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ABSTRAK 
 

Wicaksono, Ayyub. 2019. “Pengembangan E-learning Mata Pelajaran Pemrograman Web 

Bagi Siswa SMK Berbasis Moodle”. Tesis. Program Studi Pengembang 

Kurikulum. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Prof. Dr. Totok Sumaryanto, M.Pd, Pembimbing II Farid Ahmadi, S.Kom, M.Kom, 

Ph.D.  

 

Kata kunci:  pengembangan, e-learning, hasil belajar dan minat belajar 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis TI menjadi tak 

terelakkan lagi. Oleh karena itu muncullah salah satu bentuk teknologi informasi yaitu 

fasilitas untuk sistem pembelajaran yang disebut dengan istilah e-learning. Penelitian ini 

bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan sistem  pembelajaran web kelas XI RPL di SMK Ibu 

Kartini Semarang, (2) mengembangkan e-learning pada mata pelajaran pemrograman web 

kelas XI RPL di SMK Ibu Kartini Semarang, (3) mengukur kelayakan produk 

pengembangan e-learning pada mata pelajaran pemrograman web kelas XI RPL di SMK Ibu 

Kartini Semarang, (4) Mengukur efektifitas produk pengembangan e-learning pada mata 

pelajaran pemrograman web di kelas XI RPL di SMK Ibu Kartini Semarang. 

Penelitian ini menggunakan model Thiagarajan, e-learning ini dikembangkan melalui 

empat tahapan, yaitu studi pendahuluan, perencanaan pengembangan dan validasi, uji coba 

produk, dan menetapkan produk final. Pengujian yang dilakukan berupa validasi ahli media 

dan materi. Setelah dilakukan validasi dan media memenuhi kriteria yang layak baru 

dilakukan pengujian atau penelitian untuk mengetahui efektifitas di lapangan. Metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan angket kemudian data 

yang diperoleh di analisis dengan teknik analisis diskriptif dan uji t.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-learning yang dikembangkan telah layak dan 

memenuhi syarat untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil dari perhitungan 

pretest mendapatkan nilai t hitung 0,733 dan t tabel 1,67 sedangkan hasil posttest 

menghasilkan nilai t hitung 2,986 dan t tabel 1,67 sehingga hipotesis yang dapat 

diambil adalah Ho ditolak jika t hitung > t tabel : bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa. Hasil dari perhitungan minat belajar awal dan akhir siswa dalam penggunaan e-

learning dengan rata-rata persentase peningkatan 16,38% dari minat belajar sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian di atas implikasi dalam bidang ilmu pengembangan kurikulum 

adalah adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pemrograman web sesuai dengan 

perkembangan pendidikan 4.0. 
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ABSTRACT 

 
Wicaksono, Ayyub. 2019. “Development of E-Learning in Web Programing Subjects for 

Moodle Based Vocational Students”. Thesis. Curriculum Developer Study Program. 

Graduate program. Semarang State University. Supervisor Prof. Dr. Totok 

Sumaryanto, M.Pd, Advisor II Farid Ahmadi, S.Kom, M.Kom, Ph.D. 

 

Keywords: Development, E-Learning, Learning Outcomes and Learning Interest 

 
Along with the rapid development of information technology (IT), the need for an IT-

based concept and learning mechanism becomes inevitable. Therefore, one form of 

information technology has emerged, namely facilities for learning systems called e-

learning. This research aims to: (1) describe the learning system of class XI RPL web in 

SMK Ibu Kartini Semarang, (2) develop e-learning in class XI RPL web programming in 

SMK Ibu Kartini Semarang, (3) measure the feasibility of e-development products learning 

in class XI RPL web programming subjects at SMK Ibu Kartini Semarang, (4) Measuring 

the effectiveness of e-learning development products in web programming subjects in class 

XI RPL at SMK Ibu Kartini Semarang. 

 

This study uses the Thiagarajan model, e-learning was developed through four stages, 

namely a preliminary study, development planning and validation, product trials, and final 

product determination. Tests carried out in the form of validation of media and material 

experts. After the validation is done and the media meets the appropriate criteria, a test or 

research is conducted to determine the effectiveness in the field. The method used in data 

collection is observation and questionnaire then the data obtained are analyzed with 

descriptive analysis techniques and t test. 

 

The results of this study are e-learning products based on Moodle applications. This 

can be seen from the results of the material expert validation with an average of 88.7 and 

have a very decent category. Media expert validation with an average of 92 is a very 

feasible category. According to students, e-learning is good with an average of 4.61. The 

results showed that the developed e-learning had fulfilled the requirements and fulfilled the 

requirements to be used as learning media. The results of the pretest calculation get the 

value of t arithmetic 0.733 and t table 1.67 while the posttest results produce a value of t 

arithmetic 2.986 and t table 1.67 so that the hypothesis that can be taken is Ho is rejected if 

t arithmetic> t table: that an increase in student learning outcomes . The results of the 

calculation of students' early and late learning interests in the use of e-learning with an 

average percentage increase of 16.38% of the previous learning interest. Based on the 

above research, the implication in the field of curriculum development science is the use of 

technology in web programming learning in accordance with the development of education 

4.0 in which there is the use of technology in the implementation of learning and student-

centered. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, mulai dari 

perkembangan teknologi sederhana sampai dengan perkembangan teknologi 

modern. Teknologi sendiri digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

serta produktifitas masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Bahkan 

beratus-ratus tahun yang lalu, masyarakat kuno sudah mengenal teknologi. 

Teknologi tidak hanya berkembang dalam satu bidang tertentu saja, ada bidang 

ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan, dan masih banyak lagi. 

Dalam bidang pendidikan sendiri, sejak dahulu masyarakat sudah 

menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran, 

mulai dari penggunaan sabak, papan tulis, sampai dengan penggunaan laptop dan 

LCD Proyektor. Apabila kita perhatikan seksama, praktik pembelajaran sekarang 

tidak dilakukan secara penuh menggunakan model konvensional bahkan di dalam 

pembelajaran pun sudah menerapkan penggunaan teknologi sebagai media 

penyampaian materi. 

Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2003  menyatakan  bahwa 

“Pendidikan  adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan  dirinya,  



2 

 

 

 

masyarakat,  bangsa  dan  negara”. Pasal  1  ayat  (1)  tersebut  memberikan 

amanat  bahwa  pelaksanaan  pendidikan  harus  dilaksanakan  pemerintah  dan  

pemerintah daerah, bahkan juga masyarakat terencana, terpadu dan 

berkesinambungan. 

Pada  Pasal  11  ayat  (1)  terdapat  pernyataan “Pemerintah  dan  

Pemerintah Daerah wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan,  serta  

menjamin  terselenggaranya  pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 

tanpa diskriminasi”(UU No. 20 Tahun 2003). Upaya pemerintah dalam 

melaksanakan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tersebut antara  lain  

dengan  memanfaatkan  kemajuan  Teknologi  Informasi  dalam  dunia 

pendidikan.  Penerapan  teknologi  informasi  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat  

terselenggara pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. 

Pemanfaaatan  teknologi  informasi  dan  etika  dalam  memanfaatkan  

teknologi informasi  telah  diatur  melalui  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  

Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  pada  Pasal  1  ayat  (3)  yang  

berbunyi “Teknologi  Informasi  adalah  suatu teknik  untuk  mengumpulkan,  

menyiapkan,menyimpan,  memproses,  mengumumkan, menganalisis,  dan/atau  

menyebarkan  informasi” (UU  No.  11  Tahun  2008). Teknologi informasi tidak 

dapat dilepaskan dari sistem elektronik seperti yang diatur dalam UU No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dengan demikian, teknologi informasi memberikan kesempatan dan 

peluang untuk dapat  dimanfaatkan  dalam  menjembatani  dan  menunjang  

perkuliahan  bagi  jurusan  selain bidang  informatika.  Peranan  Teknologi  
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Informasi  dalam  dunia  pendidikan  menurut PUSTEKKOM  meliputi  

pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  berikut:  1)  ketrampilan (skill)  dan  

kompetensi,  2)  infrastruktur  pendidikan,  3)  sumber  bahan  ajar,  alat  bantu  

dan fasilitas pendidikan, dan 4) manajemen pendidikan. 

Untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran, perlu 

diadakannya suatu evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Evaluasi yang diberikan biasa 

berupa tes tertulis, praktik, maupun lisan. Untuk memudahkan melakukan 

evaluasi, seorang guru profesional dituntut untuk membuat suatu model atau 

sebuah cara evaluasi yang kreatif, selain berfungsi sebagai penguji kemampuan 

peserta didik juga harus mampu memberikan pengalaman belajar yang dapat 

membantu perkembangan peserta didik dalam memahami mata pelajaran terkait. 

Alternatif dari permasalahan tersebut adalah dengan bantuan teknologi 

pembelajaran. Salah satunya yaitu pemanfaatan media pembelajaran online, 

seperti social network, learning management system, dan content management 

sistem. Melihat kondisi dimasa sekarang, peserta didik lebih cenderung 

menggunakan layanan internet untuk berkomunikasi antara teman yang satu 

dengan teman yang lainnya. Contohnya: facebook, twitter, google+, skype, dan 

masih banyak lagi. Kebiasaan seperti itu dapat dijadikan peluang dalam 

mensukseskan pembelajaran selain di sekolah. 

