
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Kata pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempuyai 

makna yaitu proses atau suatu cara perbuatan atau tingkah laku untuk menjadikan orang 

maupun makhluk hidup untuk belajar. Pembelajaran ialah suatu kegiatan yang 

bmempunyai tujuan untuk membelajarkan siswa. lanjut Wina Sanjaya (2008:51). 

Dengan dapat memahami tentang sistem pembelajaran, setiap guru maupun pengajar 

diharapkan memahami suatu tujuan pada proses pembelajaran maupun hasil yang 

diharapkan oleh semua guru atau pengajar, serta dapat memanfaatkan tiap-tiap 

komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai sebuah proses kegiatan untuk 

mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka setiap guru maupun pengajar sangat 

penting untuk bisa memahami sistem pada metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran tersebut, dengan dapat memahami sistem pembelajaran yang harus 

dicapai oleh guru atau pengajar maka guru atau pengajar dapat mengetahui 

keberhasilan yang telah dicapai tersebut.  

Pembelajaran harus mengandung unsur ABCD, sebagaimana audience dapat 

diartikan harusmempunyai kemampuan, behavior yaitu perilaku yang diharapkan dapat 

tercapai, condition diartikan sebagai sebuah kondisi dan situasi tertentu bagaimana 

subjek dapat menunjukan kemampuan hasil belajarnya yang telah diperoleh, serta 

degree yaitu kualitas serta kuantitas tingkah laku yang diharapkan dapat tercapai 



 

sebagai batas minimal (Wina Sanjaya, 2008:86). Disisi lain dalam upaya peningkatan 

kualitas pada proses pembelajaran diperlukan adanya pertimbangan dan perubahan 

dalam suatu proses pembelajaran. Hal tersebut dapat ditandai dengan adanya 

perubahan dari sebuah model atau metode pembelajaran, salah satunya perubahan 

model pembelajaran dari yang semula terpusat kepada guru atau pengajar menjadi 

terpusan kepada siswa atau pelajar maupun peserta didik, dari model kerja isolasi 

menjadi kerja kolaborasi, dari penginformasian sepihak menjadi 2 pihak atau saling 

bertukar informasi sehingga siswa atau peserta didik menjadi lebih aktif, dari 

pembelajaran yang semula bersifat pasif menjadi pembelajaran yang bersifat aktif serta 

partisifatif, dari yang semula berfikir factual menjadi cara berfikir kritis, dari suatu 

respon reaktif menjadi respon proaktif, dari suatu konsep sebuah konteks artificial 

menuju konteks dunia nyata, dari semula bersifat single media menjadi sistem 

multimedia. 

Dari hal tersebut pembelajaran harus dapat meningkatkan potensi pengembangan 

pada suasana belajar mandiri kepada siswa atau peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran ini keaktifan pesrta didik dituntut untuk dapat aktif. Berbicara tentang 

teknologi makan tidak terlepas dari kemajuann informasi dan berbagai penerapanya 

dalam pembelajaran. Kemahiran teknologi informasi dan komunikasi pada sistem 

pembelajaran kedepanya melahirkan suatu konsep E-Learning  serta manfaatnya 

dengan bahan pembelajaran menggunaka metode E-Learning (Budi Murtiyasa, 2012). 

Maka dengan demikian dapat diambil garis besar bahwa pembelajaran ialah sebuah 

proses kegiatan belajar dan mengajar yang selalu melibatkan dari berbagai komponen 



 

antara lain guru atau pengajar, siswa atau peserta didik, materi, metode, tujuan dan 

media, bahkan evaluasi juga adalah komponen terpenting dalam proses pembelajaran 

agar dapat mengetahui pencapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Dalam penelitian 

ini proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran online atau sering disebut 

dengan E-Learning untuk menyampaikan materi secara luas  serta membiasakan siswa 

atau peserta didik untuk mencari referensi materi atau bahan ajar secara online sehingga 

siswa dapat lebih mandiri dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. 

2. Metode Pembelajaran 

Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang 

dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Pengertian lain adalah teknik 

penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran pada 

siswa di dalam kelas, baik secara individual maupun secara kelompok. Agar pelajaran 

itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 

Belajar mengajar sebagai suatu kegiatan, seiring dengan adanya makhluk 

manusia di muka bumi ini, sejak semula kegiatan belajar mengajar ini telah dilakukan 

oleh manusia bahkan dalam batas-batas tertentu juga hewan, dalam upaya 

membimbing anak keturunannya agar berhasil dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan, ketika berfikir informasi dan kompetensi apa yang dimaksud oleh siswa, 

maka pada saat itu juga kita semestinya berfikir strategi apa yang harus dilakukan agar 

semua itu dapat tercapai secara efektif dan efesien. Ini sangat penting untuk dipahami 



 

oleh setiap guru, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara 

mencapainya. Seorang guru dituntut untuk menguasai metode pembelajaran yang 

dilakukannya akan dapat memberikan nilai tambah bagi anak didiknya. Selanjutnya 

yang tidak kalah pentingnya dari nilai proses pembelajarannya adalah hasil belajar 

yang optimal atau maksimal. 

Banyak defenisi mengenai metode pembelajaran ini yang dijumpai dalam 

berbagai literatur Muhammad Atiyah Al-Abrasyi (2004). Jalan yang harus diikuti 

untuk memberikan kefahaman bagi peserta didik segalam macam pelajaran dalam 

segala mata pelajaran”. Dari berbagai defenisi mengenai metode pembelajaran yang 

telah dikemukakan dapat disimpulkan dalam kalimat pendek bahwa metode ialah jalan 

atau cara-cara yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3. Metode Konvensional 

Salah satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan 

oleh guru adalah model pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvesional. 

