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1. PENDAHULUAN 

         Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an 

[1]. Wirastwan  mendefinisikan e-learning sebagai bentuk teknologi informasi 

yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah “maya”. Istilah e-

learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat suatu transformasi 

proses belajar-mengajar yang ada disekolah kedalam bentuk digital yang 

dijembatani oleh teknologi informasi [2]. Fokus e-learning lebih pada efisiensi 

proses belajar mengajar, sedangkan materi belajar mengajar maupun cara 

pengajaran tetap mengacu pada kurikulum nasional. 

         Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 

sekarang ini mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan e-learning 

sebagai metode untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran. 

Menurut Rohma, beberapa manfaat e-learning antara lain mempersingkat waktu 

pembelajaran dan menghemat biaya studi, mempermudah interaksi antara peserta 

didik dengan bahan pelajaran, memungkinkan peserta didik dapat saling berbagi 

informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar dimana saja dan kapanpun 

untuk peningkatan pemahaman, serta memungkinkan proses pengembangan 

pengetahuan tidak hanya terjadi diruang kelas saja [3]. 

         Karena keunggulannya tersebut, e-learning dapat dijadikan solusi untuk 

kurangnya pembelajaran tatap muka pada beberapa mata pelajaran karena 

perubahan stuktur kurikulum pada kurikulum 2013. Salah satunya adalah di SMP 

Negeri 1 Salatiga. Pengajar di SMPN 1 Salatiga rata-rata sudah menggunakan e-

learning untuk kegiatan pembelajaran seperti pencarian materi di internet, 

pemberian tugas, dan untuk pengumpulan tugas. Guru-guru di SMPN 1 Salatiga 

menggunakan aplikasi edmodo dalam mendukung pembelajaran yaitu aplikasi 

pembelajaran online yang menyediakan banyak fitur yang dapat memudahkan 

siswa dalam pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa kapan saja dan dimana 

saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Di SMPN 1 Salatiga terdapat 17 

guru yang sudah menggunakan e-learning dalam pembelajaran dengan rincian 

tiga orang guru TIK, dua orang guru Matematika, dua orang guru Seni Budaya, 

satu orang guru Bahasa Jawa, satu orang guru Bahasa Inggris, satu orang guru 

Bahasa Indonesia, satu orang guru IPA, satu orang guru IPS, satu orang guru 

PKN, satu orang guru Agama Kristen, satu orang guru BK, dan satu orang guru 

PJOK. Pembelajaran dengan metode e-learning sangat fleksibel, dilihat dari 

waktu pembelajaran yang tidak terikat hanya pada waktu jam pelajaran di kelas 

saja, tetapi dapat belajar kapan saja dan dimana saja [1].  

  Kesiapan  adalah suatu hal yang penting diperhatikan sebelum penerapan e-

learning. Kesiapan siswa menjadi salah satu faktor yang diutamakan dalam 

menentukan kesiapan penerapan e-learning karena proses pembelajaran yang 

direncanakan dan diterapkan akan berkaitan langsung dengan peserta didik. E-

learning yang berpusat pada siswa (student centered) merupakan proses 

pembelajaran yang seluruh kegiatan dipusatkan pada siswa sehingga dalam 
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pembelajaran, siswalah yang mendominasi [4]. Itulah sebabnya perlu diketahui 

kesiapan siswa.  

 Menurut Hamalik, kesiapan siswa adalah keadaan kapasitas yang ada pada 

diri siswa berkaitan dengan tujuan pengajaran tertentu [5]. Kesiapan peserta didik 

dapat dilihat dari aspek kemampuan dan sikap mereka karena dua aspek ini 

merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan e-learning 

[6]. Kemampuan siswa dalam menggunakan komputer dan internet sangat 

diperlukan dalam penerapan e-learning. Kemampuan komputer dan internet 

peserta didik dalam pembelajaran e-learning perlu diperhatikan karena e-learning 

dalam praktiknya membutuhkan bantuan teknologi [7]. Selain kemampuan, siswa 

yang memiliki sikap positif terhadap e-learning akan belajar dengan aktif dan hal 

ini tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan e-learning tersebut. Walaupun 

beberapa guru di SMP Negeri 1 Salatiga sudah menerapkan e-learning, akan 

tetapi kesiapan siswa terhadap e-learning belum diketahui. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dilihat dari 

kemampuan dan sikap siswa di SMP Negeri 1 Salatiga terhadap e-learning.   