Dengan adanya internet, pembelajaran pun dapat dilakukan tanpa adanya 

batasan ruang dan waktu. Untuk menciptakan pembelajaran terpadu antara 

konvensional dan modern khususnya penggunaan media internet, tidak harus guru 
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yang mengajarkan IT saja, bahkan semua guru dapat melakukannya. Dalam hal 

ini, seorang guru cukup diberi wawasan mengenai pengelolaan atau 

manajerialisasi pembelajaran menggunakan sistem pengelolaan pembelajaran 

modern, seperti penggunaan Efront dan atau Moodle. LMS tersebut merupakan 

sebuah sistem pengelola pembelajaran yang sangat populer saat ini, dimana 

hampir setiap sekolah menggunakan media tersebut untuk menciptakan 

lingkungan belajar virtual mereka. 

Pemrograman web diambil dari 2 suku kata yaitu pemrograman dan web. 

Pemrograman diartikan proses, cara, perbuatan program. Definisi Web adalah 

jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan 

teks dan grafik dan suara dan sumber daya animasi melalui protokol transfer 

hypertext. Orang banyak mengenal web dengan istilah WWW (World Wide 

Web), World Wide Web adalah layanan internet yang paling populer saat ini 

internet mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan WWW. 

WWW adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi 

satu dengan lainnya (hyperlink) yang membentuk samudra belantara informasi. 

WWW berjalan dengan protokol HyperText Transfer Protokol (HTTP). Halaman 

Web merupakan file teks murni (plain text) yang berisi sintaks-sintaks HTML 

yang dapat dibuka/ dilihat/ diterjemahkan dengan Internet Browser. Sintaks 

HTML mampu memuat konten text, gambar, audio, video dan animasi. Kini 

internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar interface 

pada lanyanan-layanan yang ada di internet, dari awalnya sebagai penyedia 
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informasi, ini digunakan juga untuk komunikasi dari email sampai dengan 

chatting, sampai dengan melakukan transaksi bisnis (Commerce). 

Banyak keuntungan yang diberikan oleh Aplikasi berbasis Web daripada 

aplikasi berbasis desktop, sehingga aplikasi berbasis web telah diadopsi oleh 

perusahaan sebagai bagian dari strategi teknologi informasinya, karena beberapa 

alasan : 1. Akses informasi mudah, 2. Setup server lebih mudah, 3. Informasi 

mudah didistribusikan, 4. Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser 

web pada sistem operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe 

data dapat disajikan. 

Pemerintah berupaya melakukan segala cara untuk meningkatkan dan 

melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Inovasi yang dilakukan dengan 

memperhatikan tiga alasan penting, yaitu efisien, efektif, dan kenyamanan. Efisien 

maksudnya waktu yang tersedia bagi guru harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Efektif maksudnya pelajaran yang diberikan bermanfaat bagi peserta didik atau 

masyarakat, sedangkan kenyamanan berarti sumber belajar, media alat bantu 

belajar, model yang ditentukan sedemikian rupa sehingga memberikan gairah 

belajar mengajar bagi siswa dan guru. Proses belajar mengajar yang efektif, 

efisien, dan nyaman ini tidak terlepas dari peran guru sebagai ujung tombak 

keberhasilan dalam pembelajaran di kelas. Selain guru sebagai ujung tombak 

keberhasilan dalam proses pembelajaran disisi lain kreatif dan inovasi juga perlu 

dikembangkan dalam proses belajar mengajar oleh guru. Agar nantinya kondisi 

siswa untuk mengikuti pembelajaran terjaga antusiasnya.  
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Menurut Ade Kusuma (2011) dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-

hari sering dijumpai adalah kombinasi dari teknologi. Teknologi ini juga sering 

dipakai pada pendidikan jarak jauh, agar komunikasi antara murid dan guru bisa 

terjadi yaitu dengan pemanfaatan E-learning. Alternatif dari permasalahan 

tersebut adalah dengan bantuan teknologi pembelajaran, salah satunya yaitu 

pemanfaatan media pembelajaran online, seperti social network, learning 

management system, dan content management sistem. Melihat kondisi dimasa 

sekarang, peserta didik lebih cenderung menggunakan layanan internet untuk 

berkomunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya.  

Menurut Gabriel (2015) dalam penelitiannya “A Study about Using E-

learning Platform (Moodle) in University Teaching Process” menghasilkan 

bahwa meski tidak bisa menggantikan pendidikan tradisional, internet membuka 

kesempatan baru dalam pembelajaran. Informasi yang diperoleh dengan cara ini, 

mobilitas penggunaannya membuat e-learning muncul sebagai penyelesaian dan 

kelanjutan pendidikan tradisional. 

Menurut Shulamit dkk (2012) dalam penelitiannya “Learning and 

teaching with Moodle-based E-learning environments, combining learning skills 

and content in the fields of Math and Science & Technology” menghasilkan 

bahwa secara keseluruhan, persepsi siswa tentang pengujian pekerjaan berbasis 

web sangat positif, kami berencana untuk mengimplementasikannya. Kursus 

moodle di mata pelajaran tambahan seperti kimia kurikuler dan biologi untuk 

memperbaiki dan menghomogenkan pengetahuan dasar siswa. Kami hadir dalam 

memperluas MBM dengan memungkinkan komunikasi antara berbagai sekolah di 
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berbagai negara dan mencoba mengembangkan komunitas pembelajaran 

matematika. Kami berniat untuk membimbing guru menggunakan lingkungan E-

Learning yang ada dan membangun E-Learning Moodle mandiri yang baru 

lingkungan untuk kepentingan pembelajaran di kelas mereka. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar biasanya diukur dengan 

keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi dari 

pengajaran tersebut. Tidak semua mata pelajaran yang ada disekolah mudah 

dipahami atau dikuasai peserta didik. Banyak mata pelajaran yang ada di sekolah, 

ada yang membuat siswa mempunyai minat yang tinggi terhadap mata pelajaran 

tersebut atau bahkan siswa cenderung kurang berminat terhadap mata pelajaran 

tersebut. Dari data yang diperoleh ketika melakukan dokumentasi pada SMK Ibu 

Kartini Semarang menunjukan hasil yang begitu bervariasi yaitu sebagai berikut: 

Mata pelajaran Pemro. Berorientasi Obyek = 85; Sistem Komputer = 85; 
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Pemro. Perangkat Lunak = 80; Pemro. Dasar = 78; Pemrograman WEB= 60; 

Pemrograman Dasar = 80; Basis Data = 80. Dari data tersebut menunjukan bahwa 

mata Pemrograman Web menunjukan nilai yang begitu rendah diantara mata 

pelajaran tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pelajaran Pemrograman Web 

mempunyai kecenderungan bahwa siswa kurang begitu berminat dengan mata 

pelajaran tersebut. Sehingga peserta didik mempunyai prestasi belajar yang 

rendah di sekolah yaitu pada mata pelajaran Pemrograman Web.  

Pelajaran Pemrograman Web merupakan kompetensi inti di dalam 

jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, sehingga potensi yang ada dalam siswa dapat 

berkembang dan mengamplikasikan pemrograman web sesuai perkembangan web 

yang ada sekarang. Melihat dari data dan kondisi pembelajaran Pemrograman 

Web yang ada di SMK Ibu Kartini, pembelajaran cenderung menggunakan 

metode konvensional. Selain itu model pembelajaran yang digunakan hanya 

dengan guru memberi materi saja. Pengembangan model pembelajaran seperti 

diskusi maupun kelompok juga jarang begitu diterapkan.  

Proses pembelajaran yang demikian belum cukup untuk mengantar siswa 

memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Karena masing-masing 

individu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan 

ini tidak dapat kita batasi melainkan perbedaan karakteristik tersebut haruslah kita 

tampung dengan menggunakan pembelajaran yang menumbuhkan kesan yang 

menyenangkan, menarik, dan juga efisien. Dengan harapan proses pembelajaran 

yang dihasilkan memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.  
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Berdasarkan kutipan diatas dapat diungkapkan bahwa untuk menciptakan 

sebuah pembelajaran yang nyata atau memberikan pengalaman yang 

sesungguhnya sebuah pembelajaran dapat diciptakan dari sebuah model 

pembelajaran abstrak atau tidak nyata, dalam hal ini adalah pembelajaran berbasis 

lingkungan virtual. Untuk membuat model pembelajaran seperti yang telah 

dijelaskan di atas, seorang guru dapat memanfaatkan kelas maya sebagai salah 

satu solusinya, yaitu dengan menanfaatkan Learning Management System 

Moodle. 

Jadi berdasarkan penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa seorang 

guru dan peserta didik dapat memanfaatkan perkembangan teknologi seperti 

Komputer, Perangkat Cerdas (smartphone), jejaring social, media pembelajaran 

modern, dan lain-lain sebagai media penunjang dalam pembelajaran. Peserta didik 

dan guru sebagai pendidik dapat melakukan interaksi tanpa harus tatap muka di 

Sekolah. Bahkan dengan pembelajaran ini, peserta didik dan guru untuk 

melakukan interaksi tidak perlu khuatir terhadap batasan ruang dan waktu. 

