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MOTTO 

 َ ۩بِأَْنفُِسِهْم  ى يَُغيُِّروا َمابِقَْوٍم َحتَّ  الَ يَُغيُِّر َماإِنَّ َّللاَّ  

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11). 



 

 

 

 

 

 

ِّ  نِّ  إ ِ  ّ  ىِّ تحِّ   مِّ  وِّ  ِّ قِّ ب امِّ  رِّ  ِّ يغِّ  ِّ ي الِ  للِ ّ 

 ۩ مِّ  هِّ  سِّ  ِّ فنِّ  ِّ أِّ ب امِّ  اورِّ  ِّ يغِّ  ِّ ي

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

 



 
 

iv 

 

MOTTO 

 َ ۩بِأَْنفُِسِهْم  ى يَُغيُِّروا َمابِقَْوٍم َحتَّ  الَ يَُغيُِّر َماإِنَّ َّللاَّ  

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d: 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya 

yang tiada henti dalam kehidupan saya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini 

saya persembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang saya cintai : 

Ayah dan Ibu Tercinta 

Ayahanda tercinta saya yaitu Bapak Jumadi yang telah berjuang dengan segala 

jerih payahnya tanpa kenal lelah untuk memberikan kasih dan sayangnya yang 

penuh dengan ketulusan untuk saya dan keluarga kecil kami. Ibunda tercinta saya 

yaitu Ibu Samila yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mendoakan, 

menyemangati, dan selalu menyayangi saya dengan penuh cinta di sepanjang 

hidup ini.   

Saudara-Saudaraku Tercinta 

Tak lupa pula kepada adik tercinta saya Wiwid Nurhafizah, serta seluruh keluarga 

besar saya yang telah mendukung dan menyemangati saya hingga saat ini. 

Sahabat-Sahabat  

Juga kepada sahabat terbaik saya yaitu Muhammad Absyir Afani, serta sahabat-

sahabat tercinta saya yaitu Diah Ayu Dwi Wardhani, Inna Wardatun Jamilah, Siti 

Soleha, Yaumi Lailatul Faridah, Kurnia Nur Farida, dll yang selalu mendukung 

dan menyemangati saya hingga saat ini. 

Teman-Teman Seperjuangan 

Seluruh keluarga besar mahasiswa Tadris Biologi Angkatan 2017 yang telah 

menemani perjalanan selama menjalani bangku perkuliahan ini. 

 



 
 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

       Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap 

Hasil Belajar Biologi Kelas XI IPA Di MAN Lumajang Tahun Ajaran 

2020/2021”. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah 

membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu ad-Dinnul Islam yang kita 

harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat.  

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat dan 

memberikan keluasan wawasan pengetahuan, khususnya kepada pembaca. Serta 

sebagai prasyarat untuk memperolah gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Tadris Biologi.  

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, 

namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan Ucapan terima kasih peneliti sampaikan 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS 

Jember yang telah memberikan kebijakan, sehingga proses perkuliahan 

dapat dilalui dengan lancar. 



 
 

vii 

 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mukniah, M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan (FTIK) yang telah memberikan fasilitas selama proses 

perkuliahan dan ijin dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Dr. Hj. Umi Farihah, MM., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Tadris 

Biologi yang telah memberikan ijin sehingga bisa menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik 

4. Ibu Rosita Fitrah Dewi S.Pd,. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Zainal Abidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama 

perkuliahan. 

6. Seluruh Dosen Tadris Biologi yang telah memberikan ilmu dan 

membimbing selama perkuliahan. 

7. Bapak Edi Nanang Sofyan Hadi, S.Ag, M.Pd. selaku Kepala Sekolah 

Madrasah Aliyah Negeri Lumajang yang telah memberikan ijin penelitian 

skripsi. 

8. Ibu Hj. Qodiriyah, S.Pd., M.Si. selaku guru Biologi kelas XI IPA MAN 

Lumajang yang telah bersedia membantu dan menyebarkan angket 

kepada siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun ajaran 2020/2021 

sehingga data penelitian skripsi ini berjalan dengan baik. 



 
 

viii 

 

9. Seluruh siswa/I kelas XI IPA MAN Lumajang Tahun Ajaran 2020/2021 

yang telah bersedia membantu mengisi angket penelitian dalam skripsi 

ini.  

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan 

balasan yang baik dari Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat banyak 

kesalahan dan kekurangan. Penulis mengharapkan akan adanya kritik dan saran 

dari semua kalangan supaya bisa memperbaiki di penelitian selanjutnya.  

Dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca. Aamiin. 

 

Jember, 06 Januari 2022 

 

 

 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 

 

ABSTRAK 

Kholifatul Hannah, 2021: Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap Hasil 

Belajar Biologi Kelas XI IPA di MAN Lumajang Tahun Ajaran 2020/2021. 

Kata Kunci : Penggunaan E-Learning, Hasil Belajar         

Era digital merupakan era dimana semakin pesatnya perkembangan dan 

persaingan teknologi di dunia, terutama dunia pendidikan. Salah satu pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah dengan 

memanfaatkan e-learning. Dengan E-Learning siswa dapat mempelajari materi 

bahan ajar yang dapat divisualisasikan dalam berbagai format atau bentuk yang 

lebih dinamis dan interaktif atau siswa akan termotivasi untuk terlibat lebih jauh 

dalam proses pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana penggunaan e-

learning di MAN Lumajang?, (2) bagaimana pengaruh penggunaan e-learning 

terhadap hasil belajar Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan 

penggunaan E-Learning mata pelajaran Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang 

tahun ajaran 2020/2021, (2) Untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan E-

Learning terhadap hasil belajar Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang tahun 

ajaran 2020/2021. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, instrument yang 

digunakan berupa angket, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI IPA MAN Lumajang Tahun Ajaran 2020/2021 yang 

berjumlah 124 siswa dengan mengambil sampel 55 dari populasi siswa. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana.  

Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Frekuensi penggunaan e-

learning di MAN Lumajang dinyatakan dalam kategori tinggi yaitu sebesar 56%. 

(2) Penggunaan e-learning tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang. Karena diperoleh thitung 

(-0.126) < ttabel (2.00575) dan nilai signifikansi (0.901) > (0.05) yang artinya 

bahwa H0 diterima, maka penggunaan e-learning tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 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 keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lumajang adalah salah satu lembaga 

pendidikan yang berada di Jl. Citandui, No. 75 Rogotrunan, Kecamatan 

Lumajang, Kabupaten Lumajang.  MAN Lumajang  merupakan madrasah 

yang menumbuhkan sikap dan amliyah keagamaan berdasarkan nilai-nilai 

ramatan lil alamin, serta ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pelayanannya berbasis teknologi terhadap peserta didik. Sehingga lulusan 

yang diharapkan menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, terampil, dan 

berbudaya lingkungan, serta bisa meningkatkan kualitas lulusan yang 

memiliki prestasi akademik yang tinggi. Hal itu sebagaimana yang tertera 

dalam visi dan misi madrasah. 

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, 

berdampak pada berbagai aspek kehidupan salah satunya pendidikan. Maka 

lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan   
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pembelajaran secara jarak jauh, yakni proses pembelajaran antara guru 

dan siswa harus tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. 

 Oleh karena itu, guru dituntut mendesain pembelajaran dengan 

memanfaatkan media daring (online). Hal Ini sesuai dengan keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Hal ini tentu dirasa berat oleh 

guru dan siswa. Guru dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui 

media pembelajaran daring. 

       Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 

03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/MenKes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Masa Pandemi Corona Virus 

Disease (Covid-19), salah satu ketetapannya menyatakan bahwa 

pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan, dan/atau pembelajaran jarak jauh. 

Oleh karena itu, guru dituntut harus bisa kreatif dan berinovasi dalam 

mengembangkan proses pembelajaraan. Inovasi-inovasi yang diharapkan 

seperti dalam hal metode, media, dan sarana belajar agar tetap bisa 

mentransfer ilmunya kepada peserta didik meskipun dalam segala 

keterbatasan. Guru juga dituntut harus bisa menyesuaikan diri dengan 

berbagai teknologi dan aplikasi penyedia media pembelajaran. Para guru 
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harus bisa melek teknologi dan menjalankan berbagai aplikasi guna tetap 

berlangsungnya proses belajar mengajar (Pohan, 2020: 47). 

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran adalah dengan memanfaatkan e-learning. E-Learning 

merupakan sebuah inovasi teknologi yang mempunyai kontribusi sangat 

besar terhadap perubahan proses pembelajaran, dimana proses belajar tidak 

lagi hanya mendengarkan uraian materi dari guru tetapi siswa juga 

melakukan aktivitas lain seperti mengakses bahan-bahan belajar setiap saat 

dan berulang-ulang (Hanum, 2013: 93).  

Dengan E-Learning siswa dapat mempelajari materi bahan ajar yang 

dapat divisualisasikan dalam berbagai format atau bentuk yang lebih 

dinamis dan interaktif. Karena internet bisa digunakan oleh siapapun 

(everyone), dimanapun (everywhere), kapanpun (everytime) dan bebas 

digunakan (available to everyone). 

Madrasah Aliyah Negeri Lumajang merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang telah menerapkan pembelajaran e-learning sejak sebelum 

adanya pandemi. Akan tetapi, penerapannya dilakukan secara Blanded 

Learning yang dikolaborasikan dengan pembelajaran konvensional. 

Kemudian, pembelajaran menggunakan e-learning tersebut diberlakukan 

secara penuh di semua mata pelajaran di saat masa pandemi Covid-19, salah 

satunya yaitu mata pelajaran Biologi.  

Adapun media e-learning yang digunakan oleh MAN Lumajang yaitu 

berupa E-learning Madrasah MAN Lumajang. E-Learning Madrasah adalah 
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aplikasi yang dibuat oleh Direktorat KSKK Madrasah untuk dimanfaatkan 

oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, 

baik pada saat pandemi Covid-19 maupun nanti setelah pandemi berakhir.  

Lembaga pendidikan harus login ke website E-Learning Madrasah 

Official dengan menggunakan Nomor Statistik Madrasah (NSM) masing-

masing lembaga untuk bisa mengakses E-Learning Madrasah. Kemudian 

Madrasah akan diminta mengupload SK Operator sebagai persyaratan 

disetujuinya penggunaan aplikasi e-learning oleh Madrasah. Proses 

verifikasi SK Operator membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua minggu 

untuk kemudian dinyatakan lulus dan bisa mendownload aplikasi E-

learning baik itu versi installer maupun versi hosting (Hikmah, 2020: 76). 

Pembelajaran menggunakan e-learning madrasah di MAN Lumajang 

bisa di katakan cukup maksimal. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 

bahwa masih terdapat banyak kendala di dalam pelaksanaannya, seperti 

guru tidak bisa memantau siswa secara langsung, beberapa siswa terkendala 

kuota dan jaringan, jangkauan rumah yang susah sinyal dan lain-lain. 

Sehingga beberapa hal tersebut dapat menyebabkan siswa mengalami 

keterlambatan dalam pengumpulan tugas, serta pembelajaran akan menjadi 

kurang maksimal.  

Oleh karena itu dengan kondisi pandemi yang seperti saat ini, perlu 

adanya semangat dalam diri siswa untuk bisa mengikuti seluruh proses 

pembelajaran dengan baik, walaupun pembelajaran jarak jauh. Seperti yang 
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telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah SWT 

berfirman : 

ُ لَُكْم ۖالَِّذْيَن أََمنُوا إَِذا  يَأَيُّهَا َوإَِذا قِْيَل  قِْيَل لَُكْم تَفَسَُّحوْا فِى الَمَجلِِس فَاُْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاَّ

ُ الَِّذْيَن أََمنُوا ِمْنُكم َوالَِّذْيَن أُْوتُْوا اْلِعْلمَ  ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيٌر  َدَرَجٍت ۚ آْنُشُزوا يَْرفَعِ َّللاه ۩َوَّللاَّ  

Artinya : 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-

lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-

Mujadalah: 11). 

 

Kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat 

derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang 

tidak menuntut ilmu. Kaitannya dengan hal ini yaitu peserta didik 

diharapkan tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar (menuntut 

ilmu), meskipun pembelajaran jarak jauh. Karena tanpa adanya semangat 

dalam diri siswa, maka proses pembelajaran akan kurang maksimal dengan 

kondisi pandemi seperti saat ini.  

Keberhasilan dalam proses pembelajaran bisa dilihat dari hasil belajar 

yang diperoleh oleh peserta didik. Hasil belajar merupakan suatu hal yang 

dibutuhkan oleh seorang peserta didik untuk mengetahui dan mengukur 

kemampuan yang dimiliki setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan 

(Slameto, 1998: 183). 

Salah satu cara yang guru lakukan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik berdasarkan hasil belajar, yaitu dengan menentukan nilai 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

dijadikan sebagai patokan dasar nilai terendah dalam evaluasi diri siswa. 

Siswa dapat dikatakan tuntas atau telah menguasai kompetensi yang 

dipelajari apabila sudah mendapatkan nilai di atas KKM.  

Kriteria ketuntasan menunjukkan prosentase tingkat pencapaian 

kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100. Angka skor 

maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal dan target ketuntasan 

diharapkan mencapai skor minimal 75. Kriteria ketuntasan maksimal mata 

pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam 

satu semester atau satu tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan 

hasil belajar (rapor) (Pratama, 2015: 3).  

Adapun nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran 

Biologi kelas XI IPA MAN Lumajang yaitu 77. Apabila terdapat siswa yang 

nilainya kurang dari KKM, maka akan diadakan ujian remedi kepada siswa 

yang bersangkutan supaya bisa melakukan perbaikan nilai.  

