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ABSTRAK 
 

Maulana, Kristanto, Dwi. 2009. Efektifitas Model Pembelajaran Mata Diklat 
Elektronika Dasar Kompetensi Teori Kelistrikan Berbasis E-learning Pada 
Siswa Kelas 1 Program Keahlian Elektronika Industri SMK Negeri 2 Salatiga 
Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi S1. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, 
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 
 

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini 
berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan 
perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan 
mendapatkan informasi. Tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio 
visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah 
satu diantaranya melalui jaringan internet. Permasalahan dari penelitian ini adalah 
seberapa efektifkah penerapan e-learning bagi siswa dalam memahami materi 
elektronika dasar kompetensi teori kelistrikan pada siswa SMK Negeri 2 Salatiga 
Kelas 1 Program Keahlian Elektronika Industri. Penelitian dilakukan dengan 
memberikan suplemen pembelajaran berupa situs pembelajaran untuk diakses 
siswa, dalam interaksi pembelajaran/tanya jawab dilakukan via email, selain 
pembelajaran tatap muka (ceramah) 

Penelitian ini ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: menentukan materi, 
menentukan pola penelitian yaitu menggunakan pola rancangan random pre-tes 
post-test, penyusunan materi, menentukan kelas kontrol dan eksperimen, uji coba 
soal, kegiatan belajar, evaluasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi dan metode tes obyektif 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian maka diperoleh 
hasil belajar mata diklat elektronika siswa kelas 1 Elektronika Industri SMK 
Negeri 2 Salatiga yang menggunakan model pembelajaran berbasis e-learning 
sebagai berikut: Sub kompetensi komponen elektronika, nilai rata-rata hasil 
belajar 76.46 peningkatan 22.4 ( 29.3%), dengan tingkat ketuntasan belajar 
mencapai 91.4% (Efektif). Sub kompetensi kapasitor nilai rata-rata hasil belajar 
75.13 peningkatan 25.13 (33.45%), dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 
85.71% (Efektif). Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik nilai rata-rata hasil 
belajar 73.69 peningkatan 33.58 (45.6%), dengan tingkat ketuntasan belajar 
mencapai 88.6% (Efektif). Sub kompetensi rangkaian arus searah nilai rata-rata 
hasil belajar 75.37 peningkatan 28 (37.15%), dengan tingkat ketuntasan belajar 
mencapai 85.7% (Efektif). Hasil belajar mata diklat elektronika siswa kelas 1 
Elektronika Industri SMK Negeri 2 Salatiga yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional (ceramah) diperoleh hasil sebagai berikut: Sub 
kompetensi komponen elektronika nilai rata-rata hasil belajar 61.44 peningkatan 
9.2 (15% ), dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 11.8% (Tidak Efektif). 
Sub kompetensi kapasitor nilai rata-rata hasil belajar 61.86 (peningkatan 15 
(24.25%), dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 14.7% (Tidak Efektif). Sub 
kompetensi rangkaian arus bolak-balik nilai rata-rata hasil belajar 58.59 
peningkatan 18.47 (31.54%), dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 17.6% 
(Tidak Efektif). Sub kompetensi rangkaian arus searah nilai rata-rata hasil belajar 
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60.37 peningkatan 14.13 (23.41%), dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 
23.53% (Tidak Efektif). 

Berdasarkan pada temuan penelitian masih diperlukan perbaikan pada media 
ajar, proses pembelajaran dan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan 
pengetahuan dalam pengembangan model pembelajaran bagi guru mata diklat 
elektronika dasar. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto : 

 

 Kebaikan itu selalu tetap terkenang meskipun telah lama berlalu dan 

dosa adalah seburuk-buruk bekal yang engkau persiapkan 

 Janganlah bersedih sesungguhnya masa itu bergulir 

 Keindahan tidaklah kekal bagi pemiliknya dan kesulitan yang ada 

padanya bukanlah merupakan harga mati, masing-masing dari 

keduanya mempunyai masanya sendiri yang pasti akan berlalu dan 

semua yang aku alami seperti mimpi di siang bolong.  

 

 
 
 
 
 

Persembahan : 

1. Kedua orang tuaku 

2. Kakakku dan Adikku  

3. Seluruh Keluarga Besarku 

4. Teman-Teman PTE ‘05 

5. Almamater 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini 

berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan 

perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan 

mendapatkan informasi. Tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio 

visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah 

satu diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan 

dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang 

pendidikan, dimana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses 

komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi 

informasi-informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai 

sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi 

pendidikan serta peserta didik itu sendiri, beberapa bagian unsur ini mendapatkan 

sentuhan media teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang 

e-learning (Hasbullah, 2007:2). 

Skenario mengajar dan belajar perlu disiapkan secara matang dalam 

sebuah kurikulum pembelajaran yang memang dirancang berbasis internet. 

Mengimplementasikan pembelajaran berbasis internet bukan berarti sekedar 

meletakkan materi ajar pada web. Selain materi ajar, skenario pembelajaran perlu 
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disiapkan dengan matang untuk mengundang keterlibatan peserta didik secara 

aktif dan konstruktif dalam proses belajar mereka.  

Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita 

kepada situasi belajar dimana "learning with effort" akan dapat digantikan dengan 

" learning with fun". Apalagi dalam pembelajaran orang dewasa, learning with 

effort menjadi hal yang cukup menyulitkan untuk dilaksanakan karena berbagai 

faktor pembatas seperti usia, kemampuan daya tangkap, kemauan berusaha, dan 

lain-lain. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak 

membosankan menjadi pilihan para fasilitator. Jika situasi belajar seperti ini tidak 

tercipta, paling tidak multimedia dapat membuat belajar lebih efektif menurut 

pendapat beberapa pengajar. Pada saat ini kita semua memahami bahwa "proses 

belajar" dipandang sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, 

kumulatif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik Tujuan Pembelajaran 

Umum (TPU) maupun Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK).  

Mengkombinasikan antara pertemuan secara tatap muka dengan 

pembelajaran elektronik dapat meningkatkan kontribusi dan interaktifitas antar 

peserta didik. Melalui tatap muka peserta didik dapat mengenal sesama peserta 

didik dan guru pendampingnya. Keakraban ini sangat menunjang kerja kolaborasi 

mereka secara virtual. Persiapan matang sebelum mengimplementasikan sebuah 

pembelajaran berbasis multimedia memegang peran penting demi kelancaran 

proses pembelajaran. Segala persiapan seperti penjadwalan sampai dengan 

penentuan teknis komunikasi selama proses pembelajaran merupakan tahapan 

penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis web. 
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Berdasarkan pengalaman pada saat melakukan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) di SMK Negeri 2 Salatiga dan berdasarkan informasi dari salah 

seorang guru yang mengampu mata diklat elektronika dasar, model pembelajan 

untuk kompetensi menguasai materi elektronika dasar masih bersifat konvesional 

yaitu dengan model pembelajaran ceramah dan kondisi ruang belajar yang kurang 

kondusif di mana ruang belajar berada di satu tempat yang terbagi atas empat 

tempat belajar yang tak bersekat sehingga kegiatan belajar mengajar kurang 

efektif.  

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN MATA 

DIKLAT ELEKTRONIKA DASAR KOMPETENSI TEORI 

KELISTRIKAN BERBASIS E-LEARNING PADA SISWA KELAS 1 

PROGRAM KEAHLIAN ELEKTRONIKA INDUSTRI SMK NEGERI 2 

SALATIGA TAHUN AJARAN 2008/2009” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah seberapa efektifkah penerapan model 

pembelajaran berbasis e-learning pada Mata Diklat Elektronika Dasar 

Kompetensi Teori Kelistrikan Pada Siswa Kelas 1 Program Keahlian Elektronika 

Industri SMK Negeri 2 Salatiga Tahun Ajaran 2008/2009 ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah : 
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1. Sistem yang dikembangkan hanya merupakan alat bantu pembelajaan, bukan 

sebagai pengganti  pembelajaran.    

2. Materi pelajaran dalam pembelajaran yang akan dibahas hanya menyangkut 

pokok bahasan elektronika dasar kompetensi teori kelistrikan. 

3. Pengujian model pembelajaran e-learning, hanya meliputi pengujian model 

pembelajaran, tidak diuji pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. 

4. Obyek penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2 Salatiga Siswa Kelas 1 

Program Keahlian Elektronika Industri 

 

D. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skripsi ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah 

penafsiran terhadap judul skripsi sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas. 

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Efektifitas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan 

efektifitas berasal dari kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, 

akibatnya, kesannya) sehingga membawa hasil.  Menurut Poerwadarminto  

dalam Skripsi (Elyana, Murdianingrum. 2006:5) bahwa keefektifan 

pembelajaran menunjukan banyaknya siswa mampu mencapai tujuan 

instruksional khusus. Efektifitas dalam penelitian ini adalah efektifitas 

pembelajaran berbasis e-learning.  
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2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam setting, tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat  

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer dan lain-lain 

Nurhayati Abbas dalam Skripsi (Elyana, Murdianingrum. 2006:6),  

3. E-learning 

E-learning (pembelajaran elektronik) dapat didefenisikan sebagai 

upaya menghubungkan pembelajar (peserta didik) dengan sumber belajarnya 

(database, pakar/instruktur, perpustakaan) yang secara fisik terpisah atau 

bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi atau 

berkolaborasi secara (secara langsung/synchronous dan secara tidak 

langsung/asynchronous). 

E-learning merupakan bentuk pembelajaran/pelatihan jarak jauh 

yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya 

internet, video/audiobroadcasting, video/audioconferencing, CD-ROOM 

(secara langsung dan tidak langsung). Kesemua media elektronik tersebut 

bertujuan membantu siswa agar bisa lebih menguasai materi belajar. 

Sehingga e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan 

perangkat elektronika (Hasbullah, 2007:5) 

4. SMK 

SMK menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah bentuk 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun 
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sesudah program pendidikan dasar sembilan tahun. SMK setingkat atau 

sederajad dengan SMA, MA, dan Paket Kejar C.  

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa arti dari judul skripsi adalah pengaruhnya penerapan pola pembelajaran 

jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya 

internet, video/audiobroadcasting, video/audioconferencing, untuk mata diklat 

elektronika dasar kompetensi teori kelistrikan pada siswa kelas satu Program 

Keahlian Elekronika Industri SMK Negeri 2 Salatiga. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan dan mencari seberapa 

efektifkah e-learning bagi siswa dalam memahami materi elektronika dasar 

kompetensi teori kelistrikan pada siswa SMK Negeri 2 Salatiga Kelas 1 Program 

Keahlian Elektronika Industri.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa SMK, dapat mempermudah dalam memahami materi elektronika 

dasar  kompetensi teori kelistrikan. 

2. Bagi guru, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dalam 

mengembangkan pengajaran elektronika dasar.  
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3. Bagi dunia pendidikan, menjadikan acuan awal dan membuaka ruang wacana 

terhadap gencarnya ide pemanfaatan media internet pada pendidikan, 

khusunya pendidikan jarak jauh (distance learning) 

4. E-learning yang dikembangkan diharapkan bisa memberikan tambahan waktu 

yang berkualitas diluar jam pelajaran dan menjadi alat bantu pembelajaran 

untuk penyampaian materi dan tugas-tugas terstruktur. 

5. Model pembelajaran dengan kelas virtual (e-learning) memberikan sebuah 

terobosan baru dibidang pengajaran dan pembelajaran, karena mampu 

meminimalkan perbedaan cara mengajar dan materi, sehingga memberikan 

standar kulitas pembelajaran yang lebih konsisten  

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperjelas garis besar dalam penyusunan skripsi ini maka 

dicantumkan sistematikanya. Adapun susunan sistematikanya terdiri dari bagian 

awal, isi, dan akhir. 

1. Bagian awal berisi : 

Halaman Judul, Abstrak, Halaman Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata 

Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran.  

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I : Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Pembatasan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi 
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BAB II  : Landasan teori media pembelajaran, Difinisi E-Learning, 

Fungsi dan Manfaat E-Learning, Internet, Web, yang berisi 

uraian teoritis atau pendapat para ahli tentang masalah-

masalah yang berhubungan dengan judul skripsi.  