Dengan pembuatan inovasi baru dalam dunia pendidikan, dalam hal ini 

Pengembangan E-Learning Moodle sebagai Virtual Learning Environment, disini 

Guru dapat dengan mudah membagi informasi dan hal-hal baru terkait bahan ajar 

yang disampaikan dengan cara menerbitkan atau memperbarui berita yang ada di 

E-Learning Moodle dan kemudian, dengan sendirinya semua materi yang 

dibagikan guru di ruang maya tersebut akan masuk sesuai dengan kelas yang 

peserta didik ambil, dengan adanya notification atau pemberitahuan secara 

otomatis mengenai tugas dan atau sesuatu hal yang harus mereka kerjakan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sebagai peneliti tertarik 

untuk menciptakan inovasi baru dan mengembangkan lebih lanjut tentang 

“Pengembangan E-Learning Mata Pelajaran Pemrograman Web Bagi Siswa SMK 

Berbasis Moodle.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran pemrograman web kelas 

XI jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Ibu Kartini Semarang sebagai 

berikut: 

1. Minat belajar siswa cenderung rendah dalam kegiatan pembelajaran 

pemrograman web. 

2. Siswa kurang aktif dan kurang bersemangat ketika proses belajar 

mengajar. 

3. Dalam menyampaikan materi masih secara konfensional. 

4. Pembelajaran belum sepenuhnya terpusat pada siswa.  

5. Belum memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang ada secara 

efektif. 

6. Hasil belajar pada kelas ini masih tergolong rendah. 

 

1.3 Cakupan Masalah  

Dengan berbagai pertimbangan kebutuhan dan keadaan, untuk antisipasi 

meluasnya permasalahan yang dibahas, maka peneliti membuat cakupan 

masalah yang meliputi pengembangan E-Learning Moodle. Kemudian 

peneliti melihat bagaimana E-Learning Moodle dapat membantu guru dalam 
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meningkatkan minat dan hasil belajar pemrograman web terhadap siswa SMK 

Ibu Kartini Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukaan di atas, terkait 

Pengembangan E-Learning Moodle, dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pembelajaran pemrograman web selama ini ? 

2. Bagaimana pengembangan E-Learning Moodle dalam meningkatkan 

minat dan hasil belajar ? 

3. Bagaimana kelayakan E-Learning Moodle dalam meningkatkan minat 

dan hasil belajar siswa ? 

4. Bagaimana efektifitas E-Learning Moodle dalam meningkatkan minat 

dan hasil belajar ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Mendiskripsikan sistem pembelajaran web yang ada pada SMK Ibu 

Kartini. 

2. Mengembangkan E-learning Moodle dalam meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. 
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3. Menguji kelayakan E-learning Moodle dalam meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. 

4. Menguji efektivitas E-learning Moodle dalam meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. 

 

1.6 Manfaat Pengembangan 

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat meberikan manfaat sebagai berikut : 

1.6.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan sesuai dengan perkembangan 

kurikulum 4.0 dimana guru harus memanfaatkan teknologi sebagai media 

pembelajaran di kelas. 

 

1.6.2 Secara Praktis 

1. Bagi guru memberikan inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan 

teknologi berbasis E-learning Moodle. 

2. Bagi siswa memberikan pengalaman belajar baru dengan pemanfaatan 

teknologi berbasis E-learning Moodle. 

3. Bagi sekolah untuk meningkatan kualitas belajar peserta didik dalam 

pemanfaatan teknologi berbasis E-learning Moodle. 
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1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebuah 

pengembangan E-learning Moodle sebagai bahan ajar siswa SMK program 

studi Rekayasa Perangkat Lunak dengan spesifikasi: (1) E-Learning berisi 

materi Pemrograman Web Dinamis dalam bentuk tulisan, gambar, dan video; 

(2) E-learning pembelajaran berisi perintah bagi siswa untuk mencari 

informasi lainnya melalui internet yang berbentuk evaluasi; (3) materi dapat 

langsung diakses melalui laptop atau komputer; (4) informasi sekolah 

lanjutan. 

 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.8.1. Asumsi Penelitian 

1. Siswa memiliki kemampuan dalam penguasaan mata pelajaran Pemrograman 

Web Dinamis. 

2. Siswa memiliki keterampilan yang berbeda dalam penguasaan mata pelajaran 

Pemrograman Web Dinamis. 

3. Siswa memiliki peningkatan hasil belajar dalam mata pelajaran Pemrograman 

Web Dinamis. 

4. Siswa mampu menganalisis dan berpikir kritis karena adanya penambahan 

pengetahuan. 
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1.8.2. Keterbatasan Pengembangan 

1. Pengembangan E-Learning ini terbatas pada mata pelajaran 

Pemrograman Web Dinamis. 

2. Pengembangan E-Learning ini tidak melakukan proses diseminasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA 

PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

Pada bab kajian pustaka ini, akan dibahas mengenai penelitian yang relevan yang 

pernah di teliti berkaitan dengan pengembangan E-learning dan pembelajaran 

menggunakan E-Learning dalam upaya meningkatkan minat dan hasil belajar. 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Abdul Hamid (2015) tentang Efektifitas Implementasi LMS (Learning 

Management System) Efront Terhadap Minat dan Hasil Belajar Pada 

Mata Pelajaran Pemrograman Web di SMK Negeri 8 Semarang 

menghasilkan bahwa pembelajaran menggunakan media E-learning 

Efront mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Guru tidak 

lagi melaksanakan pembelajaran secara konvensional, tetapi sudah 

memanfaatkan teknologi dengan menggunakan e-learning efront 

sehingga siswa menjadi lebih kreatif. 

2. Safiyeh Rajaee Harandi (2015) dalam penelitiannya Effects of e-learning 

on students' motivation menghasilkan bahwa Penelitian ini menyoroti 

hubungan yang signifikan antara e-learning dan motivasi siswa, sehingga 

siswa cenderung lebih termotivasi saat menerapkan e-learning. Jika siswa 

lebih termotivasi untuk belajar, maka mereka lebih cenderung untuk 
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terlibat lebih dalam dan jika mereka terlibat lebih dalam, maka mereka 

lebih mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3 Denis P Rudd (2014) dalam penelitiannya tentang The Value of Video in 

Online Instruction menghasilkan asset yang baru dan hemat biaya 

terhadap guru serta lebih bervariasi dengan dukungan dari fitur-fitur 

yang ada. Hasil penelitian tersebut guru dan siswa lebih terbantu dan 

mengatasi kesenjangan belajar. Dimana dalam penelitian tersebut terbagi 

dalam tiga aktivitas yaitu video streaming, virtual classroom dan web 

conference. Dengan hal tersebut pengalaman belajar siswa menjadi 

terbangun dan dapat mengatasi kesenjangan belajar. 

4 Kaylene C. Williams (2011) dalam penelitiannya tentang Research in 

Higher Education Journal berjudul five key ingredients for improving 

student motivation menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Motivasi 

adalah faktor yang paling penting bagi pendidik yang dapat menargetkan 

untuk meningkatkan pembelajaran. Berkenaan dengan siswa, sangat 

sedikit jika belajar dapat terjadi kecuali siswa termotivasi secara 

konsisten. Dalam penelitian ini dibahas juga bagaimana cara untuk 

menyediakan pendidikan dengan saran-saran dari masing-masing lima 

kunci dari lingkup pendidikan yang dapat digunakan untuk memotivasi 

siswa. 

5 Sahat Siagian (2014) tentang Development of Interactive Multimedia 

Learning in Learning Instructional Design menyatakan bahwa hampir 

semua siswa memberikan respon positif mengenai pembelajaran 
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menggunakan multimedia interaktif dalam desain instruksional, dalam 

konteks tersebut multimedia dapat membawa manfaat, menarik, dan 

dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

6 Gumawang Jati (2013) tentang Learning Management System (Moodle) 

And E-Learning Content Development menyatakan bahwa Pesatnya 

perkembangan e-learning dan penggunaan LMS (moodle) telah memicu 

beberapa universitas dan sekolah di Indonesia untuk mengembangkan e-

learning. Namun, sebagian besar materi atau konten e-naratif mereka 

masih kurang dimanfaatkan fitur canggih yang tersedia di LMS. Dalam 

mendesain materi digital pengembangan; persiapan, perencanaan, 

pengembangan materi online pertimbangan, pemetaan pekerjaan, konten 

yang dirancang dan tulisan, material pengembangan, pengujian dan 

pengecekan akhir dan evaluasi merupakan langkah penting untuk 

dilakukan menghasilkan e-learning pendidikan yang baik. 

7 M. H. Sibyan dan M. S. Sumbawati (2016) tentang Pengembangan 

Media Pembelajaran pada Mata Pelajaran Pemrograman Web Berbasis 

Windows Phone untuk Meningkatkan Hasil Belajar di SMKN 3 Buduran 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Berdasarkan uji 

kelayakan media pembelajaran yang sudah di validasi oleh 3 validator 

dikategorikan sangat baik. Sehingga media pembelajaran pada mata 

pelajaran pemrograman web berbasis windows phone telah layak dan 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran di SMKN 3 Buduran. (2) 
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Berdasarkan hasil belajar yang didapatkan setelah siswa mengerjakan 

soal posstest menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan persentase 

90% mendapatkan nilai di atas standart minimal dari sekolah. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang menggunakan media 

pembelajaran pemrograman web berbasis windows phone mendapatkan 

hasil yang sangat baik. (3) Berdasarkan pengambilan data tentang hasil 

respon siswa di dapatkan hasil respon siswa dengan persentase 88,64% 

dengan kategori sangat baik. Dari hasil respon siswa tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa memberikan respon positif terhadap media 

pembelajaran pemrograman web berbasis windows phone. 

