(guru dapat mengamati sikap disiplin 

siswa yaitu dari kehadiran peserta didik 

yang tepat waktu). 

4. Guru menyampaikan pesan-pesan moral 

dan motivasi pada peserta didik sehingga 

peserta didik lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

5. Guru menyampaikan topik materi pada 

kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 

macam-macam efek animasi pada power 

point  

6. Guru menginformasikan pokok materi 

dari macam-macam efek animasi pada 

power point yang akan dipelajari pada 

hari ini  

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh 

peserta didik  

8. Guru menggali informasi awal dari 

peserta didik mengenai macam-macam 

10 menit 
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efek animasi pada power point 

Kegiatan 

Inti  
Eksplorasi 

1. Menggali informasi tentang animasi yang 

sudah tersedia di power point 

2. Menggali informasi berbagai jenis efek 

animasi 

Elaborasi  

1. Dalam kegiatan elaborasi, Diskusi 

kelompok tentang macam-macam efek 

animasi yang ada  dipower point 

2. Menunjukkan bagaimana cara 

menambahkan efek animasi dengan 

benar 

3. Menunjukkan cara mengatur kecepatan 

animasi 

4. Menunjukan pemunculan animasi secara 

tepat dan benar. 

Konfirmasi  

1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  

2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 

diketahui.  

3. Guru memberikan pertanyaan mengenai 

keadaan secara keseluruhan (materi ajar, 

perasaan dan pendapat siswa secara 

keseluruhan) yang dipelajari hari itu. 

30 menit 

Penutup  1. Guru bersama peserta didik membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran selanjutnya 

mengenai pengertian upah, faktor-faktor 

5 menit 
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yang mempengaruhi tingkat upah, syarat-

syarat sistem pengupahan, jenis-jenis 

sitem pengupahan di indonesia, dan 

kebaikan dan keburukan masing-masing 

sistem upah.    

3. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 

memberikan motivasi pada peserta didik 

untuk tetap semangat belajar.  

4. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa 

bersama-sama. 

5. Guru menyampaikan salam penutup dan 

peserta didik menjawab salam. 

 Pertemuan Ke -5  

Kegiatan Langkah-langkah kegiatan pembelajaran Waktu 

Kegiatan 

Awal  

1. Guru menyampaikan salam dan peserta 

didik menjawab salam. 

2. Guru mengajak peserta didik untuk 

berdoa sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai (guru mengamati dan menilai 

sikap religius peserta didik). 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

(guru dapat mengamati sikap disiplin 

siswa yaitu dari kehadiran peserta didik 

yang tepat waktu). 

4. Guru menyampaikan pesan-pesan moral 

dan motivasi pada peserta didik sehingga 

peserta didik lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

5. Guru menyampaikan topik materi pada 

kegiatan pembelajaran hari ini yaitu 

macam-macam efek animasi pada power 

10 menit 
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point  

6. Guru menginformasikan pokok materi 

dari macam-macam efek animasi pada 

power point yang akan dipelajari pada 

hari ini  

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh 

peserta didik  

8. Guru menggali informasi awal dari 

peserta didik mengenai macam-macam 

efek animasi pada power point 

Kegiatan 

Inti  
Eksplorasi 

1. Menggali informasi tentang menu 

animation 

2. Menggali informasi berbagai jenis 

animation 

 Elaborasi 

1. Dalam kegiatan elaborasi, mempraktekan 

dengan menggunakan animation 

2. Mencari visualisasi jenis-jenis animation  

3. Menunjukkan langkah-langkah dalam 

mempraktekkannya efek “loading” 

4. Mendemonstrasikan tampilan objek yang 

sudah diberi animation 

       Konfirmasi 

1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  

2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum 

diketahui.  

3. Guru memberikan pertanyaan mengenai 

keadaan secara keseluruhan (materi ajar, 

30 menit 
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perasaan dan pendapat siswa secara 

keseluruhan) yang dipelajari hari itu. 

Penutup  1. Guru bersama peserta didik membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari. 

2. Guru menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran selanjutnya 

mengenai pengertian upah, faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat upah, syarat-

syarat sistem pengupahan, jenis-jenis 

sitem pengupahan di indonesia, dan 

kebaikan dan keburukan masing-masing 

sistem upah.    

3. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 

memberikan motivasi pada peserta didik 

untuk tetap semangat belajar.  

4. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa 

bersama-sama. 

5. Guru menyampaikan salam penutup dan 

peserta didik menjawab salam. 

10 menit 

 

 

H. Penilaian  

1. Sikap Spiritual  

a. Jenis/Teknik Penilaian  : Observasi  

b. Bentuk Instrumen & Pedoman Instrumen  : Lembar Observasi dan 

jurnal 

c. Butir Instrumen & Pedoman Penskoran :  

(Lampiran 2.1) 

2. Sikap Sosial  

a. Jenis/Teknik Penilaian  : Observasi 
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b. Bentuk Instrumen & Pedoman Instrumen  : Lembar Observasi, 

penilaian diri, penilaian 

antar teman dan jurnal  

c. Butir Instrumen & Pedoman Penskoran :  

(Lampiran 2.2) 

3. Pengetahuan  

a. Jenis/Teknik Penilaian  : Tes tertulis uraian  

b. Bentuk Instrumen & Pedoman Instrumen  : Soal tes uraian tertulis, 

tes lisan dan penugasan   

 Kisi-kisi  

 Soal tes 

 Kunci jawaban  

 (Lampiran 2.3) 

4. Keterapilan  

a. Jenis/Teknik Penilaian  : Observasi  

b. Bentuk Instrumen & Pedoman Instrumen  : Lembar Observasi  

c. Butir Instrumen & Pedoman Penskoran :  

(Lampiran 2.4) 

 

 

 

 

Semarang,  17  Oktober  2014 

Guru TIK  

         

 

 

 

 

    Idha Setiawati, S.kom      

      

NIP. 19781119 201001 2 007 

    

Lampiran 10 Rumus perhitungan angket  

 

a. Menghitung jumlah setiap skor maksimum, yakni: 
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Skor maksimum = jumlah nilai penskoran maksimum dari item soal x 

banyak responden. Pada penelitian ini menggunakan 5 nilai skor maksimum 

dari item soal dan banyaknya responden sebanyak 20 Guru. Maka : Skor 

maksimum = 5 x 20 = 100, jadi nilai jumlah skor maksimum dari prosentase 

setiap soal N = 100. 

Pada  item  soal  nomer  1 pada tabel 4.9,  Guru  mengisi  jawaban  

skor  total maksimum  pada  angket  sebesar  76  yang  didapat  dengan  

rincian  masing-masing responden 5,4,3 jadi 

5,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3 kemudian  dijumlahkan  hasilnya  76. 

Jadi skor maksimum item soal nomer 1 sebanyak 76.  

Menghitung prosentase setiap item soal, yakni:  

%= 
  

 
x 100 % 

Seperti diketahui sebelumnya bahwa N=100 Jadi 

n = jumlah skor maksimum item soal nomer 1 dengan jumlah 76.  

Maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus: 

%= 
  

 
x 100 % 

% =  
  

   
 x 100 % 

  = 76% 

 

 

 

Lampiran 11 Transkip Wawancara  

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
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Transkip wawancara dengan Bapak Handoko,S.Pd  

(Ketua kurikulum SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 3 Maret 2015, Pukul  10.00-10.40 

 

P: Sudah berapa lama e-learning terselenggara di SMA N 8 Semarang?  

N: Sudah 2 tahun ini mbak 

P: Mengapa di SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Ya... yang pertama untuk ... untuk melengkapi sistem informasi akademik, 

walaupun sekarang orientasi nya masih penilaian tapi kedepannya kami 

rancang untuk e-learning pembelajaran, walaupun masih dalam taraf 

penilaian secara online ya ya walaupun bisa juga untuk pembelajaran. 

P: Apakah tujuan dari diselenggarakannya e-learning, tujuan awalnya itu apa 

bapak?misalkan untuk meningkatkankan hasil belajar atau apa pak? 

N: Ya.. untuk agar guru dalam melakukan pembelajaran tidak selalu dilakukan 

didalam kelas, tapi bisa juga tanpa tatap muka,walaupun pembelajaran 

dikelas itu sudah ada tapi bisa dilengkapi dengan pembelajaran diluar 

kelas.pembelajaran diluar kelas itu ya dengan e-learning tidak diluar kelas 

yang pergi kemana mana itu tidak  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Ya yang mendukung yang pertama dari BOS pusat itu mendukung untuk 

kita menganggarkan, menganggarkan dana atau pembiayaan untuk e-

learning, kemudian juga sebelumnya guru-gurunya sudah mengenal 

sebelumnya, teknologinya sudah mapan untuk penilaian. Itu masih sebatas 

bisa penilaian nya saja, tapi kalau misalnya bisa memanfaatkan e-

learningnya jauh lebih bagus.tapi para guru belum tertarik untuk itu, masih 

sebatas dalam penilaian saja 

P: Berarti tidak ada sama sekali hambatan dari pembiayaan e-learning ya pak? 

N: Ya ya... kan yang paling mendukung dana BOS itu sangat mendukung 
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penganggaran dana e-learning. 

P: Tadi kan dari faktor guru sudah mendukung untuk terlenggaranya e-

learning, kalo dilihat dari siswanya, hal apa yang bisa mendukung 

terselenggaranya e-learning dari siswa? 

N: Ya mereka udah banyak , apaa  kan di e-learning itu bisa dibuka dengan 

media yang simple, HP yang tidak begitu canggih aja bisa mengakses e-

learning, ya yang mendukung paling itunya, dan mereka juga kebnyakan 

sudah ahli dalam masalah itu, kalo seandainya e-learning itu hanya bisa di 

pakai di PC kita juga tidak bakalan tertarik untuk memakai itu, tapi karena 

e-learning ini bisa dipakai dengan HP , maka dari itu kami tertarik. 

P: Kalau dari siswanya itu, ada tidak pak keluhan-keluhan tentang media 

pembelajaran di SMA N 8 Semarang? 

 (Ada guru lain yang mengajak berbicara dengan pak hardiko) 

 Dari siswanya itu pak apakah ada yang mengeluh tentang media 

pembelajaran misalkan pakai power point terus apa bagaimana? 

N:  Tidak ada sih, kan kita juga tidak selalu pakai power point, tapi juga kadang 

pakai word biasah.biasanya sih kalo gurunya tertarik dengan e-learning bisa 

melakukan evaluasi secara online 

P: Terus masalah sarana prasarananya untuk mengakses e-learning , wifinya 

apakah gampang diakses siswa atau bagaimana pak? 

N: Kalau.. kalau dari sekolah, disni kan ada acces point yang berbayar kan ada, 

dan ya walaupun acces point yang free juga ada walaupun rada lemot,yang 

free juga wifinya terbuka, kalau siswa itu bisa mengakses ya bisa, kalau 

tidak ya tidak. Kalau yang berbayar juga ada, kalau dengan pulsa mereka 

sendiri kan juga bisa. 

P: Kalau menurut bapak sejauh mana program e-learning ini sudah berjalan di 

SMA N 8 Semarang? Apakah sejauh ini sudah memberikan manfaat yang 

berarti? 