Pembelajaran konvensional mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli, 

diantaranya: 

1)  Djamarah (1996), metode pembelajaran konvensional adalah metode 

pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak 

dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran 

sejarah metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan 

penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. 



 

2) Freire (1999), memberikan istilah terhadap pengajaran seperti itu sebagai suatu 

penyelenggaraan pendidikan bergaya bank penyelenggaraan pendidikan hanya 

dipandang sebagai suatu aktivitas pemberian informasi yang harus “ditelan” oleh 

siswa, yang wajib diingat dan dihafal. 

a. Ciri-ciri Pembelajaran Konvensional 

Secara umum, ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah: 

1) Siswa adalah penerima informasi secara pasif, dimana siswa menerima 

pengetahuan dari guru dan pengetahuan diasumsinya sebagai badan dari 

informasi dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standar. 

2) Belajar secara individual 

3) Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis 

4) Perilaku dibangun atas kebiasaan 

5) Kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final 

6) Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran 

7) Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik 

8) Interaksi di antara siswa kurang 

9) Guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

Namun perlu diketahui bahwa pengajaran model ini dipandang efektif atau 

mempunyai keunggulan, terutama: 

1) Berbagai informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain 

2) Menyampaikan informasi dengan cepat 



 

3) Membangkitkan minat akan informasi 

4) Mengajari siswa yang cara belajar terbaiknya dengan mendengarkan 

5) Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan kelemahan pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

1) Tidak semua siswa memiliki cara belajar terbaik dengan mendengarkan. 

2) Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa yang 

dipelajari. 

3) Para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu. 

4) Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas. 

5) Daya serapnya rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal. 

Menurut Nur (2005: 3), model pembelajaran langsung memiliki ciri-ciri: (1) 

tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian hasil 

belajar; (2) sintaks atau alur kegiatan pembelajaran; (3) sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat 

berlangsung dengan berhasil. Pembelajaran langsung adalah suatu model pembelajaran 

yang berpusat pada guru yang disajikan dalam lima tahap yaitu: (1) penyampaian 

tujuan; (2) mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan; (3) memberikan 

praktek/latihan terbimbing; (4) memeriksa pemahaman siswa dan memberikan umpan 

balik; (5) pemberian praktek dan transfer yang diperluas. Dalam proses belajar 

mengajar, model pembelajaran langsung dapat berupa ceramah, demonstrasi, pelatihan 

atau praktek dan kerja kelompok. Seorang guru juga dapat mengaitkan dengan diskusi 

kelas dan strategi belajar kooperatif. 



 

4. E-Learning 

a.  Pengertian E-Learning   

Perangkat media pembelajaran terdiri dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software), kedua perangkat ini digunakan dalam membuat web 

pembelajaran E-Learning. Adapun sistem pembelajaran berbasis web ini bisa terjadi 

karena perkembangan yang pesat dari tiga bidang; bidang pembelajaran jarak jauh, 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi komputer, dan perkembangan bidang 

teknologi internet. Mengingat sekarang ini, perkembangan teknologi internet yang 

semakin cepat dan canggih, memungkinkan komputer dapat berhubungan tanpa 

mengenal batas wilayah maupun Negara dengan memanfaatkan kabel maupun tanpa 

kabel. 

Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan 

komunikasi seperti : email, groups, chatting, searching, download, upload, dan 

aktivitas lainnya. Perkembangan teknologi internet memberikan nuansa baru sistem 

pembelajaran jarak jauh yang lebih terbuka lagi. Sistem pembelajaran berbasis web 

yang popular dengan sebutan elektronik learning (E-Learning), web-besed training 

atau kadang disebut web-based education dan lain-lain. Istilah E-Learning 

mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan 

tentang definisi E-Learning dari berbagai sudut pandang. 

Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya menurut  

Darin E. Hartley. (2001). “E-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang 

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media 



 

internet atau media jaringan komputer lain”. Learn Frame Com dalam Glossary Of E-

Learning Terms menyatakan suatu definisi yang lebih luas bahwa E-Learning adalah 

sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar 

mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun computer  standalone. 

Sedangkan  menurut  Mary Daniels Brown dan Dave Feasey (2001) “E-Learning” 

merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan, seperti; 

internet, Local Area Network (LAN) atau Wider Area Network (WAN). 

E-Learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik 

sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Siswa tidak perlu duduk didalam 

kelas untuk menyimak setiap materi pembelajaran yang disampaikan guru secara 

langsung, tetapi dapat disimak setiap saat pada tempat dimana saja yang terhubung 

dengan fasilitas internet. Sebagaimana yang disebutkan di atas, E-Learning telah 

mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya sekolah lebih ekonomis serta 

mempermudah interaksi antara siswa dengan bahan atau materi, siswa dengan guru 

maupun sesama teman  dengan  kondisi  yang demikian itu  siswa  dapat lebih 

memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran, faktor kehadiran guru 

atau pengajar otomatis menjadi berkurang atau bahkan tidak ada.  

