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1. Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan mengenai pentingnya peran teknologi dalam proses pembelajaran. 

Salah satunya adalah pada penerapan e-learning [1]. Di era digital sekarang, 

pembelajaran  secara online, atau yang sering disebut dengan e-learning lebih tinggi 

tingkat partisipasinya dibanding dengan kelas konvensional  [2]. E-learning sudah 

dimulai sekitar tahun 1924 [3]. E-learning adalah proses pembelajaran jarak jauh 

dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi 

[4]. Lebih tepatnya merupakan usaha untuk membuat sebuah transformasi proses 

belajar mengajar yang ada di sekolah  dalam bentuk digital yang dijembatani oleh 

teknologi internet [5]. 

 Dalam pelaksanaannya kurikulum 2013 memberikan beberapa dampak pada 

perubahan beberapa mata pelajaran yang salah satunya pada mata pelajaran TIK yang 

berubah menjadi BKTIK (Bimbingan konseling teknologi informasi dan komunikasi) 

[6]. Pembelajaran di BKTIK tentu saja tidak seperti pada mata pelajaran TIK 

sebelumnya. Terdapat keterbatasan waktu dalam penyampaian materi di kelas. Oleh 

karena itu, e-learning dapat menjadi solusi dari keterbatasan waktu ini karena e-

learning memiliki manfaat antara lain  memungkinkan adanya  pembelajaran tanpa 

batas ruang dan waktu dan meningkatkan pengetahuan dibidang teknologi dan 

meningkatkan partisipasi aktif dari siswa serta memberi efisiensi biaya bagi 

administrasi penyelenggaranya, efisiensi penyediaan sarana dan juga fasilitas fisik 

untuk dapat belajar sedangkan efisiensi biaya bagi pembelajar ialah yang berkaitan 

dengan biaya transportasi serta akomodasi  [7]. 

Untuk menerapkan metode pembelajaran e-learning di sekolah maka perlu untuk 

mengetahui kesiapan sekolah tersebut karena kesiapan sekolah menjadi salah satu 

faktor utama  dalam keberhasilan penerapan pembelajaran e-learning [8]. Evaluasi 

kesiapan implementasi e-learning (E-learning readiness) sangat diperlukan untuk 

mengetahui kondisi atau potret kapabilitas organisasi saat ini jika dibandingkan kondisi 

ideal yang diharapkan. E-learning readiness (ELR) didefinisikan sebagai kesiapan 

mental atau fisik suatu organisasi untuk suatu pengalaman pembelajaran [9].  

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan e-learning adalah 

kesiapan guru. Guru berperan sebagai desainer instruksional, fasilitator dalam interaksi 

belajar, dan ahli materi. Guru juga memiliki peran utama untuk mendorong proses 

perkembangan kognitif siswa yang ingin dicapai melalui media komputer yang 

diharapkan memiliki aksesbilitas dan adaptabilitas yang tinggi [10]. Kesiapan guru 

sendiri dapat dilihat dari sikap dan kemampuannya karena dua faktor ini adalah faktor 

yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan penerapan e-learning  [11]. 

Semakin positif sikap guru terhadap pembelajaran e-learning maka semakin siap guru 

untuk menerapkannya. Selain sikap, guru juga membutuhkan kemampuan untuk 

menerapkan e-learning. Tanpa keterampilan yang memadai tentu saja guru akan 

mengalami kesulitan bahkan berkurangnya semangat untuk berperan aktif dalam sistem 

pengajaran ini. Untuk dapat memanfaatkan e-learning dengan lebih baik maka guru 

harus memiliki kemampuan untuk membuat desain instruksional (instructional design) 

dan penguasaan TIK dalam pembelajaran yakni pemanfaatan internet sebagai sumber 
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pembelajaran dalam rangka mendapatkan materi ajar yang up to date dan berkualitas 

serta penguasaan materi pembelajaran (subject matter) sesuai dengan bidang keahlian 

yang dimiliki.  

Penerapan kurikulum 2013 berdampak pada proses pembelajaran dimana 

beberapa mata pelajaran mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu alokasi 

waktu untuk pertemuan di kelas menjadi lebih sedikit dibanding kurikulum 

sebelumnya. Berkurangnya jam pembelajaran menjadi masalah dalam proses 

pembelajaran. Sebagai contoh adalah mapel TIK yang berubah menjadi BKTIK hanya 

memiliki alokasi waktu selama 45 menit di setiap minggunya. Oleh karena itu, 

diperlukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan penerapan 

e-learning. Dipilihnya SMP Negeri 1 Salatiga karena sudah mulai menerapkan 

kurikulum 2013 sejak tahun 2013. Sekolah ini juga sudah melaksanakan BKTIK yang 

alokasi waktu untuk pertemuan di kelas lebih sedikit dibandingkan pada kurikulum 

sebelumnya. Beberapa pengajar memang sudah mulai menerapkan pembelajaran 

berbasis e-learning dengan menggunakan fasilitas edmodo yang bisa dengan mudah 

diakses oleh peserta didik dimana saja dan kapan saja, dan juga lebih mudah dalam 

pemberian tugas maupun materi pembelajaran. Akan tetapi, belum diketahui 

bagaimana kesiapannya, dalam hal ini kesiapan guru untuk menerapkan e-learning. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dilihat dari 

sikap dan kemampuan guru dalam penerapan E-learning. 

2. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pemanfaatan e-

learning. Salah satunya adalah dari Ariyawan Agung Nugroho, S.T  yang menyatakan 

bahwa penerapan TIK khususnya e-learning dalam proses pembelajaran memiliki 

dampak positif seperti kesempatan belajar yang lebih fleksibel tanpa terikat ruang dan 

waktu, mempermudah masyarakat mengakses pendidikan, memperkaya materi 

pembelajaran, menghidupkan proses pembelajaran, membuat proses pembelajaran 

lebih terbuka, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta mendukung siswa untuk 

belajar mandiri [12]. Dengan kata lain, e-learning memang terbukti bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan melihat dari manfaatnya, e-learning 

dapat dimanfaatkan terutama untuk menjadi solusi dari kurangnya jam pertemuan 

dalam proses pembelajaran, seperti yang terjadi pada beberapa mata pelajaran di 

Kurikulum 2013.  

Penelitian terdahulu berkaitan dengan e-learning lainnya adalah yang dilakukan 

oleh Grendi Hendrastomo mengenai Dilema dan Tantangan Pembelajaran E-learning, 

dimana ditemukan bahwa ketergantungan e-learning pada teknologi merupakan 

tantangan tersendiri, dimana terdapat tiga faktor (Sumber Daya Manusia, infrastruktur, 

dan implementasi) penentu keberhasilan e-learning yang harus dalam kondisi siap [13]. 

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menerapkan e-learning 

harus diketahui terlebih dahulu kesiapan sekolahnya, terutama SDM. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dilihat dari aspek 

sikap dan kemampuan guru terhadap pembelajaran e-learning. 

E-learning merupakan usaha untuk membuat sebuah transformasi proses 

belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh 
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teknologi internet [5]. E-learning adalah kegiatan pendidikan atau pembelajaran 

melalui media elektronik [14]. Pendapat lain mengemukakan bahwa e-learning adalah 

metode pembelajaran baru berupa perpaduan antara teknologi jaringan dan multimedia 

yang dikawinkan dengan pedagogi dan andragogy [15]. E-learning merupakan 

pembelajaran yang memanfaatkan dukungan teknologi internet. Dalam e-learning, 

pengajar tidak sekedar menggunggah materi pembelajaran yang bisa diakses secara 

online oleh peserta didik, tetapi pengajar juga melakukan evaluasi, menjalin 

komunikasi, berkolaborasi, dan mengelola aspek-aspek pembelajaran lainnya [16]. 

Pendapat lain e-learning adalah pembelajaran online berbasis internet dan intranet yang 

membutuhkan sebuah media untuk dapat menampilkan materi-materi kursus dan 

pertanyaan-pertanyaan dan juga membutuhkan fasilitas komunikasi untuk dapat saling 

bertukar informasi antar peserta dengan pengajar [17]. 

E-learning memiliki karakteristik antara lain: (1). menggunakan bahan ajar 

bersifat mandiri (self learning materials); (2).  memanfaatkan suatu jadwal 

pembelajaran; (3). memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik; (4). memanfaatkan 

suatu keunggulan komputer, dan juga dalam perancangan pembelajaran harus: (1). 

berbasis komputer; (2). memuat informasi baru; (3).menyatakan tujuan pembelajaran 

dengan jelas; (4). peserta didik dapat mengetahui kemampuannya (pemahamannya) 

melalui latihan-latihan secara online; (5). memperhatikan kaidah media pembelajaran; 

(6). pengetahuan : 11% melalui pendengaran dan 83% melalui penglihatan, 

kemampuan daya ingat : 20% dari pendengaran dan 50% melalui penglihatan; 

(7).menarik dan berkesan; (8). efisiensi biaya [18].  

Dapat disimpulkan bahwa e-learning adalah kegiatan pendidikan atau 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi jaringan dan multimedia dalam 

menyampaikan materi. Pembelajaran online dapat dipadukan dan melengkapi 

pembelajaran konvensional yang telah berlangsung disekolah. Untuk dapat 

dimanfaatkan dengan baik, e-learning dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa 

persyaratan. Persyaratan dalam pelaksanaan e-learning yaitu (1). proses pembelajaran 

memanfaatkan jaringan; (2) tersedianya dukungan dan layanan tutor (3) adanya 

penyelenggara/ pengelola (4) adanya sikap positif dari siswa dan guru (5) tersedianya 

rancangan sistem pembelajaran (6) adanya sistem evaluasi [14]. 