BAB III :  Bab ini membahas tentang Rancangan Penelitian, 

Menentukan Obyek Penelitian, Variabel Penelitian, 

Pengumpulan Data dan Analisis Data yang terdiri dari 

Pengujian Pendahuluan dan Pembahasan Tahap Akhir. 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

BAB V  :  Penutup yang berisi Simpulan dan Saran 

3. Bagian akhir berisi : 

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran 

Joice, B dan Weil dalam (Nurhayati Abbas, 2000:10) dalam skripsi 

(Elyana Murdianingrum. 2006:5) mendefinisikan model pembelajaran adalah 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas atau pembelajaran dalam setting, tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat  pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, 

komputer dan lain-lain. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran termasuk didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas.  

Berdasarkan definisi di atas, model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan   

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, yang berfungsi sebagai 

pedoman guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran diperukan 

perangkat pembelajaran yang dapat disusun dan dikembangkan oleh guru. 

Menurut Arends dalam (Nurhayati Abbas, 2000:10) model pembelajaran terdiri 

dari, model pembelajaran langsung (direct instruction), model pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning), model pembelajaran berbasis masalah ( 

problem based instruction), model pembelajaran diskusi ( discussion ), dan model 

pembelajaran strategi (strategy learning).  
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B. Pengertian E-learning  

E-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk 

mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Menurut Onno W. Purbo dalam (Hasbullah, 2007:5) menjelaskan 

bahwa istilah “e” atau singkatan dari electronic dalam e-learning digunakan 

sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-

usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Intranet, satelit, tape 

audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebagian dari media elektronik 

yang digunakan. Pengajaran boleh disampaikan secara “synchronously” (pada 

waktu yang sama) ataupun “asynchronously” (pada waktu yang berbeda). Materi 

pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai 

teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan 

kemudahan untuk “discussion group” dengan bantuan profesional dalam 

bidangnya.  

Perbedaan pembelajaran tradisional dengan e-learning yaitu kelas 

“tradisional”, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk 

menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam 

pembelajaran “e-learning” fokus utamanya adalah siswa. Siswa mandiri pada 

waktu tertentu dan bertanggung-jawab untuk pembelajarannya. Suasana 

pembelajaran “e-learning” akan “memaksa” siswa memainkan peranan yang 

lebih aktif dalam pembelajarannya. Siswa membuat perancangan dan mencari 

materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri.  
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Filosofis e-learning pada dasarnya ada empat macam.  

1. E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, 

pelatihan secara on-line.  

2. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai 

belajar secara konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap 

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

menjawab tantangan perkembangan globalisasi.  

3. E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam 

kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan content 

dan pengembangan teknologi pendidikan.  

4. Kapasitas siswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara 

penyampaiannya. Makin baik keselarasan antar konten dan alat penyampai 

dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada 

gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik.  

Ada tiga hal yang wajib dipenuhi dalam merancang elearning, yaitu : 

sederhana, personal, dan cepat. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta 

didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan 

pada panel yang disediakan, akan mengurangi pengenalan sistem e-learning itu 

sendiri, sehingga waktu belajar peserta dapat diefisienkan untuk proses belajar itu 

sendiri dan bukan pada belajar menggunakan sistem e-learning-nya. Syarat 

personal berarti pengajar dapat berinteraksi dengan baik seperti layaknya seorang 

guru yang berkomunikasi dengan murid di depan kelas. Dengan pendekatan dan 

interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan kemajuannya, serta 
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dibantu segala persoalan yang dihadapinya. Hal ini akan membuat peserta didik 

betah berlama-lama di depan layar komputernya. Kemudian layanan ini ditunjang 

dengan kecepatan, respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta 

didik lainnya. Dengan demikian perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat 

mungkin oleh pengajar atau pengelola.  

 

C. Fungsi dan Manfaat E-learning  

Ada 3 (tiga) fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan/ 

opsional, pelengkap (komplemen), atau pengganti (substitusi) (Hasbullah, 

2007:7). 

1. Suplemen  

Dikatakan berfungsi sebagai suplemen (tambahan), apabila peserta didik 

mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran 

elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi 

pesertadidik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya 

opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan 

pengetahuan atau wawasan.  

2.  Komplemen (tambahan)  

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen (pelengkap) apabila materi 

pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran 

yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi 

pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement 
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(pengayaan) atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik dikatakan sebagai 

enrichment, apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat 

menguasai/memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka 

diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang 

memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya agar semakin 

memantapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang 

disajikan guru di dalam kelas. Dikatakan sebagai program remedial, apabila 

kepada peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang 

disajikan guru secara tatap muka di kelas diberikan kesempatan untuk 

memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus 

dirancang untuk mereka.  

Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang disajikan guru di kelas.  

3.  Substitusi (pengganti)  

Tujuannya agar para siswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan 

belajarnya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari siswa.  

Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta 

didik, yaitu:  

1) Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional),  

2) Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan  

3) Sepenuhnya melalui internet.  
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Alternatif model pembelajaran mana pun yang akan dipilih siswa tidak 

menjadi masalah dalam penilaian. Karena ketiga model penyajian materi 

mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama. Jika siswa dapat 

menyelesaikan program belajarnya dan lulus melalui cara konvensional atau 

sepenuhnya melalui internet, atau bahkan melalui perpaduan kedua model ini 

(Hasbullah, 2007 : 9).  

1. Manfaat model pembelajaran Electronic Learning  

 Manfaat Pembelajaran Electronic Learning (E-learning) itu terdiri 

atas 4 hal, yaitu:  

1). Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan 

guru atau instruktur. Apabila dirancang secara cermat, pembelajaran 

elektronik dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran, baik antara 

peserta didik dengan guru/instruktur, antara sesama peserta didik, maupun 

antara peserta didik dengan bahan belajar. Berbeda halnya dengan 

pembelajaran yang bersifat konvensional. Tidak semua peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran konvensional dapat, berani atau mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan 

pendapatnya di dalam diskusi. Hal ini disebabkan karena pada 

pembelajaran yang bersifat konvensional, kesempatan yang ada atau yang 

disediakan guru/instruktur untuk berdiskusi atau bertanya jawab sangat 

terbatas.  

2). Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan 

saja. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan 
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tersedia untuk diakses oleh peserta didik melalui internet, maka peserta 

didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan 

dari mana saja. Demikian juga dengan tugas-tugas kegiatan pembelajaran, 

dapat diserahkan kepada guru begitu selesai dikerjakan. Tidak perlu 

menunggu sampai ada janji untuk bertemu.  

3). Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Dengan fleksibilitas 

waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat dijangkau 

melalui kegiatan pembelajaran elektronik semakin lebih banyakatau 

meluas. Ruang dan tempat serta waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa 

saja, dimana saja, dan kapan saja, seseorang dapat belajar. Interaksi dengan 

sumber belajar dilakukan melalui internet. Kesempatan belajar benar-benar 

terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkan.  

4). Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. 

Fasilitas yang tersedia dalam teknologi internet dan berbagai perangkat 

lunak (software) yang terus berkembang turut membantu mempermudah 

pengembangan bahan belajar elektronik. Demikian juga dengan 

penyempurnaan atau pemutakhiran bahan belajar sesuai dengan tuntutan 

perkembangan materi keilmuannya dapat dilakukan secara periodik dan 

mudah. Di samping itu, penyempurnaan metode penyajian materi 

pembelajaran dapat pula dilakukan, baik yang didasarkan atas umpan balik 

dari peserta didik maupun atas hasil penilaian guru selaku 

penanggungjawab atau pembina materi pembelajaran itu sendiri.  
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D. Teknologi Pendukung E-learning  

Dalam prakteknya e-learning memerlukan bantuan teknologi. Karena itu 

dikenal istilah: computer based learning (CBL) yaitu pembelajaran yang 

sepenuhnya menggunakan komputer, dan computer assisted learning (CAL) yaitu 

pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer.  

Teknologi pembelajaran terus berkembang. Namun pada prinsipnya 

teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Technology based 

learning dan Technology based web-learning. Technology based learning ini pada 

prinsipnya terdiri dari Audio Information Technologies (radio, audio tape, voice 

mail telephone) dan Video Information Technologies (video tape, video text, video 

messaging). Sedangkan technology based web-learning pada dasarnya adalah 

Data Information Technologies (bulletin board, Internet, e-mail, tele-

collaboration).  

Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, yang sering dijumpai adalah 

kombinasi dari teknologi yang dituliskan di atas (audio/data, video/data, 

audio/video). Teknologi ini juga sering di pakai pada pendidikan jarak jauh 

(distance education), dimasudkan agar komunikasi antara murid dan guru bisa 

terjadi dengan keunggulan teknologi e-learning ini. Di antara banyak fasilitas 

internet, ada lima aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan 

pendidikan, yaitu email, Mailing List (milis), News group, File Transfer Protocol 

(FTC), dan World Wide Web (WWW) (Onno W. Purbo, 1997)  
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E. E-Learning Sebagai Media Pembelajaran  

Pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. E-learning, seperti 

juga namanya “Electronic Learning” disampaikan dengan menggunakan media 

elektronik yang terhubung dengan Internet (World Wide Web yang 

menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang terkoneksi dengan 

Internet) dan Intranet (jaringan yang bisa menghubungkan semua unit komputer 

dalam sebuah perusahaan). Teknologi ini  memungkinkan penyampaian pelajaran 

dengan kualitas yang relatif lebih standar dari pada pembelajaran di kelas yang 

tergantung pada “mood” dan kondisi fisik dari guru. Dalam e-learning, modul-

modul yang sama (informasi, penampilan, dan kualitas pembelajaran) bisa diakses 

dalam bentuk yang sama oleh semua siswa yang mengaksesnya, sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional di kelas, karena alasan kesehatan atau masalah 

pribadi, satu guru pun bisa memberikan pelajaran di beberapa kelas dengan 

kualitas yang berbeda.  

Penggunaan Internet untuk keperluan pendidikan yang semakin meluas 

terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa 

dengan media ini memang dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar 

mengajar yang lebih efektif. Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik 

Internet yang cukup khas, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran sebagaimana media lain telah dipergunakan sebelumnya seperti 

radio, televisi, CD-ROM dan lain-lain.  

Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses 

belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi 
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terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa 

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi 

yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan 

strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara 

sederhana, bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk 

mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam 

memeperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-

tugas tersebut.  

Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, 

penugasan, presentasi dan evaluasi, secara umum keterlaksanaannya tergantung 

dari satu atau lebih dari tiga mode dasar dialog/komunikasi sebagai berikut:  

a.  Dialog/komunikasi antara guru dengan siswa  

b.  Dialog/komunikasi antara siswa dengan sumber belajar  

c.  Dialog/komunikasi di antara siswa  

Apabila ketiga aspek tersebut bisa diselenggarakan dengan komposisi 

yang serasi, maka diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang optimal. Para 

pakar pendidikan menyatakan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dari 

pembelajaran sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ketiga aspek tersebut.  

Kemudian dinyatakan pula bahwa perancangan suatu pembelajaran 

dengan mengutamakan keseimbangan antara ketiga dialog/komunikasi tersebut 

sangat penting pada lingkungan pembelajaran berbasis Web.  

Internet bisa digunakan-untuk berkomunikasi secara interpersonal 

misalnya dengan menggunakan e-mail dan chat sebagai sarana berkomunikasi 



 

 

19

antar, di sisi lain dengan e-mail-pun pengguna bisa melakukan komunikasi dengan 

lebih dari satu orang atau sekelompok pengguna yang lain. Bahkan sebagaimana 

telah disinggung di bagian depan, internet juga memiliki kemampuan 

memfasilitasi kegiatan diskusi dan kolaborasi oleh sekelompok orang. Di samping 

itu dengan kemampuannya untuk menyelenggarakan komunikasi tatap muka, 

memungkinkan pengguna internet bisa berkomunikasi secara audiovisual 

sehingga dimungkinkan terselenggaranya komunikasi verbal maupun non-verbal 

secara real-time.  