E-Learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif sebab 

peluang siswa untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya 

terbuka lebih luas. E-Learning ini juga sebagai proses pembelajaran melalui media 

internet dan CD-Rom. Sistem pembelajaran ini dapat dilakukan kapan saja, di mana 



 

saja dan mandiri. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi sangat fleksibel 

karena dapat disesuaikan dengan waktu siswa atau siapapun yang ingin belajar.  

Pembelajaran E-Learning dapat juga dilakukan dengan kondisi dimana guru atau 

dosen mengajar di depan kelas sambil sesekali menulis materi pelajaran di papan tulis. 

Beberapa puluh tahun yang lalu pun juga telah dikenal pendidikan jarak jauh. 

Walaupun dengan mekanisme yang dibilang cukup sederhana untuk ukuran sekarang, 

tetapi saat itu model tersebut sudah dapat membantu orang-orang yang butuh belajar 

atau mengenyam pendidikan tanpa terhalang kendala geografis. Namun sejak 

ditemukannya teknologi internet, hampir segalanya menjadi mungkin, kini dapat 

belajar tak hanya anywhere, tapi sekaligus anytime dengan fasilitas E-Learning yang 

ada.  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) berbasis 

E-Learning menjadi tak terelakkan lagi. Konsep yang kemudian terkenal dengan 

sebutan E-Learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (content) dan sistemnya. Saat ini 

konsep  E-Learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan 

maraknya implementasi E-Learning di lembaga pendidikan (sekolah, training dan 

universitas) maupun industri. E-Learning adalah proses learning (pembelajaran) 

menggunakan/ memanfaatkan  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  

sebagai tools  yang  dapat  tersedia  kapanpun  dan di manapun dibutuhkan, sehingga 

dapat mengatasi  kendala  ruang  dan waktu. 



 

E-Learning  memberikan harapan baru sebagai alternatif solusi atas sebagian 

besar permasalahan pendidikan di Indonesia, dengan fungsi yang dapat disesuikan 

dengan kebutuhan, baik sebagai suplemen (tambahan), komplemen (pelengkap), 

ataupun substitusi (pengganti) atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selama 

ini digunakan. Penyajian E-Learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. 

Informasi-informasi pembelajaran juga bisa realtime. Begitu pula dengan 

komunikasinya, meskipun tidak secara langsung tatap muka, tapi forum diskusi 

perkuliahan bisa dilakukan secara online dan realtime. Sistem E-Learning ini tidak 

memiliki batasan akses, inilah yang memungkinkan pembelajaran bisa dilakukan lebih 

banyak waktu, kapanpun siswa bisa mengakses sistem ini. Ada penyampaian materi 

berbentuk teks maupun hasil penyimpanan suara yang bisa di download, selain itu juga 

ada forum diskusi, bisa juga seorang dosen memberikan nilai, Aplikasi E-Learning 

untuk pendidikan jarak jauh tugas dan pengumuman kepada siswa. 

Pembelajaran menggunakan teknologi internet memiliki karakteristik-

karakteristik khusus. Karakteristik-karakteristik tersebut yang menjadikan berbeda 

dengan media elektronik lainnya. Media elektronik lain hanya sebagai alat bantu 

pembelajaran yang bersifat pasif, misalnya tape recorder hanya dapat merekam suara 

guru untuk didengarkan di lain waktu, OHP membantu guru tidak repot dengan 

kotornya spidol saat menulis di papan tulis dan mahasiswa dapat dengan mudah 

menggandakan slide tanpa susah mencatat. Komputer stand alone juga hanya sebatas 

penyampaian materi secara lebih interaktif dengan presentasi yang disertai dengan 

video dan gambar pendukung lainnya. Sedangkan internet adalah alat bantu 



 

pembelajaran yang bersifat interaktif, E-Learning atau electronic learning kini semakin 

dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di Negara - 

negara maju maupun di Negara yang sedang berkembang.   

Istilah E-Learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak 

pakar yang menguraikan tentang definisi E-Learning dari berbagai sudut pandang. 

Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak adalah definisi yang 

dikemukakan oleh Darin E. Hartley (2001) yang menyatakan: E-Learning merupakan 

suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa 

dengan menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain. 

Sementara itu, LearnFrame.Com dalam Glossary of E-Learning Terms (Glossary, 

2001) menyatakan suatu definisi yang lebih luas lagi bahwa: E-Learning adalah sistem 

pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar 

dengan media Internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. Dari dua 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam JPTK, Vol. 16, No. 2, Oktober 2007 191 

proses belajar mengajar dapat disebut sebagai suatu E-Learning. Menurut Wahono 

(2007:1), pembelajaran dengan E-Learning memiliki beberapa keuntungan antara lain: 

(1) Menghemat waktu proses belajar mengajar; (2) Mengurangi biaya perjalanan; (3) 

Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, peralatan, bukubuku); 

(4) Menjangkau wilayah geografis yang sangat luas; dan (5) Melatih pebelajar (siswa) 

lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuannya. 



 

Kesimpulan bahwa E-Learning merupakan penyampaian konten pembelajaran 

secara elektronik yang di distribusikan melalui web (online) atau melalui CD/DVD 

(offline) dan ada komponen evaluasi yang melekat di dalamnya apabila E-Learning 

menjadi bagian atau berada di bawah payung  distance  learning dimana tidak ada tatap 

muka antara guru dan siswa (student centered). E-Learning tidak sekedar mengupload 

bahan ajar ke internet atau melakukan konten pembelajaran, tetapi lebih merupakan 

proses pembelajaran ke dalam paradigma baru, pedagogi digital.  