Hasil belajar Biologi kelas XI IPA MAN Lumajang setiap kelas 

mempunyai pencapaian hasil belajar yang berbeda. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai UAS yang diperoleh oleh setiap siswa. Kelas XI IPA I 

merupakan kelas yang memang cenderung mendapatkan nilai tinggi, 

melebihi batas KKM Biologi yang telah ditentukan. Sedangkan kelas XI 

IPA yang lain merupakan kelas yang cenderung mendapatkan nilai variatif, 

yang artinya terdapat beberapa siswa yang nilainya melebihi KKM dan 

beberapa siswa yang nilainya kurang dari KKM. Oleh karena itu, perlu 
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upaya yang maksimal untuk meningkatkan penguasaan konsep 

pembelajaran yang lebih optimal untuk membantu siswa mencapai hasil 

belajar yang baik, khususnya pada mata pelajaran Biologi.  

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Maya Rahmatia, 

Monawati, dan Said Darnius, menyimpulkan bahwa media e-learning 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar Matematika siswa Kelas IV SDN 

20 Banda Aceh. Karena Pembelajaran dengan media e-learning mencapai 

ketuntasan hasil belajar matematika siswa di kelas IV SD Negeri 20 Banda 

Aceh, yaitu sebesar 78,12% (Rahmatia dkk, 2017: 226).  

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siti 

Shofiyah yang menyimpulkan bahwa e-learning tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 

3 Kepanjen Malang. Artinya e-learning tidak dapat menyebabkan 

meningkatnya hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 3 

Kepanjen Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung (0,961) < ttabel (2,01) 

dan nilai signifikansi (0,342) > α (0,05) (Shofiyah, 2016 : 80). 

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan e-

learning memberikan pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Variabel e-

learning dapat memberikan pengaruh yang positif dan negatif, artinya 

penggunaan e-learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga 

tidak dapat menyebabkan peningkatan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap 
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Hasil Belajar Biologi Kelas XI IPA di MAN Lumajang Tahun Ajaran 

2020/2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu: 

1. Bagaimana penggunaan E-Learning mata pelajaran Biologi kelas XI 

IPA di MAN Lumajang tahun ajaran 2020/2021? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan E-Learning terhadap hasil belajar 

Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang tahun ajaran 2020/2021? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan E-Learning mata pelajaran Biologi 

kelas XI IPA di MAN Lumajang tahun ajaran 2020/2021. 

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan E-Learning terhadap 

hasil belajar Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai suatu manfaat atau kegunaan. 

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:  
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1. Manfaat Teoritis  

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah bagi pengembangan 

ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, penelitian ini bisa 

menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadikan penelitian lebih 

lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup 

dalam penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis  

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki 

kegunaan sebagai berikut.  

a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengetahuan 

sosial tentang penggunaan e-learning agar meningkatkan mutu 

pendidikan masyarakat dengan perkembangan teknologi.  

b. Sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian ke arah 

pengembangan kompetensi mengajar guru dalam proses belajar 

mengajar di kelas. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

penulis mengenai hubungan penggunaan e-learning terhadap hasil 

belajar siswa. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup penelitian yang berjudul hubungan Penggunaan E-

learning terhadap Hasil Belajar Biologi Kelas XI IPA di MAN Lumajang 

Tahun Ajaran 2020/2021 ini meliputi 2 variabel, yakni 1 variabel bebas 

yaitu penggunaan e-learning, 1 variabel terikat yaitu hasil belajar mata 

pelajaran Biologi. 

Untuk mengantisipasi terlalu luasnya lingkup permasalahan penelitian 

ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan penelitiannya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak menggunakan variabel lain selain variabel 

penggunaan e-learning terhadap hasil belajar mata pelajaran Biologi.  

2. Penggunaan e-learning diukur dengan angket atau kuisioner, sedangkan 

hasil belajar diperoleh dari dokumentasi nilai UAS siswa semester 

ganjil mata pelajaran Biologi. 

3. Objek penelitian terbatas, hanya pada siswa kelas XI IPA di MAN 

Lumajang tahun ajaran 2020/2021. 

a. Variabel Penelitian 

       Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini, dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1) Independent variable atau variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah hubungan e-learning karena keberadaanya tidak dipengaruhi 

oleh variabel lain.  
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2) Dependent variable atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021 pada mata pelajaran Biologi, disebut demikian karena 

keberadaannya disebabkan oleh variabel lain. 

b. Indikator Variabel  

       Setelah variabel penelitian terpenuhi kemudian dilanjutkan dengan 

mengemukakan indikator-indikator variabel yang merupakan rujukan 

empiris dari variabel yang diteliti. Indikator ini nantinya akan dijadikan 

dasar dalam pembuatan butir-butir atau item pertanyaan dalam angket 

dan tes. Dari variabel penelitian diatas, maka diperoleh indikator 

variabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Indikator 

Penggunaan E-

Learning 

Pengetahuan tentang E-

Learning 

Penerapan E-

Learning 

  

Karakteristik E-Learning 

Interaktivitas 

Kemandirian 

Aksesibilitas 

Pengayaan 

Kemudahan 

Berkomunikasi 

Kelebihan E-Learning 

Kemudahan 

memperoleh bahan 

ajar 

Kemudahan me-

review pelajaran 

Siswa menjadi aktif 

dan mandiri 

Kekurangan E-Learning Interaksi berkurang 
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Variabel Sub Variabel Indikator 

Hasil Belajar Tes Formatif 

Nilai hasil UAS 

Biologi semester 

ganjil tahun ajaran 

2020/2021 

Sumber : Skripsi Shofiyah, 2016. 

F. Definisi Operasional 

       Pada bagian ini, penulis akan memberikan definisi operasional agar 

selanjutnya dapat dimengerti dengan mudah variabel-variabel yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman, 

definisinya adalah sebagai berikut:  

1. E-learning merupakan suatu kegiatan belajar yang prosesnya didukung 

oleh peranan sistem perangkat elektronik dalam menyajikan isi atau 

konten pelajaran. Dalam penelitian ini, e-learning yang digunakan 

untuk pembelajaran di MAN Lumajang yaitu E-Learning Madrasah 

MAN Lumajang. 

2. Hasil belajar adalah sebuah hasil yang diraih dari aktivitas dalam 

belajar. Dalam penelitian ini merupakan dokumentasi nilai mata 

pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA di MAN Lumajang pada ujian 

akhir semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. 

G. Hipotesis  

Dalam penelitian ini hipotesis penelitiannya adalah:  

a. Hipotesis nihil (H0) : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

penggunaan e-learning terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas XI 

IPA MAN Lumajang.  
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b. Hipotesis alternatif (Ha) : Ada pengaruh yang signifikan dari 

penggunaan e-learning terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas XI 

IPA MAN Lumajang. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

       Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi empat bab 

yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan 

didahului dengan judul penelitian (sampul).  

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Pada bab kedua atau kajian kepustakaan memuat penelitian terdahulu 

dan kajian teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi.  

Pada bab ketiga atau pembahasan metode penelitian yang meliputi: 

pendekatan dan jenis penelitian, pupolasi dan sampel, teknik dan instrumen 

pengumpulan data dan di akhiri dengan analisis data.  

Pada bab keempat atau penyajian data dan analisis yang meliputi: 

gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis 

dan pembahasan.  

Pada bab kelima atau penutupan memuat kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang 

terkait dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan 
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penyajian data dan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi 

uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak 

terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Aviva Aurora dan Hansi Effendi tahun 2019 Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Negeri Padang yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran E-learning terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa di 

Universitas Negeri Padang”. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh penggunaan media E-Learning terhadap motivasi belajar 

mahasiswa di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (PSPTE) 

Universitas Negeri Padang. Penelitian tersebut menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif korelasional. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran E-Learning dengan motivasi belajar mahasiswa 

Pendidikan Teknik Elektro dan di dapatkan koefisien regresi (x) sebesar 

0,737. Nilai ini berarti bahwa setiap penambahan 1% nilai penggunaan 

media E-Learning maka nilai motivasi mahasiswa bertambah 0,737. 

Siti Shofiyah tahun 2016 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Android dan E-Learning Terhadap Hasil Belajar 

Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas VIII SMPN 3 Kepanjen Malang. Penelitian 

skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan android 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 3 
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Kepanjen Malang, menjelaskan pengaruh penggunaan e-learning terhadap 

hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 3 Kepanjen 

Malang, menjelaskan pengaruh penggunaan android dan e-learning terhadap 

hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 3 Kepanjen 

Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-learning tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS 

siswa kelas VIII SMPN 3 Kepanjen Malang. Hal tersebut dibuktikan dengan 

diperoleh thitung (0,961) < ttabel (2,01) dan nilai signifikansi (0,342) > α 

(0,05). 

Haikal Firmansah Anas Pratama tahun 2015 Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pengaruh 

Pemanfaatan E-Learning, Lingkungan Teman Sebaya, dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Hidayah 

Semarang”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pemanfaatan e-learning, lingkungan teman sebaya dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas X Akuntansi 

SMK Hidayah Semarang 2014/2015 baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian ini menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

pemanfaatan e-learning, lingkungan teman sebaya dan motivasi belajar baik 

secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar Akuntansi siswa yaitu sebesar 53%. Secara parsial 
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pemanfaatan e-learning berpengaruh positif dan signifikan yaitu 12,8%. 

Lingkungan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan yaitu 13,54%. 

Serta motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan yaitu 15,6%.   

Doni Septumarsa Ibrahim dan Siti Partini Suardiman tahun 2014 

Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Penggunaan E-

Learning Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa SD 

Negeri Tahunan Yogyakarta”. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan e-learning terhadap motivasi 

dan prestasi belajar matematika siswa SD Negeri Tahunan Yogyakarta.  

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan menggunakan 

posttest-only control-group design. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa penggunaan e-learning berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

dan motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika di SDN Tahunan 

Yogyakarta yaitu berpengaruh sebesar 87,5%. 

Tabel 2.1 

Orisinalitas Penilitian 

    

No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1 Aviva Aurora dan 

Hansi Effendi. 2019. 

Pengaruh 

Penggunaan Media 

Pembelajaran E-

learning terhadap 

Motivasi Belajar 

Mahasiswa di 

Universitas Negeri 

Padang 

Penggunaan Media 

Pembelajaran E-

Learning sebagai 

variabel bebas 

Motivasi Belajar 

sebagai variabel 

terikat. Sedangkan 

pada penelitian ini 

hasil belajar sebagai 

variabel terikat. 

Objek penelitiannya 

adalah mahasiswa. 

Sedangkan pada  

penelitian ini, objek 

penelitiannya adalah 

siswa. 
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No 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

2 Siti Shofiyah. 2016. 

Pengaruh 

Penggunaan Android 

dan E-Learning 

Terhadap Hasil 

Belajar Mata 

Pelajaran IPS Siswa 

Kelas VIII SMPN 3 

Kepanjen Malang 

Hasil belajar sebagai 

variabel terikat 
Penggunaan Android 

dan E-learning 

sebagai variabel 

bebas. Sedangkan 

pada penelitian ini, 

hanya e-learning 

sebagai variabel 

bebas. 

3 Haikal Firmansah 

Anas Pratama. 2015. 

Pengaruh 

Pemanfaatan E-

Learning, 

Lingkungan Teman 

Sebaya, dan 

Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas 

X Akuntansi SMK 

Hidayah Semarang.  

- Pemanfaatan E-

Learning sebagai 

variabel bebas 

- Prestasi belajar 

sebagai variabel 

terikat 

Lingkungan teman 

sebaya dan motivasi 

belajar sebagai 

variabel bebas. 

Sedangkan pada 

penelitian ini, hanya 

e-learning sebagai 

variabel bebas. 
 

4 Doni Septumarsa 

Ibrahim dan Siti 

Partini Suardiman. 

2014. Pengaruh 

Penggunaan E-

Learning Terhadap 

Motivasi dan 

Prestasi Belajar 

Matematika Siswa 

SD Negeri Tahunan 

Yogyakarta.  

- Penggunaan E-

Learning sebagai 

variabel bebas 

- Prestasi belajar 

sebagai variabel 

terikat 

Motivasi belajar 

sebagai variabel 

terikat. Sedangkan 

pada penelitian ini, 

hasil belajar sebagai 

variabel terikat. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

tempat penelitian, variabel yang diteliti dan indikator yang diteliti. Tempat 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah di MAN Lumajang yang berada 

di Kabupaten Lumajang. Variabel penelitian yang akan diteliti adalah 

penggunaan penggunaan e-learning sebagai variabel X dan hasil belajar 
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siswa sebagai variabel Y. Objek penelitiannya adalah siswa kelas XI IPA 

MAN Lumajang.  

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti 

perantara atau pengantar. Lebih lanjut, Rahardjo menyebutkan, media 

merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak 

disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut (Miarso, 2011: 458). 

Sedangkan Umar Hamalik mendefinisikan, media sebagai teknik 

yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara 

guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Media pembelajaran merupakan perantara atau alat untuk memudahkan 

proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif 

dan efisien (Umar, 2014: 133). 

Media pembelajaran adalah sesuatu (bisa berupa alat, bahan, atau 

keadaan) yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan 

bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan pembelajaran (Miftah, 2013: 97).  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa media pembelajaran 

adalah alat, metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara 
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komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses pendidikan pengajaran di sekolah.  

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai. Contoh: bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat 

menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk 

digunakan.  

Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi 

bacaan maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan 

pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), maka media film 

dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang 

bersifat melengkapi (komplemen), seperti: biaya, ketepatgunaan, 

keadaan peserta didik, ketersediaan, dan mutu teknis (Umar, 2014: 

134). 

2. Peran dan Fungsi Media Pembelajaran 

Beberapa peranan media dalam pembelajaran, diantaranya sebagai 

berikut:  

a. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.  

b. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara 



21 

 

 

 

siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  

c. Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.  

1) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan 

langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, 

slide, realita, film, radio, atau model.  

2) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh 

indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, 

atau gambar.  

3) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman 

video, film, foto, slide disamping secara verbal. 

4) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah 

dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, 

atau simulasi komputer. 

5) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video.  

6) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau 

proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti 

proses kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan 

teknik-teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, video, 

slide, atau simulasi komputer.  
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d. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkungannya misalnya melalui karyawisata, kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang (Arsyad, 2010: 26-27). 

Adapun fungsi dari media pembelajaran sebagai berikut :  

a) Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan 

pengajaran bagi guru. 

b) Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi kongkret).  

c) Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya tidak 

membosankan).  

d) Semua indera murid dapat diaktifkan.  

e) Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar.  

f) Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya (Pribadi, 

1996: 23-25). 

3. Klasifikasi dan Jenis Media Pembelajaran  

Rudi Bretz mengklasifikasikan media atas karakteristik utamanya 

suara, bentuk visual (gambar, garis dan simbol) dan gerak. Di samping 

itu, ia juga membedakan media transmisi dan media rekaman. Atas 

dasar inilah Bertz mengggolongkan semua media itu menjadi 8 kelas 

yaitu media audio visual gerak, media audio visual diam, media audio 

semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, 

media audio, dan media cetak (Sadiman dkk, 2012: 20). 
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Menurut Oemar Hamalik, media berdasarkan jenisnya ke dalam 

beberapa jenis, yaitu :  

1. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti tape recorder.  

2. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan dalam wujud visual.  

3. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media 

ini dibagi ke dalam dua jenis:  

a. Audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual diam, 

seperti film sound slide. 

b. Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video cassete dan 

VCD (Sadiman dkk, 2012: 28). 

Dari usaha pengklasifikasian media pembelajaran yang satu dengan 

yang lainnya akan tampak bahwa masing-masing mempunyai kelebihan 

dan keterbatasan. Namun demikian, apapun bentuk dan tujuan 

pengklasifikasian hal tersebut dapat memperjelas kegunaan dan 

karakteristik media itu sehingga dapat memudahkan kita dalam 

memilihnya. 
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4. Pengertian E-Learning 

E-Learning merupakan suatu istilah yang dapat kita temukan dalam 

dunia komputer atau internet. Kata e-learning terdiri atas 2 (dua) bagian 

yaitu “e” yang berarti “elektronik” dan “learning” yang berarti 

“pembelajaran”. Jadi kata e-learning dapat diartikan sebagai suatu 

sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik sebagai 

media pembelajarannya. Selanjutnya dikatakan bahwa sistem e-

learning diharapkan bukan sekedar menggantikan metode dan materi 

pengajaran konvensional tetapi dapat juga menambahkan metode 

maupun strategi baru dalam proses pembelajaran (Rahmasari dan 

Rismiati, 2013: 27). 

E-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan fasilitas 

kecanggihan TIK yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 

belajar mandiri, dimana saja, kapan saja, sehingga mendorong mereka 

senang belajar dan berupaya meningkatkan kompetensi belajarnya. 

Adanya dorongan ini menunjukkan bahwa pembelajar memiliki 

motivasi yang tinggi dalam mempelajari materi pembelajaran di dalam 

e-learning (Sari, 2015: 25). 

5. Pengertian E-Learning Madrasah 

E-learning madrasah merupakan aplikasi yang dirilis oleh 

Kementrian Agama Repubilk Indonesia mulai jenjang Raudhotul Athfal 

samapai jenjang Madrasah Aliyah. E-learning madrasah dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja oleh pengguna, selama pengguna 
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mempunyai akses internet yang stabil dan mempunyai username dan 

password (Hikmah, 2020: 76).  

Halaman website e-learning madrasah dapat dibuka dengan link 

yang diberikan oleh pihak sekolah dapat dibuka menggunakan beragam 

jenis aplikasi browser di komputer maupun PC, seperti Chrome, 

Firefox, Microsoft Edge, dan sebagainya. Setelah berhasil login e-

learning madrasah, maka guru atau peserta didik dapat memanfaatkan 

fitur forum madrasah. Fitur ini bisa digunakan sebagai media sosial 

bagi madrasah. Dalam fitur ini, guru dan siswa dapat saling 

berkomunikasi dan berbagi informasi (Hikmah, 2020: 76). 

Gambar 2.1 

Tampilan E-Learning Madrasah MAN Lumajang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam e-learning madrasah, antara 

lain yaitu forum madrasah, ruang kelas, rencana pembelajaran (RPP), 
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guru berbagi, komunikasi, ruang kelas, daftar siswa, daftar guru, profil 

siswa, fitur berbagi ide dan gagasan, dan lain-lain. 

6. Karakteristik E-Learning 

E-learning memiliki karakteristik, antara lain interactivity 

(interaktivitas), independency (kemandirian), accessibility 

(aksesibilitas), dan enrichment (pengayaan) (Rusman, 2011: 264). 

E-learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu:  

1) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik.  

2) Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer 

networks)  

3) Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning 

materials) kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses 

oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja.  

4) Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan 

belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan 

dapat dilihat setiap saat di komputer (Nursalam dan Efendi, 2008: 

135). 

Untuk dapat menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, ada tiga syarat hal yang 

wajib dipenuhi dalam merancang e-learning, yaitu : 

a) Sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik 

dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, dengan 
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kemudahan pada panel yang disediakan, waktu belajar peserta akan 

lebih efisien.  

b) Personal, pengajar/dosen dapat berinteraksi dengan baik dengan 

mahasiswanya, seperti layaknya berkomunikasi di depan kelas. 

Dengan pendekatan dan interaksi yang lebih personal, peserta didik 

diperhatikan kemajuanya, serta dibantu segala persoalan yang 

dihadapi.  

c) Cepat, layanan yang ditunjang dengan kecepatan, respon yang 

cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik, sehingga 

perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat mungkin oleh 

pengajar atau pengelola.  

Secara ringkas e-learning perlu diciptakan seolah-olah peserta 

didik belajar secara konvensional, hanya saja dipindahkan kedalam 

sistem digital melalui internet. Karena itu e-learning perlu 

mengadaptasi unsur-unsur yang biasa dilakukan dalam sistem 

pembelajaran konvensional. Misalnya dimulai darai perumusan tujuan 

operasional dan dapat diukur, ada apersepsi atau pre test, 

membangkitkan motivasi, menggunakan bahasa yang komunikatif, 

uraian materi yang jelas, contoh-contoh konkrit, problem solving, tanya 

jawab, diskusi, post test, sampai penugasan dan kegiatan tindak 

lanjutnya. Oleh karena itu merancang e-learning perlu melibatkan pihak 

terkait, antara lain pengajar, ahli materi, ahli komunikasi, programmer, 

seniman dan lain-lain (Elyas, 2018: 45). 
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7. Kelebihan dan Kekurangan E-Learning 

E-learning memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung 

keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini manfaat e-

learning bagi dunia pendidikan secara umum, yaitu:  

a. Fleksibilitas tempat dan waktu, jika pembelajaran konvensional di 

kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-jam 

tertentu, maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih 

waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran.  

b. Independent learning, e-learning memberikan kesempatan bagi 

pembelajar untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar 

masing-masing, artinya pembelajar diberi kebebasan untuk 

menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan 

bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih 

dulu. Apabila siswa belum mengerti dan memahami modul 

tertentu, maka ia dapat mengulanginya lagi sampai ia paham.  

c. Standarisasi pengajaran, pealajaran e-learning selalu memiliki 

kualitas sama setiap kali diakses dan tidak tergantung suasana hati 

pengajar. 

d. Efektifitas pengajaran, penyampaian pelajaran e-learning dapat 

berupa simulasi dan kasus-kasus, menggunakan bentuk permainan 

dan menerapkan teknologi animasi canggih. 

e. Kecepatan distribusi, e-learning dapat dengan cepat menjangkau ke 

seluruh penjuru, tim desain hanya perlu mempersiapkan bahan 
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pelajaran secepatnya dan menginstal hasilnya di server pusat e-

learning.  

f. Ketersediaan On-Demand, e-learning dapat diakses sewaktu-

waktu.  

g. Otomatisasi proses administrasi, e-learning menggunakan suatu 

Learning Management System (LMS) yang berfungsi sebagai 

platform pelajaran-pelajaran e-learning. LMS berfungsi pula 

menyimpan data-data pelajar, pelajaran, dan proses pembelajaran 

yang berlangsung (Effendy dan Zuang, 2005: 23-24). 

Menurut Munir, adapun kekurangan e-learning antara lain:  

a. Penggunaan e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh, membuat 

peserta didik dan pengajar/guru terpisah secara fisik, demikian juga 

antara peserta didik satu dengan lainnya. Keterpisahan secara fisik 

ini bisa mengurangi atau bahkan meniadakan interaksi secara 

langsung antara pengajar dan peserta didik. Kondisi itu bisa 

mengakibatkan pengajar dan peserta didik kurang dekat sehingga 

bisa mengganggu keberhasilan proses pembelajaran. Kurangnya 

interaksi ini juga dikhawatirkan bisa menghambat pembentukan 

sikap, nilai (value), moral, atau sosial dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan, namun jika 

lebih terfokus pada aspek teknologinya dan bukan pada aspek 

pendidikannya maka ada kecenderungan lebih memperhatikan 
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aspek teknis atau aspek bisnis/komersial dan mengabaikan aspek 

pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, perilaku, 

sikap, sosial atau keterampilan peserta didik.  

c. Proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dan pendidikan 

yang lebih menekankan aspek pengetahuan atau psikomotor dan 

kurang memperhatikan aspek afektif.  

d. Pengajar dituntut mengetahui dan menguasai strategi, metode atau 

teknik pembelajaran berbasis TIK. Jika tidak mampu menguasai, 

maka proses transfer ilmu pengetahuan atau informasi jadi 

terhambat dan bahkan bisa menggagalkan proses pembelajaran.  

e. Proses pembelajaran melalui e-learning menggunakan layanan 

internet yang menuntut peserta didik untuk belajar mandiri tanpa 

menggantungkan diri pada pengajar. Jika peserta didik tidak 

mampu belajar mandiri dan motivasi belajarnya rendah, maka ia 

akan sulit mencapai tujuan pembelajaran.  

f. Kelemahan secara teknis yaitu tidak semua peserta didik dapat 

memanfaatkan fasilitas internet karena tidak tersedia atau 

kurangnya komputer yang terhubung dengan internet. Belum 

semua lembaga pendidikan bisa menyediakan fasilitas listrik dan 

infrastruktur yang mendukung pembelajaran dengan e-learning. 

Jika peserta didik berusaha menyediakan sendiri fasilitas itu atau 

menyewa di warnet bisa terkendala masalah biaya.  
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g. Jika tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, bisa 

mendapatkan masalah keterbatasan ketersediaan perangkat lunak 

yang biayanya relatif mahal.  

h. Kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan internet 

secara lebih optimal (Munir, 2009: 176-177). 

8. Model Pengembangan E-Learning 

Strategi pengembangan model e-learning perlu dirancang secara 

cermat sesuai tujuan yang diinginkan. Jika disepakati bahwa e-learning 

di dalamnya juga termasuk pembelajaran berbasis internet. Ada tiga 

kemungkinan dalam strategi pengembangan sistem pembelajaran 

berbasis internet, yaitu web course, web centric course, dan web 

enhanced course. 

1) Web Course adalah penggunaan internet untuk keperluan 

pendidikan, yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya 

terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan 

ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan 

pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. 

Dengan kata lain model ini menggunakan sistem jarak jauh.  

2) Web Centric Course Adalah penggunaan internet yang memadukan 

antara belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian 

materi disampikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap 

muka. Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini pengajar 

bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi 
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pelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Siswa juga diberikan 

arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. 

Dalam tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi 

tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet 

tersebut.  

3) Web Enhanced Course adalah pemanfaatan internet untuk 

menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di 

kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan 

komunikasi antara peserta didik dengan pengajar, sesama peserta 

didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan narasumber 

lain (Suartama, 2014: 41-42). 

Pendekatan pembelajaran dalam e-learning secara umum dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:  

a) Asynchronous merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi 

dalam bentuk blogs, wikis, e-mail dan discussion boards. Dalam 

bentuk ini siswa dapat mengembangkan ide atau saling bertukar ide 

atau informasi, sebagai contoh penggunaan e-mail dimana pesan 

dapat dikirim atau diterima tanpa keduanya harus berada pada 

waktu yang bersamaan.  

b) Synchronous merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi 

informasi yang mengharuskan siswa menggunakan waktu yang 

bersamaan. Face to face discussion siswa satu dengan lainnya pada 

waktu yang sama. Aktivitas synchronous mempersyaratkan seluruh 
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partisipan saling berkomunikasi atau berhubungan antara satu 

dengan yang lain seperti sesi online atau virtual classroom 

(Aunurrahman, 2016: 234). 

9. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya suatu 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan suatu hasil belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

sikap, tinglah laku, keterampilan, kecakapan, kemampuan daya reaksi, 

daya penerimaan dan aspek yang ada pada individu (Sudjana, 2004: 

28). 

Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan 

pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan 

dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak akan hilang selama-

lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi 

individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga 

akan mengubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang 

lebih baik (Sudjana, 2005: 85). 

Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran 

selanjutnya. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

pembelajar dan guru. Proses belajar menjadi satu sistem dalam 

pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen 

yang saling berinteraksi hingga diperoleh interaksi yang efektif 

(Sudjana, 2010: 22-23). 
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Selanjutnya Gagne & Briggs menjelaskan belajar adalah hasil 

pasangan stimulus dan respon yang kemudian diadakan penguatan 

kembali (reinforcement) yang terus menerus. Reinforcement ini 

dimaksudkan untuk menguatkan tingkah laku yang diinternalisasikan 

dalam proses belajar. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan 

hasil belajar yang berbeda-beda untuk itu perlunya reinforcement yang 

terus menerus hingga mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang 

lebih baik (Gagne dan Briggs J, 2008: 7-8). 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan sebuah strategi 

pembelajaran yang lebih inovatif, sehingga proses belajar mengajar 

lebih terarah. Karena dengan pendidikan yang bermutu akan 

memberikan hasil (output) yang lebih berkwalitas, yang siap 

menghadapi masa depan. Oleh karena itu seorang pendidik, guru 

senantiasa dituntut untuk mampu menciptakan iklim belajar mengajar 

yang kondusif serta dapat memotivasi siswa dalam belajar mengajar 

yang akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar 

secara optimal (Sulastri dkk, 2016: 93). 

10. Klasifikasi Hasil Belajar 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka 

studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, 

psikomotor. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
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a. Ranah Kognitif 

Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep 

atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan 

kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, 

pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan 

penalaran. 

Klasifikasi kognitif terdiri terdiri atas enam bagian, antara 

lain yaitu: 

a) C1 (Pengetahuan/Knowledge) 

Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam 

mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti 

pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, 

kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria 

serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan 

tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan 

selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan 

berdasarkan dengan hapalan saja. 

b) C2 (Pemahaman/Comprehension) 

Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai 

kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. 

Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu :  

- Translasi (kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk 

ke bentuk lain)  
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- Interpretasi (kemampuan menjelaskan materi)  

- Ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti). Di jenjang 

ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-

katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik 

prinsip maupun konsep. 

c) C3 (Penerapan/Application) 

Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan 

menerapkan informasi pada situasi nyata, dimana peserta didik 

mampu menerapkan pemahamannya dengan cara 

menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik 

dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia 

miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan 

sebelumnya. 

d) C4 (Analisis/Analysis) 

Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah 

kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-

komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa 

analisis bagian-bagian materi), analisis hubungan, dan analisis 

prinsip-prinsip organisasi.  

Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan 

informasi ke dalam beberapa bagian menemukan asumsi, dan 

membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan 

sebab akibat. 
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e) C5 (Sintesis/synthesis) 

Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan 

memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk 

membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat 

berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau 

kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak.  

Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan 

hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai 

ilmu dan pengetahuan. 

f) C6 (Evaluasi/Evaluation) 

Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan 

menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan 

kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu 

ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini seseorang 

dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman 

yang lebih baik, penerapan baru serta cara baru yang unik 

dalam analisis dan sintesis.  

Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi 

termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan 

kebijakan (Dimyati dan Mudjiono, 2002: 56). 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, 

nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan 
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suatu obyek dalam kegiatan belajar mengajar. Ranah afektif dibagi 

menjadi lima kategori, yaitu: 

1. Receiving/Attending/Penerimaan  

Kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang 

meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai dan 

keyakinan secara pasif. Hal ini dapat dicontohkan dengan 

sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik 

dengan seksama dimana mereka bersedia menerima nilai-nilai 

yang diajarkan kepada mereka dan mereka memiliki kemauan 

untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan 

nilai itu. 

2. Responding/Menanggapi  

Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan 

menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang dianut masyarakat. Menanggapi adalah suatu 

sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk 

mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan 

membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Hal ini 

dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat 

pada waktunya. 

3. Valuing/Penilaian  

Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, 

penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau 
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stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima 

nilai yang diajarkan akan tetapi berkemampuan pula untuk 

menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat 

dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar 

mengajar serta bertanggungjawab terhadap segala hal selama 

proses pembelajaran. 

4. Organization/Organisasi/Mengelola  

Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi 

sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah 

dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan 

menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan 

sains terhadap kehidupan manusia. 

5. Characterization/Karakteristik  

Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisais nilai 

menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini 

dicontohkan dengan bersedianya mengubah pendapat jika ada 

bukti yang tidak mendukung pendapatnya (Subagia, dkk, 2012: 

45-46). 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan 

melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan 
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gerak fisik (motorik) yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan 

kompleks, serta ekspresif dan interperatif. Kategori yang termasuk 

dalam ranah ini adalah:  

a. Meniru  

Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun 

belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan 

itu. 

b. Memanipulasi  

Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan 

suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa 

yang diajarkan.  

c. Pengalamiahan  

Kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan 

dimana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah 

menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang 

ditampilkan lebih meyakinkan.  

d. Artikulasi  

Kategori ini merupakan suatu tahap dimana seseorang 

dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks 

terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretative 

(Dimyati dan Mudjiono, 2022: 58). 
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11. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik berasal dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya 

(eksternal). Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena 

itu pengenalan guru terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa 

mencapai prestasi belajar yang seoptimal mungkin sesuai dengan 

kemampuan masing-masing.  

Mulyasa mengemukakan komponen-komponen yang terlibat 

dalam pembelajaran, dan berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah:  

1) Masukan mentah menunjukkan pada karakteristik individu yang 

mungkin dapat memudahkan atau justru menghambat proses 

pembelajaran.  

2) Masukan instrumental, menunjuk pada kualifikasi serta 

kelengkapan sarana yang diperlukan, seperti guru, metode, bahan, 

atau sumber dan program.  

3) Masukan lingkungan, yang menunjuk pada situasi, keadaan fisik 

dan suasana sekolah, serta hubungan dengan pengajar dan teman 

(Mulyasa, 2005: 90). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara 

lain yaitu: 
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a) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

individu yang belajar, yang meliputi faktor sosial, budaya, 

lingkungan fisik dan lingkungan spiritual atau keagamaan. 

1. Bahan atau hal yang dipelajari siswa 

Bahan yang dipelajari akan menentukan bagaimana proses 

belajar terjadi, bagaimana hasil yang dapat diharapkan, cara 

pembelajaran serta waktu yang digunakan. 

a. Faktor lingkungan 

1) Lingkungan alami: mencakup leadaan suhu, 

kelembaban, udara, dll. Kondisi alam juga 

berpengaruh dalam keberhasilan suatu pembelajaran. 

Hal ini bisa dilihat ketika seorang siswa belajar di 

pagi hari, dalam keadaan udara yang segar, sejuk, 

akan lebih baik hasilnya daripada belajar dalam 

kondisi udara yang sangat panas dan pengap. 

2) Lingkungan sosial: berwujud manusia maupun 

representasinya. Baik itu dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, maupun masyarakatnya (Hanifah dan 

Sahana, 2003: 24). 

3) Faktor keluarga: termasuk didalamnya yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa adalah 

cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota 
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keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan keluarga. 

4) Faktor sekolah: termasuk didalamnya antara lain 

adalah bentuk-bentuk masyarakat media massa (TV, 

radio, bioskop, dll), kegiatan siswa di masyarakat, 

teman bergaul baik sekolah ataupun diluar sekolah 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 10). 

5) Lingkungan budaya: adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian, dll.  

6) Lingkungan fisik: fasilitas rumah dan fasilitas belajar 

(Rusyan dkk, 1989: 35).  

7) Lingkungan spiritual dan keagamaan: seperti 

lingkungan yang taat beragama atau yang tidak taat 

beragama. 

b) Faktor Instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan 

pengaruhnya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor ini berfungsi sebagai sarana tercapainya tujuan 

yang telah dirancang dan berwujud perangkat keras (gedung 

sekolah, ruang belajar, alat praktikum, pediman belajar, kurikulum, 

dsb).  
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c) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam atau ada 

pada diri individu yang belajar, meliputi faktor fisiologis 

(jasmaniah), psikologi dan kelelahan. 

a) Kondisi fisiologis (jasmaniah): Kondisi fisik dan indera siswa 

yaitu faktor jasmaniah baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dari luar. Termasuk didalamnya adalah kesehatan 

dan cacat tubuh. 

b) Kondisi psikologis: yaitu faktor yang berifat  bawaan ataupun 

yang diperoleh, terdiri atas: 

1. Faktor intelektif, yang meliputi kecerdasan, bakat, dan 

prestasi yang dimiliki. 

2. Faktor non intelektif, yang meliputi unsur-unsur 

kepribadian tertentu, yaitu: sikap, kebiasaan, minat 

kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri. 

3. Faktor kelelahan, yaitu faktor yang berhubungan dengan 

kelelahan fisik dan kelelahan psikis (Slameto, 2002: 54). 

12. Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap Hasil Belajar 

Model pembelajaran menggunakan e-learning berakibat pada 

perubahan budaya belajar dalam konteks pembelajarannya. Setidaknya 

ada empat komponen penting dalam membangun budaya belajar dengan 

menggunakan e-learning di sekolah. Pertama, siswa dituntut secara 

mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai agar 
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siswa mampu mengarahkan, memotivasi, mengatur dirinya sendiri 

dalam pembelajaran. Kedua, guru mampu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, 

memahami belajar dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai dan yang keempat 

administrator yang kreatif serta penyiapan infrastruktur dalam 

memfasilitasi pembelajaran (Sutrisno, 2007: 1). 

Dalam penggunaan media pembelajaran e-learning terdapat 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, diantaranya: 

2. Kelebihan  

Lebih mudah untuk diserap dikarenakan menggunakan 

fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara 

ataupun video, jauh lebih efektif dalam pembiayaan, serta tidak 

terbatas waktu. 

3. Kelemahan  

Kurangnya interaksi antara pengajar dengan guru, tidak pada 

semua tempat dapat mengakases internet dengan lancer, kurangnya 

sumber daya manusia yang memahami internet, kurangnya 

penguasaan dalam menggunakan alat elektronik, serta peserta didik 

dapat merasa frustasi apabila tidak mengakses suatu materi 

pelajaran dikarenakan peralatan (software dan hardware) yang 

kurang memadai (Hariyadi dan Kansaa, 2021: 71). 
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Hasil belajar merupakan perubahan yang ada pada diri 

peserta didik baik tingkah laku ataupun lainnya yang muncul akibat 

dari adanya proses pembelajaran mencakup ranah kognitif, afektif 

dan juga psikomotor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses belajar diantaranya faktor jasmani dan psikologis yang 

terdapat pada diri individu peserta didik, faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor lingkungan.  

Sebagai seorang guru, haruslah dapat memahami tingkah 

laku dan karakteristik dari setiap individu siswanya agar dapat 

mencapai suatu pembelajaran yang berkualitas dan mendapatkan 

hasil belajar baik (Hariyadi dan Kansaa: 69). 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya Covid-19 mengharuskan pembelajaran di sekolah dilakukan 

secara daring atau pembelajaran jarak jauh, termasuk MAN Lumajang. 

Pembelajaran daring di MAN Lumajang dilakukan dengan menggunakan e-

learning. Adapun platform e-learning yang digunakan yaitu e-learning 

Madrasah.  

Pembelajaran jarak jauh menggunakan e-learning mempunyai 

beberapa kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Adapun 

kelebihannya antara lain yaitu  fleksibilitas tempat dan waktu, independent 

Pembelajaran Daring Karena 

Covid-19 

Pembelajaran menggunakan 

E-Learning 

Kelebihan Kekurangan 

1. Fleksibilitas tempat dan 

waktu 

2. Independent Learning 

3. Standarisasi pengajaran 

4. Efektivitas pengajaran 

5. Kecepatan distribusi 

6. Ketersediaan On-demand 

7. Otomatisasi proses 

administrasi 

1. Kurangnya interaksi 

antara siswa dan guru 

2. Pengajar dituntut 

menguasai strategi, 

dan metode 

pembelajaran TIK 

3. Proses pembelajaran 

cenderung ke arah 

pelatihan 

4. Tidak semua peserta 

didik dapat 

memanfaatkan 

internet 
Hasil Belajar 
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learning, standarisasi pengajaran, efektivitas pengajaran, kecepatan 

distribusi, ketersediaan on-demand, dan otomatisasi proses administrasi. 

Adapun kekurangannya antara lain yaitu, kurangnya interaksi antara siswa 

dan guru, pengajar dituntut menguasai strategi, dan metode pembelajaran 

TIK, dan proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan.  

Beberapa kelebihan dan kekurangan e-learning tersebut bisa 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya yang maksimal antara guru dan siswa untuk mencapai pembelajaran 

yang baik dan maksimal untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal 

pula. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Siyoto dan Sodik, 2015: 17). 

Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah asosiatif, sebab penelitian ini 

dirancang untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen 

(penggunaan e-learning) terhadap variabel dependen (hasil belajar). Hal 

tersebut sesuai dengan definisi penelitian asosiatif yang dikemukakan oleh 

Ma’ruf Abdullah, penelitian asosiatif merupakan penelitian untuk 

mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih 

(Abdullah, 2015: 123). 