Dengan demikian terlihat bahwa secara nyata internet memang akan bisa 

digunakan dalam seting pembelajaran di sekolah, karena memiliki karakteristik 

yang khas yaitu  

1) Sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang   

memungkinkan terjadinya komunikasi one-to-one maupun one-to-many,  

2) Memiliki sifat interkatif, dan  

3) Memungkinkan terjadinya komunikasi secara sinkron maupun tertunda, 

sehingga memungkinkan terselenggaranya ketiga jenis dialog/ komunikasi 

yang merupakan syarat terselengaranya suatu proses belajar mengajar 

Pembelajaran formal vs informal. E-learning dalam arti luas bisa 

mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik (internet) baik secara 

formal maupun informal. E-learning secara formal, misalnya adalah pembelajaran 

dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun 

berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelola e-
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learning dan pembelajar sendiri). Beberapa manfaat yang bisa dinikmati dari 

proses pembelajaran dengan e-learning, diataranya:  

1. Fleksibilitas. 

  Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa 

untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu (seringkali jam ini bentrok dengan 

kegiatan rutin siswa), maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih 

waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu mengadakan 

perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan, e-learning bisa diakses dari 

mana saja yang memiliki akses ke Internet. Bahkan, dengan berkembangnya 

mobile technology (dengan palmtop, bahkan telepon selular jenis tertentu), 

semakin mudah mengakses e-learning. 

2. Independent Learning  

 E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk 

memegang kendali atas kesuksesan belajar masing-masing, artinya pembelajar 

diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai, kapan akan 

menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya 

terlebih dulu. Ia bisa mulai dari topik-topik ataupun halaman yang menarik 

minatnya terlebih dulu, ataupun bisa melewati saja bagian yang ia anggap sudah ia 

kuasai. Jika ia mengalami kesulitan untuk memahami suatu bagian, ia bisa 

mengulang-ulang lagi sampai ia merasa mampu memahami. Seandainya, setelah 

diulang masih ada hal yang belum ia pahami, pembelajar bisa menghubungi 

instruktur, nara sumber melalui email. Banyak orang yang merasa cara belajar 



 

 

21

independen seperti ini lebih efektif dari pada cara belajar lainnya yang 

memaksakannya untuk belajar dengan urutan yang telah ditetapkan.  

3. Biaya  

 Banyak biaya yang bisa dihemat dari cara pembelajaran dengan e-

learning. Biaya di sini tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi non-

finansial. Secara finansial, biaya yang bisa dihemat, antara lain biaya transportasi 

ke tempat belajar dan akomodasi selama belajar (terutama jika tempat belajar 

berada di kota lain), biaya administrasi pengelolaan (misalnya: biaya gaji dan 

tunjangan selama pelatihan, biaya instruktur dan tenaga administrasi pengelola 

pelatihan, makanan selama pelatihan), penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk 

belajar (misalnya: penyewaan ataupun penyediaan kelas, kursi, papan tulis, LCD 

player, OHP).  

Pada dasarnya cara penyampaian atau cara pemberian  dari e-learning, 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : komunikasi satu arah dan komunikasi dua 

arah.  

Komunikasi atau interaksi antara guru dengan siswa memang sebaiknya 

melalui sistem dua arah. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :  

a. Dilaksanakan melalui cara langsung artinya pada saat instruktur memberikan 

materi kuliah, peserta didik dapat langsung mendengarkanya.  

b. Dilaksanakan melalui cara tidak langsung misalnya pesan dari instruktur 

direkam dahulu sebelum digunakan.  
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Beberapa karakteristik e-learning yang dapat dijadikan media 

pembelajaran disekolah antara lain :  

a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, guru dengan siswa, siswa dengan 

sesama siswa atau guru dengan sesama guru dapat berkomunikasi dengan 

relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler.  

b.  Memanfaatkan keunggulan komputer  

c.  Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri disimpan dikomputer sehingga dapat 

diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja bila yang 

bersangkutan memerlukan.  

d. Memanfaatkan jadual pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan 

hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat 

di komputer.  

Pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari jasa internet, karena teknik 

pembelajaran yang tersedia di internet begitu lengkap, dan hal ini akan 

mempengaruhi tugas guru dalam proses pembelajaran. Dahulu, proses belajar 

mengajar dominasi oleh peran pendidik, karena itu disebut the era of teacher. 

Kini, proses belajar dan mengajar, banyak didominsi oleh peran pendidik dan 

buku dan pada masa mendatang prose belajar mengajar akan didominasi oleh 

peran pendidik, buku dan teknologi.  

Dalam era global seperti sekarang ini, mau atau tidak mau, suka atau 

tidak suka, kita harus berhubungan dengan teknologi khususnya teknologi 

informasi. Hal ini disebabkan karena teknologi tersebut telah mempengaruhi 

kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenya sebaiknya kita tidak “gagap” teknologi. 
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Banyak hasil penelitian menunjukan bahwa siapa yang terlambat menguasai 

informasi, maka terlambat pulalah memperoleh kesempatan untuk maju.  

Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya menyajikan materi 

pelajaran secar online saja, namun harus komunikatif dan menarik. Materi 

pembelajaran didesain seolah peserta didik belajar dihadapan pengajar melalui 

layar komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet.  

Untuk dapat menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, ada tiga syarat hal yang wajib dipenuhi 

dalam merancang e-learning, yaitu  

1. Sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam 

memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan kemudahan pada panel 

yang disediakan, waktu belajar peserta akan lebih efisien.  

2. Personal, pengajar dapat berinteraksi dengan baik dengan mahasiswanya, 

seperti layaknya berkomunikasi di depan kelas.Dengan pendekatan dan 

interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan kemajuanya, serta 

dibantu segala persoalan yang dihadapi.  

3. Cepat, layanan yang ditunjang dengan kecepatan, respon yang cepat terhadap 

keluhan dan kebutuhan peserta didik, sehingga perbaikan pembelajaran dapat 

dilakukan secepat mungkin oleh pengajar atau pengelola
. 
 

Secara ringkas e-learning perlu diciptakan seolah-olah peserta didik 

belajar secara konvensional, hanya saja dipindahkan kedalam sistem digital 

melalui internet. Karena itu e-learning perlu mengadaptasi unsur-unsur yang biasa 

dilakukan dalam sistem pembelajaran konvensional. Misalnya dimulai darai 
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perumusan tujuan operasional dan dapat diukur, ada apersepsi atau pre-test, 

membangkitkan motivasi, menggunakan bahasa yang komunikatif, uraian materi 

yang jelas , contoh-contoh konkrit, problem solving, tanya jawab, diskusi, post-

test, sampai penugasan dan kegiatan tindak lanjutnya. Oleh karena itu merancang 

e-learning perlu melibatkan pihak terkait, antara lain : pengajar, ahli materi, ahli 

komunikasi, programmer, seniman dan lain-lain (Hasbullah, 2007:20).  

 

F. Keunggulan dan Kekurangan E-learning  

Petunjuk tentang manfaat penggunaan internet, khususnya dalam 

pendidikan terbuka dan jarak jauh (Hasbullah, 2007:21), antara lain :  

1. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara regular atau 

kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh 

jarak, tempat dan waktu.  

2.  Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang 

terstruktur dan terjadual melalui internet, sehingga keduanya bisa saling 

menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari.  

3. Siswa dapat belajar atau me-review bahan ajar  setiap saat dan di mana saja 

kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer.  

4. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang 

dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah.  

5. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif.  

Walaupun demikian pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-

learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berbagai kritik antara lain:  



 

 

25

1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. 

Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses 

belajar dan mengajar.  

2. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan.  

3. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran 

konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang 

menggunakan ICT (Information and Comunication Tednologi) 

4. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal 

5. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet.  

6. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki ketrampilan internet.  

7. Kurangnya penguasaan bahasa komputer.  

 

G. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dikemukakan kerangka berfikir dalam penelitian ini. Bahwa efektifitas hasil 

belajar siswa dalam mata diklat elektronika dasar dipengaruhi oleh kemampuan, 

keaktifan dan kualitas antar komponen pendidikan, diantaranya adalah faktor 

model pembelajaran. Suatu strategi belajar mengajar merupakan penunjang dari 

model pembelajaran Semakin baik guru menguasai dan menggunakan strateginya, 

maka semakin efektif pencapaian tujuan belajar. 

Guru dalam proses belajar selalu bertujuan agar materi yang diajarkan 

dapat dikuasai siswa dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada kenyataannya 
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harapan itu belum dapat diwujudkan seutuhnya. Salah satu model pembelajaran 

yang dapat mengaktifkan siswa adalah pembelajaran berbasis e-learning, dimana 

dengan model ini siswa di tuntut lebih aktif dalam mempelajari materi dan 

mendapatkan materi, sehingga siswa tidak pasif dan dapat membantu siswa 

mengatasi kesulitan belajarnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Rancangan Eksperimen 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 

pola rancangan random pre-test post-test 

Tabel 3.1 rancangan random pre-test post-test 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Tes 1 X 1 Tes 2 

Tes 3 X 2 Tes 4 

Tes 5 X 3 Tes 6 
Eksperimen 

Tes 7 X 4 Tes 8 

Tes 1 Y 1 Tes 2 

Tes 3 Y 2 Tes 4 

Tes 5 Y 3 Tes 6 
Kontrol 

Tes 7 Y 4 Tes 8 

 

X 1 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model e-

learning 

X 2 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model e-

learning 
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X 3 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model e-

learning 

X 4 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model e-

learning 

Y 1 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model 

ceramah 

Y 2 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model 

ceramah 

Y 3 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model 

ceramah 

Y 4 : Pembelajaran pada sub kompetensi komponen elektronika dengan model 

ceramah 

Langkah-langkah pola rancangan penelitian ini adalah : 

a. Memilih sampel secara acak dari populasi  

b. Secara acak membagi sampel menjadi dua bagian yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

c. Melakukan matching untuk mendapatkan dua kelompok yang mempunyai 

keadaan awal yang relatif sama.  

 

B.  Metode Penentuan Obyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 

: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 1 SMK N 2 
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Salatiga jurusan elektro yang mendapat mata diklat elektroika dasar kompetensi 

teori kelistrikan, yang terbagi atas tiga kelas yaitu : 

Tabel 3.2 Daftar Jumlah Siswa Kelas 1 Jurusan Elektro SMK N 2 Salatiga 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 

2 

3 

1 E I A 

1 E I B 

1 T A V 

35 

34 

36 

Jumlah 105 

Sumber : Administrasi Kesiswaan SMK Negeri 2 Salatiga Tahun 
Ajaran 2008/2009 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1998 : 117). 

Dari populasi penelitian ini yaitu siswa kelas 1 SMK N 2 Salatiga maka 

ditetapkan sebagai berikut :  

1) Kelas 1 E I A .sebagai kelas Eksperimen 

2) Kelas 1 E I B sebagai kelas Kontrol dan, 

3) Kelas 1 T AV sebagai kelas Uji Coba soal 

 Penetapan dalam pembagian kelas tersebut adalah sesuai rancangan 

penelitaian yang digunakan yaitu, Pola Rancang Random Pre-Tes Post-Test. 

Dimana pada pola rancangan seperti ini penentuan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol ditentukan dari nilai rata-rata kelas. Kelas dengan nilai rata-rata terendah 

dijadikan kelas eksperimen sedangkan kelas dengan nilai rata-rata tertinggi 

dijadikan kelas kontrol (Suharsimi Arikunto, 1998 : 67) 
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C. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel eksperimen dan 

variabel non eksperimen. 