Paradigma ini memiliki implikasi pada  perubahan kultur pembelajaran 

konvensional ke kultur E-Learning. Penyediaan infrastruktur teknologi dan pelatihan 

sumber daya manusia sama sekali belum menjamin keberhasilan E-Learning. Oleh 

sebab itu untuk  dalam pengembangan E-Learning diperlukan strategi yang baik  dan 

komprehensif.  Pembelajaran E-Learning merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai model penyampaian, interaksi, 

dan fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Terdapat 

juga keuntungan dalam menggunakan E-Learning diantaranya adalah sebagai berikut:  

1)  Menghemat waktu proses belajar mengajar.  

2) Mengurangi biaya perjalanan.  

3)  Menghemat biaya pendidikan.  

4)  Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas.  

5)  Melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.  

Penerapan E-Learning sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran telah 

dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan, misalnya, departemen pendidikan 



 

Jerman, Inggris, dan Perancis telah menyusun suatu rancangan induk strategis untuk 

memanfaatkan TI dalam pembelajaran e-education. Sedangkan Italia telah membangun 

infrastruktur e-education dengan membangun lebih dari 15.000 sambungan internet 

sekolah. Di AS siswa SMU diperbolehkan menyelesaikan pendidikan mereka melalui 

sistem e-education. 

Di Singapura telah disusun suatu rancangan strategis pembangunan lingkungan 

pendidikan melalui dunia cyber yang terpadu, dan pada tahun 1998 Singapura telah 

membangun lingkungan belajar berbasis TI di sekolah-sekolah melalui program 

ONE@school. Namun di Indonesia belum begitu banyak yang memanfaatkan 

pembelajaran berbasis TI  ini padahal sistem E-Learning ini menawarkan kemudahan 

dalam belajar, Mungkin bagi beberapa orang sudah bisa merasakan manfaat 

pembelajaran dengan menggunakan E-Learning. Tetapi masih lebih banyak yang 

belum bisa merasakannya, melihatnya saja belum, apalagi merasakan manfaatnya. 

Bahkan di kalangan pengajar pun masih ada yang belum mengenal apa itu E-Learning.  

a. Proses Pembelajaran E-Learning   

Dalam teknologi E-Learning proses pembelajaran dapat dilakukan dari jarak jauh 

atau tidak dilakukan dalam suatu ruangan kelas. Proses pembelajaran juga berlangsung 

setiap saat tanpa dibatasi waktu artinya siswa dapat melakukan proses pembelajaran 

sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini peran guru yang biasanya dalam 

pembelajaran di kelas sebagai pemberi materi, akan digantikan dengan media komputer 

yang telah siap dengan simulasi materi. Sejalan dengan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, maka telah terjadi pergeseran pandangan tentang 



 

pembelajaran baik dikelas maupun di luar kelas. Hal itu telah mengubah  peran guru  

dan siswa dalam pembelajaran. Terdapat tiga alternatif model kegiatan pembelajaran, 

yaitu :   

i. Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional).  

ii. Sebagian secara tatap muka dan sebagian melalui internet.   

iii. Sepenuhnya melalui internet (E-Learning). 

b. Manfaat E-Learning  

Dalam berbagai literatur E-Learning tidak dapat dilepaskan dari jaringan  

internet, karena  media ini yang dijadikan sarana untuk  penyajian  ide  dan gagasan 

pembelajaran. Namun dalam perkembangannya masih dijumpai kendala atau 

hambatan, akan tetapi terdapat  juga manfaat  pembelajaran E-Learning. Salah satu 

alternatif untuk mengatasi permasalahan kendala hambatan dan kelemahan sistem  E-

Learning, dikemukakan  suatu  pokok  pikiran atau ide  untuk mengkolaborasikan E-

Learning dengan sistem pembelajaran tradisional menggunakan ruangan kelas (class-

learning), dalam arti kata jaringan internet dimanfaatkan sebagai sumber dan sarana 

pembelajaran, sedangan proses pembelajaran tetap dilakukan melalui  classroom. 

Dengan sistem sejenis ini maka diharapkan pada hasil belajar dengan 

menggunakan metode E-Learning akan lebih baik. Maka dengan teknologi informasi 

dapat diciptakan suatu lingkup pembelajaran yang baru inovatif sehingga mampu 

merangsang peserta didik untuk dapat berfikir serta berinovasi untuk bisa memecahkan 

suatu masalah. 



 

Perbedaan model pembelajaran menggunakan metode konvensional dengan 

model pembelajaran E-Learning diantara lain ialah bahwa pada proses kegiatan 

pembelajaran dengan metode konvensional pengajar dianggap sebagai satu satunya 

sumber pendidikan yang dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuan kepada siswa. 