N: Yaa belum karena masih apa... masih... apa.. penekanannya kan masih di 

penilaian itu, kan kita belum secara detail mengarah ke e-learningnya. 
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P: Hambatan apa yang dialami bapak selaku admin, dalam mengoperasikan 

program e-learning? 

N: Yg penting ya...... apa yah... 

P:  Kalau tidak hambatannya di e-learnning? 

N:  Kalau yang e-learning kelihatannya tidak masalah, tapi kalau dalam e-

earning yang jadi masalahkan dalam membuat strukturnya, itu jadi kita 

harus memffix kan siswanya dulu, siswanya itu siapa saja, memfix kan 

gurunya, gurunya itu mengajar dimana dimana... itu kita harus memfix kan 

dulu mbak. Jangan sampai kan  e-learning sudah jalan,,, apa... gurunya 

upload materi terus materi itu bisa digunakan kelas lain atau yang lain, itu 

kan  tidak bisa, itu yang harus fix antaranya  siswa dengan guru harus fix, itu 

yang cukup lama menyusun strukturnya, jadi tidak bisa langsung jalan, 

harus bertahap. Makanya ya kadangkala sampai sekarang saja belum ada 

yang make, kalo seumpama kita pakai langsung ya tidak bisa. 

P: Perubahan – perubahan apa yang terjadi setelah menggunakan e-learning? 

N: Perbahannya ya anak bisa apa... bisa melakukan pembelajaran, anak bisa 

mencari informasi pembelajaran itu tidak sebatas dikelas, itu yang menarik, 

menarik untuk bisa dikembangkan dan kedepannya juga saya yakin e-

learning itu bisa di kedepankan, saya yakin itu. 

P: Berarti kalo hasil belajar, atau prestasinya itu belum ada peningkatannya ya 

pak? 

N:  Belum, ya mereka mulai, kan kita juga gak serta merta menggunakan e-

learning itu ke siswa langsung gitu kan tidak, kita hanya memperkenalkan. 

Misalkan dimulai dengan penilaian, dan mereka sudah merasa enjoy dengan 

itu, gitu kan mbak.kemudian anak sudah mulai tahu, oh semua informasi 

bisa dicari diinternet. Kita menarik kesitu dulu sebelum mereka enjoy 

dengan e-learning. Kemudian kalau sudah mereka enjoy dengan internet, 

nanti kita coba arahkan  ke e-learning yang sudah kita buat, kemudian untuk 

gurunya kalau sudah siap menggunakan itu, kita juga, evaluasi sudah 

mantep gitu, tahu manfaatnya, nanti kita coba tarik ke e-learningnya dalam 
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pembuatan materinya. Jadi kita bertahap , tidak bisa langsung, harus 

memakai e-learning, disamping itu juga kan kita harus memaklumi, kan 

kalau diharuskan itu kan kasian guru guru yang sepuh-sepuh.tidak bisa  

mengikuti malah ajur semua kan repot. 

P: Sejauh ini ada tidak pak beberapa guru yang menggunakan e-learning untuk 

pembelajaran? Kira-kira berapa pak? 

N: Ada, kira-kira ya masih berkisar antara 10 % lah. 

P: Itu juga paling kebanyakan digunakan untuk remidi ya pak? 

N: Iya... kan memang sekarang itu memungkinkan untuk seperti ini, penilaian 

itu tidak melulu didalam kelas, dihadapan kelas, kita bisa  bisa melakukan 

evaluasi kelas, evaluaasi yang lain.saya yakin kalau guru tahu sebenarnya 

yang ada di sitem e-learning itu, manfaatnya pasti guru akan tertarik akan 

hal itu. 

P: Apakah bapak selaku guru juga melakukan penilaian dengan melihat e-

learning, misalkan si A sering aktif di e-learning berarti nilainya lebih 

banyak, atau bagaimana pak? 

N: Itu kan bisa diambil dari situ juga tho, bisa dilihat dari penilaian situ 

juga.kalo saya sih, angan- angan saya, jadi sebelum ulangan , itu anak 

misalkan bab udah selesai, mau ulangan, syarat anak mengikuti ulangan itu 

ya harus sudah membaca materi, dia juga harus sudah melakukan evaluasi 

diri, sudah harus melakukan evaluasi antar teman, dan dia juga sudah harus 

melakukan evaluasi yang ada di e-learning. Semua itu sudah mereka penuhi, 

baru mereka bisa ikut ulangan yang dikelas itu.untuk kedepannya, saya 

pingin seperti itu, kalau seperti itu kan ya mungkin awalnya suatu paksaan, 

tapi kan berefek bagus, “oh saya itu kalau ingin melakukan evaluasi di 

dalam  kelas saya itu emang harus membaca materi dan harus juga 

melakukan evaluasi, melakukn evaluasi diri juga, melakukan evaluasi antar 

teman juga, itu saya harus lakukan itu, baru saya bner-bner mantep 

melakukan ulangan itu. 

P: Dari sistem e-learning itu sendiri ada kekurangan tidak pak? 
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N: Mesti ada kekurangan, kan didalam e-learning itu seharuse ada forum, atau 

chatting. Jadi kalau misal ada siswa yang tidak paham dengan materinya , 

atau apa bisa ditanyakan lewat chatting atau forum tersebut. Jadi lebih 

mudah ada interaksi antara guru dan siswa lewat forum atau chattingan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan Bapak Drs. Iman 

(GURU PKN SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Sabtu, 14 Maret 2015, Pukul  09.00-09.40 
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P: Bapak kenal e-learning dari mana pak, pertama kali?  

N: ya sebelumnya diselenggarakan disini saya belum kenal mbak. 

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Setelah ada musyawarah antara guru mbak, baru setelah itu ada pelatihan 

dari fresto datang ke sekolah. 

P: Menurut Bapak mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu 

menyelenggarakan e-learning? 

N: Perlu mbak, karena E-Learnning itu dapat memudahkan siswa untuk belajar. 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Yang mendukung itu ya dari siswanya sekarang kan pada pinter internetnya, 

ya mungkin itu salah satu hal yang bisa mendukung 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya pak? Bapak sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Tidak sering sih mbak. Soalnya saya sudah terlalu sibuk dengan tugas-tugas 

lain. Kan tugas guru juga banyak mbak. Jadi ya harusnya jangan ditambahin 

tugas lagi, harusnya malah dielearning itu sudah ada materi yang diupload 

dari admin nya mbak/ yang buat program itu, guru cukup buat penilaian aja 

mbak. 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen pak,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Lah saya kurang tau mbak, saya juga jarang menggunakan e-learning. Paling 

hanya untuk penilaian jadi saya tidak pernah mengecek materi materi. 

Sepertinya sih jarang yang upload materi mbak. 

P: Menurut Bapak bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Yah semuanya baiklah mbak, semua karakteritik sudah sesuai semua. 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Ya itu salah satu yang mendukung, anak itu kan suka mbak yang coba-coba 

gitu, suka dengan pengetahuan yang baru apalagi semakin canggih 

tekonologinya jadi mereka tambah penasaran dan ingin mencobanya. 
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P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasah? 

N: Saya kan tidak pernah mengupload materi , jadi ya tidak ada perencanaan 

pembelajarannya ,pembelajaran ya pembelajaran lewat tatap muka. 

P: Menurut bapak, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Ya interaksinya lancar lancar saja mbak, kalau misal nilai sudah diumumkan 

ya semua siswa pasti langsung melihat. 

P:  Bagaimana Bapak dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan 

die-learning juga atau tidak? 

N:  Ya harusnya seperti itu hehehe, 

Tapi saya kan tidak pernah melihat keaktifan siswa di fresto jadi penilaian 

ya murni dari hasil ulangan dan keaktifan siswa dikelas bukan di fresto. 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Bapak alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Dalam mengoperasikan e-learning sih gampang, kan sebelumnya sudah ada 

pelatihan, jadi kalau misal ada yang baru di fresto nanti diadakan pelatihan  

dari pihak frestonya ke semua guru. jadi saya mbak walaupun sudah tua tua 

begini juga paham kalau mengoperasikan e-learning. Jadi ya belom ada 

hambatannya mbak. 

P: Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah menggunakan e-

learning? 

N:  Perubahannya ya dulu kalau terima raport harus ke sekolah orang tuanya, 

sekarang tidak perlu ke sekolah, dirumah pun juga bisa satu. Kalau 

melakukan penilaian juga enak dan bisa kapan saja dan dimana saja. 

P: Kalau perubahan dalam hasil belajar apakah ada peningkatan atau 

bagaimana pak? 

N:  Tidak ada mbak,, ya mungkin belum meningkat karena penggunaan e-

learning yang kurang optimal. Jadi masih biasa saja. 

P: Menurut ibu manfaat e-learning itu apa saja? 
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N: Manfaatnya apa yaa.. hmmm yabisa menghemat dana ya mbak, kan tidak 

perlu pakai banyak kertas penilaian, terus ya tidak merepotkan orang tua 

wali murid dan juga pastinya mempermudah guru dalam melakukan 

penelitian. 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa pak? 

N: Mudah-mudahan di e-learning sudah instan ada materi full jadi nantinya 

pasti anak anak tambah rajin membuka e-learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan ibu Dra.Musyaroh  

(GURU PKN SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Sabtu, 14 Maret 2015, Pukul  10.00-10.40 

P: Ibu kenal e-learning dari mana buk, pertama kali?  

N: Ya denger-denger saja mbak dari temen guru mbak, kan kadang kalau ada 

media media baru yang seperti itu temen guru banyak yang ngasih tau 
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P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Diterapakan dulu, terus ada pelatihan-pelatihan, pelatihan itu yang ngajarin 

mas-mas yang buat e-learning itu. 

P: Menurut Ibu mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Yaa mungkin supaya makin maju sekolahnya, tidak ketinggalan jaman. 

Yahhh memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.kalau enggak 

dimanfaatkan yo eman eman to mbak..  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: yang namanya sekolah, kalau kepala sekolahnya sudah A ya nanti bakal 

dipatuhin sama semua warga sekolah, jadi ya pasti semua mendukung mbak 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya buk? Ibu sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Tidak mbak, ya belum sempet buat ngupload. Ya yang penting kan semua 

materi bisa saya sampaikan di kelas, jadi ya tidak apa apa to, itu kan 

gunanya e-learning kalau misal ada kegiatan gurunya, tidak bisa ngisi la itu 

bisa di sampaikan di e-learning , kalau selama saya bisa ya tidak apa-apa 

mbak. Hehehehe 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen bu,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Saya tidak begitu tau mbak, jadi tidak bisa memperkirakan berapa berapnya. 

P: Menurut Ibu bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Baik mbak.....semuanya pendidikan nya ya linear lah dengan latar belakang 

pendidikannya 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Ya anak sekarang kalau tidak bisa yang internet-internet gitu ya tidak jaman 

mbak, nanti kasihan malah ketinggalan sama temen-temennya. Jadi ya pasti 

anak sekarang pada pintar-pintar komputernya. 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 
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pembelajaran saat tatap muka biasah? 

N: Ya mungkin kalau saya ingin menginput materi, ya sama aja kan sesuai KD 

mbak 

P: Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Interaksinya ya baik, hubungannya terjaga. Kalau sudah saya inputkan 

nilainya berapa menit gitu ya langsng kadang ada yang nanyain, gimana 

gimana gimana.  

P: Kalau perubahan dalam hasil belajar apakah ada peningkatan atau 

bagaimana bu? 