1. Variabel Eksperimen 

Penerapan model pembelajaran berbasis e-learning pada mata diklat 

elektronika dasar kompetensi teori kelistrikan 

2. Variabel Non Eksperimen 

a. Kecepatan data akses internet 

b. Kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa komputer 

 
D. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan prosedur penelitian yang sistematis dan 

terarah sehingga dapat terencana dengan baik. Adapun prosedur kerja yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kelas Kontrol 

Pada kelas kontrol sebelum dimulai pembelajaran siswa diberikan tes 

awal (pre-test), hal ini untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian 

siswa diberi materi pelajaran elektronika dasar dengan metode pembelajaran 

ceramah. Pada akhir pembelajaran siswa diberi tes akhir berupa post-tes 

2. Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen, dimana pada kelas ini diterapkan model 

pembelajaran berbasis e-learning (model pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas 

jaringan internet). Pertama siwa diberi tes awal (pre-test), hal ini untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. Tahap selanjutnya siswa diberi pengarah 
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tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning. Dimana siswa 

harus mengakses blog pembelajaran yang telah dipersiapkan. Pada blog ini berisi 

materi pelajaran elektronika dasar yang terbagi atas empat sub kompetensi 

(Komponen Elektronika, Kapasitor, Rangkaian Arus Bolak-Balik, Rangkaian 

Arus Searah), untuk tiap sub kompetensi siswa diberi waktu 1 minggu untuk 

mempelajari materi, jika dalam prosesnya siswa mengalami kesulitan bisa 

ditanyakan lewat email. Kemudian pada akhir pembelajaran diberikan tes akhir 

post-test. Model pembelajaran e-learning adalah sebagai suplemen pembelajaran, 

selain juga pembelajaran melalui tatap muka. 

 

E.  Metode Pengumpulan Data  

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Metode Dokumentasi 

Untuk memperoleh data nama-nama siswa yang akan menjadi sampel 

dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data nilai ulangan harian bersama 

elektronika dasar  

2.  Metode Tes  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar pokok 

bahasan Teori Kelistrikan dilaksanakan. Sebelum tes diberikan pada saat evaluasi 

terlebih dahulu diuji cobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan taraf kesukaran dari tiap-tiap butir  tes. Jika terdapat butir-butir  

yang tidak valid maka dilakukan perbaikan-perbaikan pada soal tersebut. Tes yang 
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sudah melewati tahap perbaikan dan valid, akan diberikan pada kelas sampel 

untuk evaluasi. 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes ini adalah sub kompetensi 

teori kelistrikan. Sedangkan bentuk tes yang digunakan adalah soal bentuk pilihan 

ganda. Pemakaian bentuk soal pilihan ganda dalam pembuatan soal mempunyai 

kelebihan sebagai berikut ( Ngalim Purwanto, 1986 : 39) 

1) Dapat digunakan untuk menilai bahan pelajaran yang banyak atau scope yang 

luas. 

2) Bagi yang dites, menjawabnya dapat bebas dan terpimpin. 

3) Dapat dinilai secara obyektif. 

4) Memaksa siswa untuk belajar baik-baik karena sukar untuk berbuat spekulasi 

terhadap bagian mana dari seluruh pelajaran yang harus dipelajari. 

Selain kelebihan, pemakaian bentuk soal pilihan ganda juga mempunyai 

kelemahan sebagai berikut : 

1) Kurang memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan isi hati yang 

sesungguhnya karena anak tidak membuat kalimat 

2) Memungkinkan anak untuk berbuat coba-coba dalam menjawabnya. 

3) Menyusun tes ini tidak mudah karena membutuhkan waktu yang lama dan 

ketelitian. 

4) Kurang ekonomis karena membutuhkan kertas dan biaya yang banyak jika 

dibanding dengan pembuatan essay test 
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F. Analisis Data 

Penggunaaan statistik dalam penelitian berguna sebagai alat bantu untuk 

menganalisis data penelitian. Dalam kehidupan sehari-haripun kita banyak 

berhubungan dengan statistik. Penelitian ini analisis statistiknya dengan Microsoft 

Excel dan SPSS (Ashari, 2005 : 1) 

1. Analisis Uji Coba soal 

 Sebelum soal digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen, soal diujicobakan terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

Setelah diketahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal 

maka dipilih soal yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

1) Analisis Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 1998: 162). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Dalam penelitian ini rumus yang 

digunakan untuk menghitung validitas adalah rumus korelasi product moment, 

yaitu: 
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Keterangan: 
r : Koefisien korelasi antara x dan y 
N : Jumlah subyek/siswa yang diteliti 
x : Siswa yang menjawab benar 
y : Skor total yang dicapai siswa 
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Hasil perhitungan r dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika tabelxy rr >  maka soal tersebut valid. (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 146) 

Berdasarkan validitas soal diperoleh data sebagai berikut : 

a. Sub kompetensi komponen elektronika 

a) Soal valid berjumlah 26 butir , yaitu nomor,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32 

b) Soal tidak valid berjumlah 9 butir , yaitu nomor, 8, 9, 18, 21, 27, 29, 33, 

34, 35 

Sehingga perbandingan persentase soal valid dengan soal yang tidak valid 

adalah, 74.29% : 25.71% (lampiran 48) 

b. Sub kompetensi kapasitor 

a) Soal valid berjumlah 15 butir, yaitu nomor, 14, 16, 17, 18, 191, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 

b) Soal tidak valid berjumlah 5, yaitu nomor, 14, 16, 17, 18, 19 

Sehingga perbandingan persentase soal valid dengan soal yang tidak valid 

adalah, 75% : 25% (lampiran 54) 

c. Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik 

a) Soal valid berjumlah 25 butir, yaitu nomor, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 11, 13, 14, 

16, 18, 19 ,20,  21, 23, 26, 27 ,28, 30, 31, 32, 33, 35  

b) Soal tidak valid berjumlah 10 butir, yaitu nomor, 9, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 

25, 29, 34 
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Sehingga perbandingan persentase soal valid dengan soal yang tidak valid 

adalah, 71.4% : 28.6% (lampiran 60) 

d. Sub kompetensi rangkaian arus searah  

a) Soal valid berjumlah 26 butir, yaitu nomor, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 30, 34 

1, 2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

31, 32, 33, 35 

b) Soal tidak valid berjumlah 9 butir, yaitu nomor, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 

30, 34.  

Sehingga perbandingan persentase soal valid dengan soal yang tidak valid 

adalah, 74.3% : 25.7% : (lampiran 66) 

2) Analisis Reliabilitas Tes 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas tes, yaitu: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1 s
pqs

k
kr

 

Keterangan: 
11r  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

k : banyaknya soal 
∑ pq  : jumlah varians butir soal 

2s  : varian total 
 

Harga hitungr11  dikonsultasikan dengan 
tabel

r11  product moment dengan taraf 

nyata 5%, jika tabeldata rr 1111 >   maka soal tersebut reliabel (Suharsimi Arikunto, 

1998 : 170) 
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Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi (kepercayaan tinggi) jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tepat dan ajeg.  

Berdasarkan hasil analisis soal diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Sub kompetensi komponen elektronika 

Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,802, pada α = 5%   dengan n = 36 

diperoleh rtabel  = 0.329. Karena r11 > rtabel , maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel (lampiran 48) 

b. Sub kompetensi kapasitor 

Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,667, pada α = 5% dengan n = 36 

diperoleh rtabel  = 0.329. Karena r11 > rtabel , maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel (lampiran 54) 

c. Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik 

Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,796, pada α = 5% dengan n = 36 

diperoleh rtabel  = 0.329. Karena r11 > rtabel , maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel (lampiran 60) 

d. Sub kompetensi rangkaian arus searah 

Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,743, pada α = 5% dengan n = 36 

diperoleh rtabel  = 0.329. Karena r11 > rtabel , maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel (lampiran 66) 

3) Analisis Taraf Kesukaran  

Soal yang diujikan harus diketahui taraf kesulitannya yang dirumuskan 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 208) 
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SJ

Bp =  

Keterangan: 
P : indeks kesukaran 
B : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 
Js : jumlah seluruh peserta 

 
Klasifikasi tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

P ≤ 30 % : Mudah 

30 % ≤P≤ : Sedang 

P>70%  : Sukar 

Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran soal diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Sub kompetensi komponen elektronika 

a) Soal yang tergolong mudah berjumlah 1 butir, yaitu nomor, 8 

b) Soal yang tergolong sedang berjumlah 29 butir, yaitu nomor1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 

34, 35 

c) Soal yang tergolong sukar berjumlah  5 butir, yaitu nomor, 21, 23, 26, 31, 

32 

Sehingga perbandingan persentase soal dengan taraf kesukaran mudah : 

sedang : sukar adalah, 2.9% :82.8% : 14.3% (lampiran 48) 

b. Sub kompetensi kapasitor 

a) Soal yang tergolong mudah berjumlah 1 butir, yaitu nomor, 15 

b) Soal yang tergolong sedang berjumlah 18 butir, yaitu nomor, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 
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c) Soal yang tergolong sukar berjumlah 1 butir, yaitu nomor 18 

Sehingga perbandingan persentase soal dengan taraf kesukaran mudah : 

sedang : sukar adalah, 5% : 90% : 5% (lampiran 54)  

c. Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik 

a) Soal yang tergolong mudah berjumlah 1 butir, yaitu nomor, 3 

b) Soal yang tergolong sedang berjumlah 26 butir, yaitu nomor, 1, 2, 4, 5, 6, 

8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 

c) Soal yang tergolong sukar berjumlah 8 butir, yaitu nomor, 7, 10, 18, 21, 

23, 26, 32, 33 

Sehingga perbandingan persentase soal dengan taraf kesukaran mudah : 

sedang : sukar adalah, 0.03% : 74.3% : 22.9% (lampiran 60) 

d. Sub kompetensi rangkaian arus searah 

a) Soal yang tergolong mudah berjumlah 0 butir 

b) Soal yang tergolong sedang berjumlah 26 butir, yaitu nomor, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

c) Soal yang tergolong sukar berjumlah 9 butir, yaitu nomor, 8, 16, 17, 18, 

24, 25, 26, 33, 35 

Sehingga perbandingan persentase soal dengan taraf kesukaran mudah : 

sedang : sukar adalah, 0% : 74.3% : 24.7% (lampiran 66) 

4) Analisis Daya beda  

Analisis daya pembeda soal bertujuan untuk mengetahui kesanggupan soal 

tersebut dalam membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

Artinya jika soal dikerjakan siswa yang pandai hasilnya akan menunjukan prestasi 
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yang tinggi dan apabila soal diberikan pada siswa yang berkemampuan rendah 

maka hasilnya akan rendah. 

Rumus yang digunakan menurut Suherman dan Yaya (1990) 

   
JSA

JBBJBA
DP

−
=  

Keterangan : 
DP : daya pembeda 
JBA : jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 
JBB : jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 
JSA : banyak siswa pada kelompok atas 
 

Klasifikasi Daya Pembeda Soal adalah sebagai berikut : 

DP ≤ 0  : Sangat Jelek 

0,0 < DP ≤ 0,2 : Jelek 

0,2 < DP ≤ 0,4 : Cukup 

0,4 < DP ≤ 0,7 : Baik 

0,7 < DP ≤ 1 : Baik Sekali 

Berdasarkan perhitungan daya beda soal diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Sub kompetensi komponen elektronika 

a) Soal yang tergolong baik berjumlah 14 butir, yaitu nomor, 1, 3, 4, 5, 7, 

10, 11, 12, 16, 17, 28, 30, 31, 32,  

b) Soal yang tergolong cukup berjumlah 12 butir, yaitu nomor, 2, 6, 13, 14, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

c) Soal yang tergolong jelek berjumlah 9 butir, yaitu nomor,8, 9, 15, 18, 27, 

29, 33, 34, 35 
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Sehingga perbandingan persentase soal berdaya beda baik : cukup : jelek 

adalah, 40% : 34.3% : 25.7% (lampiran 48) 

b. Sub kompetensi kapasitor 

a) Soal yang tergolong baik berjumlah 5 butir, yaitu nomor, 2, 5, 7, 12, 15 

b) Soal yang tergolong cukup berjumlah 10 butir, yaitu nomor, 1, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 13, 20,  

c) Soal yang tergolong jelek berjumlah 5 butir, yaitu nomor, 14, 16, 17, 18, 

19 

Sehingga perbandingan persentase soal berdaya beda baik : cukup : jelek 

adalah, 25% : 50% : 25% (lampiran 54) 

c. Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik 

a) Soal yang tergolong baik sekali berjumlah 1 butir, yaitu nomor, 6 

b) Soal yang tergolong baik berjumlah 13 butir, yaitu nomor, 1, 2, 4, 7, 8, 

18, 19, 21, 23, 28, 30, 31, 33   

c) Soal yang tergolong cukup berjumlah 13 butir, yaitu nomor, 3, 5, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 20, 26, 27, 32, 35 

d) Soal yang tergolong jelek berjumlah 8 butir, yaitu nomor, 9, 10, 15, 22, 

24, 25, 29, 34 

Sehingga perbandingan persentase soal berdaya beda baik sekali : baik : 

cukup : jelek adalah, 0,03% : 37,1% : 37,1% : 25,7% (lampiran 60) 

d. Sub kompetensi rangkaian arus searah 

a) Soal yang tergolong baik berjumlah 14 butir, yaitu nomor, 1, 4, 5, 11, 12, 

14, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32,  



 

 

41

b) Soal yang tergolong cukup berjumlah 12 butir, yaitu nomor, 2, 3, 6, 7, 9, 

10, 13, 24, 25, 26, 33, 35 

c) Soal yang tergolong jelek berjumlah 9 butir, yaitu nomor, 8, 15, 16, 17, 

18, 19, 27, 31, 34  

Sehingga perbandingan persentase soal berdaya beda baik : cukup : jelek 

adalah, 40% : 34,29% : 25,71% (lampiran 66) 

Berdasarkan analisis soal uji coba, yang memenuhi syarat untuk penelitian 

adalah,  

a. Sub kompetensi komponen elektronik dari 35 soal uji coba, yang memenuhi 

syarat untuk penelitian sebanyak 26 soal, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32. 