Pembelajar yang belajar secara online lebih tinggi tingkat partisipasinya 

dibanding dengan kelas konvensional karena memiliki  banyak sekali manfaat yang 

akan didapat dari penerapan e-learning, diantaranya: (a). mempermudah dan 

menambah waktu interaksi antara siswa dengan guru; (b). kegiatan belajar menjadi 

sangat fleksibel; (c). mempermudah siswa maupun guru dapat saling berbagi informasi; 

(d). meningkatkan kualitas dan kinerja guru dengan pengembangan model-model 

pembelajaran yang lebih baik dan bahan belajar yang lebih mudah dipahami dan 

dipelajari oleh siswa; (e). mengurangi kesenjangan digital antar guru dan siswa; (f). 

mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan bahan belajar [2]. 

Dalam penerapan e-learning diperlukan adanya kesiapan sehingga e-learning 

dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, e-learning akan menemui 

kegagalan [19]. Jamies dalam Slameto mengungkapkan kesiapan adalah “preparedness 

to respond or react” yaitu kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Lebih lanjut 
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dijelaskan bahwa kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan [20]. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

pengajar sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Salah satu hal yang 

harus diperhatikan dalam penerapan e-learning adalah kesiapan guru. Guru berperan 

sebagai desainer instruksional, fasilitator dalam interaksi belajar, dan ahli materi. Guru 

juga memiliki peran utama untuk mendorong proses perkembangan kognitif siswa yang 

ingin dicapai melalui media komputer yang diharapkan memiliki aksesbilitas dan 

adaptabilitas yang tinggi [10]. Rohayani dkk juga menyatakan bahwa terdapat dua 

faktor signifikan dalam menentukan keberhasilan penerapan e-learning, yaitu faktor 

sikap dan kemampuan. Oleh karena itu, perlu diketahui kesiapan sekolah dilihat dari 

faktor sikap dan kemampuan guru terhadap e-learning [11]. 

Menurut Aydin dan Tasci sikap yang diperlukan guru dalam menerapkan e-

learning yaitu: guru harus memiliki sikap  positif terhadap penggunaan teknologi dalam 

menanggapi perubahan dalam kegiatan belajar-mengajar dapat memberikan suatu 

motivasi siswa dalam meningkatkan inisiatif siswa dalam mengembangkan 

pengetahuan, keterbukaan terhadap inovasi supaya pembelajaran tidak menoton dan 

membosankan, serta memiliki sikap kepercayaan terhadap pengembangan diri dalam 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan [21].  

Selain sikap, guru juga membutuhkan kemampuan untuk menerapkan e-

learning. Tanpa keterampilan yang memadai tentu saja guru akan mengalami kesulitan 

bahkan berkurangnya semangat untuk berperan aktif dalam sistem pengajaran ini.

 Menurut Stephen P. Robins, kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk 

melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu [22]. Kemampuan yang 

diperlukan guru dalam penerapan e-learning yaitu: Guru harus memiliki kemampuan 

untuk menggunakan komputer dan internet, kemampuan untuk mengadaptasi inovasi, 

kemampuan untuk belajar melalui/ dengan teknologi, kemampuan untuk mengelola 

waktu.  Semakin matang kemampuan yang dimiliki guru tentang e-learning  maka akan 

sangat mendukung dalam keberhasilan penerapan e-learning [21]. 

3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Tipe ini dipilih karena peneliti bermaksud menggambarkan kesiapan 

sekolah terhadap penerapan e-learning dilihat dari sikap dan kemampuan dari para 

guru. Penelitian tipe ini akan dapat memberikan gambaran atau uraian atas suatu 

keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti [23]. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana kesiapan sekolah 

dilihat dari sikap dan kemampuan guru dalam penerapan e-learning. Penelitian 

dilakukan di SMP Negeri 1 Salatiga. Subjek dalam penelitian adalah guru  di SMPN 1 

Salatiga yang sudah pernah menggunakan e-learning, dan yang menjadi objek adalah 

sikap dan kemampuan guru terhadap e-learning. Teknik sampling yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling karena sampel ditentukan dengan pertimbangan 

bahwa untuk mengetahui sikap guru terhadap e-learning maka guru tersebut seharusnya 

pernah atau memiliki pengalaman menggunakan e-learning. Oleh karena itu, sampel 

yang dipilih adalah guru-guru yang sudah pernah menggunakan e-learning untuk 
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mengetahui sikap mereka terhadap penerapan e-learning dan diambil perwakilan guru 

dari tiap rumpun mata pelajaran yang berjumlah tujuh belas orang dari total guru SMPN 

1 Salatiga yang berjumlah lima puluh dua orang untuk mengetahui kemampuan mereka 

dalam menerapkan e-learning. Adapun guru-guru tersebut adalah guru TIK tiga orang 

, guru matematika dua orang, guru seni budaya dua orang, PJOK satu orang, bahasa 

jawa satu orang, bahasa inggris satu orang, BK satu orang, Bahasa Indonesia satu orang, 

prakarya satu orang, IPS satu orang, IPA satu orang, PPKN satu orang dan agama 

kristen satu orang. 