N:  Belum ada mbak,, ya mungkin belum meningkat karena penggunaan e-

learning yang kurang optimal. Jadi masih biasa saja. 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Ibu alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Ya itu hambatannya belum sempet gitu mbak, waktunya itu kadang keteran. 

Walaupun e-learning bisa diakses dirumah, tapi kan di rumah juga harus 

ngurusin keluarga jadi ya belum sempat seperti itu, kalau masalah penilaian 

lancar-lancar saja mbak 

P: Penginputan nilai juga harus meluangkan waktu yang banyak kan bu? 

N:  Iya mbak, tapi kan setiap penginputan nilai ada di beri waktu dari hari apa 

sampai apa dan itu hukumnya wajib. Pengajaran diganti dengan penilaian, 

kalau yang materi itu kan tidak wajib, terus juga tidak ada dikhususkan 

waktu untuk penginputan materi itu sendiri. 

P: Menurut ibu manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Manfaatnya ya banyak ya, mempermudah siswa melihat nilai, 

mempermudah pihak sekolah memberikan pengumuman, mempermudah 

guru menginput nilai. Jadi semua pihak dipermudah. 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa buk? 

N: Mudah-mudahan lancar terus lah mbak. Mudah-mudahan juga selain untuk 

penilaian e-learning juga untuk proses pembelajaran. 
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Transkip wawancara dengan Ibu Eko Suryanti, S.Pd 

(GURU Geografi SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 3 Maret 2015, Pukul  09.00-09.30 

P: Ibu kenal e-learning dari mana buk, pertama kali?  

N: Dimana ya... ya tau di sekolah mbak hehehe dari musyawarah sama kepala 

sekolah kan dijelasin mbak 

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Itu dari kebijakan kepala sekolah terus langsung diputuskan untuk 

diterapkan , seperti itu. Dan langsung semua guru dan siswa mengikutinya 

P: Menurut Ibu mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu menyelenggarakan e-



160 
 

 
 

learning? 

N: Kemaren dijelaskan itu ya karena udah dapet dana dari BOS itu mbak, untuk 

penganggaran dana untuk meningkatkan proses pembelajaran, ya ini dibuat 

untuk penyelenggaraan e-learning. 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Ya itu dananya dari BOS, terus kepala sekolah mendukung penuh ya semua 

nya saling mendukung. 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya buk? Ibu sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Ya dulu pernah nyoba-nyoba pas pertama kali ada e-learning, tapi sekarang 

udah nggak pernah mbak. Ya belum sempet saja.hehehe 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen bu,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Berapa yaa, jarang sih mbak. Tapi saya tidak bisa memperkirakan mbak, 

tapi kalau saya liyat paling ada satu dua guru yang mengupload materi, 

biasanya itu pak kholid itu lo mbak, yang masih agak muda heheh jadi 

seneng dengan begituan, terus juga bu ida juga pernah . 

P: Menurut Ibu bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Karakteristik dari segi pendidikan ya sudah baik 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Wahhh ya jangan ditanya, malahan sekarang sudah ahli-ahli mbak. Hhehehe 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasa, kalau misal ibu ingin menginputkan 

materi? 

N: Ya sama lah, biar nanti anak-anak tidak pusing dengan kebanyakan materi. 

P: Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Interaksi selama ini baik-baik saja, ya kan mereka malah lebih seneng 

seperti ini. Lihat nilai raport tidak perlu ke sekolah tapi dirumah juga bisa. 
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Ya interaksinya baik mbak 

P:  Bagaimana Ibu dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan die-

learning juga atau tidak? 

N:  Tidak begitu sih mbak, e-learning tidak begitu berpengaruh untuk penialain 

yang saya berikan.  

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Ibu alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Ya kadang saya itu karena udah lupa kadang kelupaan bukanya, tapi ya 

nanti kalau udah diingetin sama teman guru, nanti ya inget lagi dan aslinya 

itu mudah mbak, mas mas pelatih nya itu juga neranginnya enak, tapi ya itu 

Cuma faktor lupanya itu. Hehehehehe 

P: Menurut ibu manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Ya menguntungkan banyak pihak, terutama siswa, siswa jadi mudah 

mengaksesnya,  

Kalau dari sswa sudah seneng ya pasti gurunya ikut senang gitu to mbak. 

P: Kalau perubahan dalam hasil belajar apakah ada peningkatan atau 

bagaimana bu? 

N:  Belom ada, masih sperti biasa. 
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Transkip wawancara dengan Ibu Hj. Siti Chotidjah,S.Pd 

(GURU Ekonomi SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Kamis, 5 Maret 2015, Pukul  09.00-09.45 

P: Ibu kenal e-learning dari mana buk, pertama kali?  

N: Dari teman guru, terus dari pelatihan juga yang diadakan sama mas-mas 

fresto itu jadi ya sedikit tau tentang e-learning 

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Ya hasil dari musyawarah guru sama kepala sekolah, dilanjutkan dengan 

keputusan penetapan e-learning. 

P: Menurut Ibu mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Sangat perlu, karena kita juga memanfaatkan teknologi yang sudah ada, 

terus untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah, jadi di rasa 
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sangat perlu. 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Kepala sekolah, guru, siswa semuanya bisa mendukung satu sama lain. 

Kalau tidak saling mendukung juga tidak akan jalan. 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya buk? Ibu sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Saya hanya penginputan penilaian saja mbak saya fokusin, kalau yang 

pemberian materi ke siswa saya rasa saya sudah sampaikan melalui tatap 

muka, jadi ya sampai saat ini belum sempat untuk memberikan materi. 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen bu,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Yaaa berapa yaa, pkoknya setahu saya itu para guru lebih menfokuskan e-

learning untuk penginputan nilai. 

P: Menurut Ibu bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Baik semua, alhamdulillah 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Iyaa banyak, hampir semua siswa pengetahuan IT nya itu bisa dikatakan 

bagus ya mbak, kan sekarang dari HP saja sudah bagus-bagus, ya 

pengetahuan mereka juga pasti bagus, walaupun kalau misalkan ada yang 

kurang mampu dalam internet tapi ya bisa di hitung lah mbak 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasa, kalau misal ibu ingin menginputkan 

materi? 

N: Kalau menurut saya sih, sama saja, kita semua guru sesuaikan dengan KD, 

sesuaikan dengan kurikulum jadi walaupun di e-learning tetap saja sama 

P: Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Interaksi bisa dikatan baik lah. Semua guru dan siswa mematuhi kebijakan 

dari kepala sekolah, jadi interaksinya terjalin sangat baik. 
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P:  Bagaimana Ibu dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan die-

learning juga atau tidak? 

N:  Karena saya belum memberikan materi, jadi selama ini saya masih berpaku 

pada nilai siswa dan keaktifan siswa di kelas, bukan di e-learning. 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Ibu alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Hambatannya kalau dijelaskan itu bagaimana ya mbak, hmmm  

Hambatan ya pasti ada, entah itu dalam menggunakan e-learning, tapi ya 

sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menggunakan e-learning. Hanya saja 

semua masih difokuskan dengan penilaian jadi ya hambatannya mungkin 

ada di pemberian materi itu, belum bisa sepenuhnya memberikan materi. 

P: Menurut ibu manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Membantu siswa untuk tidak merepotkan orang tuanya, ketika pembagian 

raport tidak perlu harus ke sekolah, lebih mudah saja lah untuk semua 

puhak. 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa buk? 

N: Semua harapan pasti ya yang baik-baik, semoga nantinya ya e-learning bisa 

ditambahi menu-menu baru untuk menemukan materi tanpa harus guru 

memberikan materi, soalnya kan tugas guru juga banyak mbak, kalau fokus 

kesana kesini kan jadi tambah repot. 
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Transkip wawancara dengan Ibu Dra.Tuti Laswati 

(GURU B.inggris SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Kamis, 5 Maret 2015, Pukul  10.00-10.35 

P: Ibu kenal e-learning dari mana buk, pertama kali?  

N: Ya dari kepala sekolah, terus saya cari tau sendiri tentang e-learning secara 

keseluruhan di internet 

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Pertama kali ditetapkan oleh kepala sekolah dengan hasil musyawarah 

bersama guru. 

P: Menurut Ibu mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Karena di SMA N 8 Semarang ini ingin memanfaatkan teknologi, karena 

ingin mengingkatkan pembelajaran dari apapun itu yang baik ya perlu di 

selenggarakan di SMA N 8 Semarang ini. 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 
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Semarang? 

N: Yang mendukung apa yaa... ya semua mendukung, sampai tempat/ letak di 

SMA N 8 Semarang ini kan juga strategis soalnya deket dengan kampus 

UNNES, kalau ada lingkungan kampus berarti kan juga banyak tersedia 

warnet, nah kalau e-learning kan membutuhkan internet, jadi ya bagi yang 

tidak ada modem atau yang lain untuk mengakses e-learning bisa ke warnet, 

ya semuanya mendukung dengan baik. 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya buk? Ibu sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Hmmm kalau untuk pemberian materi saya belum sempet mbak, kemaren 

saja pas ada anak PPL disini ya aslinya saya ingin di inputkan semua materi 

yang ada , tapi kok jam nya saja padat merayap jadi agak susah, saya juga 

kasihan. Jadi ya belum sempat untuk memberikan materi. 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen bu,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Yang lain juga merasakan apa yang saya rasakan, para guru itu terlalu sibuk 

mbak, apalagi tuntutan menjadi guru kan tidak dengan hal seperti itu saja 

masih banyak lagi hal yang perlu dikerjakan. Jadi ya belum lah, belum bisa 

memberikan materi. Kalau saya perkirakan ya belum ada. 

P: Menurut Ibu bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Karakteristik itu kan banyak ya mbak, kalau saya jelasin satu-satu ya pasti 

lama, ya saya ambil kesimpulan saja, semuanya baik, sesuai dengan aturan 

sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti itu mbak 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Ya banyak mbak, alhamdulillah anak-anak sekarang tambah pinter-pinter, 

apalagi masalah yang komputer, internet ya pasti sudah mengetahui dengan 

ahli hehehehe 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasa, kalau misal ibu ingin menginputkan 

materi? 
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N: Perencanaan pembelajaran ya saya samain, biar enak. Dan juga bisa melatih 

siswa untuk aktif mencari materi yang lain. 

P: Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Proses pembelajarannya belum terlalu baik ya mbak, sepertinya yang saya 

bilang tadi, belum ada proses pembelajaran, hanya difokuskan ke 

penilaiannya. 

P:  Bagaimana Ibu dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan die-

learning juga atau tidak? 

N:  Ya kalau nanti proses pembelajarannya sudah berjalan, ya tentu saya akan 

lihat juga keaktifan siswa di e-learning, tapi untuk saat ini belum, 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Ibu alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Hambatannya ya pada waktu tadi belum sempetnya itu mbak, masih pada 

sibuk dengan ini dan itu yang harus dikerjakan 

P: Menurut ibu manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Mempermudah semua nya lah, mempermudah pemberian nilai, membuat 

siswa-siswa lebih senang 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa buk? 

N: Harapannya ya semua kan butuh proses, seperti e-learning disini ya butuh 

proses untuk lebih lebih dan lebih lagi. 
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Transkip wawancara dengan Bapak Fajar Priyo Santoso  

(GURU FISIKA SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Sabtu, 28 Februari 2015, Pukul  09.00-09.40 

P: Bapak kenal e-learning dari mana pak, pertama kali?  