Disisi lain  dalam E-Learning target pembelajaranya ialah harus dapat menutntut siwa 

untuk lebih mandiri dan bertanggungjawab  dalam pembelajaranya. Dalam 

pembelajaran E-Learning secara tidak langsung akan memaksa siswa dapat lebih aktif 

dalam peranan pembelajaran.  

a. Teknologi Pendukung E-Learning 

Dalam pelaksanaan metode pembelajaran online, bahwa pembelajaran online 

atau sering disebut dengan E-Learning tidak dapat berdiri sendiri, dalam artian E-

Learning tentu membutuhkan teknologi pendukung. Oleh karena hal tersebut maka 

dikenal sebagai istilah Computer Based Learning yang berarti pembelajaran yang 

seutuhnya menggunakan teknologi computer dan Computer Asisted Learning adalah 

kegiatan belajar yang harus menggunakan alat bantu computer. Dalam proses 

pelaksanaan kegiatan belajar yang saat ini sering dijumpai ialah kombinasi dari 

berbagai macam teknologi. Teknologi tersebut sering digunakan pada proses kegiatan 

belajar jarak jauh yang dilakukan dengan tujuan agar komunikasi antara peserta didik 

dan pengajar dapat terjadi dengan keunggulan teknologi E-Learning. Berikut adalah 

kriteria dasar yang ada dalam kegiatan pembelajaran online E-Learning menurut 

Rosenberg (2001) sebagai berikut: 



 

1) E-Learning mempunyai sifat jaringan yang dimana ia dapat memperbaiki secara 

tanggap dan cepat, dapat memunculkan kembali dan menyimpan serta 

mendistribusikan pembelajaran dan informasi. 

2) E-Learning dikirimkan kepada user melalui computer dengan sebuag perantara 

yaitu dengan teknologi internet. 

3) E-Learning terfokus pada suatu pandangan dimana E-Learning ialah proses 

kegiatan belajar yang paling luas. Hal tersebut adalah solusi atas kegiatan belajar 

yang mengungguli paradigma tradisional pada proses pelatihan. 

c. Keuntungan  dan kekurangan E-Learning 

Dalam penggunaan E-Learning pada proses kegiatan belajar mengajar, tentunya 

terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari penggunaan media 

pembelajaran E-Learning (Soekartiwi, 2002; Mulvihil, 1997;Utarini, 1997), antara 

lain: 

1) Pembelajaran E-Learning menyediakan fasilitas E-Moderating yang mana 

pengajar dan peserta didik bias dengan mudah berkomunikasi hanya melalui 

perantara internet dimana dan kapan saja. 

2) Pengajar dan peserta didik dapat menggunakan materi ajar yang terstruktur, 

namun siswa diberi kebebasan dalam menentukan materi, sehingga diantara 

keduanya dapat menentukan dan menilai seberapa jauh materi yang telah 

dipelajari oleh siswa. 



 

3) Siswa dapat bealajar ataupun mengulas materi setiap saat, karena bahan ajar 

terdapat pada internet, dengan itu hanya membutuhkan bantuan teknologi 

internet. 

4) Bila siswa membutuhkan tambahan bahan ajar, maka siswa dapat mencarinya 

dengan mudah di internet tanpa dibatasi. 

5) Bisa melakukan forum diskusi melalui perantara koneksi internet serta bisa di 

ikuti dengan jumlah peserta didik yang banyak baik dari guru maupun siswa. 

6) Dapat merubah peran siswa yang semula cenderung pasif menjadi lebih aktif. 

7) Menjadi relative lebih efisien dengan pertimbangan bagi para peserta didik yang 

mempunyai jarak jauh dari sekolah. 

Walaupun dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk pembelajaran E-Learning, 

tentunya juga masih terdapat beberapa kekurangan. Adapun beberapa ahli yang 

mengkritik seperti yang disampaikan oleh (Bullen, 2001, Beam 1997) adalah sebagai 

berikut: 

1) Interaksi antar pengejar dan peserta didik  menjadi kurang, hal ini bisa 

menjadikan lambat terciptanya milai sikap dalam proses pembelajaran. 

2) Aspek psikomotorik terabaikan serta disisi lain dapat mendorong aspek 

komersial. 

3) Pembelajaran jenis ini lebih mengarah ke pelatihan daripada pendidikan. 

4) Dapat berubahnya peran pengajar serta tuntutan untuk dapat menguasai 

pembelajaran berbasis ICT yang sebelumnya masih dengan model pembelajaran 

konvensional. 



 

5) Siswa dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi, apabila sebaliknya maka 

akan lebih tinggi pula resiko untuk siswa dapat lebih bermalasan serta gagal 

dalam proses pembelajaran. 

6) Dukungan fasilitas internet tidak terdapat disemua lokasi. 

7) Kurangnya personal dalam hal penggunaan computer serta penguasaanya. 

d.  Komponen yang terkait pada pelaksanaan E-Learning 

Dalam proses pembelajran E-Learning tentunya berbagai komponen yang harus 

ada agar tujuan dari pembelajaran berbasis E-Learning tercapai. Berikut adalah 

beberapa komponen yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis online 

atau E-Learning sebagai berikut: 

1) Guru 

Dalam proses pembelajaran berbasis online atau sering disebut dengan E-

Learning tentunya tidak begitu saja pembelajaran dapat terlaksana, salah satunya 

adalah guru. Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran ialah sebagai komponen 

yang terpenting pada proses kegiatan belajar dan mengajar. Dimana taraf  keberhasilan 

dalam penerapan model pembelajaran tersebut sangat bergantung pada kepiawaian 

pengajar dalam menerapkan metode serta cara penyampaian dalam pembelajaran 

sesuai dengan standar kompetensi yang diajarkan kepada peserta didik. Menurut 

Dunkin (Rahmanto, 2008) ada sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas 

dalam proses pembelajaran apabila dilihat dari faktro guru. Dalam daftar The National 



 

Council Of Educaion Technology’s terdaftar beberapa elemen kompetensi yang 

terdapat pada peserta didik untuk melakukan pembelajaran online, yaitu 

a) Dapat menyikapi dari segi positif terhadap teknologi informasi. 

b) Memahami potensi pendidikan daalam bidang teknologi informasi. 

c) Mampu menggunakan teknologi informasi dalam kurikulum secara efektif. 

d) Dapat mengelola penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. 

e) Dapat menilai penuasaan teknologi informasi. 

f) Mampu meyakinkan bahwa adanya perbedaan serta kemajuan dalam penggunaan 

teknologi informasi. 

g) Mampu dalam menggunakan teknologi informasi serta selalu mengikuti 

perkembangan dan pembaharuan tentang teknologi informasi. 