Akan tetapi, soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar pada 

kelompok perlakuan hanya 25 soal dengan pertimbangan soal nomor 15 

mempunyai daya beda yang jelek. 

b. Sub kompetensi kapasitor dari 20 soal uji coba, yang memenuhi syarat untuk 

penelitian sebanyak 15 soal, yaitu soal nomor 14, 16, 17, 18, 191, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20. Kesemuanya digunakan untuk mengukur hasil 

belajar kelas perlakuan 

c. Sub kompetensi komponen elektronik dari 35 soal uji coba, yang memenuhi 

syarat untuk penelitian sebanyak 25 soal, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 

8, 11, 13, 14, 16, 18, 19 ,20,  21, 23, 26, 27 ,28, 30, 31, 32, 33, 35. 

Kesemuanya digunakan untuk mengukur hasil belajar kelas perlakuan 
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d. Sub kompetensi komponen elektronik dari 35 soal uji coba, yang memenuhi 

syarat untuk penelitian sebanyak 26 soal, yaitu soal nomor 9, 15, 16, 17, 18, 

19, 27, 30, 34 1, 2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 31, 32, 33, 35. Akan tetapi, soal yang digunakan untuk mengukur 

hasil belajar pada kelompok perlakuan hanya 25 soal dengan pertimbangan 

soal nomor 8 mempunyai daya beda yang jelek dan punya kisi-kisi yang sama 

dengan nomor 7. 

 

G. Analisis Uji Tahap Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berangkat dari titik nol yang sama. Data yang 

digunakan untuk analisis tahap awal adalah nilai rata-rata ulangan elektronika 

dasar siswa kelas 1 EI SMK N 2 Salatiga tahun ajaran 2008/2009. 

Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh 

berdistribusi normal/tidak. 

Rumus yang digunakan : (Sudjana,1996 : 273) 
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Keterangan : 
2X   : Chi kuadrat 

iO   : Frekuensi 

iE   : Frekuensi yang diharapkan 
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Harga 2X dikonsultasikan dengan 2X  tabel dengan derajat kebebasan dk = 

Banyaknya interval kelas dikurangi dengan 3 pada taraf signifikasi α = 5%. 

Apabila hitungX 2 > tabelX 2  maka sampel berdistribusi normal.  

2. Uji Homogenitas 

 Untuk mengetahui kesamaan dari sampel dibuktikan dengan uji 

homogenitas. Uji yang digunakan adalah uji Bartlett. (Sudjana, 1996 :263) 
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( ) ( )∑ −= 1log inSB  

 Keterangan : 
2X   : besarnya homogenitas 

S²  : varians masing-masing kelompok 
S²  : varians total 
N  : jumlah masing-masing kelompok 

 
Apabila x² < x² maka sampel diambil dari populasi homogen dengan taraf 

signifikasi 5%.  

 

H. Pelaksanaan Eksperimen 

Pada tahap ini peneliti melakukan pelaksanaan pembelajaran pada kelas 

eksperimen dengan model e-learning dan juga pembelajaran dikelas kontrol 

dengan model ceramah. 
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Setelah melakukan serangkaian pembelajaran pada saat pelaksanaan 

eksperimen, peneliti selanjutnya melakukan uji keefektifan pembelajaran untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  

 

I. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah untuk analisis tahap akhir pada dasarnya sama dengan 

analisis tahap awal, tetapi data yang digunakan adalah hasil pre-test dan post-test. 

1. Uji Kenormalan 

2. Uji kesamaan dua variasi 

Untuk mengetahui bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal yang 

signifikan terhadap kedua kelas maka diadakan uji kesamaan dua varians. Uji ini 

yang digunakan adalah uji F dengan rumus : (Sudjana, 1996 : 250) 

 terkecilVarians
 terbesarVariansF =  

Dimana 

F : Nilai Kesamaan Dua Varians 

Kriteria pengujian adalah tolak H 0  jika F ≥ F {½ α, (V1 , V 2 )} dengan F 

{½ α, (V 1 , V 2  )} didapat dari daftar distribusi F dengan peluang ½ α sedang 

derajat kebebasan V1   dan V 2   masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan 

penyebut dan α = taraf nyata.  
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3. Uji Hipotesis pada keefekifan pembelajaran 

Pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi syarat ketentuan belajar, 

jika rata-rata hasil belajra lebih atau sama dengan 6,5. Uji Hipotesis ini untuk 

mengetahui hasil akhir dari penelitian, dilakukan uji hipotesis pada keefekifan 

pembeljaran dengan uji – t, yaitu untuk menetahui adakah kesamaan atau 

perbedaan hasil belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan pembelajaran 

dengan model yang berbeda. 

Rumus hipotesisnya adalah : 

HO : V1= V2 

Ha : V1=V2 

Rumus yang digunakan adalah : (Sudjana, 1996:239) 
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Keterangan  : 

1X   : rata-rata kelompok eksperimen 

2X   : rata-rata kelompok kontrol 

1n   : banyaknya kelompok eksperimen 

2n   : banyaknya kelompok kontrol 
2

1S   : varian kelompok eksperien 
2

2S   : varian kelompok kontrol 
2S   : varian gabungan 

S   : simpangan baku gabungan 
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Kriteria pengujian adalah tolak H 0 , jika t hitung > t tabel dengan 

221 −+= nndk  dan 0
05=α  atau dapat dikatakan ada perbedaan yang signifikan 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  (Sudjana, 1996: 239) 

 
J. Kriteria Keefektifan 

Dengan dasar bahwa nilai prestasi belajar siswa dinyatakan dalam sebuah 

angka dan seyogiakan bahwa angka itu merupakan bilangan bulat. Dengan 

menggunakan skala 1 – 10 maka bilangan bulat yang ada masih menunjukan 

penilaian yang agak kasar. Ada sebenarnya hasil prestasi yang berada diantara 

kedua angka bulat itu. Untuk itulah maka dengan menggunakan skala 1 – 100, 

dimungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus ( Suharsismi Arikunto 2002 : 

242). Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran dilakukan pada dua macam hal, 

yaitu efektifitas pembelajaran untuk individu dan efektifitas pembelajaran untuk 

klasikal. 

1. Efekitfitas pembelajaran secara individu 

Efektifitas pembelajaran secara individu adalah ketuntasan belajar tiap 

individu hal ini diperoleh dengan membandingkan secara langsung nilai akhir 

hasil belajar siswa dengan syarat ketuntasan belajar. 

Kriteria atau syarat ketuntasan belajar siswa disajikan dalam tabel 3.3 

berikut ini. 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Belajar Individu Siswa 

Rentang Nilai Ketuntasan Efektifitas Pembelajaran 

70 - 100 Tuntas Efektif 

0 – 69.99 Tidak Tuntas Tidak Efektif 

(Sumber : Depdikbud, 2008) 
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2. Efektifitas pembelajaran secara klasikal. 

Efektifitas pembelajaran secara klasikal merupakan ketuntasan belajar 

siswa dalam kelompok. Hal ini diperoleh dengan menghitung prosentase 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu menggunakan rumus : Muhamad Ali 

dalam skripsi (Patricia, 2006 : 55) 

% = 
N
n x 100% 

Keterangan: 

%  : Prosentase ketuntasan belajar klasikal 

n : Jumlah siswa yang tuntas belajar dalam kelompok 

N : Jumlah seluruh siswa dalam kelompok 

Kriteria ketuntasan pembelajaran secara klasikal ditentukan seperti pada 

tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal 

Rentang 

Prosentase (%) 
Ketuntasan 

Efektifitas 

Pembelajaran 

85.00 -100 Tuntas Efektif 

0.00 – 84.99 Tidak Tuntas Tidak Efektif 

( Sumber : Depdikbud, 2008) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Data Obyek Penelitian 

a. Hasil Uji Normalitas Nilai Ulangan Harian  

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Nilai Ulangan Harian 

Kelas 
Perhitungan 

1 EA 1 EB 

N 35 34 

X  7.48 7.52 

S2 0.14 0.09 

S 0.38 0.30 

X2
Tabel 7.81 7.81 

X2
hitung 3.4243 1.9644 

  

X2
hitung kelas 1 EA dan 1 EB adalah 3.4243 dan 1.9644. Sedangkan untuk 

X2
Tabel sebesar 7.81. Untuk taraf signifikasi α  = 5% kedua kelas berdistribusi 

normal karena X2
hitung<X2

tabel. (lampiran 46 dan 47) 

b. Hasil Uji Homogenitas Nilai Ulangan Harian  

Dari perhitungan uji homogenitas pada lampiran diperoleh X2
hitung = 2.0762. 

Nilai ini lebih kecil dari nilai X2
tabel yaitu 3.84. Karena X2

hitung<X2
tabel maka 

populasi dinyatakan homogen (lampiran 45) 



 

 

49

2. Hasil Analisis Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Komponen 

Elektronika 

1) Deskripsi Hasil Penelitian Sub Kompetensi Komponen Elektronika (lampiran 

49) 

Tabel 4.2.1 Hasil Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi 

Komponen Elektronika 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Sumber Variansi 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Rata-rata 54.06 76.46 52.24 61.44 

Variansi 28.5849 37.1966 13.579 67.2237 

Standar Deviasi 5.346 6.099 3.685 8.199 

 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada tabel 4.2.1 Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 22.40 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 9.2. Perbedaan rata-rata persen maupun seberapa 

besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena datanya 

berdistribusi normal. 
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2) Hasil Uji Normalitas Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Komponen 

Elektronika (lampiran 50, dan 51) 

Tabel  4.2.2. Hasil Uji Normalitas Pre-test dan Post-test  

Sub Kompetensi Komponen Elektronika 

Kelas Data X2
hitung dk X2

tabel Kriteria 

Pre-test 5.3416 Normal Eksperimen 

Post-test 6.8682 Normal 

Pre-test 2.3721 Normal Kontrol 

Post-test 2.8722 

3 7.81 

Normal 

 

Keempat nilai X2
hitung masih berada dibawah X2

tabel sehingga keempatnya 

berdistribusi normal  

3) Hasil Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test Dan Post-test Sub 

Kompetensi Komponen Elektronika (lampiran 52)  

Tabel 4.2.3 Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test dan Post-test 

Sub Kompetensi Komponen Elektronika 

Data Kelas S2 dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 28.5849 34
Pre-test 

Kontrol 13.5793 33
1.8073 2.00 

Eksperimen 37.1966 34Post-

test Kontrol 67.2237 33
1.9050 2.00 

Kedua kelas 

mempunyai 

varians yang 

sama 

 

Hasil analisis diperoleh nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.8073 dan untuk 

post-test sebesar 1.9050. Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena 

Fhitung<Ftabel, maka kedua kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test 

maupun post-test 
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4) Hasil Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi 