N: Dari teman guru mbak, yah sejah pemberitahuan tentang akan adanya e-

learning jadi cari tau ke teman-teman dulu, selebihnya ya buka buka internet 

kalau sempat 

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Keputusan kepala sekolah untuk diterapkan dan diikuti dengan semua guru 

dan siswa 

P: Menurut Bapak mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu 

menyelenggarakan e-learning? 

N: Untuk mengkatkan kualitas sekolah SMA N 8 Semarang sendiri, dan yaaa 

sangat diperlukan karena untuk kebaikan semua warga SMA N 8 Semarang. 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Banyak sekali mbak, selain dana dari BOS/ pemerintah itu, SMA N 8 
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Semarang juga mempunyai fasilitas yang bisa memadai terselenggaranya e-

learning. Selain itu juga dari siswa dan gurunya tidak kalah mendukungnya 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya pak? Bapak sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Sebenarnya kalau saya banyak waktu pasti saya setiap minggu memberikan 

materi, tapi sayangnya sekarang itu tuga guru sangat banyak sekali mbak, 

jadi kadang tidak sempat untuk menginput materi ke-elearning. 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen pak,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Hmmm berapa yaa, ya karena seperti yang sudah saya bilang tadi kalau 

kurang waktu jadi mungkin ya hanya sedikit guru yang menggunakan e-

learning untuk proses pembelajaran 

P: Menurut Bapak bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Alhamdulillah baik semuanya. 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Jelassss, ya itu tidak usah ditanya lagi hehehe sekarang it apa coba yang 

anak tidk bisa... 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasah? 

N: Ya sama saja mbak... tidak ada yang berbeda karena itukan sudah sesuai 

dengan kurikulumnya. 

P: Menurut bapak, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Interaksi yang terjadi cukup baiktidak pernah ada masalah dengan itu.  

P:  Bagaimana Bapak dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan 

die-learning juga atau tidak? 

N:  Untuk sejauh ini saya belum melihat penilaain dengan seperti itu, hanya 

keaktifan dikelas saja. 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Bapak alami saat mengoperasikan e-

learning? 
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N: Rlalu bnyak kegiatan yang lain dan lebih penting sehingga e-learningnya di 

kesampingkan dulu. 

P: Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah menggunakan e-

learning? 

N:  Perubahannya banyak sekali yaa... salah satunya ya saat penerimaan raport 

orang tua murid tidak harus kesini, dimana saja bisa diakses dengan internet. 

Ya menurut saya iu perubahan yang cukup baik 

P: Menurut Bapak manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Manfaatnyaa, lebih mempermudah semua pihak dari guru siswa , dll, lebih 

canggih karena memanfaatkan teknologi yang ada 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa pak? 

N: Mudah-mudahan di e-learning sudah instan ada materi full jadi nantinya 

pasti anak anak tambah rajin membuka e-learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan Bapak Kholid Mawardi, S.Pd 

(GURU SEJARAH SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Senin, 2 Maret 2015, Pukul  09.00-09.40 

P: Bapak kenal e-learning dari mana pak, pertama kali?  

N: Ya dulu munculnya e-learning saya sudah sempet denger, terus saya 

browsing-browsing di internet, ya saya tau banyak tentang e-learning ya 

diinternet.  

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Awalnya dari musyawarah dengan semua guru dan juga kepala sekolah, 

setelah itu diputuskan oleh kepala sekolah dan diterapkan. Dari beberapa 

guru ada yang tidak mengerti e-learning sehingga diadakan pelatihan e-

learning oleh pihak pembuat e-learning dari fresto. 

P: Menurut Bapak mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu 

menyelenggarakan e-learning? 

N: Sangat sangat perlu sekali, karena di e-learning itu banyak sekali 

manfaatnya yang bisa dijadikan SMA N 8 S emarang untuk bisa 

meningkatkan kualitas belajar mengajar SMA N 8 Semarang, agar bisa 

bersaing dengan sekolah lain yang sudah maju. 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 
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N: Semuanya mendukung, terutama dari fasilitas yang tersedia di SMA N 8 S 

emarang sangat mendukung sekali, selain itu dari siswanya sangat antusias 

dalam menggunakan e-learning, kalau dari guru aslinya mendukung tapi 

perlu ditingkatkan lagi karena bnayak guru yang kurang bisa 

mengoptimalkan penggunaan e-learning, la itu sangat disayang kan sekali. 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 

materi ya pak? Bapak sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Alhamdulillah, sejauh ini saya sering menginput materi pelajaran saya, dan 

saya juga katif memberikan evaluasi setiap materi yang saya inputkan 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen pak,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Kalau saya lihat, yaa hanya sedikit mbak yang menggunakan e-learning 

untuk proses pembelajaran ,ya guru itu kan beda-beda mbak, kadang ada 

suka dengan hal-hal yang baru, kadang ada yang biasa saja, ya mungkin 

mereka terlalu banyak kegiatan sehingga tidak mau direpotkan/terbebani 

dengan e-learning. 

P: Menurut Bapak bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

N:  Karakteristik pendidikan linear semua, sesuai semua, tidak ada yang 

menyimpang. 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Iya itu yang tadi saya katakan kalau dari siswa itu mendukung, satu 

alasannya ya itu, karena para siswa sekarang sangat pandai dalam hal 

internet, komputer dll. Sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif 

misalnya penyelenggaraan e-learning ini. 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasah? 

N: Selama ini saya masih menggunakan perencanaan pembelajran yang sama, 

ya niatnya agar anak lebih gampang jika sesuai dengan materi yang saya 

bawakan saat tatap muka. 

P: Menurut bapak, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 
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Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Interaksinya sangat baik, setiap saya menginput materi juga pasti beberapa 

menit banyak yang langsung baca materi saya, sampe ada yang berkali-kali 

setelah itu mereka mengerjakan evaluasi, kalau ada yang belum paham 

mereka beri komenar dikolom komentar, jadi selama ini interaksi berjalan 

sangat baik sekali. 

P:  Bagaimana Bapak dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan 

die-learning juga atau tidak? 

N:  Iya,,, jelas, selain penilaain keaktifan dikelas, saya juga melihat keaktifan 

mereka di e-learning. Untuk nilai tambahan mereka, sehingga mereka akan 

lebih rajin lagi dan berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik dari semua 

teman-temannya. 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang Bapak alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Alhmdulillah selama ni belum banyak hambatan, paling yang jadi hambatan 

kurangnya interaksi yang lancar di e-learning. Maksutnya, kurang ada forum 

atau chattingan antara guru dan siswa sehingga kalau ada siswa yang 

berkomentar ataupun bertanya, dari pihak guru langsung bisa menjawab. 

P: Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah menggunakan e-

learning? 

N:  Perubahannya kalau bagi saya sangat banyak sekali , apalagi kalau semua 

guru sudah menggunakan e-learning seoptimal mungkin. Pasti kualitas 

belajar mengajar di SMA N 8 Semarang tambah baik dan maju, perubahan 

ya yang paling jelas penerimaan raport itu mbak, selain itu belum ada 

perubahan yang terlalu signifikan. Tapi kalau perubahan kecil cukup 

banyak. 

P: Menurut Bapak manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Manfaat dari e-learning ya kita bisa memberikan materi tanpa tatap muka, 

kalau kita tidak bisa bertemu dikelas kita juga bisa ketemu melalui e-

learning. Penerimaan raport tambah gampang, dan memudahkan banyak 
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pihak. 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa pak? 

N: Mudah-mudah semester den banyak guru yangh sudahmenggunakan e-

learning dengan seoptimal mgkin. 

 

Transkip wawancara dengan Ibu Idha Setiawati, S.Kom 

(GURU TIK SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 17 Maret 2015, Pukul  12.00-12.40 

P: Ibu kenal e-learning dari mana buk, pertama kali?  

N: Darii....... ya sebelumnya , itu too dari internet. Jadi sebelum 

diselenggarakan, ibu sudah tau e-learning dari internet 

P: Bagaimana pertama kalinya e-learning diterapkan di SMA N 8 Semarang? 

N: Ya dulu, setelah dimusyawarahkan dengan semua guru dan kepala sekolah 

terus ada pelatihan dari pihak frestonya. Jadi semua guru tau e-learning ya 

dari pelatihan itu 

P: Menurut ibu mengapa di SMA N 8 Semarang ini perlu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Ya... kan mempermudah anak-anak dalam belajar, tanpa harus anak-anak 

berada di sekolah mereka bisa mengakses e-learning. Tanpa tatap muka pun 

bisa.  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Yang mendukung....apa yaa... ya kebijakan dari kepala sekolah.ya jelas 

semuanya mendukung, internetnya, gurunya, siswanya semua mendukung. 

karena kebijakan kepala sekolah untuk mengadakan e-learning jadi ya 

diikuti semua. 

P: Di dalam e-learning itu kan ada pembelajaran dengan guru mengupload 
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materi ya buk? Bu ida sendiri sering tidak mengupload materi? 

N: Ya... kadang-kadang hehehe.... 

P: Kalau dari semua guru kira-kira berapa persen bu,, yang aktif meng upload 

materi? 

N: Lah... kalo kalo..semua guru disini dalam melakukan proses pembelajaran di 

e-learning itu kurang sempurna ya, maksutnya jarang yang seperti itu, 

soalnya disini itu lebih menekankan ke penilaian, misalkan nilai uts, atau 

nilai tugas. Dan yang membuat mereka tidak selalu aktif di e-learning itu 

karena waktunya, bukan karena kesulitan atau apa, tapi karena waktunya, 

mereka tidak mau terbebani dengan itu. Selain itu karena kemauannya juga 

kurang, minatnya kurang, karena guru tidak mau terlalu repot. Kalau 

masalah minatnya sih, minat tapi dalam konteks penilaian saja, soalnya yang 

penilaian itu kan wajib, jadi ya harus dikerjakan, dan sekarang sudah 

menjadi kebiasaan. 

P: Menurut bu ida bagaimana karakteristik guru di SMA N 8 Semarang? 

  

N:  Ya dari masalah pendidikan, mengajarnya sudah sesuai semua dengan latar 

belakang pendidikan mereka, masalah pengetahuan internetnya ya lumayan 

lah. 

P: Kalau dari karakteristik siswanya, pada banyak pengetahuan tentang IT nya? 

N: Ya jelasss mbak, kan jaman sekarang malah kadang siswanya yang lebih 

pintar dari gurunya. 

P: Apakah perencanaan pembelajaran di e-learning sama dengan perencanaan 

pembelajaran saat tatap muka biasah? 

N: Ya sama semua mbak, perencanaannya ya sama. Tidak ada yang berbeda, 

bedanya ya Cuma yang tatap muka disampaikan, yang tanpa tatap muka 

harus dibaca oleh setiap siswa,. 

P: Menurut ibu, bagaimana proses pembelajaran e-learning di SMA N 8 

Semarang? Interaksinya , keaktifan siswanya? 