8 Gorbunovs, A,. Kapenieks, A,. dan Cakula, S. (2016) tentang Self-

Discipline As A Key Indicator To Improve Learning Outcomes In E-

Learning Environment menuliskan bahwa E-learning dalam proses 

pembelajaran memberikan proses belajar lebih efisien dan menarik serta 

dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. E-learning memberikan 

siswa motivasi dalam memperoleh pengetahuan dan kedisiplinan diri 

yang memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa. 

9 Işık, C. dan Yılmaz, S. (2010) tentang E-Learning in Life Long 

Education: A Computational Approach to Determining Listening 

Comprehension Ability menuliskan bahwa e-learning memberikan 

kemudahan dalam penggunaannya dan siswa memiliki kepuasan dalam 

belajarnya. Belajar dengan e-learning sangat membantu dan waktu 

berlalu sangat cepat ketika belajar dengan komputer, serta memudahkan 
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siswa dalam belajar. Ini memberikan bukti bahwa siswa merasa nyaman 

dan percaya diri saat belajar melalui e-learning. 

10 Farid Ahmadi (2014) tentang The Effect of “jarimatika” Multimedia in 

Counting Ability of Children menuliskan bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbasis “JariMatik” dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Belajar dengan media pembelajaran sangat membantu dalam 

menghafal siswa tentang hitungan. 

11 Siti Nurhasanah dan A. Sobandi (2016) tentang Minat Belajar Sebagai 

Determinan Hasil Belajar Siswa menuliskan bahwa hasil belajar siswa 

dapat ditingkatkan melalui peningkatan minat belajar siswa. Artinya 

semakin baik minat belajar siswa akan berdampak pada hasil belajar 

siswa yang semakin baik. 

12 Hari Wibawanto (2012) tentang Pemanfaatan Facebook untuk 

Pengelolaan Pembelajaran Terpadu menuliskan bahwa dalam 

pemanfaatan facebook tidak hanya untuk bersosial media saja tetapi 

facebook bisa digunakan untuk pembelajaran yang terpadu. 

13 Zyainuri & Eko Marpanaji (2013) tentang Penerapan E-learning Moodle 

untuk Pembelajaran Siswa yang Melaksanakan Prakerin menuliskan 

bahwa Pemanfaatan bahan ajar berbasis  e-learning  diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan yang ditimbulkan pada pembelajaran dengan 

menggunakan media cetak bagi siswa yang melaksanakan Prakerin.  

14 Numiek (2013) tentang Keefektifan E-Learning Sebagai Media 

Pembelajaran (Studi Evaluasi Model Pembelajaran E-Learning Smk 
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Telkom Sandhy Putra Purwokerto) menuliskan bahwa pemanfaatan e-

learning sebagai metode pembelajaran cukup efektif. 

15 Rendi & Herman (2018) tentang Pengembangan E-learning Berbasis 

Moodle dalam PeningkatkanPemahaman Lagu Pada Pembelajaran Bahasa 

Inggris menulikan pemanfaatan e-learning untuk peningkatan pemahaman 

lagu pada pembelajaran bahasa inggris sangat efektif dalam peningkatan 

hasil belajar. 

16 Agus & Luthfiah (2013) tentang Pengembangan Buku Siswa untuk 

Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar KOmpetensi Dasar Cornflake 

Cookies Pada Siswa Tunagrahita SMA-LB Negeri Gedangan, Sidoharjo 

menuliskan hasil belajar siswa setelah menggunakan buku siswa materi 

pembuatan  cornflake cookies dapat dikatakan melampaui batas KKM yang 

telah ditentukan oleh pihak sekolah. 

17 Fauziah, dkk (2017) tentang Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan 

Minat Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tangerang 

menuliskan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar 

dengan minat belajar siswa. 

18 Sardini, dkk (2013) tentang Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI Ips Man Pontianak menuliskan 

peningkatan minat belajar maka hasil belajar akan mengalami penurunan. Ini 

menunjukkan terdapat koefisien regresi negatif antara minat belajar terhadap 

hasil belajar siswa. 
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19 Kabela, dkk (2017) tentang Pengaruh Minat Belajar Dan Kecerdasan 

Emosional Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 

Prajekan Kabupaten Bondowoso Tahun Ajaran 2016/2017 menuliskan 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari sekian banyak faktor 

peneliti mengambil dari segi faktor yang muncul dari diri siswa dalam aspek 

psikologis yaitu minat belajar. Siswa yang mendapat prestasi tinggi maka 

dapat dikatakan siswa tersebut berhasil dalam belajarnya, agar siswa 

mendapatkan prestasi yang baik, maka siswa harus mempunyai minat belajar 

dalam mengikuti pembelajaran. 

20 Dinar & Gatot (2015) tentang Pengaruh Minat Dan Motivasi Terhadap Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran menuliskan 

Selain minat siswa dalam belajar, motivasi dalam belajar juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

21 Farid Ahmadi (2010) tentang Meningkatkan Minat Membaca Siswa Sekolah 

Dasar Dengan Metode Gleen Doman Berbasis Multimedia menuliskan dalam 

penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan minat 

membaca terhadap siswa yaitu ditandai de-ngan meningkatnya nilai. 

 

 

22 Ninok, dkk (2017) tentang Efektivitas Metode Discovery Learning 

Berbantuan E-Learning di SMA Negeri 1 Jepara menuliskan terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan media e-learning 

dan yang tidak menggunakan e-learning. 
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23 Elfin, dkk (2017) tentang Penggunaan E-Learning dalam Pembelajaran 

Berbasis Proyek di SMA Negeri 1 Jepara menuliskan Hasil belajar peserta 

didik yang menggunakan PBP dengan aplikasi  E-learning Schoology  lebih 

baik dibanding hasil belajar peserta didik yang menggunakan aplikasi E-

learning  Edmodo. 

24 Yulius (2015) tentang E-Learning (Edmodo) Sebagai Media Pembelajaran 

Sejarah menuliskan Media e-learning yang baik salah satunya ditentukan 

oleh template dan fitur yang dimilikinya. Media ini dapat diibaratkan sebagai 

kelas maya yang akan dihadiri oleh peser ta didik. Kelas ini akan menarik 

atau tidak per tama ditentukan oleh kenyamanan visual dari e-learning 

terkait.  

25 Nur, dkk (2017) tentang Penerapan E-Learning Dengan Media Schoology 

Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi 

Dasar Mendeskripsikan Konsep Badan Usaha Dalam Perekonomian 

Indonesia menuliskan penerapan e-learning dengan media Schoology dapat 

meningkatkan motivasi dan  hasil belajar siswa. 

Sesuai hasil penelitian yang pernah ada ditemukan hasil bahwa 

pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa. Jadi penelitian yang akan saya lakukan ini adalah 

mengembangkan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi yaitu E-

Learning sebagai salah satu sumber belajar sehingga guru dan siswa dapat 

melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga 

guru tidak lagi melaksanakan pembelajaran konvensional, tetapi 
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pembelajaran akan berpusat pada siswa dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan media E-Learning. 

 

2.2   Kerangka Teoritis 

2.2.1 E-Learning dan Penyelenggaraannya 

1. Paradigma Pendidikan dan Perkembangan TIK 

Pendidikan adalah proses seleksi untuk memadatkan suatu pemahaman 

filosofi yang amat berguna bagi manusia. Dalam kehidupannya, manusia 

terus berkembang dan dihadapkan pada bentuk realitas yang terwujud sebagai 

komunikasi sosial, komunikasi budaya, komunikasi ekonomi, dan bentuk 

komunikaksi lainnya yang menjadi konsekuensinya sebagai tugas 

perkembangan sesuai tingkatan usianya masing-masing. Bentuk-bentuk 

komunikasi tersebut merupakan sebuah tantangan yang berujung pada 

kompleksisitas, di mana faktor ruang dan waktu bukan lagi menjadi sebuah 

penghalang untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dibelahan bumi 

manapun dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi. 

Menurut Hasnah (2012) menyatakan bahwa dengan paradigma baru, 

praktik pembelajaran akan digeser menjadi pembelajaran yang lebih 

bertumpuk pada teori kognitif dan konstruktivistik. Pembelajaran akan 

berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual yang berlangsung 

secara sosial dan kultural, mendorong siswa membangun pemahaman dan 

pengetahuan sendiri dalam konteks sosial, dan belajar dimulai dari 

pengetahuan awal dan prespektif budaya. Menurut Zaenal (2013) menyatakan 
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bahwa pendidikan yang bersifat inklusif menempatkan anak untuk saling 

mendukung satu dengan lainnya untuk maju bersama menurut kekuatan dan 

kemampuan masing-masing (kooperatif) bukan kompetitif. Pandangan ini 

melihat bahwa perbedaan merupakan kesempatan untukbelajar. Jadi mutu itu 

dapat dilihat apabila anak/siswa berkembangan optimal sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. 