Komponen Elektronika (lampiran 53)  

Tabel 4.2.4 Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan Post-test Sub 

Kompetensi Komponen Elektronika 

Data Kelas X  dk Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 54.06 
Pre-test 

Kontrol 52.24 
1.6434 2.00 

Tidak ada 

perbedaan 

Eksperimen 76.46 Post-

test Kontrol 61.44 

67 

8.649 2.00 
Ada 

perbedaan 

 

Tabel 4.2.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang 

relatif lebih besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel, maka t 

berada pada daerah penolakan H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol pada 

mata diklat elektronika dasar sub kompetensi komponen elektronika. Perhitungan 

peningkatan relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 29.30% daripada kelas 

kontrol 15.00%. 
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5) Hasil Post-test Sub Kompetensi Komponen Elektronika 

Tabel 4.2.5 Hasil Ketuntasan Belajar Sub Kompetensi Komponen Elektronika 

Eksperimen Kontrol 
No Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan 

1 EA-01 72.00 Tuntas EB-01 60.00 Belum Tuntas
2 EA-02 80.00 Tuntas EB-02 64.00 Belum Tuntas
3 EA-03 68.00 Belum Tuntas EB-03 68.00 Belum Tuntas
4 EA-04 80.00 Tuntas EB-04 64.00 Belum Tuntas
5 EA-05 72.00 Tuntas EB-05 64.00 Belum Tuntas
6 EA-06 84.00 Tuntas EB-06 72.00 Tuntas 
7 EA-07 72.00 Tuntas EB-07 72.00 Tuntas 
8 EA-08 80.00 Tuntas EB-08 60.00 Belum Tuntas
9 EA-09 76.00 Tuntas EB-09 64.00 Belum Tuntas
10 EA-10 70.00 Tuntas EB-10 60.00 Belum Tuntas
11 EA-11 84.00 Tuntas EB-11 52.00 Belum Tuntas
12 EA-12 72.00 Tuntas EB-12 60.00 Belum Tuntas
13 EA-13 80.00 Tuntas EB-13 64.00 Belum Tuntas
14 EA-14 60.00 Belum Tuntas EB-14 56.00 Belum Tuntas
15 EA-15 72.00 Tuntas EB-15 64.00 Belum Tuntas
16 EA-16 76.00 Tuntas EB-16 52.00 Belum Tuntas
17 EA-17 76.00 Tuntas EB-17 72.00 Tuntas 
18 EA-18 76.00 Tuntas EB-18 60.00 Belum Tuntas
19 EA-19 68.00 Belum Tuntas EB-19 64.00 Belum Tuntas
20 EA-20 84.00 Tuntas EB-20 60.00 Belum Tuntas
21 EA-21 76.00 Tuntas EB-21 56.00 Belum Tuntas
22 EA-22 76.00 Tuntas EB-22 40.00 Belum Tuntas
23 EA-23 70.00 Tuntas EB-23 56.00 Belum Tuntas
24 EA-24 72.00 Tuntas EB-24 60.00 Belum Tuntas
25 EA-25 72.00 Tuntas EB-25 72.00 Tuntas 
26 EA-26 84.00 Tuntas EB-26 68.00 Belum Tuntas
27 EA-27 76.00 Tuntas EB-27 56.00 Belum Tuntas
28 EA-28 88.00 Tuntas EB-28 48.00 Belum Tuntas
29 EA-29 80.00 Tuntas EB-29 52.00 Belum Tuntas
30 EA-30 76.00 Tuntas EB-30 85.00 Tuntas 
31 EA-31 84.00 Tuntas EB-31 64.00 Belum Tuntas
32 EA-32 72.00 Tuntas EB-32 60.00 Belum Tuntas
33 EA-33 84.00 Tuntas EB-33 56.00 Belum Tuntas
34 EA-34 80.00 Tuntas EB-34 64.00 Belum Tuntas
35 EA-35 84.00 Tuntas    
∑  = 2676.00  = 2089.00  
 

x1  
= 76.46  = 61.44  

% = 91.4% Efektif = 11.8% Tidak Efektif 
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Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan penelitian diperoleh hasil, 

kelas eksperimen dari 35 siswa 32 siswa diantaranya tuntas belajar (91.4%) 

(Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa hanya 4 orang yang tuntas 

belajar (11.8%) (Tidak Efektif). 

 

3. Hasil Analisis Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Kapasitor 

1) Deskripsi Hasil Penelitian Sub Kompetensi Kapasitor (lampiran 55) 

Tabel 4.3.1 Hasil Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Kapasitor 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Sumber Variansi 

Pre-test Post-test Pre-test Post-tes 

Rata-rata 50.00 75.13 46.86 61.86 

Variansi 52.7838 37.5199 41.7013 36.4114 

Standar Deviasi 7.224 6.125 6.458 6.034 

 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada tabel 4.3.1. Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 25.13 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 15.00. Perbedaan rata-rata persen maupun 

seberapa besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena 

datanya berdistribusi normal. 
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2) Hasil Uji Normalitas Data Sub Kompetensi Kapasitor (lampiran 56 dan 57) 

Tabel  4.3.2  Rangkuman Hasil Uji Normalitas Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Kapasitor 

Kelas Data X2
hitung dk X2

tabel Kriteria 

Pre-test 6.634 Normal Eksperimen 

Post-test 7.2964 Normal 

Pre-test 7.6066 Normal Kontrol 

Post-test 63544 

3 7.81 

Normal 

 

Keempat nilai X2
hitung masih berada dibawah X2

tabel sehingga keempatnya 

berdistribusi normal 

3) Hasil Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test Dan Post-test Sub 

Kompetensi Kapasitor (lampiran 58) 

Tabel 4.3.3 Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Kapasitor 

Data Kelas S2 dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 52.1838 34 
Pre-test 

Kontrol 41.7013 33 

1.2514 2.00 

Eksperimen 37.5199 34 
Post-test 

Kontrol 36.4114 33 

1.0304 2.00 

Kedua kelas 

mempunyai 

varians yang 

sama 

 

Hasil analisis diperoleh nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.2514 dan untuk 

post-test sebesar 1.0304. Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena 

Fhitung<Ftabel, maka kedua kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test 

maupun post-test. 
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4) Hasil Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi 

Kapasitor (lampiran 59). 

Tabel 4.3.4 Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Kapasitor 

Data Kelas X  dk Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 50.00 
Pre-test 

Kontrol 46.86 
1.906 2.00 

Tidak ada 

perbedaan 

Eksperimen 75.13 
Post-test 

Kontrol 61.86 

67 

9.059 2.00 
Ada 

perbedaan 

 

Tabel 4.3.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang 

relatif lebih besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel, maka t 

berada pada daerah penolakan H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol pada 

mata diklat elektronika dasar sub kompetensi kapasitor. Perhitungan peningkatan 

relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 33.45% daripada kelas kontrol 24.25%. 
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5) Hasil Post-test Sub Kompetensi Kapasitor 

Tabel 4.3.5 Hasil Ketuntasan Belajar Sub Kompetensi Kapasitor 

Eksperimen Kontrol 
No Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan 

1 EA-01 73.30 Tuntas EB-01 73.30 Tuntas 
2 EA-02 80.00 Tuntas EB-02 56.70 Belum Tuntas
3 EA-03 73.30 Tuntas EB-03 66.70 Belum Tuntas
4 EA-04 73.30 Tuntas EB-04 56.70 Belum Tuntas
5 EA-05 80.00 Tuntas EB-05 56.70 Belum Tuntas
6 EA-06 73.30 Tuntas EB-06 63.30 BelumTuntas 
7 EA-07 73.30 Tuntas EB-07 60.00 Belum Tuntas
8 EA-08 60.00 Belum Tuntas EB-08 56.70 Belum Tuntas
9 EA-09 66.70 Belum Tuntas EB-09 73.30 Tuntas 
10 EA-10 80.00 Tuntas EB-10 60.00 Belum Tuntas
11 EA-11 73.30 Tuntas EB-11 60.00 Belum Tuntas
12 EA-12 86.67 Tuntas EB-12 63.30 Belum Tuntas
13 EA-13 73.30 Tuntas EB-13 60.00 Belum Tuntas
14 EA-14 86.67 Tuntas EB-14 73.30 Tuntas 
15 EA-15 80.00 Tuntas EB-15 60.00 Belum Tuntas
16 EA-16 66.70 Belum Tuntas EB-16 60.00 Belum Tuntas
17 EA-17 73.30 Tuntas EB-17 60.00 Belum Tuntas
18 EA-18 73.30 Tuntas EB-18 56.70 Belum Tuntas
19 EA-19 73.30 Tuntas EB-19 60.00 Belum Tuntas
20 EA-20 80.00 Tuntas EB-20 63.30 Belum Tuntas
21 EA-21 63.30 Belum Tuntas EB-21 60.00 Belum Tuntas
22 EA-22 86.67 Tuntas EB-22 60.00 Belum Tuntas
23 EA-23 73.30 Tuntas EB-23 73.30 Tuntas 
24 EA-24 73.30 Tuntas EB-24 66.70 Belum Tuntas
25 EA-25 80.00 Tuntas EB-25 60.00 Tuntas 
26 EA-26 73.30 Tuntas EB-26 76.70 Tuntas 
27 EA-27 73.30 Tuntas EB-27 66.70 Belum Tuntas
28 EA-28 80.00 Tuntas EB-28 53.30 Belum Tuntas
29 EA-29 73.30 Tuntas EB-29 60.00 Belum Tuntas
30 EA-30 80.00 Tuntas EB-30 56.70 Belum Tuntas
31 EA-31 73.30 Tuntas EB-31 60.00 Belum Tuntas
32 EA-32 80.00 Tuntas EB-32 56.70 Belum Tuntas
33 EA-33 66.70 Belum Tuntas EB-33 60.00 Belum Tuntas
34 EA-34 73.30 Tuntas EB-34 53.30 Belum Tuntas
35 EA-35 80.00 Tuntas      
∑  = 2629.51  = 2103.40  

 
x1  = 75.13  = 61.86 

 

% = 85.71% Efektif = 14.7% Tidak Efektif 
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Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan penelitian diperoleh hasil, 

kelas eksperimen dari 35 siswa 31siswa diantaranya tuntas belajar (85.71%) 

(Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa hanya 5 orang yang tuntas 

belajar (14.7%) (Tidak Efektif). 

 

4. Hasil Analisis Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Rangkaian 

Arus Bolak-Balik 

1) Deskripsi Hasil Penelitian Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

(lampiran 61) 

Tabel 4.4.1 Hasil Pre-test dan Post-test Sub Rangkaian Arus  

Bolak-Balik 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Sumber Variansi 

Pre-test Post-tes Pre-test Post-tes 

Rata-rata 40.11 73.69 40.12 58.59 

Variansi 28.6924 42.9866 41.1979 76.4920 

Standar Deviasi 5.357 6.556 6.419 8.746 

 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada tabel 4.4.1. Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 33.58 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 18.47. Perbedaan rata-rata persen maupun 

seberapa besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena 

datanya berdistribusi normal. 
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2) Hasil Uji Normalitas Data Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

(lampiran 62 dan 63) 

Tabel  4.4.2.  Rangkuman Hasil Uji Normalitas Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

Kelas Data X2
hitung dk X2

tabel Kriteria 

Pre-test 5.7556 Normal Eksperimen 

Post-test 7.51 Normal 

Pre-test 6.7093 Normal Kontrol 

Post-test 5.7912 

3 7.81 

Normal 

 

Keempat nilai X2
hitung masih berada dibawah X2

tabel sehingga keempatnya 

berdistribusi normal 

3) Hasil Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test Dan Post-test Sub 

Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik (lampiran 64) 

Tabel 4.4.3. Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

Data Kelas S2 dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 28.6924 34 
Pre-test 

Kontrol 41.1979 33 
1.4358 1.99 

Eksperimen 42.9866 34 
Post-test 

Kontrol 76.492 33 
1.7749 2.00 

Kedua kelas 

mempunyai 

varians yang 

sama 

 

Hasil analisis diperoleh nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.4358 dan utuk 

post-test sebesar 1.7749. Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena 

Fhitung<Ftabel, maka kedua kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test 

maupun post-test. 