N: Iyaa dalam prosesnya ya semua kelihatan ya mbak, kayak yang membaca 
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siapa. Tapi memang sekarang keaktifan siswa itu kok berkurang, haruse itu 

gurunya bilang dulu, ini bu ida upload materi di fresto nanti di baca yah, 

nanti baru kadang mereka membaca, kalau tidak di begitukan itu jarang 

mbak yang buka. Walaupun ada sih beberapa yang aktif banget di e-

learning. Hmmm paling ya 10% nan yang aktif ,tapi kalau diomongin dan 

wajib ya semua aktif dan langsung dikerjakan. 

P:  Bagaimana ibu dalam melakukan penilaian, apakah melihat keaktifan die-

learning juga atau tidak? 

N:  Ya harusnya, ya harusnya melihat juga. Kalau saya sih kalau ada anak yang 

aktif banget di e-learning pasti nilainya saya tambahin. 

P: Hambatan-hambatan apa saja yang ibu alami saat mengoperasikan e-

learning? 

N: Kalau masalah mengoperasikan programnya tidak ada masalah yaa, kalau 

masalah penggunaan e-learningnya ya itu tadi hambatan waktu dan 

kemauan. Waktunya tidak sempat, terus kemauannya ya kurang agak malas 

gitu mbak. Di sini kan walau pun gurunya juga ada yang sudah tua tapi tetap 

bisa dalam mengoperasikan programnya, ya Cuma itu saja hambatannya 

sehingga belum bisa berjalan lancar. 

P: Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah menggunakan e-

learning? 

N:  Ya anak anak seneng, kan sekarang kalau mengakses nilai bisa dimana 

saja,kalau masalah perubahan hasil belajar gimana yaa... yaa belum ada 

peningkatan yang signifikan tapi ya perubahan dikit saja lah. hehe 

P: Menurut ibu manfaat e-learning itu apa saja? 

N: Ya itu anak anak bisa mengakses dimanapun, tidak terbatas waktu. Guru-

guru juga enak sih bisa mengerjakan memasukkan nilai dimanapun,tidak 

dipatop waktu harus bertemu kapan atau bagaimana. Ya disini itu rata-rata 

sih gurunya usianya, walaupun ada guru yang sudah tua, tapi mereka juga 

masih mau, masih berminat, tapi ya berminat ke penilaian saja, kalau 

masalah materinya ya belum. Kalau misal di sini diadakan pelatihan juga 
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yang tua-tua juga semangat dan berminat ikut. 

P: Harapan untuk e-learning kedepannya, seperti apa buk? 

N: Ya mudah-mudah an lancar semuanyaa, materinya juga ada, evaluasi juga 

ada. Udah berjalan lancar. 

 

Transkip wawancara dengan admin fresto 

(admin e-learning SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang Guru SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 17 Maret 2015, Pukul  12.00-12.40 

 

P: Bagaimana pembuatan  untuk e-learning SMAN 8 Semarang?  

N: Pembuatan e-learning di SMAN 8 Semarang menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, menggunakan framework nya “code igniter” sering 

disingkat (CI). Database menggunakan mysql, sedangkan servernya 

menggunakan cloud server. 

P: Apa software  untuk e-learning SMAN 8 Semarang? 

N: e-learning SMAN 8 Semarang  merupakan kustomisasi dari software 

fresto 

P: e-learning di SMAN 8 Semarang termasuk dalam e-learning apa mas? 

N: E-learning ini termasuk e-learning berbasis web. Perbedaannya 

dengan learning management system (LMS) edmodo atau moodle, e-

learning SMAN 8 Semarang  merupakan kustomisasi dari software fresto, 

sedangkan edmodo atau moodle menggunakan content management 

system(CMS) yang sudah ada bentuk standarnya. Software yang 

dikustomisasi bisa dibuat sesuai dengan permintaan /kreasi sendiri. 

P: Apakah Langganan akses internet yang digunakan di SMAN 8 Semarang 

untuk mengakses e-learning   

N: menggunakan layanan internet dari telkom (speedy) dan provider 
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biznet. Masing-masing 3Mbps, tapi mulai bulan Maret 2015 SMAN 8 

Semarang sudah tidak menggunakan Speedy, jadi sekarang hanya 

menggunakan Biznet. Selain itu, di SMAN 8 Semarang juga menyediakan 

wifi indischool dari telkom, kapasitasnya maksimal sampai 100Mbps. 

P: Sudah berapa kali pelatihan tentang e-learning dilaksanakan di SMAN 8 

Semarang? 

N: Kira2 sudah 5 kali mbak 

P: Itu kapan saja mas? 

N: Agustus 2013, 

November 2013 

Februari 2014 

Juni 2014 

Desember 2014 

P: Keinginan yang bagaimana nanti e-learning ini akan dibuat agar lebih 

menarik mas? 

N: Nanti akan ditambahkan fitur-fitur yang akan lebih menarik seperti 

chattingan dll. 
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TRANSKIP WAWANCARA SISWA 

Transkip wawancara dengan siswa (Indarisha nurfaizah) 

(X A SMA N 8 Semarang) 

Tempat : kantin SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 24Februari 2015, Pukul  10.51-11.20 

 

P: Pernahkah adek mengeluh tentang media pembelajaran yang ada di SMA N 

8 Semarang? 

N: Pernah, masalah media pembelajaran yang monoton, jadi kurang variasinya 

mbak.  

P: Menurut adek Mengapa di SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-

learning? 

N: Kan kalau diraport kan pakainya e-learning, biar lebih gampang aja, kan 

sekarang juga internet lebih gampang. Jadi dengan adanya e-learning itu 

mempermudah siswanya mbak.caranya mengaksesnyapun mudah. 

P: Dirumah apakah ada fasilitas yang mendukung untuk mengakses e-learning, 

contohnya modem? 

N: Saya ada sih mbak. 

P: Menurut adek karakter masing guru-guru di SMA N  8 Semarang itu seperti 

apa? 

N: Ya karakternya baik, berwibawa, tapi ada juga yang tidak baik,kalau 

masalah pendidikan ya rata-rata sudah sesuai dengan pendidikan kuliahnya, 

jadi ya sudah bagus mbak. 
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P: Bagaimana guru dalam menyampaikan materi di e-learning? 

N: Ya.. mudah dipahami sih, tapi terkadang tidak. 

P: Menurut kamu para siswa SMA N 8 Semarfang pada tau tidak tentang e-

learning itu apa? Manfaatnya apa saja? 

N: Kayaknya ada yang tau sih, ada yang tidak.tapi sebagian besar tidak tahu 

mbak. 

P: Berarti para siswa hanya tahu sebatas untuk evaluasi? Misalkan ada remidi 

matematika, nanti guru bilang silahkan kerjakan remidi di e-learning, nanti 

siswa mengerjakan, gitu ya dek? 

N: Iya , sebatas itu aja mbak. Tidak mengerti betul apa itu e-learning. 

  

P :  Di e-learning kan ada materinya , adek pernah baca tau tidak? 

N : Pernah baca, tapi gag sering. Tidak sering membuka juga, paling kalau ada 

remidi seperti itu. 

P : Apakah manfaat e-learning? 

N : Ya manfaatnya mempermudah untuk belajar, dah itu aja mbak. hehe 
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Transkip wawancara dengan Siswa (Ahmad mufid) 

(Kelas X B Bahasa SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang perpus SMA N 8 Semarang 

Waktu : Kamis , 26Februari 2015, Pukul  12.00-12.30 

 

P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Dulu sih gag kenal tapi sekarang sudah mengerti apa itu e-learning. 

P: Kalau adek sudah mengerti apa itu e-learning, menurut adek e-learning itu 

apa? 

N: e-learning itu fresto , jadi bisa diakses dengan internet, kan di e-learning ada 

pembelajaran, materi- materi belajar yang bisa kita ambil untuk belajar 

P: Merut adek kenapa SMA N 8 Semarang ini menyelenggarakan e-learning? 

N: Untuk memajukan siswa agar lebih pintar dalam mengakses internet kayak 

gitu 

P: Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran yang ada di SMA N 8 

Semarang tidak? 

N: Pernah, kalo modemnya abis kan gag bisa buat mengakses, eh di sekolah ya 

mbak? Kalo disekolah sih yaitu wifinya kan tertutup jadi ya tidak bisa 

mengakses e-learning,selain itu juga media pembelajaran monoton pada 

power point 

P: Untuk kelas XII itu kebanyakan punya modem atau tidak? 

N: Kebanyakan sih punya, tapi ada juga yang tidak punya. Kalau tidak punya 

kan susah juga, harus kewarnet dulu, kalau gag ada kendaraan kan juga 

susah kewarnetnya mau naik apa, 
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P: Menurut kamu karakteristik dari guru, dah sesuai dengan pendidikannya? 

N: Udah sesuai sih mbak, gag ada yang melenceng. 

P: Terus menurut kamu , perubahan apa yang terjadi pada siswa setelah 

menggunakan e-learning? 

N:  Kalau rajin belajar sih  tidak, tapi malah rajin buka yang lain, mengakses yg 

lain, entah itu facebook entah itu twitter, aku juga sering kayak gitu mbak 

haha 

P: Berarti udah tau kalau e-learning itu manfaatnya banyak tapi tidak dibuka? 

N: Dibuka, trus liyat- liyat tok. Kalau lagi mood ya baca, kalau tidak ya tidak, 

pokoknya jarang deh 

P: Pernah mengerjakan evaluasi yang ada di e-learning ndak? 

N: Iya pernah, ya kadang-kadang lah.,sebagian besar ya jarang padA buka 

mbak, malahan ada yang sama sekali tidak pernah buka. 

P: Perubahan yang terjadi setelah menggunakan e-learning? 

N: Ya menambah wawasan aja sih, 

P:  Oh iya gurunya sering menggunakan e-learning untuk pembelajaran gag? 

N:  Enggak, e-learning itu materinya kadang-kadang sih , jadi jarang juga 

gurunya upload materi.yang sering itu pelajaran sejarah, antropologi, TIK, 

perancis juga kadang-kadang, pkoknya jarang sih gag update setyap minggu, 

kalau remidi juga kadang ada yang remidi di e-learning. 
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Transkip wawancara dengan Siswa (Restina ratnadila) 

(Kelas X C 3 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Kamis , 26Februari 2015, Pukul  12.40-13.05 

 

P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Tau, yang fresto itukan... 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Ya setau aku sih itu informasi tentang sekolah , kalo misal ada pembagian 

raport nilai mid itu kan lewat situ, sekarang kan sudah tidak perlu dengan 

selembar kertas tapi sudah bisa dengan online. 

P: Di e-learning kan juga ada pembeljaran materinya, adek sering membaca, 

atau mengerjakan evaluasi atau lihat-lihat saja? 

N: Iya, kadang sih mbuka mbak. Kalau evaluasi, kalau bisa ya kadang tak 

kerjain, kalau gag bisa ya enggak tak kerjain. Pling tak liyat liyat aja, seperti 

temen-temen juga paling seringnya liyat-liyat saja. 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Ya menurut aku sih sekolah kan gratis.dengan memanfaatkan teknologi, kan 

sekarang udah canggih jadi dari sini kita berusaha menciptakan sesuatu yang 

lebih praktis, daripada lewat kertas, dan harus ngeprint-ngeprint kan 

mending lewat internet mbak.kan dengan adanya internet ya kita manfaatin. 