Menurut Waras (2011) menyatakan bahwa persepsi publik terhadap 

pendidikan teknologi, terutama jalur profesional, yang didesain untuk 

memasuki lapangan kerja, masih menempatkan pendidikan pro-fesional 

(nongelar) hanya untuk siswa yang kurang cemerlang. Menurut Etistika dkk 

(2016) menyatakan Agar mampu menunjang penguasaan iptek, kerjasama 

antara industri dengan perguruan tinggi perlu diperdalam strukturnya, baik 

yang berkaitan dengan magang, pengadaan biaya pendidikan, maupun 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kerjasama berguna bagi sekolah 

untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi baru karena industri jauh 

lebih peka terhadap munculnya teknologi baru. Kehadiran teknologi 

komunikasi dan informasi ditengah-tengah masyarakat pembelajar seakan 

memberi angin segar untuk berkembangnya paradigma baru tentang konsep 

pendidikan, konsep belajar dan pemanfaatannya untuk menunjang dan 

mendukung usaha pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemerataan 

pendidikan di Indonesia melalui pendidikan jarak jauh yang berbasis pada 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. 
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Harapan tersebut tidaklah terlalu ambisius mengingat potensi yang 

dimiliki oleh teknologi komunikasi dan informasi memang mengakomodasi 

terhadap hal-hal tersebut. Adapun potensi-potensi yang dimiliki teknologi 

komunikasi dan informasi dalam bidang pendidikan yakni kemampuan daya 

muat untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi dan manyajikan 

informasi; kecepatan penyajian informasi; miniaturisasi perangkat keras yang 

tersedia melimpah; keragaman pilihan informasi untuk melayani berbagai 

kebutuhan tidak terkecuali pendidikan; biaya perolehan, termasuk transmisi 

data yang cepat dalam jarak jauh yang secara relatif turun; kemudahan 

penggunaan produk teknologi komunikasi dan informasi; dan kemampuan 

distribusi informasi yang luas dan cepat. Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi tersebut diiringi dengan peningkatan prosentase pengguna jasa 

internet di dunia. Di Indonesia sendiri pada awal tahun 2009 mengalami 

kenaikan 2x lipat di bandingkan tahun 2008, yaitu menembus angka 1,2 Gbps 

atau sekitar lebih dari angka 15.300.000 jiwa pengguna jasa internet. Asosiasi 

Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa dari 15.300.000 

jiwa pengguna internet di indonesia rata-rata ialah remaja usia sekolah. 

 

2. E-learning sebagai Model Pendekatan Pembelajaran 

E-learning pada dasarnya merupakan sistem pendidikan berbasis media 

elektronik, seperti radio dan televisi. Namun demikian, e-learning lebih 

dikenal masyarakat sebagai sistem pendidikan yang menggunakan internet 

sebagai media utamanya. Media pembelajaran berbasis web sering disebut 
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dengan e-learning yang memungkinkan interaksi antara siswa satu dengan 

siswa lain, siswa dengan guru, dan siswa dengan komputer secara klasikal 

maupun individual (Kandung & Sugirin, 2014). Komunikasi yang dimediasi 

oleh komputer lebih fleksibel, yang ditunjukkan dengan kemudahan akses 

terhadap informasi melalui tautan web (Mariela & Sorin, 2014). Vikas & 

Shivraj (2014) menyatakan bahwa menggunakan e-learning dapat menarik 

antusias siswa, menghemat uang, dan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Adapun manfaat dari model pembelajaran e-learning baik 

bagi lembaga pendidikan (sekolah) maupun bagi siswa adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah) 

a. Memperpendek jarak 

b. Biaya terkendali 

c. Perluasan jaringan mitra kerja 

2. Bagi Siswa 

a. Hemat 

b. Biaya terkendali 

c. Fleksibel 

  

3.      Penyelenggaraan E-Learning 

Menurut Arif (2016) menyatakan bahwa e-Learning  membantu guru 

dan siswa belajar melalui laptop atau komputer tanpa harus secara fisik pergi 

mengikuti pelajaran di kelas. Menurut Intan & Leonard (2013) menyatakan 

bahwa e-learning merupakan sebuah pembelajaran jarak jauh yang dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja dan juga menjadi proses cara belajar 
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yang dapat menunjang pemahaman yang lebih dari apa yang didapatkan  

ketika proses belajar dilakukan secara tatap muka di satu tempat antara 

pengajar dengan peserta didiknya. Menurut Hartanto (2016) sistem dan 

aplikasi  e-learning yang sering disebut dengan  Learning Management 

System(LMS), yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi 

proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, 

laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas dan peristiwa online, 

program  e-learning, dan konten pelatihan. E-Learning  adalah pembelajaran 

berbasis  web  yang bisa diakses dengan intranet dan internet. Dengan 

memiliki komputer atau laptop yang terkoneksi dengan intranet ataupun 

Internet, pengguna yaitu guru dan siswa dapat berpartisipasi dalam e-

learning. E-learning dapat diselenggarakan melalui dua cara yaitu pertama 

melalaui cara sinkronisasi dan kedua melalui asinkronisasi. Sinkronisasi 

maksudnya dalam pembelajaran yang diselenggarakan antara guru dan siswa 

berada dalam satu waktu. Sedangkan dalam asinkronisasi guru dan siswa 

berada dalam waktu yang berbeda dalam penyelenggaraan pembelajaran.  

Dalam penyelenggaraan e-learning untuk pembelajaran, hendaknya 

pihak penyelenggara memiliki sutu tim yang terdiri atas : 

1.  Ahli Teknik Instruksional, yaitu suatu tim/ seseorang yang memfokuskan 

diri untuk merancang bahan ajar (modul) untuk e- learning yang nantinya 

akan disimpan di komputer. 
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2.  Ahli Teknik Komputasi, yaitu suatu tim/ seseorang yang memfokuskan 

diri dalam pengelolaan piranti keras (Hardware) komputer dan piranti 

lunak (Software). 

3.  Ahli lain yang diperlukan, seperti ahli sosiologi pendidikan, ahli 

monitoring dan evaluasi pendidikan. 

Menurt Suharyanto & Adele (2016) menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran maka konten memegang peranan penting karena langsung 

berhubungan dengan proses pembelajaran peserta (siswa). Konten merupakan 

obyek pembelajaran yang menjadi salah satu parameter keberhasilan e-

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

• Menyediakan konten yang bersifat teachercentered yaitu konten 

instruksional yang bersifat prosedural, deklaratif serta terdefinisi dengan 

baik dan jelas; 

• Menyediakan konten yang bersifat learnercentered yaitu konten yang 

menyaj ikan hasil (outcomes) dari instruksional yang terfokus pada 

pengembangan kreatifitas dan memaksimalkan kemandirian; 

• Menyediakan contoh kerja (work example) pada material konten untuk 

mempermudah pemahaman dan memberikan kesempatan untuk berlatih; 

• Menambahkan konten berupa games edukatif sebagai media berlatih alat 

bantu pembuatan pertanyaan. 

Namun demikian, hasil penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran 

e-learning secara langsung maupun pembelajaran yang memanfaatkan 
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teknologi informasi dan komunikasi menunjukan bahwa hasil belajar dan 

aktivitas siswa mengalami peningkatan. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa e-

learning adalah pembelajaran secara online yang menggunakan berbagai 

bahan ajar seperti penggunaan multimedia untuk mendukung pembelajaran 

tidak langsung. 

E-learning menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan 

pengetahuan dan kinerja. Menurut Rosenberg (2001) terdapat beberapa 

kriteria dalam e-learning yaitu : 

1. E-learning adalah jaringan, yang secara instan dapat memperbaharui, 

menyimpan, mendistribusi dan mensharing pengajaran atau informasi.  

2. E-learning menyampaikan informasi kepada pengguna akhir 

menggunakan computer yang memiliki standar teknologi internet.  

3. E-learning memiliki cara pandang yang luas tentang pembelajaran  

dimana solusi pembelajaran melebihi dari paradigma tradisional tentang 

pelatihan. 

Fungsi adanya e-learning menurut Darmawan (2014) yaitu : 

1. Suplemen (tambahan) peserta didik mempunyai kebebasan memilih, 

apakah akan memanfaatkan materi e-learning atau tidak. Dalam hal ini, 

tidak ada kewajiban/ keharusan bagi peserta didik untuk mengakses 

materi e-learning. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang 

memanfaatkannya tentu mendapatkan tambahan pengetahuan. 
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2. Komplemen (pelengkap) yaitu, materinya diprogramkan untuk 

melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam 

kelas. Di sini berarti materi e-learning diprogramkan untuk menjadi 

materi reinforcement (penguatan) atau remidialbagi peserta didik di 

dalam mengikuti pembelajaran konvensional. 

3. Subtitusi (pengganti), yaitu menggantikan pembelajaran secara tatap 

muka menjadi pembelajaran online yang biasanya banyak digunakan di 

beberapa perguruan tinggi. 

Penggunaan e-learning dalam pembelajaran tentunya memiliki beberapa 

keuntungan bila dibandingkan dengan pembelajaran konvesional. 

Keuntungan penggunaan e-learning menurut Wibawanto (2017) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mampu mengatasi kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit; 

2. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan 

menarik; 

3. Merangsang anak untuk berkerja dan menggerakkan naluri kecintaan menelaah 

(belajar); 

4. Menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu;  

5. Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan dan 

memikirkan suatu pelajaran serta; 

6. Menimbulkan kekuatan perhatian (ingatan) memperjelas indra, melatihnya, 

memperluas perasaan dan kecepatan dalam belajar. 
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E-learning dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Menurut 

Sudi Suryadi (2015) manfaat e-learning dibagi menjadi 2 kategori yaitu bagi 

peserta didik dan pendidik yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta Didik kegiatan e-learning memiliki tingkat fleksibilitas 

yang tinggi. Peserta didik dapat mengakses bahan pembelajaran 

dimanapun dan kapanpun, sehingga peserta didik mampu memperdalam 

materi pembelajaran meskipun tanpa gurunya. Selain itu, dengan adanya 

e-learning maka komunikasi kepada guru dapat terjadi meskipun tanpa 

tatap muka.  