 



 

 

59

4) Hasil Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi 

Rangkaian Arus Bolak-Balik (lampiran 65) 

Tabel 4.4.4. Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan Post-test 

Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

Data Kelas X  dk Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 40.11 
Pre-test 

Kontrol 40.12 

- 

0.002 
200 

Tidak  ada 

perbedaan 

Eksperimen 73.69 
Post-test 

Kontrol 58.59 

67 

8.129 2.00 
Ada 

pebedaan 

 

Tabel 4.4.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang 

relatif lebih besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel, maka t 

berada pada daerah penolakan H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol pada 

mata diklat elektronika dasar sub kompetensi kapasitor. Perhitungan peningkatan 

relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 45.6% daripada kelas kontrol 23.53%. 
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5) Hasil Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

Tabel 4.4.5 Hasil Ketuntasan Belajar Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

Eksperimen Kontrol 
No Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan 

1 EA-01 72.00 Tuntas EB-01 52.00 Belum Tuntas 
2 EA-02 76.00 Tuntas EB-02 60.00 Belum Tuntas 
3 EA-03 80.00 Tuntas EB-03 56.00 Belum Tuntas 
4 EA-04 76.00 Tuntas EB-04 76.00 Tuntas 
5 EA-05 72.00 Tuntas EB-05 52.00 Belum Tuntas 
6 EA-06 72.00 Tuntas EB-06 72.00 Tuntas 
7 EA-07 60.00 Belum Tuntas EB-07 68.00 Belum Tuntas 
8 EA-08 72.00 Tuntas EB-08 56.00 Belum Tuntas 
9 EA-09 76.00 Tuntas EB-09 64.00 Belum Tuntas 
10 EA-10 80.00 Tuntas EB-10 56.00 Belum Tuntas 
11 EA-11 72.00 Tuntas EB-11 56.00 Belum Tuntas 
12 EA-12 72.00 Tuntas EB-12 64.00 Belum Tuntas 
13 EA-13 72.00 Tuntas EB-13 72.00 Tuntas 
14 EA-14 76.00 Tuntas EB-14 56.00 Belum Tuntas 
15 EA-15 72.00 Tuntas EB-15 56.00 Belum Tuntas 
16 EA-16 68.00 Belum Tuntas EB-16 52.00 Belum Tuntas 
17 EA-17 84.00 Tuntas EB-17 72.00 Tuntas 
18 EA-18 80.00 Tuntas EB-18 60.00 Belum Tuntas 
19 EA-19 76.00 Tuntas EB-19 52.00 Belum Tuntas 
20 EA-20 76.00 Tuntas EB-20 44.00 Belum Tuntas 
21 EA-21 72.00 Tuntas EB-21 44.00 Belum Tuntas 
22 EA-22 72.00 Tuntas EB-22 56.00 Belum Tuntas 
23 EA-23 67.00 Belum Tuntas EB-23 56.00 Belum Tuntas 
24 EA-24 48.00 Belum Tuntas EB-24 72.00 Tuntas 
25 EA-25 80.00 Tuntas EB-25 44.00 Belum Tuntas 
26 EA-26 80.00 Tuntas EB-26 64.00 Belum Tuntas 
27 EA-27 72.00 Tuntas EB-27 56.00 Belum Tuntas 
28 EA-28 76.00 Tuntas EB-28 52.00 Belum Tuntas 
29 EA-29 72.00 Tuntas EB-29 60.00 Belum Tuntas 
30 EA-30 72.00 Tuntas EB-30 56.00 Belum Tuntas 
31 EA-31 80.00 Tuntas EB-31 52.00 Belum Tuntas 
32 EA-32 84.00 Tuntas EB-32 52.00 Belum Tuntas 
33 EA-33 72.00 Tuntas EB-33 76.00 Tuntas 
34 EA-34 76.00 Tuntas EB-34 56.00 Belum Tuntas 
35 EA-35 72.00 Tuntas      
∑  = 2579.00  = 1992.00  

 
x1  = 73.69  = 58.59 

 

% = 88.6% Efektif = 17.6% Tidak Efektif 
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Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan penelitian diperoleh hasil, 

kelas eksperimen dari 35 siswa 31 siswa diantaranya tuntas belajar (88.6%) 

(Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa hanya 6 orang yang tuntas 

belajar (17.6%) (Tidak Efektif) 

 

5. Hasil Analisis Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Rangkaian 

Arus Searah 

1) Deskripsi Hasil Penelitian Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah (lampiran 

67) 

Tabel 4.5.1. Hasil Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Sumber Variansi 

Pre-test Post-tes Pre-test Post-tes 

Rata-rata 47.37 75.37 46.24 60.47 

Variansi 49.1227 27.4084 47.7005 90.9234 

Standar Deviasi 5.776 5.235 6.91 9.535 

 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada tabel 4.4.1. Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 28 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 14.13. Perbedaan rata-rata persen maupun 

seberapa besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena 

datanya berdistribusi normal. 
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2) Hasil Uji Normalitas Data Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Tabel  4.5.2.  Rangkuman Hasil Uji Normalitas Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Kelas Data X2
hitung dk X2

Tabel Kriteria 

Pre-test 3.7389 Normal Eksperimen 

Post-test 7.45 Normal 

Pre-test 4.8321 Normal Kontrol 

Post-test 6..6331 

3 7.81 

Normal 

 
Keempat nilai X2

hitung masih berada dibawah X2
tabel sehingga keempatnya 

berdistribusi normal (lampiran 68 dan 69) 

3) Hasil Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test Dan Post-test Sub 

Kompetensi Rangkaian Arus Searah (lampiran 70) 

Tabel 4.5.3. Uji Kesamaaan Dua Varians Data Pre-test Dan Post-test Sub 

Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Data Kelas S2 dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 33.3580 34 
Pre-test 

Kontrol 47.7005 33 
1.4300 2.00 

Eksperimen 49.1227 34 
Post-test 

Kontrol 90.9234 35 
1.8509 2.00 

Kedua kelas 
mempunyai 
varians yang 

sama 

 

Hasil analisis yang selengkapnya disajikan pada lampiran dan lampiran 

diperoleh nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.4300 dan untuk post-test sebesar 

1.8509 Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena Fhitung < Ftabel, 

maka kedua kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test maupun post-

test. 
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4) Hasil Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan Post-test Sub Kompetensi 

Rangkaian Arus Searah (lampiran 71) 

Tabel 4.5.4. Uji Perbedaan Keefektifan Data Pre-test dan  

Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Data Kelas X  dk Thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 47.37 
Pre-test 

Kontrol 46.24 

67 

 
0.742 2.00 

Tidak ada 

perbedaan 

Eksperimen 75.37 
Post-test 

Kontrol 60.37 
67 7.412 2.00 

Ada 

perbedaan 

 

Tabel 4.5.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang 

relatif lebih besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel, maka t 

berada pada daerah penolakan H0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol pada 

mata diklat elektronika dasar sub kompetensi kapasitor. Perhitungan peningkatan 

relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 37.15% daripada kelas kontrol 23.41%. 
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5) Hasil Post-test Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Tabel 4.5.5 Hasil Ketuntasan Belajar Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah 

Eksperimen Kontrol 
No Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan Kode Nilai 

Kriteria 
Ketuntasan 

1 EA-01 72.00 Tuntas EB-01 48.00 Belum Tuntas 
2 EA-02 72.00 Tuntas EB-02 60.00 Belum Tuntas 
3 EA-03 58.00 Belum Tuntas EB-03 52.00 Belum Tuntas 
4 EA-04 76.00 Tuntas EB-04 64.00 Belum Tuntas 
5 EA-05 72.00 Tuntas EB-05 76.00 Tuntas 
6 EA-06 60.00 Belum Tuntas EB-06 68.00 Belum Tuntas 
7 EA-07 76.00 Tuntas EB-07 52.00 Belum Tuntas 
8 EA-08 88.00 Tuntas EB-08 52.00 Belum Tuntas 
9 EA-09 76.00 Tuntas EB-09 64.00 Belum Tuntas 
10 EA-10 76.00 Tuntas EB-10 76.00 Tuntas 
11 EA-11 88.00 Tuntas EB-11 48.00 Belum Tuntas 
12 EA-12 76.00 Tuntas EB-12 56.00 Belum Tuntas 
13 EA-13 76.00 Tuntas EB-13 56.00 Belum Tuntas 
14 EA-14 84.00 Tuntas EB-14 52.00 Belum Tuntas 
15 EA-15 72.00 Tuntas EB-15 52.00 Belum Tuntas 
16 EA-16 68.00 Belum Tuntas EB-16 56.00 Belum Tuntas 
17 EA-17 80.00 Tuntas EB-17 76.00 Tuntas 
18 EA-18 68.00 Belum Tuntas EB-18 60.00 Belum Tuntas 
19 EA-19 76.00 Tuntas EB-19 52.00 Belum Tuntas 
20 EA-20 80.00 Tuntas EB-20 64.00 Belum Tuntas 
21 EA-21 88.00 Tuntas EB-21 72.00 Tuntas 
22 EA-22 72.00 Tuntas EB-22 72.00 Tuntas 
23 EA-23 76.00 Tuntas EB-23 52.00 Belum Tuntas 
24 EA-24 84.00 Tuntas EB-24 72.00 Tuntas 
25 EA-25 76.00 Tuntas EB-25 64.00 Belum Tuntas 
26 EA-26 72.00 Tuntas EB-26 52.00 Belum Tuntas 
27 EA-27 68.00 Belum Tuntas EB-27 48.00 Belum Tuntas 
28 EA-28 76.00 Tuntas EB-28 52.00 Belum Tuntas 
29 EA-29 72.00 Tuntas EB-29 68.00 Belum Tuntas 
30 EA-30 88.00 Tuntas EB-30 48.00 Belum Tuntas 
31 EA-31 72.00 Tuntas EB-31 72.00 Tuntas 
32 EA-32 72.00 Tuntas EB-32 76.00 Tuntas 
33 EA-33 80.00 Tuntas EB-33 60.00 Belum Tuntas 
34 EA-34 72.00 Tuntas EB-34 64.00 Belum Tuntas 
35 EA-35 76.00 Tuntas      
∑  = 2638.00  = 2056.0  

 
x1  = 75.37  = 60.47 

 

% = 85.7% Efektif = 23.53% Tidak Efektif 
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Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan penelitian diperoleh hasil, 

kelas eksperimen dari 35 siswa 30 siswa diantaranya tuntas belajar (85.7%) 

(Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa hanya 8 orang yang tuntas 

belajar (23.53%) (Tidak Efektif). 

 
B. Pembahasan   

Pembelajaran yang kurang produktif dan hanya berorientasi pada tujuan 

jangka pendek akan  berhasil dalam  kompetensi jangka pendek, tetapi kurang 

berhasil dalam membekali anak, memecahkan persoalan dalam jangka panjang. 

Untuk menanggulangi hal yang demikian maka perlu dilakukan alternatif-

alternatif model pembelajaran yang efektif sehingga hasil pembelajaran tersebut 

dapat digunakan untuk membekali anak dalam menyongsong masa depan.   

Pelaksanaan pelajaran mata diklat elektronika dasar masih menggunakan 

model yang tradisional yaitu ceramah. Guru memberikan ceramah dari awal 

pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran secara detail dan terperinci. 

Siswa hanya mendengarkan guru yang sedang memberikan ceramah di depan 

kelas. Sehingga siswa hanya akan diuji daya ingat dari penjelasan atau ceramah 

yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka  diperlukan 

suatu pemberharuan dalam pembelajaran mata diklat elektronika dasar. 

 Salah satu model yang dapat digunakan dalam pelajaran mata diklat 

elektronika dasar yaitu model pembelajaran berbasis e-learning. Dengan model 

pembelajaran berbasis e-learning siswa dituntut lebih aktif dalam mempelajari 

mata diklat elektronik dasar. Selain itu siswa dapat belajar atau me-review bahan 
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ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan 

di komputer. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Mata Diklat Elektronika Dasar Sub Kompetensi Komponen Elektronika 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada Tabel 4.2.1 Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 22.4 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 9.2.  

Hasil analisis yang selengkapnya disajikan pada (lampiran 49) diperoleh 

nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.8073 dan untuk post-test sebesar 1.9050. 

Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena Fhitung<Ftabel, maka kedua 

kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test maupun post-test Tabel 

4.2.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang relatif lebih 

besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel (Thitung sebesar 8.649 

sedangkan Ttabel sebesar 2.00), maka t berada pada daerah penolakan H0, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol pada mata diklat elektronika dasar sub kompetensi 

komponen elektronika. Perhitungan peningkatan relatif kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa peningkatan relatif kelas eksperimen lebih 

tinggi yaitu 29.30% daripada kelas kontrol 15.00%. Dari tingkat ketuntasan 
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belajarnya kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, dimana 

setelah melakukan penelitian diperoleh hasil, kelas eksperimen dari 35 siswa 32 

siswa diantaranya tuntas belajar (91.4%) (Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol 

dari 34 siswa hanya 4 orang yang tuntas belajar (11.8%) (Tidak Efektif). 

2. Mata Diklat Elektronika Dasar Sub Kompetensi Kapasitor 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada Tabel 4.3.1. Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 25.13 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 15.00. Perbedaan rata-rata persen maupun 

seberapa besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena 

datanya berdistribusi normal.  

Hasil analisis yang selengkapnya disajikan pada (lampiran 55) diperoleh 

nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.2514 dan utuk post-test sebesar 1.0.304. 

Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena Fhitung<Ftabel, maka kedua 

kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test maupun post-test. Tabel 

4.3.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang relatif lebih 

besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel (Thitung sebesar 9.059 

sedangkan Ttabel sebesar 2.00), maka t berada pada daerah penolakan H0, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol pada mata diklat elektronika dasar sub kompetensi 

kapasitor. Perhitungan peningkatan relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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dapat disimpulkan bahwa peningkatan relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 

33.45% daripada kelas kontrol 24.25%. Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan 

penelitian diperoleh hasil, kelas eksperimen dari 35 siswa 31siswa diantaranya 

tuntas belajar (85.71%) (Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa 

hanya 5 orang yang tuntas belajar (14.7%) (Tidak Efektif). 

3. Mata Diklat Elektronika Dasar Sub Kompetensi Rangkaian Arus Bolak-Balik 

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada Tabel 4.4.1. Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 33.58 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 18.47. Perbedaan rata-rata persen maupun 

seberapa besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena 

datanya berdistribusi normal. 

 Hasil analisis yang selengkapnya disajikan pada (lampiran 61) diperoleh 

nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.4358 dan utuk post-test sebesar 1.7794. 

Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena Fhitung<Ftabel, maka kedua 

kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test maupun post-test. Tabel 

4.3.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang relatif lebih 

besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel (Thitung sebesar 8.129 

sedangkan Ttabel sebesar 2.00), maka t berada pada daerah penolakan H0, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih 
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baik daripada kelas kontrol pada mata diklat elektronika dasar sub kompetensi 

kapasitor. Perhitungan peningkatan relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 

45.6 %  daripada kelas kontrol 31.54%. Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan 

penelitian diperoleh hasil, kelas eksperimen dari 35 siswa 31 siswa diantaranya 

tuntas belajar (88.6%) (Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa 

hanya 6 orang yang tuntas belajar (17.6%) (Tidak Efektif).  

4. Mata Diklat Elektronika Dasar Sub Kompetensi Rangkaian Arus Searah  

Sebelum diberi perlakuan, kedua kelas memiliki rata-rata nilai tes awal 

(pre-test) yang tidak jauh beda. Nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperlihatkan pada Tabel 4.4.1. Setelah diberi perlakuan dengan model pelajaran 

yang berbeda, hasil nilai rata-rata tesnya mengalami peningkatan. Kelas 

eksperimen mengalami peningkatan sebesar 28 sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan sebesar 14.13. Perbedaan rata-rata persen maupun 

seberapa besar keefektifannya dapat diketahui setelah dilakukan uji t karena 

datanya berdistribusi normal.  

Hasil analisis yang selengkapnya disajikan pada (lampiran 67) diperoleh 

nilai Fhitung untuk pre-test sebesar 1.4300 dan untuk post-test sebesar 1.8059. 

Keduanya masih dibawah nilai Ftabel yaitu 2.00. Karena Fhitung < Ftabel, maka kedua 

kelas memiliki varians yang sama, baik untuk pre-test maupun post-test. Tabel 

4.5.4 disajikan bahwa nilai rata-rata hasil post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, kelas eksperimen mempunyai peningkatan keefektifan yang relatif lebih 

besar sehingga dengan uji t diperoleh bahwa Thitung>Ttabel (Thitung sebesar 7.412 
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sedangkan Ttabel sebesar 2.00), maka t berada pada daerah penolakan H0, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan keefektifan kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol pada mata diklat elektronika dasar sub kompetensi 

kapasitor. Perhitungan peningkatan relatif kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan relatif kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 

37.15% daripada kelas kontrol 23.41%. Dari tingkat ketuntasan belajarnya kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, dimana setelah melakukan 

penelitian diperoleh hasil, kelas eksperimen dari 35 siswa 30 siswa diantaranya 

tuntas belajar (85.7%) (Efektif). Sedangkan pada kelas kontrol dari 34 siswa 

hanya 8 orang yang tuntas belajar (23.53%) (Tidak Efektif). 

  Penggunaan model pembelajaran berbasis e-learning menghasilkan 

tingkat efektifitas yang lebih baik, artinya siswa yang mengikuti pelajaran dengan 

model pembelajaran berbasis e-learning memiliki kemampuan lebih baik 

dibandingkan dengan pendekatan konvensional pada mata diklat elektronika dasar 

khususnya  kelas 1 EI A SMK Negeri 2 Salatiga tahun ajaran 2008/2009.   Hal  ini  

dikarenakan  keberhasilan  pada  pembelajaran  dengan  model pembelajaran 

berbasis e-learning menekankan siswa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya 

untuk melakukan eksperimen. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan kapan 

akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang 

ingin dipelajarinya terlebih dulu. Ia bisa mulai dari topik-topik ataupun halaman 

yang menarik minatnya terlebih dulu, ataupun bisa melewati saja bagian yang ia 

anggap sudah ia kuasai. Jika ia mengalami kesulitan untuk memahami suatu 

bagian, ia bisa mengulang-ulang lagi sampai ia merasa mampu memahami, 

dengan difasilitasi guru yang bersangkutan. Dimana dalam proses pembelajaran 
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berbasis e-learning ini menekankan segi kognitif, afektif dan psikomototik secara 

seimbang dan memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya 

mereka sendiri karena  sesuai dengan perkembangan psikmologi belajar gaya 

modern yang menganggap bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah 

laku berkat adanya pengalaman.   

Dalam pembelajaran berbasis e-learning, guru dan siswa dapat 

menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadual 

melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan 

ajar dipelajari. Bila siswa memerlukan tambahan informasi mengenai materi 

pelajaran, siswa dengan mudah dapat mengaksesnya melalui internet sewaktu-

waktu. Namun demikian dalam pembelajaran berbasis e-learning mempelajari 

materi tersebut, guru harus memberikan pantauan sehingga siswa betul-betul ikut 

aktif dalam pebelajaran tersebut. Namun demikian kelemahan yang dihadapi pada 

pembelajaran berbasis e-learning adalah tidak semua tempat tersedia fasilitas 

internet, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki ketrampilan internet, 

kurangnya penguasaan bahasa komputer 

Dari uraian di atas dapat disimpukan bahwa pembelajaran dengan 

berbasis e-learning bisa membantu meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

diklat elektronika dasar dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional 

atau tradisional. Namun pada dasarnya setiap model pembelajaran pasti ada 

kelemahannya. Pada penelitian ini terdapat beberapa kelemahan yaitu, kurangnya 

jumlah komputer yang tersedia mengakibatkan proses pembelajaran tidak 
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maksimal, kurangnya tatap muka secara langsung menjadikan siswa tidak 

terpantau perkembangannya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 2 Salatiga pada siswa 

kelas 1 Progaram Keahlian Elektronika Industri, model pembelajaran berbasis e-

learning efektif dan layak digunakan dalam pembelajaran mata diklat elektronika 

dasar kompetensi teori kelistrikan Tahun Ajaran 2008/2009, namun bukan satu-

satunya model pembelajaran bagi siswa. 

Keterbatasan yang ditemukan peneliti selama melakukan penelitian 

antara lain, 

1. Penggunaan model pembelajaran berbasis e-learning dapat dilaksanakan pada 

sekolah yang sudah dilengkapi dengan fasilitas internet dan pendukung 

lainnya 

2. Penelitian ini akan berjalan dengan baik apa bila tersedianya fasilitas 

komputer sebagai penujang  model pembelajaran berbasis e-learning tersedia 

dalam jumlah yang cukup 

3. Tingkat penguasaan bahasa komputer setiap siswa mempengaruhi hasil 

penelitian ini 

4. Untuk materi yang sifatnya hitungan siswa sulit untuk memahami konsep 

5. Kurangnya tatap muka secara langsung menyebabkan kurangnya pemantauan 

terhadap perkembangan belajar siswa dan siswa sulit bersosialisasi  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian pada bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Hasil belajar mata diklat elektronika siswa kelas 1 Elektronika Industri SMK 

Negeri 2 Salatiga yang menggunakan model pembelajaran berbasis e-learning 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Sub kompetensi komponen elektronika 

Nilai rata-rata hasil belajar 76.46 peningkatan 22.4 ( 29.3%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 91.4% (Efektif). 

b. Sub kompetensi kapasitor 

Nilai rata-rata hasil belajar 75.13 peningkatan 25.13 (33.45%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 85.71% (Efektif). 

c. Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik 

Nilai rata-rata hasil belajar 73.69 peningkatan 33.58 (45.6%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 88.6% (Efektif). 

d. Sub kompetensi rangkaian arus searah 

Nilai rata-rata hasil belajar 75.37 peningkatan 28 (37.15%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 85.7% (Efektif). 

2. Hasil belajar mata diklat elektronika siswa kelas 1 Elektronika Industri SMK 

Negeri 2 Salatiga yang menggunakan model pembelajaran konvensional 

(ceramah) diperoleh hasil sebagai berikut: 
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a. Sub kompetensi komponen elektronika 

Nilai rata-rata hasil belajar 61.44 peningkatan 9.2 (15% ), dengan tingkat 

ketuntasan belajar mencapai 11.8% (Tidak Efektif). 

b. Sub kompetensi kapasitor 

Nilai rata-rata hasil belajar 61.86 (peningkatan 15 (24.25%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 14.7% (Tidak Efektif). 

c. Sub kompetensi rangkaian arus bolak-balik 

Nilai rata-rata hasil belajar 58.59 peningkatan 18.47 (31.54%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 17.6% (Tidak Efektif). 

d. Sub kompetensi rangkaian arus searah 

Nilai rata-rata hasil belajar 60.37 peningkatan 14.13 (23.41%), dengan 

tingkat ketuntasan belajar mencapai 23.53% (Tidak Efektif). 

3. Pembelajaran mata diklat elektronika dasar siswa kelas 1 Elektronika Industri 

SMK Negeri 2 Salatiga dengan menggunakan model pembelajaran berbasis e-

learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran mata diklat 

elektronika dasar menggunakan model konvensional (ceramah).   

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini. Peneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai beikut: 

1. Dalam pelaksanaan  model pembelajaran berbasis e-learning, guru harus lebih 

aktif dan memantau perkembangan peserta didik agar lebih baik.   

2. Kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis disarankan 

untuk meneliti model pembelajaran e-learning dengan media lain misalnya, 
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CD untuk membandingkan hasil yang diperoleh antara model pembelajaran e-

learning dengan media internet dengan media lainnya. 

3. Dalam  pelaksanaan  model pembelajaran berbasis e-learning, media ajar 

harus dipersiapkan semaksimal mungkin agar pembelajaran berjalan dengan 

baik dan sesuai yang diharapkan 

4. Perlu adanya pengenalan teknologi informasi dalam hal ini komputer dan 

internet agar siswa mampu bekembang sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan siswa tidak gagap teknologi 
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