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Enggak sih, kalo dulu awal-awal itu sering ngaupload materi di e-learning 

iyaa, waktu saya kelas X, ulangannya disitu juga, tapi sekarang semenjak 
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akhir-akhir kelas X sampai kelas XI ini udah enggak sih mbak. 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Hmmm apa yaa? Sekarang enggak ada sih, malahan sekarang guru-gurunya 

sering menggunakan kayak media blog sendiri itu loh mbak. 

P: Berarti yang di e-learning tidak ada? 

N:  Enggak ada sih, paling Cuma masukin nilai doang 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Karakteristiknya sudah baik sih mbak, sudah sesuai dengan jurusan nya kalo 

ngajar. 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 

N: Enggak mbak, biasah aja mbak gag ada yang meningkat, gag ada yang 

menurun.biasah aja, gag ada perubahan sama sekali 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Manfaatnya sih, buat siswa pengetahuannya lebih luas, terus juga lebih 

praktis, gag perlu ambil raport di sekolah, tingga bisa dilihat dirumah buka 

internet 

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 

N:  Enggak sih mbak, tapi ya kadang  di beberapa kelas itu ada yang alat media 

pembelajarannya itu kurang memadai 

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Ada sih mbak, saya punya dirumah 

P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Wifinya bagus, terbuka juga jadi gampang buat internetnya mbak. 
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Transkip wawancara dengan siswa (Dimas muhammad firdaus) 

(X I SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Jumat, 27Februari 2015, Pukul  10.00-10.40 

 

P: Apakah kamu tau e-learning? 

N: e-learning yang fresto itu to buk? Iyaa tauu 

P: Menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Tempat untuk memasukkan nilai, raport, pengumuman-pengumuman, data-

data siswa, data guru juga 

P: Apakah kamu pernah mengeluh tentang media pembelajaran disini? 

N: Pernah sih, media pembelajaran nya itu monoton, terus kalau pakai LCD 

nya itu kadang rusak buk 

P: Menurut kamu mengapa di SMA N 8 Semarang itu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Mungkin karena lebih gampangin siswa, tidak merepotkan orang tua buat 

harus kesini kalau ambil raport, hemat kertas juga buk 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning? 

N: Ya dari siswanya sendiri buk, siswa nya kan taat sama peraturannya buk, 

kalau dari gurunya juga banyak yang bisa buk, walaupun ada yang tidak bisa 

buk. Tapi setauku kalau guru yang tidak bisa itu nanti belajar sama temen 

gurunya yang bisa buk 

P: Di dalam e-learning kan ada materinya, kamu sering buka, baca dan 

mengerjakan evaluasi tidak? 

N: Kalau buka e-learning, itu ya paling lihat nilai buk, terus lihat lihat data 

siswa, ngepoin siswa lain heheh 
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P: Guru sering mengupload materi tidak di fresto? 

N: Jarang buk, paling dikit tok, kebanyakan itu Cuma buat nilai saja buk. 

Paling itu dari semua guru 10% tok yang ngupload materi difresto. 

P :   Apakah ada Hambatan dalam menggunakan e-learning? 

N : Ada buk, kadang itu kalo gunain semua jadi lemot. Trus juga guru kadang 

mengupload nilainya telat-telat buk. Kalau masalah mengoperasikan e-

learningnya sih bisa buk. Kan waktu kelas X diajarin buk caranya 

bagaimana, bagaimana cara membukanya begitu buk. 

P : Apakah perubahan setelah menggunakan e-learning? 

N : Ya biasah saja sih buk, kalau masalah peningkatan hasil belajar ya biasah 

buk, kalau yang saya rasain sih saya semakin agak rajin buk hehehe..  

P:  Manfaat nya e-learning itu apa saja menurut kamu? 

N:  Lebih simple, menghemat biaya, kan kalau ambil raportnya di sini ada uang 

bensinya buk, terus tidak merepotkan orang tua. Haha 
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Transkip wawancara dengan Siswa (Fetrina dewi F) 

(Kelas XI IIS 1 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Jumat , 27Februari 2015, Pukul  10.50-11.30 

 

P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Iya mbak tau. 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Kalau aku sih tau nya itu buat lihat raport secara online mbak, jadinya kita 

bisa lihat raport itu di internet seperti itu. 

P: Di e-learning kan juga ada pembeljaran materinya, adek sering membaca, 

atau mengerjakan evaluasi atau lihat-lihat saja? 

N: Kalau aku sih biasanya ngisi mbak kalau ada evaluasi gitu. 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Penggunaan E-Learning di sekolah ini itu untuk meningkatkan kualitas 

sekolah mbak jadi kalau mau lihat raport kan bisa dari internet juga dan juga 

bisa membantu proses pembelajaran juga sih mbak. 

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Kalau semester lalu iya mbak tapi kalau semester ini kurang deh kayaknya. 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Sejarah si mbak yang sering sm bahasa inggris, kalau yang lain si kayaknya 

gg begitu sering. 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Baik kok mbak karakteristiknya, mengajarnya juga sudah baik juga mbak. 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 
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N: Kalau aku sih ngelihat nya biasa aja mbak jadi ya kayak sebelum ada E-

Learning ya sama gitu 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Kalau E-Learning itu sih manfaatnya buat kita ya itu mbak gak repot dalam 

pengambilan raport sm nambah pengetahuan si 

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 

N:  Gak sih mbak bagus-bagus aja kok media pembelajarannya 

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Gak ada mbak hehe 

P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Kurang sih mbak soalnya kecepatannya itu ya bisa dikatakan lemot, Cuma 

di samping TU itu yang cepat kalau buat wifi an 
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Transkip wawancara dengan siswa (Rofiq arfian m) 

(XI IIS 1 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Kantin SMA N 8 Semarang 

Waktu : Sabtu, 28Februari 2015, Pukul  10.00-10.40 

 

P: Apakah kamu tau e-learning? 

N: Iya tau buy g fresto kan 

P: Menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Untuk pembelajaran bu kayak ngisi evaluasi terus bisa juga dipakai untuk 

melihat nilai raport kita gitu bu 

P: Apakah kamu pernah mengeluh tentang media pembelajaran disini? 

N: Pernah bu, seringnya itu di beberapa kelas itu ada yang LCD nya tidak bisa 

dipakai jadi harus bertukar sama kelas yang lain juga bu 

P: Menurut kamu mengapa di SMA N 8 Semarang itu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Untuk meningkatkan kualitas murid nya bu sama kalau mau lihat raport itu 

gak perlu kesekolah bu jadi lebih mudah, kan jadi lebih praktis bu 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning? 

N: Yang mendukung ya harus media nya bu terus gurunya juga harus rajin 

kayak nge upload materi gitu jadi siswa nya juga tertarik, dan minat belajar 

nya itu jadi tumbuh bu 

P: Di dalam e-learning kan ada materinya, kamu sering buka, baca dan 

mengerjakan evaluasi tidak? 

N: Kalau buka si biasa nya aku cuma lihat nilai bu, kalau lagi rajin aja sama 

baca dikit hehe 

P: Guru sering mengupload materi tidak di fresto? 

N: Ah jarang bu, cuma beberapa guru aja yang nge upload  

P :   Apakah ada Hambatan dalam menggunakan e-learning? 



190 
 

 
 

N : Iya paling akses internetnya bu kayak saya kan gg ada modem bu jadi susah 

akses nya 

P : Apakah perubahan setelah menggunakan e-learning? 

N : Mungkin jadi tambah sedikit rajin bu haha 

P:  Manfaat nya e-learning itu apa saja menurut kamu? 

N:  Memudahkan orang tua siswa dalam melihat raport anak nya bu, sm 

meningkatkan hasil belajar juga sih bu hehe 
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Transkip wawancara dengan Siswa (Laras setio m) 

(Kelas XI IIS 2 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Sabtu, 28Februari 2015, Pukul  10.50-11.30 

 

P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Iya mbak tau yang buat nilai raport sama evaluasi itu kan 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Setau aku itu untuk belajar kita mbak, jadi kita bisa baca materi dari E-

Learning, mengisi evaluasi dan nilai raport kita juga bisa kita lihat dari E-

Learning itu 

P: Adek sering membaca, atau mengerjakan evaluasi atau lihat-lihat saja kalau 

membuka E-Learning? 

N: Kalau membaca ya lumayan sering mbak, kalau mengerjakan evaluasi nya 

kadang-kadang aja hehe 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Untuk memajukan sekolah si mbak, meningkatkan kualitas SMA N 8 ini  

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Gak mbak, Cuma beberapa guru aja yang sering nge upload materi ke E-

Learningnya 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Aku litanya itu sejarah mbak sama bahasa inggris 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Kalau karakteristiknya udah baik mbak kalau menurutku 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 

N: Haha sama aja mbak, gak tambah rajin kok, ya sama aja kayak sebelum ada 
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mbak 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Banyak si mbak kalau aku itu jadi bisa baca-baca materi jadi nambah ilmu, 

kalau buat orang tua itu ya lebih mudah kalau lihat raport anaknya mbak, 

gak perlu ke sekolah soalnya 

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 

N:  Kalau aku gak mbak, ya baik-baik aja media pembelajaraanya, paling ya 

yang sering dikeluhkan sama temen-temen itu ya LCD nya mbak, ada yang 

mati soalnya LCD nya di kelas 

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Gak ada mbak, aku kalau liat E-Learning itu dari warnet si, ya kadang 

warnet deket sekolah ya kadang warnet deket rumah 

P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Kurang mbak kalau menurutku, soalnya cuma di beberapa tempat aja 

sinyalnya bagus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan siswa (Laney widyastuti) 
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(XI MIA 6 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Senin, 2 Maret 2015, Pukul  08.00-08.40 

 

P: Apakah kamu tau e-learning? 

N: Iya mbak tau 

P: Menurut kamu e-learning itu apa? 

N: E-Learning itu melihat nilai raport mbak, dan untuk belajar kita juga kayak 

mengisi evaluasi dan membaca materi  

P: Apakah kamu pernah mengeluh tentang media pembelajaran disini? 

N: Kalau aku gak pernah ngeluh mbak soalnya ya itu kelasku baik-baik aja, 

mungkin kelas lain ada yang ngeluh, soalnya LCD nya ada yang rusak 

P: Menurut kamu mengapa di SMA N 8 Semarang itu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Untuk mempermudah siswa dan orang tua siswa mbak, kalau siswa kan jadi 

bisa baca-baca nah kalau orang tua siswa itu untuk melihat raport  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning? 

N: Hal-hal yang mendukung itu yang pertama fasilitasnya mbak, soalnya kan 

temen-temen juga ada yang punya modem ada yang gak mbak jadi ada yang 

kesusahan kalau mau buka E-Learning, soalnya harus kewarnet dulu, sama 

guru nya juga harus rajin nge upload materi mbak 

P: Di dalam e-learning kan ada materinya, kamu sering buka, baca dan 

mengerjakan evaluasi tidak? 

N: Aku baca-baca iya , mengisi evaluasi iya, sama lihat nilai raport juga mbak 

P: Guru sering mengupload materi tidak di fresto? 

N: Jarang mbak, itu cuma bebereapa mata pelajaran aja yang di upload 

P :   Apakah ada Hambatan dalam menggunakan e-learning? 

N : Paling masalahnya itu nge upload nilai nya ada yang telat-telat aja sih mbak 

P : Apakah perubahan setelah menggunakan e-learning? 
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N : Kalau saya jadi lebih rajin membaca mbak, hehe  

P:  Manfaat nya e-learning itu apa saja menurut kamu? 