Fasilitas e-learning yang dapat digunakan untuk menyeluruh dibeberapa 

wilayah maka akan memberikan manfaat kepada peserta didik yaitu :  

1. Belajar di sekolah terpencil yang memiliki keadaan ekonomi yang 

miskin sehingga tidak dapat mengikuti mata pelajaran tertentu. 

2. Mengikuti program pendidikan keluarga di rumah untuk mempelajari 

beberapa materi pembelajaran yang tidak dapat diajarkan oleh 

orangtuanya seperti keterampilan bahasa asing dan komputer 

3. Peserta didik yang sakit atau putus sekolah yang memiliki minat 

untuk kembali sekolah. 

4. Tidak tertampung di sekolah konvensional. 

2. Bagi Pendidik kegiatan e-learning memiliki beberapa manfaat dalam 

proses pembelajaran. Manfaat tersebut diantaranya adalah :  

1. Lebih mudah melakukan pembaharuan bahan ajar karena 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi  
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2. Mengembangkan diri untuk melakukan penelitian sebagai bentuk 

meningkatkan wawasannya. 

3. Mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dengan 

mengetahui apa yang sedang dipelajari peserta didik, kapan peserta 

didik belajar dan berapa kali peserta didik belajar. 

4. Mengecek tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik setelah 

mempelajari topik tertentu. 

5. Mengecek hasil pekerjaan siswa dan langsung memberitahukannya 

kepada siswa yang bersangkutan. 

 

Penyelenggaraan e-learning menurut Sudi Suryadi (2015) ditentukan 

oleh beberapa factor, antara lain yaitu: 

1. Sikap positif peserta didik (motivasi yang tinggi untuk belajar mandiri)  

2. Sikap positif tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan 

internet 

3. Ketersediaan fasilitas komputer dan akses internet 

4. Adanya dukungan layanan belajar 

5. Biaya akses ke internet yang terjangkau untuk kepentingan pembelajaran 

Karakteristik yang dimiliki oleh e-learning menurut Hanum dkk (2015) 

yaitu: 

1. Interaktivitas: tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak , baik 

secara langsung (synchrounous), seperti chatting atau messenger atau 
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tidak langsung (asynchrounous), seperti forum, mailing list atau buku 

tamu. 

2. Kemandirian (independency), fleksibelitas dalam aspek penyediaan 

waktu, tempat, pengajar dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran menjadi lebih terpusat pada siswa (student centered 

learning). 

3. Aksebilitas (Accessibility); sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah 

diakses melalui pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran 

konvensional. 

4. Pengayaan (enrichment), kegiatan pembelajaran, presentasi materi 

pembelajaran dan materi pelatihan seperti pengayaan, memungkinkan 

penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming dan 

animasi. 

 

2.2.2 Pengembangan Konten E-Learning 

 

Menurut Diana (2018) bahwa dengan pengembangan e-Learning secara 

sistematik  juga memaksa pengambil kebijakkan untuk berpikir, mengatur waktu, 

sumber daya, dan upaya yang dibutuhkan. Menurut Budiawan & Maesaroh (2015) 

menyatakan bahwa mengimplementasikan konten mata kuliah Fisika dengan 

menggunakan metode Blended Learning, metode ini menggabungkan metode 

konvensional dengan metode e-learning. Dalam penelitiaannya menghasilkan 

konten dan mengukur konten e-learning dengan menggunakan beberapa aspek 

pengukuran dari yang dilihat dari perspektif mahasiswa. Faesal & Dasriani (2015) 
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dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Media Perangkat Bantu 

Pembelajaran Berbasis E-Learning Untuk Mata Kuliah Pemrograman” 

menyatakan bahwa penelitiannya difokuskan pada pengembangan media 

pembelajaran berbasis moodle salah satu LMS yang bersifat open source yang 

dapat meningkatkan kemampuan dan penguasaan logika dan algoritma 

mahasiswa. 

Dari hasil penelitiannya disimpulkan dengan metode pembelajaran e-

learning telah dapat membangun pola fikir komunikasi yang komprehensif dan 

interaktif kepada mahasiswa, dosen dan segenap sivitas akademika dan dapat 

dijadikan metode pembelajaran alternatif karena dirasakan cukup efektif dan 

efisien baik dari segi pelaksanaan maupun evaluasi pembelajarannya. 

Salah satu cara supaya e-learning selalu dikunjungi adalah dengan 

menanamkan sifat manusiawi dalam menyajikan content, yaitu ”ramah” dan 

”pengertian” terhadap penggunanya (Agus, 2010). Sedangkan menurut Merry 

(2013) menyatakan bahwa konsep yang kemudian terkenal dengan sebutan e-

learning ini membawa pengaruh terjadinya proses perubahan atau transformasi 

pendidikan dalam bentuk konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi 

(content) dan sistemnya. 

Dengan dibangunnya konten pembelajaran pemrograman web yang 

diintegrasikan pada aplikasi e-learning moodle diharapkan siswa program studi 

Rekayasa Perangkat Lunak dapat belajar mandiri, memahami materi dan 

meningkatkan minat dan motivasi belajar khususnya terhadap mata mata pelajaran 

pemrograman web. 
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2.2.3 Pembelajaran Pemrograman Web 

 

1. World Wide Web (WWW) 

World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB adalah 

salah satu layanan yang didapat oleh pemakai computer yang terhubung ke 

internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai computer yang 

terhubung ke internet dari sekedar informasi “sampah” atau informasi yang 

tidak berguna sama sekali sampai informasi yang serius; dari informasi yang 

gratisan sampai informasi yang komersial. Website atau situs dapat diartikan 

sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan 

informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan 

dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 

satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

2. Server-side Scripting 

Server-side scripting adalah tentang “memprogram” perilaku server. 

Biasanya ketika sebuah browser meminta sebuah file HTML, server akan 

memberikan file tersebut, tapi jika file mengandung sebuah server-side script, 

script yang ada di dalam file HTML tersebut akan dieksekusi oleh server 

terlebih dahulu, baru file diberikan kepada browser sebagai plain HTML. 
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3. Client-side Scripting 

Client-side scripting adalah tentang “memprogram” perilaku dari 

browser. Terkadang client-side scripting juga disebut dengan istilah browser 

scripting. 

4. Style Sheets 

Style sheet mendeskripsikan bagaimana dokumen-dokumen ditampilkan 

pada layar, atau mungkin bisa juga untuk bagaimana mereka dilafalkan. W3C 

telah dengan sangat aktif mempromosikan penggunaan style sheet dalam Web 

semenjak Consortium didirikan pada tahun 1994. 

Dengan menempelkan style sheet dalam struktur dokumen Web (contoh 

HTML), baik yang membuat maupun yang membaca dapat mengubah 

presentasi dari dokumen-dokumen tanpa mengorbankan independensi device 

ataupun menambahkan tag-tag baru HTML. 

5. Really Simple Syndication (RSS) 

RSS digunakan untuk menyediakan content syndication feed: sebuah 

file konsisten dan dapat dibaca oleh mesin yang memungkinkan situs Web 

membagik an konten mereka kepada aplikasi-aplikasi lainnya dengan cara 

standar. Sebenarnya, RSS ini dahulu digunakan untuk membagikan data 

antarsitus Web, tapi sekarang lebih umum untuk digunakan antara suatu situs 

dan sebuah aplikasi desktop bernama RSS reader. 

Istilah RSS sendiri memiliki kepanjangan yang bermacam-macam. Pada RSS 

versi 0.91, RSS merupakan singkatan dari Rich Site Summary. RSS juga 

disebut-sebut sebagai kependekan dari RDF Site Summary ketika RSS dalam 
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versi 0.9 dan 1.0. Sekarang, RSS 2.0, disebut-sebut sebagai kependekan dari 

Really Simple Syndication. 

6. Rich Internet Aplication (RIA) 

Rich Internet Application (RIA) merupakan aplikasi yang meyediakan 

kehandalan dan fungsi layaknya aplikasi desktop. RIA dapat dijalankan baik 

pada desktop maupun browser, yang tentunya tetap harus dapat terhubung 

pada internet. Untuk menggunakan RIA yang berjalan pada browser, 

pengguna tidak perlu melakukan instalasi piranti lunak khusus. 

7. CAPTCHA 

CAPTCHA, singkatan dari Completely Automated Public Turing Test to 

Tell Computers and Humans Apart, adalah sebuah program yang melindungi 

berbagai situs Web dari bots (Web robots) dengan cara membangkitkan dan 

menilai tes yang dapat dikerjakan oleh manusia tapi tidak dapat dikerjakan 

oleh program komputer masa sekarang. Sebagai contoh, manusia dapat 

membaca teks yang meliuk-liuk tapi tidak bagi program komputer. 

CAPTCHA sudah merupakan hal yang wajar di Web. Luis von Ahn, asisten 

profesor di Carnegie Mellon yang turut ambil bagian dalam tim 

pengembangan CAPTCHA, memperkirakan orang-orang mengisi hampir 200 

juta CAPTCHA setiap harinya. 