Teknik pengambilan data menggunakan Kuesioner, yaitu pengumpulan data 

menggunakan instrumen yang dijabarkan dalam beberapa pertanyaan dalam bentuk 

tertulis yang diberikan kepada responden yaitu guru SMPN 1 Salatiga. Penelitian ini 

menggunakan Skala Likert, Skala likert yang digunakan terdiri dari 5 skala pengukuran 

yaitu 1=”Sangat Tidak Setuju”, 2=”Tidak Setuju”, 3=”Netral”, 4=”Setuju” dan 

5=”Sangat Setuju”. Sebelum digunakan untuk penelitian dilakukan uji instrumen  untuk 

mengetahui validitas dan reabilitas angket. Berdasarkan hasil tersebut maka semua item 

memiliki nilai r hitung lebih dari 0,482 sehingga semua item bersifat valid. Berdasarkan 

hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach alpha 0,921  sehingga artinya bersifat 

reliabel atau handal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan siap atau handal. 

Perhitungan untuk mengetahui tingkat persentase dalam penelitian ini digunakan rumus 

sebagi berikut : 

 

 

 
 

Gambar 1. Rumus menghitung persentase tiap indikator 

Keterangan : 

   P = Persentase setiap indikator 

   F = Skor diperoleh pada setiap indikator 

   N = Skor maksimal setiap indikator 

  Berdasarkan perhitungan persentase di atas maka hasil persentase dapat 

diklasifikasikan kedalam Tabel 1. 

 

    Tabel 1 Kriteria Interpretasi data 

Persentase % Kriteria 

81 – 100 Sangat Siap 

61 – 80 Siap 

41 – 60 Cukup Siap 

21 – 40 Tidak Siap 

1 – 20 Sangat Tidak Siap 

   

Setelah dihitung dan dikategorikan, dari setiap indikator akan dipilih-pilih 

berdasarkan jawaban yang diberikan oleh guru pada setiap indikator sikap dan 

kemampuan. Dalam hal ini, data disajikan dalam bentuk tabulasi dan juga deskripsi dari 

setiap jawaban yang diberikan oleh guru. Validitas menggunakan uji kredibilitas pada 

P = 
𝑓

𝑛
 × 100 % 
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penelitian ini melalui member check, yaitu proses pengecekan data dengan melihat dari 

setiap pernyataan dan keterangan yang diperoleh. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang telah diberikan oleh guru. Setelah itu dilakukan 

perhitungan secara manual untuk melihat sikap dan kemampuan guru. Proses dari 

member check ini yaitu melihat satu-satu hasil dari angket yang telah diisi oleh guru, 

kemudian diberikan skor untuk jawaban yang telah dicentang oleh guru. Dari hasil 

tersebut kemudian disajikan kedalam tabel untuk melihat distribusi sikap dan 

kemampuan.  

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk 

mengetahui presentase kesiapan guru SMP N 1 Salatiga dalam penerapan e-learning 

dalam pembelajaran. Dalam analisis data ini dihitung menggunakan SPSS 22 yaitu 

aplikasi yang dapat menghitung dan menampilkan data kuantitatif. Selanjutnya, data 

yang sudah diolah dengan SPSS disajikan dalam bentuk tabulasi supaya mempermudah 

untuk dipahami yang bertujuan untuk mengetahui persentase kesiapan guru SMP N 1 

Salatiga dalam aspek sikap dan kemampuan.  

4. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan angket yang disebarkan kepada 

tujuh belas responden yaitu guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salatiga, 

maka diperoleh sebaran jawaban responden tentang Kesiapan sikap dan kemampuan 

guru dalam penerapan e-learning sebagai berikut: 

  Faktor Sikap menjelaskan sikap positif seperti apa yang harus dimiliki guru 

agar dapat mendukung e-learning. Faktor sikap terdiri dari delapan belas butir 

pernyataan yang dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: sikap positif terhadap penggunaan 

teknologi, keterbukaan terhadap inovasi, dan kepercayaan terhadap pengembangan diri. 