N:  Manfaat nya membuat siswa jadi tambah rajin mbak, sama memudahkan 

orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan Siswa (Dyah ayu. K) 
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(Kelas XI MIA 3 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Senin, 2 Maret 2015, Pukul  09.00-09.40 

 

P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Iya mbak tau, yang buat melihat nilai raport 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Media kita untuk belajar dirumah mbak, jadi kita bisa baca materi sama 

ngerjain evaluasi kalau pulang sekolah, sama bisa lihat nilai raport juga  

P: Adek sering membaca materi, atau mengerjakan evaluasinya? 

N: Kadang-kadang kalau gak males ya aku baca mbak sama ngerjain, kalau lagi 

males ya paling lihat nilai raport aja 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Biar siswa sama orang tua siswanya gak repot mbak, kan siswanya bisa 

baca-baca nah kalau orang tua nya bisa lihat nilai raport dari E-Learning itu 

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Jarang mbak Cuma 1 kalau gg 2 guru aja yang rajin 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Sejarah yang paling sering mbak 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Udah baik mbak, kalau ngajar juga baik-baik, jelas nerangin nya 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 

N: Sama aja kok mbak gak ada perubahan 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Mungkin jadi lebih simple aja mbak kalau masalah lihat raport  

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 
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N:  Kadang sih mbak, kadang panas rasanya kalau dikelas jadinya kurang 

konsentrasi 

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Gak ada mbak, jadinya saya ke warnet kalau mau lihat E-Learning 

P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Lumayan bagus sih mbak, tapi kalau sinyalnya jelek ya jadi jelek haha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan siswa (Erna sulistyowati) 

(XI MIA 6 SMA N 8 Semarang) 
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Tempat : Kantin SMA N 8 Semarang 

Waktu : Senin, 2 Maret 2015, Pukul  10.00-10.40 

 

P: Apakah kamu tau e-learning? 

N: Iya mbak tau, yang buat raport dan materi untuk belajar dirumahkan 

P: Iya, menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Iya itu mbak tempat buat melihat nilai raport dan guru meng upload materi 

sama mengisi evaluasi 

P: Apakah kamu pernah mengeluh tentang media pembelajaran disini? 

N: Gak kok mbak, baik-baik aja pembelajaran disini 

P: Menurut kamu mengapa di SMA N 8 Semarang itu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Biar SMA 8 tambah maju mbak, tambah sadar akan pentingnya internet 

sekarang, kan sekarang jamannya apa-apa pakai internet mbak, jadi biar gak 

gaptek juga  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning? 

N: Guru yang rajin meng upload materinya mbak, jadi kalau guru nya aja rajin 

meng upload, siswa nya pasti juga akan rajin untuk membaca dan mengisi 

evaluasinya gitu 

P: Di dalam e-learning kan ada materinya, kamu sering buka, baca dan 

mengerjakan evaluasi tidak? 

N: Sering si sering mbak, tapi kalau gurunya jarang meng upload jadi siswa nya 

jarang, paling yang sering itu melihat nilai raport aja sih mbak 

P: Guru sering mengupload materi tidak di fresto? 

N: Jarang mbak, makanya banyak siswa yang malas buat baca-baca mungkin, 

karena yang nge upload palingan ya cuma pelajaran itu-itu aja si mbak 

P :   Apakah ada Hambatan dalam menggunakan e-learning? 

N : Ya hambatan nya itu mbak, gurunya jarang upload materi baru di E-

Learningnya 
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P : Apakah perubahan setelah menggunakan e-learning? 

N : Biasa aja kok mbak, gak ada perubahan, ya kayak biasanya 

P:  Manfaat nya e-learning itu apa saja menurut kamu? 

N:  Manfaat dari E-Learning itu ya siswa bisa menambah ilmu mbak dari E-

Learning itu, sama jadi lebih simple dalam melihat nilai raport mbak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan Siswa (Wiwit setyaningrum) 

(Kelas XII MIA 4 SMA N 8 Semarang) 
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Tempat : Depan Ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Senin, 2 Maret 2015, Pukul 11.00.-11.40 

 

P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Iya mbak tau, buat ngisi evaluasi dan liat raport si 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Itu untuk melihat raport tapi secara online mbak 

P: Di e-learning kan juga ada pembeljaran materinya, adek sering membaca, 

atau mengerjakan evaluasi atau lihat-lihat saja? 

N: Cuma mengisi evaluasi aja si mbak, sm melihat nilai raport 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Biar memudahkan orang tua kalau melihat nilai raport mbak, jadi gak ribet 

harus kesekolah  

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Kurang mbak kalau menurutku, soalnya ya monoton cuma guru itu-itu aja 

yang meng upload 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Jarang mbak ya paling kayak bahasa inggris, bahasa Indonesia gitu aja 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Udah baik kok mbak, sesuai gitu kalau mengajar 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 

N: Sama mbak, gak berubah rajin haha 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Yang pasti praktis kalau buat ngeliat raport mbak, kalau buat siswa itu 

sebenernya bisa menambah ilmu mbak 

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 
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N:  Cuma paling fasilitasnya aja sih mbak LCD nya itu yang kadang rusak  

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Kalau aku gak punya modem mbak 

P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Wifinya bagus, tapi kalau ditempat tertentu aja mbak koneksinya bagus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan siswa (Aditya tungga s) 

(XII Bahasa SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Kantin SMA N 8 Semarang 
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Waktu : Senin, 2 Maret 2015, Pukul 12.00.-12.40 

 

P: Apakah kamu tau e-learning? 

N: e-learning untuk melihat raport kan bu 

P: Iya, menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Itu untuk memasukan nilai raport siswa bu, dan kalau ada pengumuman atau 

data siswa bisa dilihat disitu 

P: Apakah kamu pernah mengeluh tentang media pembelajaran disini? 

N: Gak si mbak, bagus-bagus aja kok 

P: Menurut kamu mengapa di SMA N 8 Semarang itu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Biar tambah maju mbak dalam penggunaan internet, kan sekarang jamannya 

globalisasi  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning? 

N: Yang penting itu siswa sama guru saling kerjasama mbak, jadi kan bisa jalan 

E-Learning itu, kayak di E-Learning kan guru bisa meng upload materi, nah 

kalau guru nya rajin meng upload materi pasti siswa nya rajin membaca nya 

mbak 

P: Kamu sering buka, baca dan mengerjakan evaluasi tidak di E-Learning? 

N: Paling beberapa kali aja mbak membacanya, kalau evaluasi aku ngerjain 

mbak, sm lihat nilai raport juga 

P: Guru sering mengupload materi tidak di fresto? 

N: Jarang mbak, beberapa guru aja kok yang mengupload 

P :   Apakah ada Hambatan dalam menggunakan e-learning? 

N : Ada mbak kalau pas lihat nilai raport , pas bareng-bareng ngelihat nya itu 

pasti jadi lemot banget mbak 

P : Apakah perubahan setelah menggunakan e-learning? 

N : Sama aja kok mbak, ya mungkin agak rajin sedikit hehe 

P:  Manfaat nya e-learning itu apa saja menurut kamu? 
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N:  Manfaatnya menambah pengetahuan siswa sama memudahkan orang tua 

mbak kalau melihat raport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan Siswa (Chintia devi MP) 

(Kelas XII MIA 4 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Depan Ruang kelas SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 3 Maret 2015, Pukul 08.10.-08.50 
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P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Iya mbak tau, yang untuk raport kan 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Setau aku itu untuk melihat nilai raport mbak, melihat pengumuman-

pengumuman sama data siswanya 

P: Di e-learning kan juga ada pembeljaran materinya, adek sering membaca, 

atau mengerjakan evaluasi atau lihat-lihat saja? 

N: Kalau aku seringnya cuma ngelihat nilai raport mbak, sama kadang-kadang 

ngisi evaluasi juga si mbak, kalau baca-baca aku jarang mbak 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Untuk memudahkan siswa sama orang tua nya sih mbak kayak waktu ambil 

raport kan orang tua jadi gak perlu kesekolahan buat ambil raport nya , sama 

membantu siswa untuk belajar juga mbak 

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Setau ku itu jarang kok mbak, cuma beberapa aja yang rajin mbak 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Apa ya mbak, kayaknya sejarah sama bahasa inggris yang paling sering 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Baik kok mbak, kalau mengajar ya sesuai materinya mbak 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 

N: Gak ada perubahan mbak, mungkin bagi yang berubah ya berubah jadi rajin 

baca, tapi kalau aku biasa aja kok mbak 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Manfaatnya ya mempermudah orang tua siswa mbak, jadinya orang tua gak 

perlu repot ke sekolah kalau mau lihat raport 

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 

N:  Mungkin ya Cuma LCD nya aja mbak yang kadang-kadang tapi selain itu 
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bagus-bagus aja kok mbak 

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Aku gak ada modem mbak hehe 

P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Bagus kok mbak,  cuma sinyalnya yang kurang bagus mbak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip wawancara dengan siswa (Shintya dewi MA) 

(XI MIA 6 SMA N 8 Semarang) 

Tempat : Kantin SMA N 8 Semarang 

Waktu : Selasa, 3 Maret 2015, Pukul 10.0.-10.40 
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P: Apakah kamu tau e-learning? 

N: E-Learning? Oalah yang buat raport itu kan mbak 

P: Menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Untuk melihat nilai raport mbak sama kayak baca materi dan ngisi evaluasi 

juga si 

P: Apakah kamu pernah mengeluh tentang media pembelajaran disini? 

N: Pernah mbak, soalnya media pembelajaran nya itu gitu-gitu aja, monoton 

gitu mbak 

P: Menurut kamu mengapa di SMA N 8 Semarang itu menyelenggarakan e-

learning? 

N: Biar orang tua nya itu gak repot mbak kalau mau lihat raport, jadi lihatnya 

bisa di internet gitu 

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning? 

N: Dari minat siswa nya mbak, kalau siswa nya aja gak minat terus males buka 

E-Learning kan sama aja gak jalan E-Learningnya mbak 

P: Di dalam e-learning kan ada materinya, kamu sering buka, baca dan 

mengerjakan evaluasi tidak? 

N: Aku baca terus mbak, ngisi evaluasi juga hehe 

P: Guru sering mengupload materi tidak di fresto? 

N: Kalau aku lihat itu jarang kok mbak 

P :   Apakah ada Hambatan dalam menggunakan e-learning? 

N : Mungkin hambatannya itu ya paling susahnya akses E-Learningnya mbak 

kayak aku kan harus ke warnet dulu mbak kalau mau buka E-Learning 

P : Apakah perubahan setelah menggunakan e-learning? 

N : Jadi rajin mbak aku sekarang, ya tambah suka baca aja sekarang hehe 

P:  Manfaat nya e-learning itu apa saja menurut kamu? 

N:  Mempermudah orang tua dalam melihat data anaknya kayak nilai nya gitu 

mbak, kalau buat aku sebagai siswa jadi tambah ilmu juga mbak 
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P: Adek kenal e-learning itu apa tidak? 

N: Yang fresto kan mbak 

P: Iyaa, itu menurut kamu e-learning itu apa? 

N: Buat lihat pengumuman-pengumuman, data dari siswa dan nilai raport mbak 

P: Di e-learning kan juga ada pembeljaran materinya, adek sering membaca, 

atau mengerjakan evaluasi atau lihat-lihat saja? 

