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ABSTRAK 

 
SMK Negeri 2 Temanggung telah menerapkan teknologi E-Learning guna penunjang 

kegiatan belajar mengajar. E-Learning yang digunakan oleh SMK Negeri 2 Temanggung 

dengan berbagai fitur yang ada didalamnya telah menjadi sebuah sistem informasi yang 

membantu setiap elemen SMK Negeri 2 Temanggung dalam pembelajaran. Penelitian 

bertujuan untuk mengukur perbedaan hasil belajar media pembelajaran E-Learning dengan 

menggunakan metode tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X TKJ 

dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital.  

. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Pada jenis penelitian ini 

menggunakan 2 kelompok kelas belajar, kelompok yang pertama sebagai kelas eksperimen, 

dan yang kedua sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini ada 3 tahap yaitu: (1) Kedua 

kelompok tersebut akan diberikan test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. (2) Pada 

kelas eksperimen akan diberikan treatment berupa pembelajaran berbasis e-learning sedangkan 

pada kelompok kontrol tetap menggunakan metode konvensional. (3) Pada tahap terakhir akan 

diberikan test untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diberikan treatment pada 

kelas eksperimen, selanjutnya akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji 

t yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada kedua kelas tersebut 

. Hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat perbedaan setelah menggunakan pembelajaran 

dengan metode pembelajaran E-Learning. Berdasarkan output pair 1 diperoleh nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 < 0,005, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar 

siswa untuk kelas Pre-test kelas eksperimen dengan Post-test kelas eksperimen (metode E-

Learning). Berdasarkan pembahasan output Pair 1 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

model pembelajaran metode E-Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

simulasi dan komunikasi digital siswa kelas X TKJ di SMK Negeri 2 Temanggung. (2) Pada 

tabel Independen Sample t Test bahwa terdapat nilai rata-rata atau mean pada posttest kelas 

eksperimen sebesar 83,66 dan 76,54 pada kelas posttest kontrol. Nilai tersebut dapat diartikan 

pada rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata rata kelas 

kontrol. Maka dapat di simpulkan bahwa adanya perbedaan pada rata-rata hasil belajar peserta 

didik setelah menerapkan metode pembelajaran E-Learning berbasis moodle pada mata 

pelajaran simulasi dan komunikasi digital bila di bandingkan dengan metode konvensional 

dengan nilai rata-rata lebih tinggi pada kelas eksperimen. 
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