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

     Penelitian Terdahulu 

         Terdapat beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan e-learning. 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Gunawan yang menyimpulkan bahwa e-

learning dalam pembelajaran IPS di SMPN 2 Klaten dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar, penyampaian materi pembelajaran, dan pemberian tugas. Ini 

berarti sebagian besar kegiatan pembelajaran konvensional dapat dilakukan 

dengan e-learning [8]. Penelitian berikutnya oleh Nugroho yang menemukan 

sepuluh  manfaat terbaik dalam  penerapan e-learning antara lain  Dapat dikatakan 

e-learning dapat memperbaharui pengalaman belajar dan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam pembelajaran [9]. 

         Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Agustina yang menyimpulkan 

bahwa kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi merupakan salah 

satu tantangan yang utama dalam penerapan e-learning. Ini berarti kemampuan 

siswa menjadi salah satu hal penting untuk mencapai keberhasilan penerapan e-

learning [10]. Penelitian yang berikutnya oleh Rohma yang menyatakan bahwa 

faktor kesiapan peserta didik memiliki skor 3.922, dimana peserta didik pada 

penerapan E-learning di SMA Negeri 1 Kutowinangun sudah siap namun 

membutuhkan sedikit peningkatan [3]. Hal ini berarti dalam penerapan e-learning 

kesiapan peserta didik menjadi hal yang penting untuk diketahui. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dilihat dari 

kemampuan dan sikap siswa dalam menerapkan  e-learning di SMP Negeri 1 

Salatiga.  

E-learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan 

internet sehingga memungkinkan tersampainya bahan ajar kepada siswa 
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menggunakan media TIK berupa komputer dan jaringan internet atau intranet. 

Dengan demikian, belajar dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, melalui jalur 

mana saja dan proses pembelajaran dapat berlangsung efisien dan efektif [11]. E-

learning merupakan penggunaan teknologi informasi dan komputer yang 

memberikan kontribusi terhadap perubahan kegiatan pembelajaran, dimana dalam 

kegiatan pembelajaran, siswa tidak lagi mendengarkan uraian materi dari guru 

yang terkesan membosankan di dalam kelas [12]. E-learning menyajikan konten-

konten menarik yang dapat dimanfaatkan siswa dalam proses pembelajaran. E-

learning adalah sebuah usaha untuk membuat suatu tranformasi proses belajar-

mengajar yang ada disekolah kedalam bentuk digital yang dijembatani oleh 

teknologi informasi. E-learning membawa perubahan dalam proses pembelajaran, 

dari yang berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada siswa atau peserta didik.  

         Beberapa manfaat dari e-learning diantaranya, yaitu : (1). Mempersingkat 

waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis; (2). Mempermudah 

interaksi antara peserta didik dengan bahan materi;  (3). Memungkinkan peserta 

didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar 

setiap saat dan berulang-ulang sehingga penguasaan materi pembelajaran lebih 

baik; (4). Memungkinkan proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi 

di dalam ruangan kelas saja [3]. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran secara maksimal. Peserta didik yang malu 

maupun yang ragu ragu atau kurang berani mempunyai peluang untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran [1]. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan 

e-learning dapat lebih memudahkan siswa dalam proses belajar dimana juga dapat 

menghemat pengeluaran untuk membeli buku pelajaran. Siswa juga dapat saling 

berinteraksi diluar kelas untuk berbagi materi dan informasi kepada teman yang 

dengan cepat menggunakan aplikasi e-learning.  