5. Hasil Belajar 

a.  Belajar 

Belajar adalah suatu perubahan yang dimana dapat dilihat secara relatife 

permanen terhadap suatu proses, pembelajaran merupakan perilaku yang lebih relatife 

sebagai perubahan yang dapat dilihat dari suatu sikap dan perilaku, pengetahuan 

maupun kemampuandalam berfikir yang telah diperoleh dari sebuah pengalaman. 

Sebuah pengalaman biasanya didapat dan diperoleh apabila terdapat interaksi antar 

individu dalam suatu lingkungan tertentu. Sementara itu Spears dalam (Sadirman, 

2000) menyatakan bahwasanya belajar adalah sebuah proses dengan cara 

mengobservasi, membaca, mendengar, meniru dan mencoba.  

 



 

b.  Definisi Hasil Belajar 

Suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang diukur setelah 

mendapatkan pengalaman dari belajar adalah pendefinisian dari hasil belajar, dengan 

kata lain hasil belajar dapat diukur dengan sebuah hasil ketika setelah mengalami 

proses pembelajaran. Hasil belajar pada sebuah pembelajaran pada hakikatnya ialah 

perubahan yang mencakup berbagai bidang, diantara lain bidang kognitif, psikomotoris 

dan afektif yang berorentiasi oada proses kegiatan pembelajaran yang dialami oleh 

peserta didik (Nana Sudjana, 2005). dalam bukunya yang menyatakan bahwa hasil 

belajar selalu terdapat hubungan dengan tujuan instruksional serta pengalaman dalam 

belajar yang dialami oleh peserta didik.  

Menurut Hamalik (2008:155) dalam bukunya menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat didefinisikan sebagai “sebuah proses terjadinya perubahan dan karakteristik pada 

peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan serta sikap dan 

keterampilan”. Dalam paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

peningkatan ataupun sebaliknya apabila keduanya dapat dibandingkan dengan hasil 

sebelumnya. Dalam pengamatan pada hasil belajar peserta didik tersebut biasanya 

dinyatakan dalam bentuk numerik atau angka yang diberikan oleh pengajar. Adapun 

beberapa kriteria dalam penilaian hasil belajar ialah dari berbagai aspek tertentu dari 

peserta didik. (Dimyanti dan Mudjiono, 2009:256-259) mengemukakan bahwa hasil 

belajar dalam suatu proses pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada 

khususnya mempunyai beberapa fungsi. W.S. Winkel, dalam Nana Sudjana (2004:142) 

mengemukakan beberapa fungsi sebagai berikut: 



 

1) Hasil belajar ditujukan sebagai indicator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai oleh peserta didik. 

2) Sebagai symbol Hasrat dan keinginan. 

3) Dalam lingkup pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta inovasi 

4) Dalam sebuah institusi dapat dijadikan sebagai indicator intern dan ekstern 

5) Dalam lingkup peserta didik dapat dijadikan sebgai indikator kecerdasan anak 

Dari pemaparan diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa hasil belajar yaitu 

sebuah perubahan yang terjadi pada suatu aspek sebagai pengaruh dari proses kegiatan 

belajar yang dialami peserta didik. Dalam hal tersebut tidak dibatasi beberapa aspek 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar dalam bagian tertentu baik berupa unit, bab, 

atau kompetensi tertentu yang sudah diajarkan. Dalam penerapan penelitian ini adapun 

aspek yang peneliti ukur adalah perubahan yang terjadi pada tingakt kognitif saja.  

b.  Jenis-jenis Hasil belajar 

Dalam pengertaian hasil belajar dapat digolongkan menjadi tiga jenis Bloom 

(dalam Yowanita Dwi Irwanti, 2011) menggolongkan jenis hasil belajar menjadi tiga 

jenis sebagai berikut: 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif ialah ranah yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas yang 

berkenaan dengan otakn dalam ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari beberapa aspek yakni pemahaman, pemahaman, pengaplikasian, 

Analisa, sintesis dan evaluasi.  



 

2) Ranah afektif 

Pada ranah ini dapat dilihat dengan suatu sikap maupun nilai, adapun beberapa 

tipe pada hasil belajar afektif yang dapat dilihat pada siswa apabila dilihat dari berbagai 

tingkah laku atau sikap terhadap materi pembelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

kebiasaan serta hubungan sosial. 

3) Ranah psikomotoris 

Adapun hasil belajar pada ranah psikomotoris dapat dilihat dalam suatu bentuk 

keterampilan serta kemandirian dalam bertindak. Dalam hal ini peserta didik yang 

mempunyai keterampilan serta dapat dengan mandiri ata kemampuan bertindak secara 

individu dapat mengambil keputusan 

6. Mata Pelajaran Simulasi Digital 

a) Pengertian Simulasi Digital 

Simulasi digital adalah salah satu cara untuk dapat menggambarkan suatu ciri 

tampilan sistem yang nyata. Dengan kata lain ialah untuk menggambarkan suatu isi 

dalam bentuk tiruan agar dapat terlihat secara nyata sebagaimana situasi pada suatu 

sistem tersebut. Pemikiran dari simulasi adalah untuk menirukan sesuatu pada sebuah 

karakteristik sistem yang nyata secara matematis lalu dapat menggambarkan karakter 

dan sifat operasionalnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan menurut gambaran 

pada simulasi tersebut. Dengan cara tersebut maka sistem yang ada . 