 

2.2.4 E-Learning Untuk Mata Pelajaran Pemrograman Web 

E-Learning dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam dalam mata 

pelajaran Pemrograman Web Dinamis. Mata pelajaran Pemrograman Web 
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Dinamis dipilih sebagai bahan materi E-Learning karena mapel ini perlu 

pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa, mengingat mata pelajaran 

Pemrograman Web Dinamis memiliki tingkat kesulitan yang lebih 

dibandingkan dengan materi pelajaran yang lain. Pemrograman Web Dinamis 

merupakan materi pembelajaran yang akan membahas mengenai pembuatan 

web statis dan web dinamis. Dalam pembuatan web dikenal dengan bahasa 

pemrograman HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript. Hal ini menjadikan hal 

baru bagi siswa untuk membayangkan nama dan teknik yang dipelajari, 

sehingga perlu sebuah media pembelajaran yang menarik dan mampu 

memberikan pemahaman.  

Seprida (2015) setelah melakukan penelitian mengenai pemanfaatan e-

learning berbasis system pembelajaran konten manajemen atau Learning 

Content Management System (LCMS) Moodle sebagai media pembelajaran 

menyimpulkan bahwa untuk berdampak pada proses kegiatan pembelajaran 

yang tepat waktu yaitu tidak terdapat kendala yang disebabkan adanya 

batasan ruang dan waktu. Sedangkan menurut Brian (2012) menyatakan 

bahwa metode e-learning dapat menjadi media informasi yang dapat diakses 

oleh civitas akademika tanpa batas waktu, jarak dan wilayah geografis. 

Pengembangan metode pembelajaran berbasis e-learning dapat dengan baik 

dilaksanakan jika didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana jaringan 

yang menunjang serta sosialisasi metode tersebut. 

Dalam mata pelajaran pemrograman web yang diberikan kepada 

jurusan RPL, terdapat kompetensi dasar memahami format formulir pada 
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halaman web. Kompetensi dasar ini tidak hanya terdapat pada jenjang 

sekolah kejuruan saja, namun juga terdapat pada perguruan tinggi sebagi 

contoh pada program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. 

Bidang materi pokok yang diajarkan pada mata pelajaran ini khususnya 

antara lain: 

1. Perancangan Database. 

2. Pengelolaan managemen admin/user. 

3. Komponen entri teks (input teks password, dan input multiline) pada 

formulir halaman web. 

4. Komponen entri pilihan (input radio, checkbox, select dan datalist) pada 

formulir halaman web. 

5. Sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) 

Pendapat Dahiya (2012) menyatakan bahwa e-learning adalah 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar 

kapanpun dan dimanapun. Sedangkan menurut Rohmah (2016) menyatakan 

bahwa dengan adanya e-learning maka dapat mempersingkat waktu 

pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis, E-learning 

mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi, Peserta 

didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan 

belajar setiap saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu 

peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi 

pembelajaran, dan dengan e-learning proses pengembangan pengetahuan 

tidak hanya terjadidi dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan 
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peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan 

dalam proses belajar-mengajar. 

 

2.2.5 Minat Belajar 

Secara Bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu. Sedangkan pengertian minat secara istilah telah  banyak  

dikemukakan  oleh  para  ahli,  di  antaranya  yang  dikemukakan  oleh  

Hilgard  yang  dikutip  oleh  Slameto (2010) menyatakan “Interest  is  

persisting  tendency  to  pay  attention  to  end  enjoy  some  activity  and 

content.” 

Menurut Doni (2016) menyatakan bahwa minat siswa merupakan 

faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa, bila bahan pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya. Minat adalah 

kecendurungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Menurut Supardi (2012) menyatakan bahwa siswa yang 

memiliki minat tinggi akan cendrung tekun, ulet, semangat dalam belajar, 

pantang menyerah dan senang menghadapi tantangan. Hal ini sangatlah wajar 

karena untuk mendapatkan minat belajar tinggi dibutuhkan ketekunan yang 

tinggi. Sedangkan menurut Crow (1989) minat atau interest berhubungan 

dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada 

orang,  benda,  atau kegiatan. 
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Berdasarkan definisi-definisi minat di atas, peneliti dapat 

mengemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam minat, meliputi: (1) minat 

adalah suatu gejala psikologis; (2) pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran 

dari subjek karena tertarik; (3) adanya perasaan senang terhadap objek yang 

menjadi sasaran; dan (4) adanya kemauan atau kecenderungan pada diri 

subjek untuk melakukan kegiatan demi tercapainya tujuan. Seorang guru 

perlu memahami unsur-unsur minat tersebut untuk membangkitkan minat 

belajar siswa, agar pelajaran yang diberikan mudah dimengerti. Kurangnya 

minat belajar dapat mengakibatkan kurangnya rasa ketertarikan pada suatu 

bidang tertentu, bahkan dapat melahirkan sikap penolakan terhadap guru. 

Membangkitkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan 

untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu 

mempengaruhi dirinya dalam upaya mencapai kebutuhan-kebutuhannya. 

Apabila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk 

mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila siswa melihat 

bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada 

dirinya, kemungkinan besar siswa akan berminat dan termotivasi untuk 

mempelajarinya. Dengan demikian, perlu ada usaha-usaha atau pemikiran 

yang dapat memberikan solusi terhadap peningkatan minat belajar siswa. 

Minat belajar dapat dibangkitkan melalui latihan konsentrasi. 

Konsentrasi merupakan aktivitas jiwa untuk memperhatikan suatu objek 
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secara mendalam. Konsentrasi muncul jika seseorang menaruh minat pada 

suatu objek. Konsentrasi juga merupakan kondisi psikologis yang sangat 

dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi tersebut amat 

penting, sehingga konsentrasi yang baik akan melahirkan sikap pemusatan 

perhatian yang tinggi terhadap objek yang sedang dipelajari. 

Minat sebagai salah satu aspek psikologis dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dilihat dari dalam diri siswa, minat 

dipengaruhi oleh cita-cita, keinginan, kebutuhan, bakat dan kebiasaan. 

Sedangkan dilihat dari faktor luar, minat dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi lingkungan. Faktor luar tersebut dapat berupa kelengkapan sarana 

dan prasarana, pergaulan dengan orang tua, dan anggapan masyarakat 

terhadap suatu objek, serta latar belakang sosial budaya. Menurut Noor 

(2015) menyatakan bahwa minat belajar perlu mendapatkan perhatian khusus 

karena minat belajar merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan 

proses belajar. Di samping itu, minat yang timbul dari kebutuhan siswa 

merupakan faktor yang sangat penting bagi siswa dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya. Anak akan belajar dengan baik 

apabila mempunyai minat belajar yang besar. Sedangkan menurut Vina 

(2016) menyatakan bahwa Siswa dengan motivasi tinggi dapat mengatasi 

kemungkinan lebih berhasil pada tugas berikutnya dengan merencanakan 

usaha yang lebih keras, sedangkan siswa yang motivasi rendah karena 

menganggap sukses berasal dari keberuntungan dan gagal karena 
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ketidakmampuan, maka mereka hanya berpandangan bahwa kegagalan demi 

kegagalan yang akan diperolehnya pada tugas berikutnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai minat belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat merupakan gejala psikologis yang menggambarkan 

tentang kecenderungan atau kegairahan seseorang terhadap suatu kegiatan, 

pekerjaan atau suatu hal yang tercermin dari adanya kesukacitaan, 

ketertarikan, perhatian dan keterlibatan yang ditunjukkan orang itu terhadap 

kegiatan tersebut. Sebagai seorang pendidik, guru harus selalu berusaha 

untuk membangkitkan minat belajar dengan tujuan membentuk pribadi yang 

berkarakter. Tanpa minat, hasil pembelajaran yang diharapkan tidak akan 

maksimal. Pentingnya peranan minat dalam proses pembelajaran perlu 

dipahami oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau 

bantuan kepada siswa. 

 

2.2.6 Hasil Belajar 

Secara umum dapat didefenisikan bahwa hasil belajar merupakan 

penilaian diri siswa perubahan yang dapat diamati, dibuktikan, dan terukur 

dalam kemampuan atau prestasi yang dialami oleh siswa sebagai hasil dari 

pengalaman belajar (Nemeth & Long, 2012). Selanjutnya Molstad & Karseth 

(2016) mengungkapkan bahwa hasil belajar dapat menggambarkan 

kemampuan siswa setelah  apa yang mereka ketahui dan pelajari . Sedangkan 

Menurut Widodo & Lusi (2013) menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas 

belajar siswa juga diiringi peningkatan hasil belajar baik dari aspek kognitif, 
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afektif maupun psikomotor sehingga tak perlu dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009) mengungkapkan tiga manfaat penting 

ditetapkannya tujuan pembelajaran yang harus dicapai individu dalam 

belajar. Manfaat pertama yaitu, memberikan arah pada kegiatan 

pembelajaran. Bagi pendidik, tujuan pembelajaran akan mengarahkan 

pemilihan strategi dan jenis kegiatan yang tepat. Kemudian bagi siswa, 

tujuan tersebut mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang 

diharapkan dan mampu menggunakan waktu seefisien mungkin. Selanjutnya, 

manfaat kedua yaitu, untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya 

pemberian pembelajaran pembinaan bagi siswa. Dengan tujuan tersebut, 

pendidik akan mengetahui seberapa jauh siswa telah menguasai tujuan 

pembelajaran tertentu, dan tujuan pembelajaran mana yang belum dikuasai. 