Dengan demikian, nantinya dapat diketahui dari data yang diperoleh 

yang telah dianalisis mengenai seberapa besar variabel independen 

(penggunaan e-learning) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

(hasil belajar) yang ditunjukkan dengan angka-angka mengingat penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif. 
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B. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013 : 32), subyek penelitian merupakan suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Penelitian ada dua macam yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah 

penelitian yang melibatkan keseluruhan anggota populasi. Sampling adalah 

penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi (Nuryadi dkk, 

2017: 8). 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2013: 117). Populasi penelitian 

ini yaitu seluruh siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021. Adapun kelas XI IPA di MAN Lumajang terdiri dari lima 

kelas sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Kelas XI IPA di MAN Lumajang  

Kelas Jumlah Siswa 

XI IPA I 21 orang 

XI IPA II 25 orang 

XI IPA III 26 orang 

XI IPA IV 27 orang 

XI IPA V 25 orang 

Jumlah Total 124 orang 

 

2. Sampel 

Suharsimi Arikunto mengatakan penentuan sampel apabila 

subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua selanjutnya jika 
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subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20- 25% dan juga 

bisa lebih (Arikunto, 2010 : 174). 

Teknik penyampelan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Stratified Random Sampling. Pada penyampelan jenis ini, anggota 

populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya. Kemudian dipilih 

sampel yang mewakili masing-masing strata (Retnawati, 2017 : 03).   

Dikarenakan kelas XI IPA di MAN Lumajang terdiri dari 5 kelas, 

maka setiap kelas harus terwakili dalam sampel dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

1 XI IPA I 21 orang 11 orang 

2 XI IPA II 25 orang 11 orang 

3 XI IPA III 26 orang 11 orang 

4 XI IPA IV 27 orang 11 orang 

5 XI IPA V 25 orang 11 orang 

Total Jumlah Siswa 124 orang 55 orang 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sebanyak 55 orang atau sebanyak 68% dari jumlah populasi. 

C. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data  

       Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai, 

adalah :  

a. Angket  

       Angket digunakan untuk mengetahui penggunaan e-learning. 

Metode ini digunakan untuk penelitian dengan cara mengirimkan 

daftar pertanyaan pada orang yang sengaja diminta memberikan 
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jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik berupa pendapat, 

keyakinan, tanggapan maupun untuk menceritakan tentang dirinya 

atau keadaan orang lain.  

b. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan cara mempelajari catatan-catatan yang sudah ada dan 

digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari 

angket. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa berupa nilai UAS semester ganjil 

mata pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun 

ajaran 2020/2021. 

c. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. Wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti adalah menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam 

tahap ini, wawancara akan dilakukan kepada guru Biologi kelas XI 

IPA MAN Lumajang sebagai narasumber. 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

       Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan daftar isian 

angket. Angket ini digunakan memperoleh informasi secara tertulis yang 

berkaitan dengan hubungan penggunaan e-learning terhadap hasil 

belajar Biologi siswa kelas XI IPA di MAN Lumajang. Angket dalam 

penelitian ini yaitu angket penggunaan e-learning. Angket yang akan 

digunakan mengadopsi dari skripsi Siti Shofiyah tahun 2011 yang hasil 

validitas nya dari tujuh belas butir instrument terdapat satu butir 

dihilangkan karena memiliki nilai r lebih kecil dari 0,284 dan hasil 

reliabilitasnya yaitu 0,732.  

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Skala Likert. Skala 

Likert merupakan kumpulan beberapa butir atau pernyataan sebagai 

indikator-indikator pengukuran dari suatu dimensi konseptual tertentu. 

Butir-butir skala Likert terbentuk melalui skor variabel komposit dari 

empat atau lebih Likert-type items. Skala Likert ini terdiri atas sejumlah 

pernyataan deklaratif yang diberikan kepada responden untuk 

menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-

pernyataan tersebut. Umumnya, terdapat skala Likert 1 – 5 (Sangat tidak 

setuju, tidak setuju, tidak menentukan setuju atau tidak setuju/ 

undecided/netral/unsure), setuju, dan sangat setuju). Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut harus diberi skor. Pemberian 

skor dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Skala Likert 

Jika Pernyataan/ 

Pertanyaan Positif (+) 
Skor 

Jika Pernyataan/ 

Pertanyaan Negatif (-) 
Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

5 

Sumber : Hermawan, 2018. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Penggunaan E-Learning 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Nomor 

Soal 

 

 

 

Penggunaan 

E-Learning 

Pengetahuan 

tentang E-

Learning 

Penerapan E-

Learning 

1, 2 

Karakteristik E-

Learning 

Interaktivitas 3 

Kemandirian  4, 5 

Aksesibilitas  6, 7 

Pengayaan  8, 9 

Kemudahan 

berkomunikasi 

10 

Kelebihan E-

Learning 

Kemudahan 

memperoleh bahan 

ajar 

11, 12 

Kemudahan me-

review pelajaran 

13 

Siswa menjadi aktif 

dan mandiri 

14 

Kelemahan E-

Learning 

Interaksi Berkurang 15 

Sumber : Skripsi Shofiyah, 2016. 

 

1) Pengujian Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel 

penelitian. Baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh 
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validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen mempermasalahkan 

sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak 

diukur, sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu 

pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya. Instrumen 

dikatakan valid saat dapat mengungkap data dari variabel secara tepat 

tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Instrumen 

dikatakan reliabel saat dapat mengungkapkan data yang bisa 

dipercaya (Arikunto, 2010: 66). 

a) Uji Validitas Instrumen 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa (variabel) yang seharusnya diukur. Oleh karena itu, suatu 

butir pertanyaan dalam instrumen dapat dikatakan valid jika 

memiliki hubungan yang signifikan dengan konstruknya 

(variabel). Pengujian validitas instrumen berbentuk kuesioner atau 

angket menggunakan Product Moment yaitu penghitungan 

koefisien korelasi antara skor butir kuesioner dengan skor total 

instrumen dengan menggunakan rumus:  

     
 (∑  )  (∑ )(∑ )

√[  (∑  ) (∑ )
 
] [ (∑  ) (∑  )]

 

Keterangan : 

    = Nilai korelasi (r hitung) 

  = jumlah responden 

∑   = jumlah hasil perkalian skor x dan y 
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∑  = jumlah seluruh skor x 

∑  = jumlah seluruh skor y 

∑   = jumlah seluruh skor x
2 

∑   = jumlah seluruh skor y
2 

(∑ )  = jumlah seluruh skor (∑ )  

(∑ )  = jumlah seluruh skor (∑ )  (Anandha dan Fadhli, 2018: 

120). 

Pedomannya adalah nilai r hitung harus lebih besar (>) dari 

nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% dan N sebanyak sampel 

uji (biasanya 30 sampel). Instrumen yang valid pada suatu waktu, 

belum tentu konsisten dalam menghasilkan data penelitian 

(reliabel) untuk itu instrumen juga perlu diuji reliabilitasnya 

(Hermawan, 2018: 56).  

Untuk mempermudah melakukan uji validitas instrumen pada 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan program IBM SPSS 

Statistics 21. 

b) Uji Reliabilitas Instrumen 

       Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh 

suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, besarnya koefisien 

reliabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin 

tinggi angka reliabilitas berarti semakin konsisten hasil 

pengukuran, akan tetapi secara empiris koefisien reliabilitas yang 

mencapai angka 1 sangat jarang dijumpai (Khumaedi, 2012: 26). 
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Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alfa 

Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alfa Cronbach 

dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih 

dari 1. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, 

angket, atau kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas Alfa 

Cronbach adalah sebagai berikut: 

    
 

(   ) {   
∑   

 

  
 }

 

   = koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

  = jumlah item soal 

∑   
  = jumlah varians skor tiap item  

  
  = varians total  

       Jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach telah dihitung (ri), 

nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien 

reliabilitas Alfa Cronbach untuk instrumen yang reliabel. 

Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Alfa 

Cronbach lebih dari 0,70 (ri > 0,70) dan koefisien reliabilitas Alfa 

Cronbach, tidak boleh lebih dari 0,90 (ri < 0,90).  

Jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach kurang dari 0,70 (ri 

< 0,70), disarankan untuk merevisi atau menghilangkan item soal 

yang memiliki korelasi yang rendah. Cara mudah menentukan 

item soal tersebut adalah dengan bantuan program di komputer. 

Jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach lebih dari 0,90 (ri > 
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0,90), mereka pun memiliki saran. Mereka menyarankan untuk 

mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama meskipun 

dalam bentuk kalimat yang berbeda (Yusup, 2018: 21-22). 

Pada penelitian ini peneliti mengadopsi kuisioner dari skripsi 

Siti Shofiyah (2016) yang sudah di uji validitas dan 

realiabilitasnya sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel E-Learning 

No Kuisioner R Hitung R Tabel Keterangan 

1 0.388 0,284 Valid 

2 0.568 0,284 Valid 

3 0.407 0,284 Valid 

4 0.589 0,284 Valid 

5 0.494 0,284 Valid 

6 0.744 0,284 Valid 

7 0.661 0,284 Valid 

8 0.581 0,284 Valid 

9 0.550 0,284 Valid 

10 0.457 0,284 Valid 

11 0.504 0,284 Valid 

12 0.629 0,284 Valid 

13 0.513 0,284 Valid 

14 0.551 0,284 Valid 

15 0.371 0,284 Valid 

16 0.220 0,284 Tidak Valid 

Reliabilitas 0.732 Reliabel 

Sumber : Shofiyah, 2016. 

       Berdasarkan tabel 3.4 diatas telah diperoleh hasil uji validitas 

yang menunjukkan bahwa terdapat 1 butir pernyataan dari 16 

pernyataan kuisioner yang tidak valid karena koefisien 

korelasinya < 0.284, yaitu pernyataan nomor 16 dengan Rhitung 

sebesar 0.220 < Rtabel sebesar 0,284, sehingga peneliti 

berkeputusan untuk tidak menggunakan pernyataan tersebut 
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dalam penelitian. Sedangkan hasil uji reliabilitas dari kuisioner ini 

diperoleh hasil Rhitung sebesar 0,732 > Rtabel sebesar 0,284, 

sehingga dinyatakan reliabel.. 

Kuisioner yang telah dinyatakan valid dan reliabel tersebut 

akan digunakan dalam penelitian skripsi ini sebanyak 15 

pernyataan.  

 

D. Analisis Data  

       Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis 

data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, 

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, 

akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak 

dilakukan (Siyoto dan Sodik, 2015: 109). 

Dalam tahap analisa data ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari 

pengumpulan penelitian yang akan diolah menggunakan metode kuantitatif. 

Untuk lebih memahamkan tahapan analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode statistik. Metode statistik adalah 

prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian analisis dan 
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penafsiran data. Metode statistika digolongkan menjadi dua yaitu Metode 

Statistika Deskriptif dan Metode Statistika Inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

       Statistika deskriptif atau statistika deduktif adalah statistika yang 

tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau 

mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka, agar 

dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas, mengenai 

keadaan, peristiwa atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian 

atau makna tertentu. Dengan kata lain, statistika deskriptif ini hanya 

menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang 

dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data (baik itu data sampel 

maupun data populasi), tanpa melakukan generalisasi (yaitu menarik 

suatu kesimpulan umum berdasarkan informasi data sampel yang 

dikenakan kepada populasi induknya) (Wirawan, 2016: 4). 

Statistika Deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa 

menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini 

dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun 

diagram, penentuan rata-rata (mean), modus, median, rentang serta 

simpangan baku (Asena, 2018: 9).  

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan kelas 

interval, frekuensi, kategori, dan persentase. Ada lima kategori yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan keadaan hasil 
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penelitian dari sampel yang diolah, mulai dari kategori sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Penetapan kriteria skor 

masing-masing variabel tersebut sebagai berikut:  

1. Angket penggunaan E-Learning. Jumlah item 15 soal, untuk skor 

tertinggi yang diperoleh adalah jumlah item dikalikan dengan skor 

tertinggi yaitu 15 x 5 = 75 dan skor terendah yaitu 15 x 1 = 15. 

2. Hasil belajar Biologi. Skor tertinggi yang diperoleh adalah 100 dan 

skor terendah yang diperoleh yaitu 0. 

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.6 

Tingkat Pencapaian Skor pada Variabel Penggunaan E-Learning 

Tingkat Pencapaian Skor Kategori 

64 – 75 Sangat Tinggi 

52 – 63 Tinggi 

40 – 51 Sedang 

28 – 39 Rendah 

15 – 27 Sangat Rendah 

Sumber : Data diolah 

Tabel 3.7 

Tingkat Pencapaian Skor pada Variabel Hasil Belajar 

Tingkat Pencapaian Skor Kategori 

80 – 100 Sangat Tinggi 

60 – 79 Tinggi  

40 – 59 Sedang  

20 – 39 Rendah 

0 – 19 Sangat Rendah 

Sumber : Data diolah 

 

2. Statistik Inferensial 

       Statistika inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau 

cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba 
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menarik kesimpulan yang bersifat umum, dari sekumpulan data yang 

telah disusun dan diolah. Statistika Inferensial mempunyai tujuan untuk 

penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan dilakukan suatu 

dugaan yang diperoleh dari statistika deskriptif (Sudijono, 2008: 5). 

       Statistik inferensial yang bertujuan melakukan generalisasi 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu statistik parametrik dan statistik 

non parametrik. Statistik parametrik adalah teknik analisis data yang 

menghendaki asumsi atau pengujian karakteristik populasi, seperti 

normalitas distribusi, dan homogenitas data. Sedangkan statistik non 

parametrik adalah teknik analisis data kuantitatif yang tidak 

menghendaki pengujian karakteristik populasi (tidak 

mempermasalahkan parameternya). 