 Menurut Pusat Bahasa Depdiknas (2005) simulasi dipaparkan sebagai suatu 

metode untuk memberikan pelatihan yang dimana dengan cara memperagakan sesuatu 



 

kedalam tiruan yang persis dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penggambaran di 

dunia pendidikan simulasi dapat disimpulkan sebagai penggambaran suatu isi materi 

yang ada seperti yang sebenarnya dengan tujuan apa yang digambarkan dapat dengan 

mudah diterima oleh peserta didik apabila dibandingkan dengan teori yang apa adanya. 

b) Metode Simulasi 

Metode simulasi adalah sebuah proses perancangan model dari sebuah sistem 

yang nyata. Dengan proses tersebut maka diharapkan dapat memahami karakteristik 

pada sistem serta dapat digunakan dalam menyusun cara atau strategi dalam kurun 

waktu tertentu dengan batasan yang telah ditentukan.ndalam penyusunan suatu stategi 

tersebut dilakukan dengan cara mengobservasi tingkah laku yang disimpulkan dari 

model matematika yang sesuai dengan karakteristik sistem pada aslinya. 

1) Karakteristik Metode Simulasi 

Sri Anitah, W. DKK (2007: 5.23) dalam bukunya telah memaparkan tentang 

beberapa ciri dan karakteristik  metode simulasi sebagai berikut: 

• Sering digunakanya dalam proses belajar yang dimana banyak teori serta 

penjelasan yang kurang dapat dipahami secara mudah dan membutuhkan suatu 

penggambaran. 

• Pembelajaran simulasi akan menghasilkan kemampuan bekerja sama, 

komunikasi serta interaksi. 

• Menuntut siswa untuk lebih banyak melakukan aktivitas. 

• Bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial. 
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2) Prosedur Penggunaan Metode Simulasi 

Sri Anitah, W. DKK (2007: 5.23) mengemukakan tentang prosedur yang wajib 

ditempuh dalam menggunakan metode simulasi sebagai berikut: 

• Dapat menetapkan sebuah topik yang mana telah ditentukan oleh pengajar atau 

penyelenggara pendidikan 

• Menetapkan topik pembahasan 

• Simulasi diawali dengan prosedur, teknik serta peran yang dimainkan. 

• Diskusi adalah bagian dari proses untuk mengamati dan melaksanakan  metode 

simulasi. 

• Proses dalam pengamatan pelaksanaan simulasi bisa dilakukan dengan cara 

diskusi, 

3) Prasyarat untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan metode 

simulasi 

Sri Anitah, W. DKK (2007: 5.24). memaparkan bahwa dalam penggunaan 

metode simulasi akan menuntut beberapa kemampuan pengajar, antara lain: 

• Dapat menjadi pembimbing siswa dalam melakukan simulasi pada bagian teknik, 

prosedur, dan peran yang akan dilakukan. 

• Dapat memberikan suatu ilustrasi tentang pook pembahasan yang telah 

ditentukan. 

• Dapat menguasai tujuan yang dimaksud dalam metode simulasi. 

• Dapat mengamati proses yang dilakukan oleh peserta didik. 
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Disisi lain ada beberapa kondisi serta kemampuan peserta didik yang wajib 

diperhatikan untuk menerapkan metode simulasi ialah: 

• Minat, perhatian, serta kondisi dalam bersimulasi peserta didik 

• Pemahaman pesan yang disampaikan terhadap materi yang disimulasikan 

c) Pengertian Digital  

Digital pada dasarnya memmpunyai kata dasar Digitus, dalam Bahasa Yunani 

diartikan sebagai jari jemari. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jari 

jemari berjumlah 10 yang mana terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, dengan alasan 

tersebut digital merupakan sebuah gambaran dari keadaan bilangan yang memiliki 

bagian dari angka 1 dan 0 atau sering disebut dengan bilangan biner. Peralatan 

elektronik seperti computer pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner 

yang terdiri dari angka 1 dan 0. Pada konsep digital ini bilangan 1 dan 0 memiliki arti 

sendiri, bahwa pada bilangan 1 berarti ada atau hidup dan pada bilangan 0 berarti tidak 

ada atau mati. Sebagai salah satu contoh gambaran atas pemahaman suatu keadaan 

yang berlawanan. Pada suatu gambaran atas dapat diilustrasikan sebagai kondisi alam 

secara keseluruhan. Dalam penggunaan teknologi sejenis digital memiliki beberapa 

keunggulan yang unik serta hamper tidaj bisa ditemukan pada teknologi lain seperti 

teknologi analog diantara lain sebagai berikut: 

1) Teknologi digital mampu dengan cepat mengirimkan informasi. 

2) Kualitas dan kuantitas informasi tidak terpengaruh apabila digunakan secara 

berulang. 



 

3) Dapat dengan mudah memodifikasi dan memproses informasi. 