         Terdapat beberapa jenis aplikasi e-learning berdasarkan teknologi yang 

digunakan pada masa tertentu, yaitu: 1). Computer Based Training (CBT). Era 

dimana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC atau 

dalam bentuk kemasan CD-ROM. Berisi materi dalam bentuk tulisan maupun 

multimedia (video dan audio) dalam format MOV, MPEG-1 atau AVI, 2). LMS 

(LearningManagement System). Era dimana masyarakat dunia mulai terkoneksi 

dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang cepat diperoleh menjadi mutlak, 

dan jarak serta lokasi bukan lagi menjadi halangan, 3). Aplikasi e-learning 

berbasis web. Fase ini adalah perkembangan LMS menuju ke aplikasi e-learning 

berbasis web secara total, baik untuk pembelajar maupun administrasi dalam 

belajar mengajar. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs portal yang pada 

saat ini boleh dikata menjadi barometer situs-situs informasi, majalah, dan surat 

kabar dunia. Semakin kaya dengan berpaduan multimedia, video streaming, serta 

penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standard, 

berukuran kecil dan stabil [13]. 
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         Dalam penerapan e-learning, pengajar di SMPN 1 Salatiga menggunakan 

jenis aplikasi e-learning LMS (Learning Management System) yang adalah sistem 

perangkat lunak komputer yang dapat menyajikan pembelajaran online. Media 

pembelajaran yang digunakan adalah Edmodo. Edmodo adalah media 

pembelajaran elektronik sederhana yang digunakan untuk menyajikan konten  

pembelajaran, rata-rata sistem operasi sekarang ini menyediakan alat untuk siswa 

dan guru agar dapat berinteraksi secara online di luar kelas, kapan saja, dan 

dimana saja [14]. 

         Kesiapan adalah keseluruhan keadaan seseorang yang membuatnya siap 

untuk memberikan respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap situasi yang 

dihadapi [3]. Terdapat karakteristik peserta didik yang mempengaruhi e-learning 

yaitu motivasi, kemampuan teknis, kemampuan penggunaan sistem, kemampuan 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesiapan menjadi sesuatu yang 

perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, jika siswa sudah memiliki 

kesiapan terlebih dahulu, maka hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan 

tanpa kesiapan [3]. Keberhasilan penerapan e-learning perlu adanya kesiapan dan 

juga keseriusan. Kemampuan dan sikap siswa merupakan dua faktor paling 

signifikan dalam menentukan kesiapan penerapan e-learning [6].  

         Dalam penerapan e-learning, terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan. 

Kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi merupakan salah satu 

faktor penting. Peserta didik diharapkan mampu dalam menggunakan komputer 

dan internet. Tetapi hal yang terjadi, tidak semua peserta didik mampu 

menggunakan teknologi. Ketidakmampuan mereka dalam menggunakan teknologi 

membuat proses pembelajaran e-learning menjadi tidak maksimal. Oleh karena 

itu, diperlukan motivasi yang kuat agar para peserta didik mau dan tertarik dalam 

menggunakan teknologi [10].  

         Kemampuan siswa menggunakan komputer dan internet diperlukan dalam 

penerapan e-learning. Kemampuan komputer dan internet peserta didik dalam 

pembelajaran e-learning perlu diperhatikan. Menurut Dabbagh dalam Ariani, 

karakteristik dan kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk menjadi peserta 

didik pembelajaran e-learning yang berhasil, yaitu 1). Lancar dalam 

menggunakan teknologi pembelajaran online, memiliki kemampuan untuk 

mengoprasikan komputer dan dapat menggunakan internet sebagai sarana 

pembelajaran, 2). Mampu melakukan afiliasi memiliki hubungan yang baik dalam 

pembelajaran dengan guru maupun siswa lainnya dan dapat membangun koneksi 

pembelajaran dan juga dapat bekerja sama dengan siswa lainnya, 3). Memahami 

dan menggunakan pembelajaran interaksi dan kolaborasi, mampu berinteraksi 

dengan guru dan siswa lainnya, mampu berkolaborasi dan saling bertukar pikiran, 

serta berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan teman dan guru melalui fitur 