Penggunaan statistik parametrik dan non parametrik tergantung 

pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametrik 

memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam 

penggunaan salah satu instrumen mengharuskan data dua kelompok atau 

lebih yang diuji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi 

linieritas. Statistik non parametrik tidak menuntut terpenuhi banyak 

asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi 

normal (Sugiyono, 2004: 67). 

Dalam analisis data menggunakan teknik statistik parametrik ada 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain 
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data harus berdistribusi normal, dan data dalam variabel-variabel yang 

akan dianalisis bersifat homogen. Maka, sebelum dilakukan analisis 

statistik parametrik harus terpenuhinya prasyarat tersebut dengan 

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas (Budianto, 2017: 189). 

1) Uji Prasyarat Analisis Data 

a) Uji Normalitas 

       Uji normalitas adalah cara untuk menetapkan apakah 

distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap 

berasal dari populasi tertentu dengan distribusi normal. 

(Budianto, 2017: 190). Uji normalitas merupakan salah satu 

syarat dalam uji asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat, khususnya terkait 

dengan analisis yang bersifat peramalan, misalnya analisis 

regresi (Hermawan, 2018: 76).  

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 

Liliefors (L0). Diawali dengan penentuan taraf sigifikansi, yaitu 

pada taraf signifikasi 5% (0,05) dengan hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut :  

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.  

Dengan kriteria pengujian : 

Jika L hitung < L tabel terima H0, dan  
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Jika L hitung > L tabel tolak H0 (Nuryadi dkk, 2017: 81). 

       Salah satu metode uji normalitas data adalah dengan 

menggunakan teori atau rumus Kolmogorov-Smirnov. Dasar 

dalam pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov sebagai berikut :  

“Jika suatu nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data 

tersebut dapat dikatakan bersdistribusi normal. Sebaliknya jika 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data dapat dikatakan 

tidak normal.” (Hermawan, 2018: 68).  

b) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan alat uji model regresi 

untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi masalah heterokedastisitas.  

Untuk mengetahui terjadinya heterokedastisitas yaitu 

dengan cara melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Apabila titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas.  
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2. Apabila titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

pada model regresi yang digunakan (Perdana K, 2016: 47). 

c) Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk 

mengetahui adanya korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Deteksi 

autokorelasi dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson.  

        Deteksi Autokorelasi Positif:  

1) Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif  

2) Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif  

3) Jika dL < d < dU maka pengujian tidak ada kesimpulan yang 

pasti  

       Deteksi Autokorelasi Negatif:  

a) Jika (4-d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif  

b) Jika (4-d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif  

c) Jika dL < (4-d) < dU maka pengujian tidak ada kesimpulan 

yang pasti  
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Keterangan:  

d = Nilai Durbin-Watson  

dL = Batas bawah DW  

dU = Batas atas DW (Perdana K, 2016: 47). 

 

2) Teknik Analisis Data 

       Ditinjau dari tujuan penelitian analisis data kuantitatif dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu analisis data bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel, dan analisis data yang 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok sampel atau 

lebih. Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis 

korelasi dan regresi, sedangkan untuk mengetahui perbedaan dua 

kelompok sampel atau lebih digunakan analisis komparasi.  

       Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis regresi linier 

sederhana. Maka persamaan yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut : 

        

Keterangan :  

  = konstanta (nilai Y apabila X = 0) 

b = koefisien regresi (taksiran perubahan nilai Y apabila X berubah 

nilai satu unit) 

Y = variabel yang lainnya dipengaruhi variabel lain (depenpent 

variable) 
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X = variabel yang mempengaruhi nilai variabel lain (independent 

variable) (Nuryadi dkk, 2017: 133). 

Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi, bukanlah 

menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan 

atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas X terjadap 

variabel terikat Y. Nilai b yang positif menyatakan bahwa variabel 

bebas X berpengaruh positif terhadap nilai variabel terikat Y. 

Sedangkan nilai b yang negatif (b dengan tanda negatif) menyatakan 

bahwa variabel bebas X berpengaruh negatif terhadap nilai variabel 

terikat Y (Wirawan, 2016: 228). 

Maka apabila nilai b positif, berarti menunjukkan bahwa 

penggunaan E-Learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI IPA di MAN Lumajang. Sedangkan apabila nilai b 

negative, berarti menunjukkan bahwa penggunaan E-Learning 

berpengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA di 

MAN Lumajang.  

Adapun kriteria pengujian nilai Thitung dan Ttabel sebagai berikut : 

- Apabila Thitung < Ttabel maka H0 diterima, H1 ditolak 

- Apabila Thitung > Ttabel maka H0 ditolak, H1 diterima (Yuliara, 

2016 : 7).  

- Bila nilai signifikansi t < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen.  
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- Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka H0 diterima, artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

- Apabila nilai signifikansi t < 0.05, maka H1 diterima, artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen (Hermawan, 2018: 79). 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Profil Madrasah MAN Lumajang 

Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lumajang 

Status   : Terakreditasi A 

Telepon   : (0334) 882987 

Alamat   : Jl. Citandui No. 75 Rogotrunan 

Kecamatan   : Lumajang 

Kabupaten   : Lumajang 

Kode Pos   : 67316 

Tahun Berdiri  : 1991 

Website   : https://manlumajang.sch.id/  

E-mail   : manlumajang@ymail.com 

Program yang diselenggarakan: IPA, IPS, KEAGAMAAN 

Waktu Belajar  : 06.45 s/d 14.00 

2. Identitas Kepala Madrasah 

Nama Kepala Madrasah  : Edi Nanang Sofyan Hadi, S.Ag, M.Pd.  

NIP     : 197504072001121003 

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 07 Februari 1975 

Pendidikan    :  

- S1 Pendidikan Agama Islam STAIN Jember Lulus Tahun 1999  

https://manlumajang.sch.id/
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- S2 Managemen IPS Universitas Kanjuruhan  Malang Lulus Tahun 

2007 

3. Visi dan Misi MAN Lumajang 

a. Visi MAN Lumajang 

       Terwujudnya Insan Yang Bertaqwa, Cerdas, Terampil dan 

Berbudaya Lingkungan 

b. Misi MAN Lumajang 

a. Menumbuhkan sikap dan amliyah keagamaan berdasarkan 

nlai-nilai rahmatan lil alamin. 

b. Menumbuhkembangkan semangat prestasi akademik dan non 

akademik peserta didik yang peduli lingkungan dan berbudaya 

IT. 

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan terhadap 

peserta didik melalui pembelajaran berbasis teknologi. 

d. Mendorong dan membantu peserta didik untuk menggali 

potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal 

dengan memanfatkan IT. 

e. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap 

permasalahan sosial kemasyarakatan dan perkembangan IT. 

3. Tujuan Madrasah 

       Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Lumajang dalam 

menyelenggarakan pendidikan adalah : 
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a) Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki prestasi 

akademik tinggi 

b) Menjadikan Madrasah Aliyah Negeri Lumajang sebagai 

Madrasah rujukan 

c) Meningkatkan prestasi non akademik dengan mengembangkan 

potensi, minat, dan bakat siswa 

d) Mewujudkan lulusan yang taat beribadah serta berakhlaqul 

karimah 

 

B. Penyajian Data 

       Pada bagian ini dijelaskan distribusi jawaban responden terhadap 

variabel-variabel penelitian. 

1. Penggunaan E-Learning 

Pada penelitian ini penggunaan e-learning dapat diukur dengan 

10 indikator, kemudian dibuat menjadi pernyataan yang diukur 

dengan skor 1 sampai 5, hal tersebut sesuai dengan alternatif jawaban 

pada instrumen penelitian ini. Berdasarkan data tersebut, panjang 

kelas interval dapat ditentukan melalui selisih nilai skor tertinggi 

dikurangi skor terendah dan ditambah dengan 1, hasilnya dibagi 

dengan banyak kelas interval. Perhitungan panjang kelas interval 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Panjang kelas interval = 
(          )  

 
  

= 
(     )  

 
 = 

  

 
 = 12,2 
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       Data tentang penggunaan E-Learning yang berhasil dikumpulkan 

dari responden sebanyak 55 siswa. Hasil analisis frekuensi disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi E-Learning 

No Skor  Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 67 – 75 3 6% Sangat Tinggi 

2 54 – 66 31 56% Tinggi 

3 41 – 53 19 34% Sedang 

4 28 – 40 1 2% Rendah 

5 15 – 27 1 2% Sangat Rendah 

Jumlah 55 100 % - 

Rata-Rata 54.56364 

Standar Deviasi 8.022569 

Median 56 

Modus 57 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa penggunaan e-

learning yang termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 3 atau 

6%, kategori tinggi sebesar 31 atau 56%, kategori sedang sebesar 19 

atau 34%, kategori rendah sebesar 1 atau 2%, kategori rendah 

sebesar 1 atau 2%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penggunaan e-

learning pada siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021 dinyatakan dalam kategori tinggi. 
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2. Variabel Hasil Belajar 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 

No Skor Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1 80 – 100 26 47% Sangat Tinggi 

2 60 – 79 29 53% Tinggi  

3 40 – 59 - - Sedang  

4 20 – 39 - - Rendah 

5 0 – 19 - - Sangat Rendah 

Jumlah 55 100 % - 

Rata-Rata 80.4 

Standar Deviasi 7.148167 

Median 79 

Modus 75 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa hasil belajar mata 

pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 26 

atau 47%, dan kategori tinggi sebesar 29 atau 53%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mata pelajaran 

Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang tahun ajaran 2020/2021 

dinyatakan dalam kategori tinggi. 

 

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

Jumlah Sampel Taraf Signifikansi KS Hitung 

55 0.05 0.106 

Kesimpulan Berdistribusi Normal 
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Dari hasil yang didapatkan, dapat diketahui bahwa variabel 

E-Learning (X) dan variabel hasil belajar Biologi (Y) semuanya 

berdistribusi normal karena hasilnya > 0.05 yaitu 0.106. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil yang didapatkan, dapat diketahui bahwa titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

Jumlah Sampel 55 

Nilai Durbin-Watson 1.347 

Taraf Signifikansi 0.05 

Dl 1.5276 

dU 1.6014 

4-dU 2.3986 

4-dL 2.4724 

Kesimpulan Durbin Watson < dL 
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Berdasarkan hasil di atas, didapatkan nilai Durbin – Watson 

sebesar 1.347. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel 

Durbin - Watson yang menggunakan signifikansi 5%, dengan 

jumlah sampel 55 (n) dan jumlah variabel independen k = 1. 

Sehingga didapatkan nilai tabel dL = 1.5276, dU = 1.6014, 4-dU 

= 2.3986, 4-dL = 2.4724.  

Dengan melihat nilai Durbin Watson < dL yaitu 1.347 < 

1.5276, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi 

positif. 

 

2. Uji Regresi Linier Sederhana 

Tabel 4.6 

Uji Regresi Linier Sederhana 

Jumlah 

Sampel 

Konstanta Koefisien E-

Learning 

Thitung Signifikansi 

46 81.238 -0.015 -0.126 0.901 

Variabel dependen pada regresi ini adalah hasil belajar (Y) 

sedangkan variabel bebasnya adalah penggunaan e-learning (X). 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y = 81.238 + (-0.015)X 

Persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan : 

a. Konstanta sebesar 81.238 berarti bahwa jika variabel penggunaan 

e-learning sama dengan 0, maka hasil belajar siswa kelas XI IPA 

MAN Lumajang akan menjadi sebesar 81.238. 
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b. Koefisien e-learning sebesar (-0.015) berarti e-learning 

mempengaruhi hasil belajar sebesar -1.5% atau berpengaruh 

negatif yang artinya jika faktor e-learning mengalami kenaikan 1 

poin, maka akan menyebabkan penurunan hasil belajar mata 

pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang yaitu 

sebesar -1.5%. 

c. Diperoleh thitung sebesar (-0.126) dengan signifikansi 0.901 

sedangkan nilai ttabel untuk n = 55 sebesar 2.00575, melalui 

perhitungan sebagai berikut: 

Ttabel = (α/2; n-k) = 0.05/2 ; 55-2) = (0.025 ; 53) = 2.00575 

Diperoleh thitung (-0.126) < ttabel (2.00575) dan nilai signifikansi 

(0.901) > (0.05) yang artinya bahwa H0 diterima, maka 

penggunaan e-learning tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas XI IPA 

MAN Lumajang. 

 

D. Pembahasan 

1. Penggunaan E-Learning di MAN Lumajang 

Sebelum adanya masa pandemi seperti saat ini, pembelajaran 

menggunakan e-learning di MAN Lumajang memang sudah 

diterapkan. Akan tetapi, pembelajaran menggunakan e-learning 

tersebut dilakukan secara blanded learning yang dikombinasikan 

dengan pembelajaran konvensional.      
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Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, frekuensi 

penggunaan e-learning di MAN Lumajang dinyatakan dalam 

kategori tinggi yaitu sebesar 56%. Penggunaan e-learning menjadi 

meningkat dalam kategori tinggi karena proses pembelajaran selama 

pandemi di MAN Lumajang memang menggunakan e-learning yaitu 

E-Learning Madrasah MAN Lumajang.  

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 

Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MenKes/4242/2021, Nomor 440-717 

Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), salah satu ketetapannya 

menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran jarak jauh. 

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran e-learning di MAN 

Lumajang pada semester Ganjil tahun ajaran 2020/2021 dilakukan 

secara penuh di semua mata pelajaran, salah satunya adalah Biologi. 