4) Dapat mengirimkan informasi secara interaktif dalam jumlah besar. 

d) Pengertian Simulasi Digital 

Simulasi Digital dalam Batasan dunia pembelajaran dapat diartikan sebagai 

pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan pada bahan ajar 

berbasis web. Jadi pemanfaatan tersebut bias berupa sistem pembelajran, metode 

pembelajaran, maupun pengembangan bahan ajar materi yang sesuai. Berdasarkan 

beberapa diskusi dengan pihak industry dengan melihat pertimbangan perkembangan 

teknologi informasi yang dibutuhkan serta kebutuhan tenaga kerja berdasarkan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

B. Penelitian yang Relevan 

 



 

 

1. Adanya perbedaan pada hasil prestasi peserta didik dalam mata pelajaran TIK di 

SMK Negeri 1 Depok antara menggunakan metode pembelajaran E-Learning 

dengan tidak menggunakan E-Learning. Pada penelitian tersebut menunjukan 

dengan hasil uji Kolmogorov Smirnov = 2.066 dan sig < 0,05; 2). 

2. E-Learning dinyatakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran TIK di SMK Negeri 1 Depok dengan alasan peningkatan 

nilai mata pelajaran tersebut menggunakan E-Learning lebih tinggi (7,5) apabila 



 

dibandingkan dengan rata-rata peningkatan nilai dengan metode pembelajaran 

sebelumnya(4,417). 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan dari hasil kajian teori serta hasil penelitian yang sudah dilakukan 

dan telah dinyatakan sebagai penelitian yang relevan tentang penerapan model 

pembelajaran dengan menggunakan metode E-Learning dan Analisa kebutuhan 

terhadap seberapa pentingnya kemandirian dalam kegiatan belajar mengajar pada 

siswa, maka peneliti dalam upaya meningkatkan keterampilan serta memperluas 

pengetahuan siswa SMK Negeri 2 Temanggung, maka dapat diidentifikasi bahwa 

pembelajaran pada kelas TKJ untuk materi pelajaran simulasi digital dengan 

menggunakan media pembelajaran online atau E-Learning diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. 

Dengan adanya pembahasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang telah dicapainya. Pokok materi dalam pembahasan pada pelajaran 

simulasi dan komunikasi digital dengan media pembelajaran E-Learning diharapkan 

mampu menarik dan menumbuhkan perhatian siswa serta dapat meningkatkan motivasi 

dalam belajar. Dengan hal tersebut kedepanya maka peserta didik dapat dengan mudah 

membiasakan dengan pembelajaran model tersebut. Ketertarikan siswa terhadap model 

pembelajaran simulasi dan komunikasi digital diharapkan dapat muncul karena adanya 

pengaruh jenis dan model pembelajaran yang lebih bervariasi yang diharapkan 

kedepanya dapat menumbuhkan motif untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam proses 



 

kegiatan belajar serta yang terpenting dalam proses ini ialah dengan tujuan dapat 

meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sampel kelas kelompok, yaitu 

kelompok kelas eksperimen, dan kelompok kelas kontrol. Dimana pada kelompok 

kelas eksperimen adalah kelas yang akan diteliti atau diberi treatment dengan model 

pembelajaran online atau E-Learning dan kelas kontrol akan diposisikan sebagai 

pembanding dari kelompok kelas eksperimen dengan menggunakan metode 

pembelajaran tradisional atau sering disebut konvensional. Dalam melakukan 

penelitian ini pertama kali akan dilakukan yaitu akan memberikan soal pretest yang 

sama sebagai data awal yang menandakan sebagai hasil belajar menggunakan metode 

sebelum diberikan treatment.  

Pada tahap selanjutnya peneliti akan memberikan perlakuan atau treatment 

kepada kelompok kelas eksperimen yang berupa proses kegiatan belajar dengan model 

pembelajaran E-Learning, sedangkan pada kelas kontrol tetap menggunakan metode 

konvensional atau metode sebelumnya. Hal ini ditujukan agar dapat mengetahui 

seberapa perbedaan antara hasil belajar yang telah diujikan pada keduanya yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Setelah memberikan soal pretest yang sama lalu 

memberikan treatment pada kelas eksperimen, selanjutnya peneliti akan memberikan 

soal posttest pada kedua kelas yang sama yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Setelah peneliti menghitung hasil nilai pada kedua kelas maka nilai yang dihasilkan 

akan dibandingkan untuk mencari perbedaan diantara kedua kelas tersebut. 

Perhitungan yang digunakan untuk mencari selisih nilai pada kedua kelas tersebut yaitu 



 

menggunakan uji N-gain yang dipergunakan untuk dapat mengetahui hasil dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran simulasi digital kelas X 

pada program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Temanggung. 

Kerangka pikrr dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut. 



 

 

 

 

 



 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah anggapan sementara atau anggapan dasar terhadap suatu 

persoalan yang bersifat praduga dikarenakan harus ada pembuktian akan kebenaranya 

derta memerlukan beberapa uji untuk membuktikanya. Dengan pembahasan sesuai 

latar belakang dan identifikasi masalah yang dibatasi oleh Batasan masalah maka 

peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik antara pembelajaran menggunakan 

metode E-Learning berbasis moodle dengan pembelajaran model konvensional 

pada mata pelajaan simulasi dan komunikasi digital. 

2. Rata-rata hasil belajar pada peserta didik lebih tinggi setelah menggunakan 

metode pembelajaran E-Learning berbasis Moodle lebih tinggi dibandingkan 

dengan model konvensional pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