pada aplikasi pembelajaran yang telah disediakan, 4). Memiliki kontrol internal 

dan konsep akademik diri yang kuat, kesadaran siswa terhadap pengetahuan, 

pengharapan dan penilaian terhadap dirinya sendiri, serta harus mandiri dalam 
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belajar dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar dan memiliki hasil 

yang baik, 5). Memiliki pengalaman dan inisiasi dalam pembelajaran secara 

mandiri, menggunakan pengetahuan awal pembelajaran kedalam pembelajaran e-

learning yang mana pengalaman itu akan mendukung dalam proses pembelajaran 

online [15]. Siswa juga harus dapat mempelajari dan memahami dengan baik 

fitur-fitur apa saja yang disediakan dalam pembelajaran e-learning dan diharapkan 

nantinya siswa dapat menggunakannya dengan benar. Semakin matang 

kemampuan yang dimiliki peserta didik tentang e-learning  maka akan sangat 

mendukung dalam keberhasilan penerapan e-learning.  

         Sikap adalah suatu kesiapan mental dan syarat yang tersusun melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh langsung kepada respons individu 

terhadap objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu sendiri [3]. Bila 

sikap belajar siswa positif akan memperlancar proses belajar siswa, karena belajar 

akan terjadi secara optimal dalam diri siswa apabila ia memiliki minat untuk 

mempelajari sesuatu. Siswa yang memiliki sikap belajar yang positif akan 

cenderung belajar dengan aktif. Menurut Nadelko, karakteristik sikap belajar 

positif yang harus dimiliki peserta didik dalam pembelajaran e-learning antara 

lain : (1). Siswa harus lebih tertarik dengan pembelajaran online daripada 

pembelajaran model lama. (2). Siswa harus  mandiri dalam belajar, mencari 

materi di internet dan mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan orang lain. (3). 

Siswa harus memiliki kemauan untuk belajar dengan menggunakan metode e-

learning [16]. Sikap yang ditunjukkan adalah sikap yang dimiliki peserta didik 

harus mengarah positif yaitu menerima dan menggunakannya dengan baik [3].  

3. METODE PENELITIAN 

         Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta, atau membuat 

kesimpulan terhadap sesuatu yang diselidiki [17]. Penelitian ini dilakukan di SMP 

N 1 Salatiga dengan subjek penelitian adalah siswa kelas IX yang sudah pernah 

menggunakan e-learning. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik random sampling yang dihitung menggunakan rumus Slovin dalam 

Sugiono[18]. Dengan penentuan tingkat kesalahan 5%, dimana dari jumlah dua 

ratus tiga puluh lima siswa kelas IX di SMP N 1 Salatiga diambil sampel sejumlah 

seratus lima puluh siswa. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Adapun kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan 

tertutup dan pertanyaan semi terbuka dimana responden memberi tanda centang 

pada kolom yang sudah disediakan dan didukung dengan pemberian pertanyaan 

untuk melengkapi data dari kuesioner. Kuesioner terdiri dari lima puluh satu 

pernyataan tertutup dan sembilan pertanyaan semi terbuka sebagai pendukung dari 

kuesioner, yang berkaitan dengan aspek kemampuan dan sikap siswa.  

         Penelitian ini menggunakan Skala Likert yang terdiri dari lima skala 

pengukuran yaitu  1 ”Sangat Tidak Setuju”, 2 ”Tidak Setuju”, 3 ”Netral”, 4 

”Setuju” dan 5 ”Sangat Setuju”. Sebelum kuesioner dibagikan, pernyataan diuji 
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menggunakan uji validitas Product Moment Pearson Correlation [18]. 