Manfaat terakhir yaitu, sebagai bahan komunikasi. Dengan tujuan 

pembelajaran, pendidik dapat mengkomunikasikan tujuan pembelajarannya 

kepada siswa, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Menurut Citrasmi dkk (2016) menyatakan hasil belajar 

diorentasikan kepada aktivitas siswa dan guru yang mendukung konsep, 

prisip dan prosedur yang mendorong konsep pembelajaran yang bermakna 

untuk hasil yang memuaskan. 

Gagne (2006) menjelaskan bahwa penampilan-penampilan yang dapat 

diamati sebagai hasil belajar disebut kemampuan. Lebih lanjut, Gagne 

mengkategorikan lima kemampuan sebagai hasil belajar. Kemampuan 
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pertama disebut keterampilan intelektual, karena keterampilan itu merupakan 

penampilan yang ditunjukkan oleh siswa tentang operasi intelektual yang 

dapat dilakukannya. Kemampuan kedua meliputi penggunaan strategi 

kognitif, karena siswa perlu menunjukkan penampilan yang komplek dalam 

suatu situasi baru, di mana diberikan sedikit bimbingan dalam memilih dan 

menerapkan aturan dan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 

Kemampuan ketiga berhubungan dengan sikap atau mungkin sekumpulan 

sikap yang dapat ditunjukkan oleh perilaku yang mencerminkan pilihan 

tindakan terhadap kegiatan-kegiatan sains. Kemapuan keempat ialah 

informasi verbal, dan yang terakhir yaitu keterampilan motorik. Berdasarkan 

uraian mengenai hasil belajar yang telah dikemukakan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang 

meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan perilaku tersebut 

diperoleh setelah siswa menyelesaikan program pembelajarannya melalui 

interaksi dengan berbagai sumber belajar dan lingkungan belajar.  

 

2.2.7 Kerangka Teoritis 

Kerangka teori pada pengembangan E-Learning Moodle sebagai bahan ajar 

Pemrograman Web adalah :  
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2.3      Kerangka Pikir 

Mata pelajaran pemrograman web merupakan pembelajaran berbasis 

komputasi, artinya dalam proses pembelajarannya cenderung lebih sering 

menggunakan komputer. Pemrograman Web sendiri masuk dalam kategori 

Bagan 2.1 Kerangka Teoritis 
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pelajaran TIK dimana disetiap jurusan produktif wajib mempelajarinya. 

Pemrograman Web merupakan pembelajaran coding dalam mendesain 

maupun membuat website. Sehingga salah satu upaya untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar peserta didik agar lebih baik adalah dengan 

menggunakan media pendukung media pembelajaran yang lebih kreatif dan 

inovatif, mudah dimanfaatkan baik oleh guru maupun peserta didik dalam 

pembelajaran. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mendukung dalam pembelajaran pemrograman web adalah E-learning 

Moodle. Moodle merupakan suatu bentuk antarmuka pelatihan dan 

pembelajaran modern untuk membantu membentuk komunitas pembelajaran 

online dengan keuntungan kaya akan interaksi sosialnya. Moodle dibuat 

dengan menu yang menarik berupa ikon-ikon yang interaktif dan mudah 

untuk digunakan. Bentuk dari LMS ini sudah mencakup banyak fitur seperti 

pembuatan konten pembelajaran, pembuatan form ujian, manajemen proyek, 

statistik penggunaan, dan banyak perangkat tambahan yang dapat digunakan 

untuk berkomunikasi. Selain itu Moodle juga memiliki kemudahan bagi 

penggunanya untuk membagikan tulisan, gambar, video, audio, serta dapat 

dijadikan tempat berdiskusi dan berbagi informasi. Dengan berbagai 

kemudahan tersebut, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan tanpa adanya 

batasan antar ruang dan waktu, serta dapat berlangsung kapan saja dan 

dimana saja. Proses pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas dan guru 
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bukanlah satu-satunya sumber belajar. Peserta didik dapat berinisiatif untuk 

mencari sumber lain sebagai sumber belajarnya. 

Dengan penjabaran di atas, maka dengan implementasi E-learning 

Moodle pada pembelajaran pemrograman web dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran dan berdampak positif pada 

peningkatan hasil belajar peserta didik, dibanding dengan pembelajaran yang 

tidak memanfaatkan Moodle sebagai media pendukung pembelajaran 

konvensional. Serta memberikan kemudahan dalam memanajemen 

pembelajaran yang tidak sempat disampaikan di kelas. Adapun kerangka 

berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Berikut alur kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 

dibawah ini. 
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Bagan 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu diberi 

dugaan sementara. Dugaan itu lebih sering dikenal dengan istilah hipotesis. 

Hipotesis sering diartikan sebagai satu jawaban yang sifatnya sementara 
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terhadap permasalahan penelitian sampai terbuktinya data (Arikunto, 2002). 

Berdasarkan permasalahan dan teori yang dikumpulkan maka hipotesis yang 

peneliti ajukan adalah dengan menerapkan E-Learning Moodle pada mata 

pelajaran pemrograman web sebagai Virtual Learning Environment dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik kelas XI jurusan Rekayasa 

Perangkat Lunak dari pada yang tidak menggunakan Moodle sebagai 

pendukung proses pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan 

sementara bahwa dalam pembelajaran pemrograman web dengan 

memanfaatkan E-Learning Moodle sebagai media pendukung pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI jurusan Rekayasa 

Perangkat Lunak dibanding dengan pembelajaran yang tidak memanfaatkan 

media tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil observasi dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

pada kelas XI RPL di SMK Ibu Kartini Semarang diketahui bahwa pada 

penerapananya kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Pemrograman Web yang mencakup teori-teori dasar tentang teknologi web 

base masih mrnggunakan metode pembelajaran yang classical dimana guru 

hanya menggunakan buku pegangan siswa sebagai referensi yang menjadi 

acuan siswa untuk belajar baik dalam kelas maupun belajar secara mandiri. 

Hal tersebut dikarenakan guru masih kesulitan untuk menerapkan media 

pembelajaran yang cocok digunakan untuk membangkitkan motivasi dan 

minat siswa dalam belajar, sehingga masih banyak siswa yang memiliki nilai 

dibawah KKM yaitu 75 sebagai tolak ukur tuntas atau tidaknya siswa dalam 

belajar. 

2. E-Learning sebagai bahan ajar, yang dikembangkan adalah fasilitas yang ada 

dalam web dekstop (Moodle). Isi yang dikembangkan dalam E-Learning 

sebagai bahan ajar Pemrograman Web meliputi materi pembelajaran 

Pemrograman Web yang di upload ke dalam E-Learning dengan template 

atau layout yang menarik. Template dalam E-Learning meliputi menu home, 
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menu Course (jika di klik maka akan muncul tampilan kompetensi, silabus, 

dan RPP), menu materi (jika di klik akan muncul lima pokok bahasan materi 

Pemrograman Web dan bila salah satu pokok bahasan di klik maka akan 

menampilkan isi materinya dengan dilengkapi link video dan gambar), menu 

evaluasi (jika diklik akan menampilkan soal-soal dan job sheet). 

3. Kelayakan E-Learning yang dikembangkan sebagai bahan ajar Pemrograman 

Web dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli materi. 

4. Kefektifitasan E-Learning sebagai bahan ajar Pemrograman Web 

mendapatkan respon yang baik, karena siswa mendapatkan kemudahan dalam 

belajar secara berulang dimanapun dan kapanpun sehingga lebih fleksibel dan 

menyenangkan karena dapat diakses menggunakan smartphone dan Laptop. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat 

implikasi yang perlu diperhatikan. E-Learning yang dikembangkan sebagai bahan 

ajar dalam penelitian adalah salah satu dari media pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pilihan metode pembelajaran pada kurikulum 2013 

dan dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. 

Penggunaan video dan gamabar yang ada dalam E-Learning pembelajaran akan 

dengan mudah dipelajari dengan melihat video yang ada dan bisa dilakukan baik 

di sekolah, di rumah ataupun tempat-tempat yang lain karena praktis dan dapat 

diakses dimanapun selama terhubung dengan koneksi internet. E-Learning ini 

dapat dibuat dan dilihat oleh siapapun dengan mengetikkan kata kunci (keyword) 
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pada mesin browser, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam 

menggunakannya. E-Learning sebagai bahan ajar ini dapat diakses melalui  

smartphone, komputer, laptop dan tidak perlu dibuat ke dalam bentuk buku teks. 

Upaya ini ditempuh dengan tujuan siswa dapat memiliki motivasi, minat belajar 

dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

5.3. Saran-Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. E-Learning sebagai bahan ajar Pemrograman Web pada penelitian ini 

disarankan untuk digunakan sebelum melakukan praktik, agar siswa mampu 

meminimalisir kegagalan selama praktik. 

2. E-Learning sebagai bahan ajar dapat di kembangkan lagi untuk mata 

pelajaran lain sebagai variasi dalam proses pembelajaran. 

3. Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk dilakukan yaitu pada tahap 

diseminasi dengan menggunakan sampel yang luas. 

4. Bagi guru dapat menambah wawasan tentang jenis bahan ajar yang akan 

digunakan sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran supaya tercipta 

bentuk dan jenis media pembelajaran yang lebih variatif sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan agar lebih dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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