Platform E-Learning Madrasah MAN Lumajang telah dilengkapi 

dengan beberapa menu aplikasi didalamnya, diantaranya yaitu forum 

madrasah, video conference, rencana pembelajaran (RPP), standar 

kompetensi (KI/KD), bahan ajar, whatsapp blast, dan menu aplikasi 

lainnya. 
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E-learning madrasah juga menyediakan menu bagi guru untuk 

membagikan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Guru bisa membuat kelas sebanyak kelas yang diampu oleh guru 

tersebut, baik itu guru mata pelajaran, guru kelas ataupun guru 

bimbingan konseling. Guru bahkan bisa membuat kelas online yang 

menyediakan buku-buku elektronik yang bisa diakses peserta didik 

kapan saja dan dimana saja mereka berada. Sehingga peserta didik 

tetap bisa melaksanakan kegiatan literasi dengan baik. Penggunaan e-

learning akan memudahkan pendidik dan peserta didik, karena semua 

sudah terstruktur dengan baik (Hikmah, 2020: 75).  

Meskipun begitu, pembelajaran secara online menggunakan e-

learning ini tidak bisa dikatakan maksimal. Karena mata pelajaran 

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang metode 

pembelajarannya tidak hanya cukup pada teori saja, akan tetapi juga 

perlu adanya eksperimen atau praktikum di beberapa materi. 

Eksperimen atau praktikum tersebut perlu dilakukan dengan adanya 

interaksi antara siswa dan guru secara langsung. Jadi, apabila 

pembelajaran hanya dilaksanakan melalui platform e-learning saja, 

pemahaman siswa dan proses pembelajaran akan menjadi kurang 

maksimal.   

Oleh karena itu, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam 

penggunaan media e-learning apa saja yang akan digunakan supaya 
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peserta didik tidak cepat merasa bosan, serta penggunaan media 

pembelajaran e-learning ini dapat digunakan dengan maksimal.  

2. Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap Hasil Belajar 

Biologi 

Hasil analisis data yang dilakukan menyatakan bahwa e-

learning berpengaruh negatif signifikan terhadap hasil belajar mata 

pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang. Hal ini berarti 

e-learning tidak dapat menyebabkan meningkatnya hasil belajar mata 

pelajaran Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang dan bisa 

menyebabkan penurunan hasil belajar mata pelajaran Biologi siswa 

kelas XI IPA MAN Lumajang yaitu sebesar -1.5%.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa 

e-learning tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang tahun ajaran 

2020/2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh yaitu 

thitung (-0.126) < ttabel (2.00575) dan nilai signifikansi (0.901) > (0.05) 

yang artinya bahwa H0 diterima, maka penggunaan e-learning tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar Biologi 

siswa kelas XI IPA MAN Lumajang. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Shofiyah, 2016) menyimpulkan 

bahwa e-learning tidak berpengaruh positif signifikan terhadap hasil 

belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 3 Kepanjen 

Malang. Artinya e-learning tidak dapat menyebabkan meningkatnya 
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hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 3 Kepanjen 

Malang (Shofiyah, 2016 : 80). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor 

e-learning yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Karena e-

learning masih bersifat sederhana, ketersediaan materi Biologi yang 

terbatas, pembelajaran masih berpusat pada guru dan faktor lain di 

luar e-learning yang mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya 

adalah faktor sosial, budaya, lingkungan fisik dan lingkungan 

spiritual atau keagamaan dll. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi performa e-learning perlu 

memperhatikan tiga dimensi yang menjadi fokus yaitu dari sisi siswa, 

institusi, dan sistem e-learning itu sendiri. Seperti pembelajaran 

konvensional, motivasi dan disiplin diri dari siswa tetap merupakan 

elemen terpenting dari keberhasilan maupun kesuksesan dalam 

proses e-learning. Bahkan faktor-faktor lingkungan seperti kondisi 

pekerjaan dan fasilitas yang sering dianggap penting dalam performa 

e-learning justru tidak memiliki peran yang terlalu signifikan 

(Hariyadi dan Kansaa, 2021: 65).  

Jadi, faktor utama keberhasilan proses e-learning tergantung 

pada motivasi dan disiplin diri pada siswa. Penggunaan e-learning 

dapat diukur dari perilaku yang merupakan kebiasaan dalam 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran 

sehari-hari. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat 
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mencakup pola interaksi antara guru dan siswa, pemanfaatan 

tekonologi sebagai sumber belajar, dan penggunaan teknologi 

sebagai alat bantu.  

E-learning merupakan aplikasi teknologi informasi dan 

komunikasi bersifat pragmatis yang memerlukan dukungan 

infrastruktur dan superstruktur lain yang terkait dengan lembaga 

pendidikan dan guru maupun siswa. Oleh karena itu, keberhasilan 

penggunaan e-learning dipengaruhi juga fasilitas teknologi informasi 

dan komunikasi yang dibutuhkan untuk mengakses fasilitas internet, 

seperti menyediakan fasilitas kuota internet, laptop dan note-book.  

Siti Shofiyah dalam skripsinya juga mengatakan bahwa 

penggunaan e-learning juga bisa mengalami kegagalan. Kegagalan 

tersebut antara lain disebabkan salahnya penerapan pendekatan dalam 

pembelajaran, yaitu tidak menerapkan pendekatan pembelajaran 

berpusat pada siswa (student centered learning) melainkan 

pengajaran berpusat pada guru (teacher centered learning). 

Pendekatan pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered 

learning) kurang tepat diterapkan dalam e-learning karena guru lebih 

mendominasi pembelajaran dan siswa sangat tergantung pada guru. 

Akibatnya siswa menjadi pasif dan mengalami kesulitan untuk 

mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri (Shofiyah, 2016 

: 91). 
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E-learning akan berhasil dengan baik, apabila guru dan siswa 

memiliki kemauan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi 

dan komunikasi tersebut untuk memaksimalkan proses pembelajaran 

dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan dan hasil 

penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan hasil dari 

penelitian sebagai berikut: 

1. Frekuensi penggunaan e-learning di MAN Lumajang dinyatakan dalam 

kategori tinggi selama masa pandemi Covid-19. 

2. Penggunaan e-learning tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar Biologi siswa kelas XI IPA MAN Lumajang, yang 

artinya bahwa e-learning tidak dapat menyebabkan peningkatan hasil 

belajar Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang. 

 

B. Saran-Saran 

       Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berikut 

ini penulis uraikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dalam 

rangka mengoptimalkan e-learning agar hasil belajar siswa menjadi semakin 

baik atau meningkat.  

1. Bagi Siswa  

       Para siswa diharapakan menggunakan e-learning sebagai sumber 

dan media dalam proses pembelajaran secara baik dan benar, serta dapat 
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menjadikan e-learning sebagai faktor pendorong dan penyemangat dalam 

belajar sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal.  

2. Bagi Guru  

Para guru diharapkan lebih aktif dalam menggunakan e-learning 

dengan memberikan materi yang lebih baik lagi dan mudah dipahami 

oleh siswa.  

3. Bagi MAN Lumajang  

Diharapkan mampu meningkatkan fasilitas yang dapat menunjang 

proses pembelajaran menggunakan E-Learning Madrasah seperti 

menambahkan fitur-fitur yang semakin lengkap, terbaik dan menarik, 

meningkatkan kompetensi guru serta kebijakan yang berkenaan dengan 

proses pembelajaran. 

4. Kepada Penelitian Selanjutnya 

Peneliti mengharapkan kekurangan yang terdapat dalam penelitian 

ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, seperti menambah 

variabel bebas atau mengganti variabel terikat dengan variabel yang lebih 

berkaitan dengan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. 
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Lampiran 1 : Angket Penelitian 

INSTRUMEN PENGGUNAAN E-LEARNING KELAS XI IPA I MAN 

LUMAJANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

A. Biodata Responden 

Nama                :    

Kelas/Semester : 

Jenis Kelamin   : P/L 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Baca petunjuk angket ini dengan cermat 

2. Isilah identitas anda terlebih dahulu pada tempat yang telah disediakan 

3. Beri tanda check (√) pada kolom jawaban 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

STS = Sangat Tidak Setuju 

4. Berilah jawaban sesuai dengan yang anda alami saat ini 

5. Sebelum memberi jawaban, baca dan pahami pernyataan yang ada 

6. Selamat mengerjakan 

C. Pernyataan 

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya menggunakan internet sebagai 

sumber belajar 
     

2 Saya menggunakan E-Learning untuk 

pelengkap dalam pembelajaran 
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3 Saya berkomunikasi dengan guru atau 

teman-teman terkait pelajaran 

menggunakan koneksi internet 

     

4 Saya dapat belajar mandiri dengan 

menggunakan E-Learning 
     

5 Saya membaca materi pelajaran sebelum 

guru menyampaikan di kelas E-Learning 
     

6 Saya mengerjakan tugas yang diberikan 

guru dengan mudah menggunakan E-

Learning   

     

7 Saya lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang disediakan di E-Learing 
     

8 Saya dapat mengerjakan soal dengan E-

Learning yang diberikan oleh guru 
     

9 Saya dapat mencari latihan soal melalui 

situs-situs di internet 
     

10 Saya dapat berkomunikasi dengan guru 

dan teman-teman yang lain dengan mudah 

tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu 

melalui E-Learning 

     

11 Saya dapat menggunakan bahan ajar atau 

petunjuk belajar yang terstruktur dan 

terjadwal melalui E-Learning 

     

12 Saya dapat memperoleh tambahan 

informasi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran melalui internet secara lebih 

mudah 

     

13 Saya dapat belajar atau me-review materi 

pelajaran setiap saat dan dimana saja 

melalui koneksi internet 

     

14 Saya menjadi lebih aktif dan mandiri 

karena E-Learning 
     

15 Saya kurang dekat/akrab dengan guru dan 

teman-teman karena E-Learning 
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Lampiran 2 : Matriks Penelitian 

MATRIKS PENELITIAN 
Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metodologi 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 

Pengaruh 

Penggunaan 

E-Learning 

Terhadap 

Hasil 

Belajar 

Biologi 

Kelas XI 

IPA di 

MAN 

Lumajang 

Tahun 

Ajaran 

2020/2021 

1. Pengguna

an E-

Learning 

 

1. E-Learning 

yang 

digunakan 

yaitu berupa 

E-Learning 

Madrasah  

 

 

 

a. Penerapan E-

Learning 

b. Interaktivits 

c. Kemandirian 

d. Aksesibilitas 

e. Pengayaan 

f. Kemudahan 

berkomunikas

i 

g. Kemudahan 

mereview 

pelajaran 

h. Siswa 

menjadi aktif 

dan mandiri 

i. Interaksi 

berkurang   

a. Siswa Kelas 

XI IPA 

MAN 

Lumajang 

Tahun 

Ajaran 

2020/2021 

sebagai 

responden 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian 

Kuantitatif 

Asosiatif 

2. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

 Angket 

 Dokumentasi  

 Wawancara 

1. Bagaimana 

penggunaan 

E-Learning 

mata 

pelajaran 

Biologi 

kelas XI 

IPA di 

MAN 

Lumajang 

tahun ajaran 

2020/2021? 

2. Bagaimana 

pengaruh 

pengunaan 

E-Learning 

terhadap 

hasil belajar 

Biologi 

2. Hasil 

Belajar 

2. Hasil Belajar 

yang 

j. Hasil Belajar 

UAS Biologi 

b. Dokumentasi 

berupa data 
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Biologi digunakan 

yaitu Nilai 

UAS Biologi 

kelas XI IPA 

MAN 

Lumajang 

Siswa kelas 

XI IPA MAN 

Lumajang 

k. Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaru

hi Hasil 

Belajar 

nilai UAS 

siswa kelas 

XI IPA 

MAN 

Lumajang 

Tahun 

Ajaran 

2020/2021 

c. Guru Biologi 

kelas XI IPA 

MAN 

Lumajang 

Tahun 

Ajaran 

2020/2021 

sebagai 

informan 

kelas XI 

IPA di 

MAN 

Lumajang 

tahun ajaran 

2020/2021? 
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Lampiran 3: Data Angket Penelitian 

Data Hasil Instrumen Variabel Penggunaan E-Learning  

 

Responden Item Pertanyaan Kuisioner Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5 4 5 4 3 2 2 3 5 3 4 5 5 2 1 53 

2 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 60 

3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 71 

4 4 2 3 2 2 2 1 2 4 5 3 5 4 1 2 42 

5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 65 

6 4 5 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 56 

7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 51 

8 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 68 

9 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 56 

10 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 57 

11 4 4 3 3 3 3 2 3 5 3 4 5 4 3 1 50 

12 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

13 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 4 4 4 2 55 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58 

15 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 2 61 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58 

17 5 5 4 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 3 5 61 

18 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 46 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 58 

20 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 62 

21 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 50 

22 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 42 

23 3 4 4 3 3 4 2 4 5 3 4 5 4 3 1 52 

24 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 57 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

26 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 56 

27 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 51 

28 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 63 

29 4 5 5 3 3 4 2 4 5 4 4 5 4 3 3 58 

30 4 4 4 2 2 4 1 5 5 4 4 5 5 4 4 57 

31 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 5 54 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 74 

33 5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 5 3 2 56 

34 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 52 

35 3 5 5 5 3 5 2 4 3 5 4 4 3 3 3 57 

36 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 49 

37 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 1 50 

38 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 55 

39 3 5 4 4 4 5 2 3 5 5 5 5 5 3 4 62 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58 

41 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 47 

42 4 5 5 5 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 57 
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43 5 5 5 1 3 3 1 1 5 3 3 5 5 1 1 47 