Berdasarkan output dalam perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas, kesimpulan 

dapat diambil dari perbandingan nilai rhitung dan rtabel. Nilai rtabel didapatkan 

dari total responden yaitu N= sebanyak 150 siswa dengan  margin of error sebesar 

5% yang dimana rtabel adalah 0,159. Dengan kata lain, hasil pernyataan kuesioner 

dinyatakan valid dan pernyataan bisa digunakan untuk penelitian karena nilai 

rhitung lebih besar dari rtabel 0,159. Berdasarkan pengujian reliabilitas diketahui 

angka Alpha Cronbach’s pada aspek kemampuan sebesar 0,921 dan aspek sikap 

sebesar 0,895, nilai tersebut lebih besar dari nilai minimum alpha cronbach’s 

yaitu 0,6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan reliable atau terpercaya dan 

dapat digunakan. Dari hasil kuesioner penelitian selanjutnya dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui persentase skor responden. Adapun rumus 

perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :  

 
Gambar 1. Rumus menghitung persentase skor responden. 

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Total skor tiap indikator 

N = Nilai tertinggi x jumlah responden  

 

          Hasil dari proses olah data menggunakan rumus diatas didapatkan data 

berupa persentase dari masing-masing variabel jawaban. Selanjutnya hasil 

persentase dapat diklasifikasikan ke dalam kelas interval sesuai kriteria. Adapun 

rumus interval Likert yang digunakan sebagai berikut:  

 

 
Gambar 2. Rumus menghitung interval pembobotan. 

          Berdasarkan perhitungan interval pembobotan di atas, pengklasifikasian 

hasil persentase kedalam kategori bobot penilaian disajikan pada tabel 1 berikut 

ini. 
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Tabel 1. Kategori bobot penilaian 

 
          Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam 

analisis ini data yang terkumpul akan dihitung menggunakan aplikasi SPSS 25 

yaitu aplikasi yang dapat menghitung dan menampilkan data kuantitatif. 

Selanjutnya data yang sudah diolah dengan SPSS akan disajikan dalam bentuk 

tabel (tabulasi) agar lebih mudah dipahami dengan tujuan untuk mengetahui 

presentase kesiapan siswa kelas IX SMP N 1 Salatiga dalam aspek kemampuan 

dan sikap. 

4. HASIL PENELITIAN 

         Terdapat dua faktor untuk mengetahui kesiapan siswa terhadap penerapan e-

learning. Faktor tersebut adalah faktor kemampuan dan faktor sikap siswa. 

Adapun hasil dari penelitian adalah sebagai berikut. 

         Faktor Kemampuan menjelaskan mengenai kemampuan apa saja dan 

seperti apa yang harus dimiliki siswa agar dapat mengikuti pembelajaran online. 

Faktor kemampuan terdiri dari tiga puluh lima butir pernyataan yang dibagi 

kedalam lima bagian,  yaitu Lancar dalam menggunakan teknologi pembelajaran 

online, Mampu melakukan afiliasi, Memahami dan menggunakan pembelajaran 

interaksi kolaborasi, Memiliki kontrol internal dan konsep akademik diri yang 

kuat, dan Memiliki pengalaman dan inisiasi dalam pembelajaran mandiri. Aspek 

yang pertama adalah lancar dalam menggunakan teknologi pembelajaran online, 

dimana terdapat lima pernyataan yang disajikan pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Lancar dalam menggunakan teknologi pembelajaran online. 
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         Berdasarkan hasil penelitian, persentase tertinggi terletak pada pernyataan 

nomor dua bahwa memiliki kemampuan mengakses internet untuk mendapatkan 

bahan belajar tanpa kesulitan dengan persentase 91,4% dikategorikan “sangat 

siap”. Pada pernyataan keempat yaitu dapat mengupload tugas diweb 

pembelajaran tanpa kendala menjadi indikator dengan perolehan  persentase 

terendah yaitu 73,2% yang dikategorikan “Siap”. Aspek pertama lancar dalam 

menggunakan teknologi pembelajaran online memperoleh hasil rata-rata sebesar 

83,36%, yang termasuk dalam kategori “sangat siap” untuk penerapan e-learning. 

Selanjutnya adalah aspek kedua yaitu mampu melakukan afiliasi pada 

pembelajaran, dimana terdapat enam butir pernyataan yang disajikan pada tabel 5 

berikut ini. 

Tabel 5. Mampu melakukan afiliasi. 