Yang pertama adalah sikap positif terhadap penggunaan teknologi. Pada aspek pertama 

ini terdapat tujuh butir pernyataan yang disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Sikap positif terhadap penggunaan teknologi 

 

No Pernyataan Jawaban Total %    Kategori 

  STS 

T

S N S SS    
1 Guru harus mengikuti 

perkembangan 

teknologi dibidang 

pendidikan 

 
 1 5 11 17 91,76% Sangat 

Positif 

2 Guru harus bisa 

menggunakan 

teknologi dengan baik  

 
 2 5 10 17 89,41% Sangat 

Positif 

3 Guru harus bisa 

menjadi contoh dalam 

penggunaan teknologi  

 
 1 10 6 17 85,88% Sangat 

Positif 

4 Guru harus bisa 

memanfaatkan 

teknologi dengan 

benar 

 
 1 8 8 17 88,23% Sangat 

Positif 

5 Guru harus mengerti 

dampak baik dan 

 
  8 9 17 90,58% Sangat 

Positif 
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No Pernyataan Jawaban Total %    Kategori 

  STS 

T

S N S SS    
buruk dari penggunaan 

teknologi 

6 Teknologi membuat 

pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan 

efisien 

 
 3 13 1 17 77,64% Positif 

7 E-learning membuat 

pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan 

efisien 

 
 3 13 1 17 77,64% Positif 

                                                    Rata-Rata  85,88% Sangat 

Positif 

 

Berdasarkan tabel dua, dalam aspek sikap positif terhadap penggunaan 

teknologi terdapat dua pernyataan yang dikategorikan “positif”, sedangkan untuk 

kategori “sangat positif” terdapat lima pernyataan. Pernyataan dengan persentase 

terendah terdapat pada pernyataan nomor enam dan tujuh bahwa teknologi membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien dan e-learning membuat pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan efisien dengan persentase sebesar 77,64% yang dapat 

dikategorikan “positif”. Sedangkan untuk persentase tertinggi terdapat pada 

pernyataan nomor satu bahwa Guru harus mengikuti perkembangan teknologi dibidang 

pendidikan mendapat persentase sebesar 91,76% yang dikategorikan “sangat positif” 

atau sangat positif. Rata-rata persentase sebesar 83,88% yang berada pada kategori 

“sangat positif”. Selanjutnya, untuk faktor sikap aspek kedua yaitu Keterbukaan 

terhadap inovasi disajikan pada tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Keterbukaan terhadap inovasi. 

 

No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  

ST

S 

T

S N S SS    
8 Guru harus bisa 

mengikuti perkembangan 

teknologi 

 
 6 5 6 17 81,17% Sangat 

Positif 

9 Guru harus bisa membuat 

pembelajaran yang 

menarik 

 
 1 7 9 17 89,41% Sangat 

Positif 

10 Guru bisa membuat 

pembelajaran sesuai yang 

disukai siswa 

 
 2 8 7 17 85,88% Sangat 

Positif 

11 Guru bisa membuat 

pembelajaran yang 

mudah dipahami siswa 

 
 2 7 8 17 87,05% Sangat 

Positif 

12 Guru harus bisa 

menerima setiap 

perubahan dalam proses 

belajar mengajar 

menggunakan e-learning 

 
 6 8 3 17 76,47% Positif 

                                                    Rata-Rata 83,76% Sangat 

Positif 
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Berdasarkan tabel tiga, aspek keterbukaan terhadap inovasi didapatkan empat 

pernyataan dengan kategori  sangat positif dan satu pernyataan dengan kategori  positif. 

Persentase terendah terdapat pada pernyataan nomor dua belas  Guru harus bisa 

menerima setiap perubahan dalam proses belajar mengajar menggunakan e-learning 

dengan persentase sebesar 76,47% dikategorikan “positif”. Untuk perolehan 

persentase tertinggi terdapat pada pernyataan nomor sembilan Guru harus bisa 

membuat pembelajaran yang menarik sendiri mendapat persentase 89,41% yang 

termaksuk dikategorikan “sangat positif”. Hasil rata-rata persentase pada aspek kedua 

ini sebesar 83,76% yang berada pada kategori “ sangat positif”. Aspek berikutnya yaitu 

kepercayaan terhadap pengembangan diri terdapat enam butir pernyataan yang 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kepercayaan terhadap pengembangan diri 

 