N: Jarang mbak hehe , aku cuma lihat nilai raport aja biasanya 

P: Menurut adek mengapa SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Mungkin biar mengajarkan orang tua, murid dan guru tentang sadar 

elektronik mbak, kan sekarang jaman nya udah maju, jadi biar gak 

ketinggalan jaman juga mbak 

P: Guru-gurunya sering uptodate memberikan materi di e-learning tidak? 

N: Cuman berapa yah, 2 kalau gak 3 mapel aja mbak yang sering upload 

P: Yang sering uptodate pelajaran apa saja di e-learning? 

N: Sejarah mbak setau ku , yang lain apa ya lupa hehe 

P: Kalau menurut kamu karakteristik guru-guru di SMA N 8 Semarang ini 

gimana? 

N: Kalau masalah karakteristiknya itu udah baik mbak 

P: Kalau dilihat dari siswanya, sejak ada e-learning itu mereka tambah rajin 

apa tambah bagaimana perubahannya? 

N: Kalau buat saya itu biasa aja mbak gak ngaruh kok 

P: Menurut adek manfaat dari e-learning itu apa? 

N: Yang paling jelas itu kan orang tua gak perlu repot mbak kalau mau lihat 

nilai raport anaknya 

P:  Adek pernah mengeluh tentang media pembelajaran di SMA N 8 Semarang 

tidak? 

N:  Mungkin buat beberapa kelas media nya yang kurang mbak, tapi kelasku 

baik-baik aja mbak 

P: Adek dirumah ada modem untuk mengakses e-learning? 

N:  Gak punya mbak, aku ke warnet deket rumah biasanya 
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P:  Kalau tentang fasilitas di  sekolah tentang wifinya bagaimana? 

N:  Aku gak pernah pakai Wifi mbak, ya kata temen-temen si sinyalnya yang 

susah  
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P: Sudah berapa lama e-learning terselenggara di SMA N 8 Semarang?  

N: Ya kira-kira 2 tahun lama, ya termasuk baru mbak disni 

P: Mengapa di SMA N 8 Semarang menyelenggarakan e-learning? 

N: Karena sangat diperlukan sekali, saya kira semua sekolah pasti perlu 

menyelenggarakan e-learning. Karena sudah banyak SMA di semarang yang 

menggunakan jadi SMAN 8 Semarang tidak ingin kalah dan ingin terus 

memajukan kualitas belajar mengajarnya. 

P: Apakah tujuan dari diselenggarakannya e-learning, tujuan awalnya itu apa 

bapak?misalkan untuk meningkatkankan hasil belajar atau apa pak? 

N: Ya.. untuk agar guru dalam melakukan pembelajaran tidak selalu dilakukan 

didalam kelas, tapi bisa juga tanpa tatap muka,walaupun pembelajaran 

dikelas itu sudah ada tapi bisa dilengkapi dengan pembelajaran diluar 

kelas.pembelajaran diluar kelas itu ya dengan e-learning tidak diluar kelas 

yang pergi kemana mana itu tidak  

P: Hal-hal apa saja yang mendukung terselenggaranya e-learning di SMA N 8 

Semarang? 

N: Ya yang mendukung yang pertama dari BOS pusat itu mendukung untuk 

kita menganggarkan, menganggarkan dana atau pembiayaan untuk e-

learning, kemudian juga sebelumnya guru-gurunya sudah mengenal 

sebelumnya, teknologinya sudah mapan untuk penilaian. Itu masih sebatas 

bisa penilaian nya saja, tapi kalau misalnya bisa memanfaatkan e-

learningnya jauh lebih bagus.tapi para guru belum tertarik untuk itu, masih 

sebatas dalam penilaian saja 

P: Berarti tidak ada sama sekali hambatan dari pembiayaan e-learning ya pak? 

N: Ya ya... kan yang paling mendukung dana BOS itu sangat mendukung 

penganggaran dana e-learning. 

P: Tadi kan dari faktor guru sudah mendukung untuk terlenggaranya e-

learning, kalo dilihat dari siswanya, hal apa yang bisa mendukung 

terselenggaranya e-learning dari siswa? 

N: Ya mereka udah banyak , apaa  kan di e-learning itu bisa dibuka dengan 
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media yang simple, HP yang tidak begitu canggih aja bisa mengakses e-

learning, ya yang mendukung paling itunya, dan mereka juga kebnyakan 

sudah ahli dalam masalah itu, kalo seandainya e-learning itu hanya bisa di 

pakai di PC kita juga tidak bakalan tertarik untuk memakai itu, tapi karena 

e-learning ini bisa dipakai dengan HP , maka dari itu kami tertarik. 

P: Kalau dari siswanya itu, ada tidak pak keluhan-keluhan tentang media 

pembelajaran di SMA N 8 Semarang? 

 (Ada guru lain yang mengajak berbicara dengan pak hardiko) 

 Dari siswanya itu pak apakah ada yang mengeluh tentang media 

pembelajaran misalkan pakai power point terus apa bagaimana? 

N:  Tidak ada sih, kan kita juga tidak selalu pakai power point, tapi juga kadang 

pakai word biasah.biasanya sih kalo gurunya tertarik dengan e-learning bisa 

melakukan evaluasi secara online 

P: Terus masalah sarana prasarananya untuk mengakses e-learning , wifinya 

apakah gampang diakses siswa atau bagaimana pak? 

N: Kalau.. kalau dari sekolah, disni kan ada acces point yang berbayar kan ada, 

dan ya walaupun acces point yang free juga ada walaupun rada lemot,yang 

free juga wifinya terbuka, kalau siswa itu bisa mengakses ya bisa, kalau 

tidak ya tidak. Kalau yang berbayar juga ada, kalau dengan pulsa mereka 

sendiri kan juga bisa. 

P: Kalau menurut bapak sejauh mana program e-learning ini sudah berjalan di 

SMA N 8 Semarang? Apakah sejauh ini sudah memberikan manfaat yang 

berarti? 

N: Yaa belum karena masih apa... masih... apa.. penekanannya kan masih di 

penilaian itu, kan kita belum secara detail mengarah ke e-learningnya. 

P: Hambatan apa yang dialami bapak selaku admin, dalam mengoperasikan 

program e-learning? 

N: Yg penting ya...... apa yah... 

P:  Kalau tidak hambatannya di e-learnning? 

N:  Kalau yang e-learning kelihatannya tidak masalah, tapi kalau dalam e-
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earning yang jadi masalahkan dalam membuat strukturnya, itu jadi kita 

harus memffix kan siswanya dulu, siswanya itu siapa saja, memfix kan 

gurunya, gurunya itu mengajar dimana dimana... itu kita harus memfix kan 

dulu mbak. Jangan sampai kan  e-learning sudah jalan,,, apa... gurunya 

upload materi terus materi itu bisa digunakan kelas lain atau yang lain, itu 

kan  tidak bisa, itu yang harus fix antaranya  siswa dengan guru harus fix, itu 

yang cukup lama menyusun strukturnya, jadi tidak bisa langsung jalan, 

harus bertahap. Makanya ya kadangkala sampai sekarang saja belum ada 

yang make, kalo seumpama kita pakai langsung ya tidak bisa. 

P: Perubahan – perubahan apa yang terjadi setelah menggunakan e-learning? 

N: Perbahannya ya anak bisa apa... bisa melakukan pembelajaran, anak bisa 

mencari informasi pembelajaran itu tidak sebatas dikelas, itu yang menarik, 

menarik untuk bisa dikembangkan dan kedepannya juga saya yakin e-

learning itu bisa di kedepankan, saya yakin itu. 

P: Berarti kalo hasil belajar, atau prestasinya itu belum ada peningkatannya ya 

pak? 

N:  Belum, ya mereka mulai, kan kita juga gak serta merta menggunakan e-

learning itu ke siswa langsung gitu kan tidak, kita hanya memperkenalkan. 

Misalkan dimulai dengan penilaian, dan mereka sudah merasa enjoy dengan 

itu, gitu kan mbak.kemudian anak sudah mulai tahu, oh semua informasi 

bisa dicari diinternet. Kita menarik kesitu dulu sebelum mereka enjoy 

dengan e-learning. Kemudian kalau sudah mereka enjoy dengan internet, 

nanti kita coba arahkan  ke e-learning yang sudah kita buat, kemudian untuk 

gurunya kalau sudah siap menggunakan itu, kita juga, evaluasi sudah 

mantep gitu, tahu manfaatnya, nanti kita coba tarik ke e-learningnya dalam 

pembuatan materinya. Jadi kita bertahap , tidak bisa langsung, harus 

memakai e-learning, disamping itu juga kan kita harus memaklumi, kan 

kalau diharuskan itu kan kasian guru guru yang sepuh-sepuh.tidak bisa  

mengikuti malah ajur semua kan repot. 

P: Sejauh ini ada tidak pak beberapa guru yang menggunakan e-learning untuk 



212 
 

 
 

pembelajaran? Kira-kira berapa pak? 

N: Ada, kira-kira ya masih berkisar antara 10 % lah. 

P: Itu juga paling kebanyakan digunakan untuk remidi ya pak? 

N: Iya... kan memang sekarang itu memungkinkan untuk seperti ini, penilaian 

itu tidak melulu didalam kelas, dihadapan kelas, kita bisa  bisa melakukan 

evaluasi kelas, evaluaasi yang lain.saya yakin kalau guru tahu sebenarnya 

yang ada di sitem e-learning itu, manfaatnya pasti guru akan tertarik akan 

hal itu. 

P: Apakah bapak selaku guru juga melakukan penilaian dengan melihat e-

learning, misalkan si A sering aktif di e-learning berarti nilainya lebih 

banyak, atau bagaimana pak? 

N: Itu kan bisa diambil dari situ juga tho, bisa dilihat dari penilaian situ 

juga.kalo saya sih, angan- angan saya, jadi sebelum ulangan , itu anak 

misalkan bab udah selesai, mau ulangan, syarat anak mengikuti ulangan itu 

ya harus sudah membaca materi, dia juga harus sudah melakukan evaluasi 

diri, sudah harus melakukan evaluasi antar teman, dan dia juga sudah harus 

melakukan evaluasi yang ada di e-learning. Semua itu sudah mereka penuhi, 

baru mereka bisa ikut ulangan yang dikelas itu.untuk kedepannya, saya 

pingin seperti itu, kalau seperti itu kan ya mungkin awalnya suatu paksaan, 

tapi kan berefek bagus, “oh saya itu kalau ingin melakukan evaluasi di 

dalam  kelas saya itu emang harus membaca materi dan harus juga 

melakukan evaluasi, melakukn evaluasi diri juga, melakukan evaluasi antar 

teman juga, itu saya harus lakukan itu, baru saya bner-bner mantep 

melakukan ulangan itu. 

P: Dari sistem e-learning itu sendiri ada kekurangan tidak pak? 

N: Mesti ada kekurangan, kan didalam e-learning itu seharuse ada forum, atau 

chatting. Jadi kalau misal ada siswa yang tidak paham dengan materinya , 

atau apa bisa ditanyakan lewat chatting atau forum tersebut. Jadi lebih 

mudah ada interaksi antara guru dan siswa lewat forum atau chattingan 

tersebut. 
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