 
 Berdasarkan hasil penelitian, persentase tertinggi terletak pada pernyataan 

nomor ketujuh mempunyai hubungan baik dengan siswa lain dengan persentase 

88,1% dikategorikan “sangat siap”. Pada pernyataan kesebelas yaitu dapat 

membangun jejaring pembelajaran online untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan dalam belajar menjadi indikator dengan perolehan  persentase 

terendah yaitu 74,4% yang dikategorikan “Siap”. Aspek kedua pada faktor 

kemampuan memperoleh persentase sebesar 83,27% yang dapat disimpulkan 

bahwa aspek kedua yaitu mampu melakukan afiliasi termasuk dalam kategori 

“sangat siap” untuk penerapan e-learning. Selanjutnya adalah aspek ketiga yaitu 

memahami dan menggunakan pembelajaran interaksi dan kolaborasi dalam e-

learning. Pada aspek ketiga terdapat lima butir pernyataan, dan berikut adalah 

tabel distribusi dari hasil pengolahan kuesioner yang dibagikan. 
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Tabel 6. Memahami dan menggunakan pembelajaran interaksi dan kolaborasi. 

 
        Berdasarkan hasil penelitian, persentase tertinggi terletak pada pernyataan 

nomor kelima belas bahwa saya dapat berinteraksi dengan teman dalam 

pembelajaran online dengan persentase 79,2% dikategorikan “siap”. Pada 

pernyataan keempat belas mengenai aktif dalam diskusi online menjadi indikator 

dengan perolehan  persentase terendah yaitu 66,4%  yang dikategorikan “Siap”. 

Aspek ketiga ini memperoleh hasil rata-rata sebesar 72,78% yang termasuk dalam 

kategori “siap” untuk penerapan e-learning. Selanjutnya adalah aspek keempat 

yaitu memiliki kontrol internal dan konsep akademik diri yang kuat dalam 

pembelajaran online, dimana terdapat empat belas butir pernyataan yang disajikan 

pada tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Memiliki kontrol internal dan konsep akademik diri yang kuat. 
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          Berdasarkan hasil penelitian, persentase tertinggi terletak pada pernyataan 

nomor dua bahwa dua puluh delapan bahwa saya mempunyai harapan terhadap 

diri saya sendiri dengan persentase 91% dikategorikan “sangat siap”. Pada 

pernyataan dua puluh tiga yaitu dapat belajar mandiri tanpa bantuan teman 

menjadi indikator dengan perolehan  persentase terendah yaitu 64,1% yang 

dikategorikan “Siap”. Aspek aspek keempat yaitu memiliki kontrol internal dan 

konsep akademik diri yang kuat dalam pembelajaran online memperoleh hasil 

rata-rata sebesar 72,66%, yang termasuk dalam kategori “siap” untuk penerapan 

e-learning. Selanjutnya adalah aspek kelima yaitu memiliki pengalaman dan 

inisiasi dalam pembelajaran secara mandiri, dimana terdapat terdapat lima butir 

pernyataan, dan berikut adalah tabel penyajian hasil pengolahan data kuesioner. 

Tabel 8. Memiliki pengalaman dan inisiasi dalam pembelajaran secara mandiri. 

 
          Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek memiliki pengalaman dan inisiasi 

dalam pembelajaran secara mandiri, persentase tertinggi terletak pada pernyataan 

nomor ketiga puluh dua bahwa banyak hal yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran online dengan persentase 84,5% dikategorikan “sangat siap”. Pada 

pernyataan nomor tiga puluh empat bahwa pembelajaran online lebih 

mempermudah siswa dalam menyerap materi menjadi indikator dengan perolehan  

persentase terendah yaitu 74,8% yang dikategorikan “siap”. Aspek memiliki 

pengalaman dan inisiasi dalam pembelajaran secara mandiri memperoleh hasil 

rata-rata sebesar 81,14%, yang termasuk dalam kategori “sangat siap” untuk 

penerapan e-learning.  