No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  

ST

S 

T

S N S SS    
13 Guru harus mau belajar 

dan berkembang dalam 

pembelajaran e-learning 

 
 4 9 4 17 80% Positif 

14 Guru harus percaya 

dengan kemampuan diri 

 
  12 5 17 85,88% Sangat 

Positif 

15 Guru harus memiliki 

motivasi yang tinggi 

dalam pembelajaran e-

learning  

 
 3 11 3 17 80% Positif 

16 Guru harus bisa 

mengevaluasi diri   

 
  10 7 17 88,23% Sangat 

Positif 

17 Guru mengikuti pelatihan 

e-learning untuk 

mengembangkan diri  

 
 4 10 3 17 78,82% Positif 

18 Guru harus banyak 

membaca tentang e-

learning untuk 

mengembangkan 

pengetahuan diri tentang 

e-learning 

 
 5 10 2 17 76,47% Positif 

                                                    Rata-Rata 81,56% Sangat 

Positif 

 

 Berdasarkan tabel empat, keseluruhan pernyataan pada aspek  ketiga 

memperoleh kategori siap sebanyak empat pernyataan dan dua pernyataan sangat siap. 

Pada aspek kepercayaan terhadap pengembangan diri dengan persentase tertinggi 

terdapat pada pernyataan nomor enam belas bahwa Guru harus bisa mengevaluasi diri  

dengan perolehan skor persentase 88,23% yang termaksuk kategori “ sangat positif”. 

Berikutnya pernyataan dengan persentase terendah terdapat pada pernyataan nomor 

delapan belas yaitu guru harus banyak membaca tentang e-learning untuk 

mengembangkan pengetahuan diri tentang e-learning mendapat persentase 76,47% 

dengan kategori “positif”. Memperoleh rata-rata sebesar 81,56% aspek ketiga pada 
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faktor sikap dapat dikategorikan “ sangat positif”. Selain faktor sikap guru, penelitian 

ini juga ingin mengetahui faktor kemampuan guru terhadap e-learning. Dari rata-rata 

keseluruhan  sikap guru terhadap penerepan e-learning diperoleh hasil sebesar 83,73% 

yang berada dikategori sangat siap. Selanjutnya, selain faktor sikap, untuk menentukan 

kesiapan sekolah juga dilihat dari faktor kemampuan guru. 

Faktor Kemampuan menjelaskan mengenai kemampuan apa saja dan seperti 

apa yang harus dimiliki guru agar dapat mengikuti pembelajaran online. Faktor 

kemampuan terdiri dari dua puluh lima butir pernyataan yang dibagi kedalam empat 

bagian,  antara lain kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet, 

kemampuan untuk mengadaptasi inovasi, kemampuan untuk belajar melalui/dengan 

teknologi, kemampuan untuk mengelola waktu. Aspek yang pertama adalah 

kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet, dimana terdapat lima 

pernyataan yang disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet. 

 

No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  STS TS N S SS    
19 Guru dapat mengoperasikan 

komputer tanpa kesulitan 

 
 4 4 9 17 85,88% Sangat 

Siap 

20 Guru tahu cara mengakses 

internet dengan mudah 

 
 3 6 8 17 85,88% Sangat 

Siap 

21 Guru dapat mendesain 

pembelajaran menggunakan 

bantuan teknologi 

 
 3 12 2 17 78,82% Siap 

22 Guru dapat membuat materi 

menggunakan bantuan 

teknologi 

 
 3 11 3 17 80% Siap 

23 Guru dapat menggunakan 

aplikasi e-learning dalam 

pembelajaran 

 
 4 11 2 17 77,64% Siap 

                                                    Rata-Rata    81,64% Sangat 

Siap 

 

Berdasarkan hasil dari aspek pertama yaitu kemampuan untuk menggunakan 

komputer dan internet pada tabel 5, dari lima indikator kemampuan untuk 

menggunakan komputer dan internet terdapat tiga pernyataan dengan kategori “siap” 

dan dua pernyataan dengan kategori “sangat siap”. Dapat dilihat dari persentase 

tertinggi pada faktor kemampuan adalah pernyataan nomor sembilan belas dan dua 

puluh guru dapat mengoperasikan komputer tanpa kesulitan dan guru tahu cara 

mengakses internet dengan mudah dengan persentase 85,88% dikategorikan “sangat 

siap” yang mana hasil ini menjadi persentase tertinggi dari lima penyataan yang 

terdapat pada aspek kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet. Pada 

pernyataan kedua puluh tiga yaitu guru dapat menggunakan aplikasi E-learning dalam 

pembelajaran menjadi indikator dengan perolehan  persentase terendah yaitu 77,64% 

yang dikategorikan “Siap”. Aspek kemampuan untuk menggunakan komputer dan 

internet memperoleh hasil rata-rata dengan persentase sebesar 81,64%, yang termasuk 

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

kedua yaitu kemampuan untuk mengadaptasi inovasi. Terdapat tujuh butir pernyataan 

yang disajikan pada tabel 6  berikut ini 
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Tabel 6. Kemampuan untuk mengadaptasi inovasi. 