44 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 1 49 

45 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 49 

46 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 3 4 4 3 57 

47 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

48 4 5 5 5 2 3 1 5 5 2 5 5 2 3 3 55 

49 5 5 4 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 56 

50 3 5 5 5 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 62 

51 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 22 

52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 55 

53 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 55 

54 5 1 4 1 3 1 1 1 5 4 3 3 4 1 3 40 

55 3 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 52 
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Lampiran 4 : Data Nilai UAS Biologi Kelas XI IPA MAN Lumajang 

Data Nilai UAS Semester Ganjil Mata Pelajaran Biologi Kelas XI IPA MAN 

Lumajang Tahun Ajaran 2020/2021 

NO KELAS NAMA L/P NILAI 

1 

XI IPA 

I 

ACHMAD RESTU PRADANA L 82 

2 ALFIYATUL ROHMA P 84 

3 ENI TRISNIA P 78 

4 FIDA NURFAUZIAH MUFIANA P 86 

5 HENDRI ADITYA RAMADHAN L 84 

6 HIJJATUL LENY DWI PENA P 96 

7 HYLMI BAYU AJI L 76 

8 MA'MUN MUHAMMAD FAUZI L 78 

9 MUHAMMAD FAJRI HUZAINI L 84 

10 NABILLATUN NADIA P 90 

11 NELA ZULFA AZ ZAHRA P 88 

12 

XI IPA 

II 

ABBYAN ADAM PERMANA L 78 

13 ADINDA SAFIRA P 80 

14 AFFAN NUR MUHAMMAD L 88 

15 ARDIYA REGITA CAHYANI P 86 

16 ARRIZAL FIKKRI 
 

86 

17 BILQIS ADDIENY SALSABILAH P 88 

18 DADANG JULI ASMANTO L 80 

19 DEVI NAUDIYAH MAGHFIROH P 80 

20 DHIO HANI SAPUTRA L 84 

21 DITA PUNGKI VARADINA P 88 

22 DIVA AMALIA P 86 

23 

XI IPA 

III 

AFELINDA RIA PUSPITA SARI P 72 

24 AFIFAHTUL CHOIROH P 70 

25 AINUR RAMAHDANI P 74 

26 DWI PUTRI RAHAYU P 79 

27 EDO SAKA JULIAN ABIDZA L 80 

28 FADIA ANANDA P 80 

29 FILDAH RAHMAWATI P 100 

30 FIRDA NUR FADILAH P 95 

31 IQBAL HIDAYAT L 79 

32 ISMA NUR FAIDA P 75 

33 ISTANADA FIRDAUS ILAHIYAH P 75 

34  

 

 

ACHMAD RANDY BRYAN ARIANSYAH L 70 

35 AINUR ROKHMAH P 72 

36 AKHMAD MISBAKHUL MUNIR L 73 
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37  

XI IPA 

IV 

ANGGITA PUTRI CLAUDIONI P 76 

38 ANGGUN RAHMAWATI P 74 

39 ANTONIO ERLAMBANG L 74 

40 ARIMBI KUSUMANINGRUM P 76 

41 CECILIA RAHMA ARIKA P 77 

42 DHANIAL HAKIM FAHREZI L 72 

43 EXSANDA AURIEL MUHIBAH P 100 

44 FIRSYAH QORI' ARDANA L 78 

45 

XI IPA 

V 

AFIF ATHALLAH P 80 

46 ALFIAN ISHAK L 75 

47 ANNISA FIA FIRDAUSI P 75 

48 AZZA KUMULLAH L 85 

49 FANY GHAZI AL GHIFARI L 75 

50 FIKA NUR FADILAH P 77 

51 FIRA MUDRIKA P 75 

52 FIRMAN ARDIANSYAH L 75 

53 IBROTUL ULA P 75 

54 IKA FANILATUL MUKLISOTIN P 85 

55 ILHAM ALMAHUDIN L 74 
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Lampiran 5: Hasil Analisis Data Penelitian 

1. Uji Prasyarat Analisis Data

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardize

d Residual 

N 55 

Normal Parameters
a,b

Mean .0000000 

Std. Deviation 7.14710448 

Most Extreme Differences 

Absolute .151 

Positive .151 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.123 

Asymp. Sig. (2-tailed) .160 

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .017
a

.000 -.019 7.21421 1.347 

a. Predictors: (Constant), E-Learning

b. Dependent Variable: Hasil Belajar
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Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 81.238 6.747 12.040 .000 

E-Learning -.015 .122 -.017 -.126 .901 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar

2. Teknik Analisis Data
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

SEL PROKARIOTIK DAN EUKARIOTIK 

Perhatikan Gambar-gambar dibawah ini. Carilah perbedaan dan persamaannya! 

Lampiran 6: LKPD Guru 
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Dari hasil pengamatan kalian pada gambar diatas, coba kalian buat Tabel 

Perbedaan antar Sel Prokariotik dengan Sel Eukariotik. Oke? 

 

STRUKTUR MEMBRAN SEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

11 12 

6 

7 

4 

5 

 

 8 

9 
10 

13 

14 

15 
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Tabel 1. Membran Sel 

NO BAGIAN SEL SIFAT TERHADAP AIR 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10   

 

 

NUKLEUS 

 

Petunjuk Kegiatan : 

1. Buatlah kelompok, satu kelompok maksimal 4 anggota 

2. Mengidentifikasi organel nuklues dan menentukan fungsi organel 

nukleus 

3. Lakukan pengamatan, kemudian isilah Tabel dibawah ini. 

 

Dari Gambar, Ayo amati dan 

Identifikasi 

Organel Nukleus 
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Tabel 2. Organel nukleus dan organel yang berdekatan dengan nukleus 

No Organel Identifikasi Fungsi 
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Lampiran 7: Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL 

PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARNING TERHADAP HASIL 

BELAJAR BIOLOGI KELAS XI IPA DI MAN LUMAJANG TAHUN 

AJARAN 2020/2021 

 

PERTANYAAN : 

1. Apakah jenis platform E-Learning yang digunakan untuk pembelajaran Biologi 

kelas XI IPA di MAN Lumajang? 

2. Bagaimana pembelajaran E-Learning Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang 

selama masa pandemi ini? 

3. Apa sajakah materi Biologi yang pembelajarannya menggunakan e-learning? 

4. Mata pelajaran Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang memerlukan 

adanya praktikum di beberapa materi. Bagaimana praktikum tersebut dilakukan 

ketika pembelajaran menggunakan E-Learning? 

5. Bagaimana cara menyikapi pembelajaran supaya tetap efektif selama masa 

pandemi ini? 

6. Apa saja kendala yang dialami selama proses pembelajaran menggunakan E-

Learning? 

7. Bagaimana penugasan siswa menggunakan E-Learning selama masa pandemi? 

8. Berapa jumlah kelas XI IPA beserta jumlah siswa di masing-masing kelas? 

9. Berapakah nilai KKM  mata pelajaran Biologi kelas XI IPA di MAN 

Lumajang? 

10. Bagaimana perbedaan nilai yang diperoleh siswa di setiap kelas? 
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Lampiran 8: Transkrip Hasil Wawancara  

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Informan  : Ibu Hj. Qodiriyah, S.Pd., M.Si. 

Tanggal   : Rabu, 05 Agustus 2020 

Waktu    : Pukul 10.00 – 12.00 WIB 

Tema Wawancara  : Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap Hasil Belajar 

Biologi 

 MATERI WAWANCARA 

Peneliti Apakah jenis platform E-Learning yang digunakan untuk 

pembelajaran Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang? 

Informan Platform pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi ini 

yaitu berupa E-Learning Madrasah, akan tetapi terkadang juga 

dipadukan menggunakan Google Classroom dan Whatsapp Group. 

Peneliti Bagaimana pembelajaran E-Learning Biologi kelas XI IPA di MAN 

Lumajang selama masa pandemi ini? 

Informan Sebenarnya untuk pembelajaran E-Learning di MAN Lumajang ini 

sendiri sudah dilakukan sejak sebelum pandemi, akan tetapi 

dilakukan secara Blanded Learning yang dipadukan dengan 

pembelajaran konvensional. Akan tetapi karena kondisi pandemi 

seperti sekarang ini, maka pembelajaran E-Learning tersebut 

dilakukan secara penuh di semua mata pelajaran, salah satunya yaitu 

Biologi. Platform e-learning yang digunakan yaitu berupa e-learning 

Madrasah MAN Lumajang. Pembelajaran selama menggunakan E-

Learning ini cukup efektif karena sudah dilengkapi dengan beberapa 

fitur RPP, forum kelas, dan lain-lain.  Meskipun tidak 

memungkinkan bahwa terdapat banyak kendala yang dialami 

dengan situasi pandemi seperti ini. Akan tetapi, bagaimana pun 

kondisi dan situasi harus bisa selalu adaptif dengan keadaan dan 

memaksimalkan platform pembelajaran yang bisa digunakan.  

Peneliti Apa sajakah materi Biologi yang pembelajarannya menggunakan e-

learning? 

Informan Semua materi Biologi di semester ganjil pembelajarannya 

menggunakan e-learning secara penuh. 

Peneliti Mata pelajaran Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memerlukan adanya praktikum di beberapa materi. Bagaimana 

praktikum tersebut dilakukan ketika pembelajaran menggunakan E-

Learning? 

Informan Praktikum dilakukan hanya pada materi tertentu saja dan 

memungkinkan siswa bisa mendapatkan bahan-bahan yang 
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dibutuhkan untuk praktikum di rumah masing-masing. Hal itu 

dilakukan yaitu dengan cara berkelompok bagi siswa yang 

rumahnya dekat dengan temannya dan juga bisa dilakukan secara 

mandiri di rumah masing-masing, karena guru tidak ingin 

memberatkan siswa. Siswa melakukan praktikum berdasarkan 

petunjuk yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian, kegiatan 

praktikum yang telah dilakukan dikumpulkan dengan cara upload 

video di Youtube.  

Peneliti Bagaimana cara menyikapi pembelajaran supaya tetap efektif 

selama masa pandemi ini? 

Informan Untuk bisa adaptif dengan situasi dan kondisi pandemi seperti 

sekarang ini, hanya bisa dilakukan dengan cara selalu memotivasi 

siswa supaya tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan 

secara online dan memaksimalkan platform media sosial yang bisa 

digunakan supaya pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik, 

meskipun banyak pula kendala yang dialami.  

Peneliti Apa saja kendala yang dialami selama proses pembelajaran 

menggunakan E-Learning? 

Informan Banyak kendala yang dialami dengan situasi dan kondisi pandemi 

seperti ini, diantaranya adalah jangkauan internet yang susah di 

beberapa rumah siswa yang sulit sinyal, beberapa siswa yang 

terkendala kuota, tidak bisa memantau siswa secara langsung selama 

proses pembelajaran, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa 

menjadi penghambat selama pembelajaran dilakukan secara online 

seperti saat ini.  

Peneliti Bagaimana penugasan siswa menggunakan E-Learning selama masa 

pandemi? 

Informan Tugas siswa dikumpulkan melalui E-learning Madrasah, akan tetapi 

terdapat juga beberapa siswa yang mengumpulkan secara langsung 

melalui Whatsapp. Beberapa siswa yang terkendala kuota dan 

sinyal, terkadang menyebabkan mereka mengalami keterlambatan 

dalam pengumpulan tugas. Akan tetapi, guru memaklumi situasi 

siswa dan tidak begitu memberatkan siswa dalam hal pengumpulan 

tugas.  

Peneliti Berapa jumlah kelas XI IPA beserta jumlah siswa di masing-masing 

kelas? 

Informan Kelas XI IPA terdapat 5 kelas, yaitu XI IPA I dengan jumlah 21 

orang siswa, XI IPA II dengan jumlah 25 orang siswa, XI IPA III 

dengan jumlah 26, XI IPA IV dengan jumlah 27 orang siswa, dan XI 

IPA V dengan jumlah 25 orang siswa.  

Peneliti Berapakah nilai KKM  mata pelajaran Biologi kelas XI IPA di 

MAN Lumajang? 

Informan Nilai KKM mata pelajaran Biologi kelas XI IPA di MAN Lumajang 

yaitu 77.  

Peneliti Bagaimana perbedaan nilai yang diperoleh siswa di setiap kelas? 

Informan Sebelum terjadi pandemi, perbedaan nilai di setiap kelas dapat 
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dilihat dari nilai siswa sesuai batas nilai KKM. Kelas XI IPA I 

tergolong kelas yang cenderung selalu mendapatkan nilai yang 

tinggi (melebihi batas nilai KKM) karena kelas XI IPA I ini 

memang sangat aktif ketika pembelajaran maupun tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. Sedangkan kelas XI IPA II, XI IPA III, XI IPA 

IV, dan XI IPA V cenderung memiliki nilai yang variatif yang 

artinya terkadang masih terdapat beberapa siswa yang  nilainya 

kurang dari KKM. Bagi siswa yang nilainya kurang dari batas KKM 

tersebut, guru akan mengadakan remedy untuk memperbaiki nilai-

nilai siswa yang masih kurang. 
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Lampiran 9:  Foto Bersama Kepala Sekolah dan Guru Biologi MAN Lumajang 

Dokumentasi Foto Bersama Kepala MAN Lumajang dan Guru Biologi Kelas 

XI IPA MAN Lumajang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10: Distribusi Angket Melalui Google Form 

Hasil Jawaban Angket Penggunaan E-Learning Melalui Google Form 
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Lampiran 11: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 12: Jurnal Penelitian 
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Lampiran 13: Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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