         Selain faktor keterampilan, dalam mengetahui kesiapan siswa terhadap 

penerapan e-learning, perlu dilihat sikap siswa terhadap e-learning. Faktor Sikap 

menjelaskan sikap seperti apa yang harus dimiliki siswa agar dapat mengikuti 

pembelajaran e-learning. Faktor sikap terdiri dari enam belas butir pernyataan 

yang dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: Ketertarikan terhadap pembelajaran 

online, Kemandirian dalam belajar, Kemauan untuk belajar dengan metode e-

learning. Yang pertama ketertarikan terhadap pembelajaran online, pada aspek 

pertama ini terdapat lima butir pernyataan yang disajikan pada Tabel 9 berikut ini. 
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Tabel 9. Ketertarikan terhadap pembelajaran online. 

 
         Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa pada aspek ketertarikan terhadap 

pembelajaran online terdapat tiga pernyataan yang berada pada kategori “siap” 

dan dua pernyataan ada pada kategori “sangat siap”. Pernyataan dengan 

persentase terendah terdapat pada pernyataan nomor tiga puluh enam bahwa 

siswa lebih tertarik dengan pembelajaran online dibandingkan pembelajaran 

konvensional dengan persentase sebesar 61,7% yang dapat dikategorikan “positif” 

atau “siap”. Sedangkan untuk persentase tertinggi terdapat pada pernyataan 

nomor tiga puluh delapan bahwa pembelajaran online dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja mendapat persentase sebesar 85,3% yang dikategorikan “sangat 

positif” atau “sangat siap”. Rata-rata persentase sebesar 73,46% yang berada pada 

kategori “positif” atau “siap”. Selanjutnya, untuk faktor sikap aspek kedua yaitu 

kemandirian dalam belajar disajikan pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Kemandirian dalam belajar. 
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         Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa pada aspek kemandirian dalam belajar 

terdapat empat pernyataan dengan kategori siap dan dua pernyataan dengan 

kategori sangat siap. Pernyataan dengan persentase terendah terdapat pada 

pernyataan nomor empat puluh satu siswa memiliki prioritas dalam pembelajaran 

online dengan persentase sebesar 61,8% dikategorikan positif atau “siap”. Untuk 

perolehan persentase tertinggi terdapat pada pernyataan nomor emapat puluh dua 

siswa yakin bahwa aktifitas belajar akan berdampak pada diri sendiri mendapat 

persentase 90,4% yang termaksuk dikategorikan sangat positif atau “sangat siap”. 

Hasil rata-rata persentase pada aspek kedua ini sebesar 76,43% yang berada pada 

kategori bersifat positif atau “siap”. Aspek berikutnya yaitu kemauan untuk 

belajar dengan metode online learning terdapat lima butir pernyataan. Berikut 

penyajian hasil dari pengolahan data kuesioner. 

Tabel 11. Kemauan untuk belajar dengan metode online learning. 

 
  Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa keseluruhan pernyataan pada aspek  ketiga 

memperoleh kategori siap. Pernyataan dengan persentase terendah terdapat pada 

pernyataan nomor empat puluh tujuh yaitu siswa menyukai belajar secara online 

dari pada belajar dengan cara konvensional mendapat persentase 62,1% dengan 

kategori positif atau “siap”. Untuk perolehan persentase tertinggi terdapat pada 

pernyataan nomor empat puluh delapan bahwa siswa mau belajar menggunakan 

pembelajaran e-learning dengan perolehan skor persentase 76,6% yang termaksuk 

kategori positif atau “siap”. Hasil rata-rata persentase pada aspek ketiga sebesar 

70,18% aspek ketiga pada faktor sikap dapat dikategorikan bersifat positif  atau 

“siap” dalam penerapan e-learning. 

5. PEMBAHASAN 

SMP N 1 Salatiga sudah menerapkan kurikulum 2013, dimana pada 

kurikulum ini jam pembelajaran menjadi berkurang, sehingga guru-guru SMP N 1 

Salatiga menggabungkan e-learning sebagai pelengkap pembelajaran 

konvensional. Dengan begitu, guru dan siswa dapat berinteraksi kapan saja dan 
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dimana saja tanpa harus bertemu diruang kelas. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Rusman bahwa interaksi peserta didik dengan guru tidak lagi 

terbatas hanya di ruangan kelas saja tetapi dapat dilanjutkan di ruang virtual. Ini 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

mengakses materi pembelajaran dimana saja dan kapan saja [3].  