 

No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  

ST

S TS N S SS    
24 Guru dapat menyusun 

perangkat pembelajaran 

interaktif dan inovatif 

 
 3 8 6 17 83,52% Sangat 

Siap 

25 Guru mampu 

meningkatkan interaksi 

dengan siswa 

menggunakan e-

learning 

 
3 6 5 3 17 69,41% Siap 

26 Guru sudah membuat 

perbaikan dari 

pembelajaran 

sebelumnya 

 
 4 8 5 17 81,17% Sangat 

Siap 

27 Guru dapat 

menggabungkan 

teknologi kedalam 

pembelajaran 

 
2 3 4 8 17 81,17% Sangat 

Siap 

28 Guru dapat 

mengadaptasi 

perubahan (inovasi ) 

dengan mudah 

 
 6 10 1 17 74,11% Siap 

29 Guru dapat 

menggunakan media 

pembelajaran dalam 

proses pembelajaran 

dengan baik 

 
 4 7 6 17 82,35% Sangat 

Siap 

30 Guru dapat 

menggunakan metode 

pembelajaran yang 

interaktif dan inovatif 

 
 2 9 6 17 84,70% Sangat 

Siap 

                                                    Rata-Rata 79,49% Siap 

 

Berdasarkan aspek kedua yaitu Kemampuan untuk mengadaptasi inovasi pada 

tabel 6, dari data pada tabel diatas dapat dilihat dua pernyataan dengan kategori “siap”, 

dan empat pernyataan dengan kategori “sangat siap”. Hasil ini menunjukkan bahwa 

kesiapan faktor kemampuan pada aspek kedua  kemampuan untuk mengadaptasi 

inovasi ditunjukkan dengan perolehan kategori sangat siap lebih dominan dibanding 

kategori siap dalam penerapan e-learning pada aspek kedua ini. Persentase terendah 

pada aspek kedua terdapat pada pernyataan kedua puluh lima yaitu Guru secara intensif 

menerapkan e-learning dalam proses pembelajarannya mendapat perolehan persentase 

sebesar 69,41% yang dikategorikan “Siap”. Indikator ini menjadi indikator dengan 

persentase terendah diantara indikator lainnya. Kemudian indikator ketiga puluh guru 

dapat menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif yang termasuk 

dalam kategori “Sangat siap”. Indikator ini mendapat perolehan persentase tertinggi 

dengan persentase 84,70% dari tujuh indikator yang terdapat pada aspek kedua. Dilihat 

dari tabulasi hasil pengolahan data, hasil rata-rata aspek kedua pada faktor kemampuan 

memperoleh persentase sebesar 79,49% yang dapat disimpulkan bahwa aspek kedua 

yaitu kemampuan untuk mengadaptasi inovasi termasuk dalam kategori “siap” untuk 
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penerapan e-learning. Aspek yang berikutnya adalah kemampuan untuk belajar 

melalui/dengan teknologi. Pada aspek ketiga terdapat lima butir pernyataan yang 

disajikan pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Kemampuan untuk belajar melalui/ dengan teknologi. 

 

No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  STS TS N S SS    
31 Guru dapat menggunakan 

e-learning dengan mudah 

 
 5 10 2 17 76,47% Siap 

32 Guru dapat mengunduh 

materi melalui internet 

dengan mudah 

 
 4 8 5 17 81,17% Sangat 

Siap 

33 Guru mengetahui cara 

mengupload materi atau 

tugas tanpa kesulitan 

 
 3 10 4 17 81,17% Sangat 

Siap 

34 Guru dapat mengakses 

materi melalui internet 

dengan mudah 

 
 1 11 5 17 84,70% Sangat 

Siap 

35 Guru memaksimalkan 

penggunaan teknologi 

pada pembelajaran 

 
1 4 9 3 17 76,47% Siap 

                                                    Rata-Rata 80% Siap 

 

Berdasarkan tabel 7, kemampuan untuk belajar melalui/ dengan teknologi pada 

aspek ketiga ini, dua pernyataan  dikategori siap dan tiga pernyataan dikategorikan 

sangat siap. Dilihat dari perolehan persentase tertinggi dari aspek kemampuan untuk 

belajar melalui/ dengan teknologi pada pernyataan ketiga puluh empat guru dapat 

mengakses materi melalui internet dengan mudah persentase tertinggi sebesar 84,70% 

yang dikategorikan “sangat siap”. Berikutnya pernyataan ketiga puluh satu dan ketiga 

puluh lima guru dapat menggunakan E-learning dengan mudah dan guru 

memaksimalkan penggunaan teknologi pada pembelajaran menjadi persentase 

terendah dengan persentase 76,47% dikategorikan “siap”. Hasil rata-rata pernyataan 

yang diperoleh pada aspek ini sebesar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek 

keenam dikategorikan “Siap”. Pada aspek berikutnya yaitu aspek keempat kemampuan 

untuk mengelola waktu terdapat delapan butir pernyataan yang disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kemampuan untuk mengelola waktu. 