         Mendukung penerapan e-learning dalam pembelajaran, guru-guru di SMPN 

1 Salatiga menggunakan jenis aplikasi edmodo yaitu aplikasi pembelajaran online 

yang menyediakan fitur penyajian materi, pemberian tugas, diskudi online, dan 

lain-lain yang dapat diakses oleh siswa kapan saja dan dimana saja tanpa harus 

bertatap muka dengan pengajar. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh 

Hourdequin bahwa edmodo adalah media pembelajaran elektronik sederhana yang 

digunakan untuk menyajikan konten pembelajaran, rata-rata sistem operasi 

sekarang ini menyediakan alat untuk siswa dan guru agar dapat berinteraksi secara 

online di luar kelas, kapan saja, dan dimana saja [14].  

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan siswa terutama dalam 

menggunakan teknologi dan keterampilan lain yang dibutuhkan dalam penerapan 

e-learning sudah sangat memadai. Hal ini wajar mengingat siswa SMPN 1 yang 

saat dilakukan penelitian ini merupakan siswa unggulan karena SMPN 1 belum 

melakukan sistem zonasi. Keterampilan siswa ini menjadi indikator kesiapan 

siswa dalam menerapkan e-learning. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan 

oleh Riska Agustina dimana ketidakmampuan siswa dalam menggunakan 

teknologi membuat proses pembelajaran e-learning menjadi tidak maksimal [10]. 

Dalam konteks ini, siswa kelas 9 di SMP N 1 sudah tidak ada masalah terkait 

dengan penggunaan teknologi. 

         Walaupun termaksuk dalam kategori “sangat siap” dalam penerapan online 

learning, ternyata masih ada siswa yang tidak dapat mengupload tugas di web 

pembelajaran dikarenakan siswa lupa cara mengupload tugas dan bahkan belum 

pernah mencoba mengupload tugas. Selain itu, masih ada juga siswa yang tidak 

dapat berdiskusi secara online menggunakan web pembelajaran dikarenakan siswa 

belum pernah melakukan diskusi lewat web pembelajaran selama proses 

pembelajaran menggunakan online learning. Hal ini disebabkan karena fitur 

diskusi ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran 

online sehingga siswa belum terbiasa. Oleh karena itu, bukan karena tidak bisa 

atau kurang terampil, namun hanya karena belum terbiasa. Kedepannya guru 

diharapkan dapat memaksimalkan fitur diskusi yang terdapat pada web 

pembelajaran agar nantinya siswa dapat mengerti bagaimana cara untuk 

berdiskusi online dengan guru maupun siswa lainnya.  

         Selain itu, penelitian juga menunjukan bahwa sikap siswa SMPN 1 terhadap 

e-learning sangat positif. Hal ini berarti mereka semakin siap untuk menerapkan 

e-learning. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Rohma yang 

menyebutkan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pengguna dalam hal ini adalah 
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peserta didik harus mengarah positif yaitu menerima dan menggunakan e-learning 

dengan baik [3]. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

         Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

SMP N 1 Salatiga sudah siap untuk menerapkan e-learning jika dilihat dari faktor 

kemampuan dan sikap siswa terhadap e-learning. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

rata-rata persentase kemampuan siswa dalam melakukan e-learning sebesar 

78,64% dan masuk pada kategori siap. Selain itu, hasil rata-rata persentase faktor 

sikap siswa terhadap e-learning sebesar 73,36% yang masuk pada kategori siap. 

Dari hasil ini diharapkan siswa lebih serius dalam mempelajari dan memahami 

dengan baik fitur-fitur apa saja yang disediakan dalam pembelajaran online. Guru 

juga diharapkan dapat lebih memaksimalkan fitur-fitur dari pembelajaran online. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan teknik pengumpulan data 

dalam bentuk observasi sebagai pendukung untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya terjadi pada penerapan e-learning. 
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