 

No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  STS TS N S SS    
36 Guru dapat menjadikan 

pembelajaran lebih efektif 

  

 
 2 9 6 17 84,70% Sangat 

Siap 

37 Guru secara intensif 

menerapkan e-learning 

dalam proses 

pembelajarannya 

 
1 10 4 2 17 58,35% Cukup 

Siap 

38 Guru mengelola waktu 

diskusi secara terjadwal 

 
1 8 1 7 17 76,47% Siap 

39 Guru  membatasi 

pengumpulan  waktu tugas 

 
 3 5 9 17 87,05% Sangat 

Siap 
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No Pernyataan Jawaban Total % Kategori 

  STS TS N S SS    
40 Guru memiliki waktu 

belajar yang teratur 

 
 4 6 7 17 83,52% Sangat 

Siap 

41 Guru dapat membuat 

perencanaan pembelajaran 

dengan baik 

 
 3 7 7 17 84,70% Sangat 

Siap 

42 Guru dapat melaksanakan 

proses pembelajaran yang 

bermutu 

 
 2 7 8 17 87,05% Sangat 

Siap 

43 Guru dapat menilai dan 

mengevaluasi hasil 

pembelajaran 

  1 7 9 17 89,41% Sangat 

Siap 

                                                    Rata-Rata 82,64% Sangat 

Siap 

 

Dilihat dari tabel 8, kemampuan untuk mengelola waktu terdapat satu 

pernyataan yang dikategorikan “siap”, dan satu pernyataan dikategorikan “cukup siap”, 

sedangkan untuk kategori “sangat siap”  terdapat enam pernyataan . Hasil perolehan 

kategori berdasarkan tabel diatas pada umumnya menunjukkan bahwa kesiapan faktor 

kemampuan pada aspek keempat kemampuan untuk mengelola waktu berada pada 

kategori sangat siap dalam penerapan e-learning. Pernyataan nomor empat puluh tiga 

bahwa Guru dapat menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran  dengan perolehan 

persentase 89,41% yang masuk pada kategori “sangat siap”. Pernyataan ini memperoleh 

persentase tertinggi dari delapan pernyataan yang terdapat pada aspek kemampuan 

untuk mengelola waktu.  

          Selanjutnya pernyataan nomor  tiga puluh tujuh terdapat satu orang siswa yang 

memilih tidak setuju dan pernyataan dikategorikan “cukup siap” dengan persentase 

sebesar 58,35% yang mana pernyataan ini menjadi pernyataan dengan perolehan 

persentase terendah pada aspek kemampuan untuk mengelola waktu. Total skor rata-

rata dari delapan pernyataan pada aspek keempat ini diperoleh persentase sebesar 

82,64% yang dapat dikategorikan “sangat siap” dalam penerapan e-learning. Dari rata-

rata keseluruhan kemampuan guru dalam penerapan e-learning diperoleh hasil sebesar 

80,94% yang berada dikategori “siap”. 

5. PEMBAHASAN 

SMP Negeri 1 Salatiga adalah sekolah yang sudah mulai menerapkan kurikulum 

2013 sejak tahun 2013. Dalam penerapan pembelajarannya dibeberapa mata pelajaran, 

waktu untuk pertemuan di kelas menjadi lebih sedikit dibandingkan pada kurikulum 

sebelumnya. Maka dari itu untuk mengatasi masalah waktu pertemuan yang berkurang 

e-learning dapat menjadi salah satu solusi karena e-learning memiliki salah satu 

manfaat yaitu  kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel yang dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja [2]. Beberapa pengajar memang sudah mulai menerapkan 

pembelajaran berbasis e-learning dengan menggunakan fasilitas edmodo yang bisa 

dengan mudah diakses oleh peserta didik dimana saja dan kapan saja, dan juga lebih 

mudah dalam pemberian tugas maupun materi pembelajaran.  
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Penerapan pembelajaran e-learning di SMPN 1 Salatiga masih belum 

sepenuhnya diterapkan oleh semua guru. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jika dilihat dari sikap guru, rata-rata memiliki sikap yang positif dalam 

pembelajaran, guru juga memiliki antusias yang besar dalam penerapan e-learning. Hal 

ini menjadi modal yang baik untuk menerapkan e-learning. Dengan memanfaatkan 

metode e-learning dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat lebih 

tertarik dan bersemangat untuk mempelajari suatu materi pembelajaran yang diajarkan 

[7].  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pernyataan guru harus mengikuti 

perkembangan teknologi dibidang pendidikan menjadi indikator yang paling memadai 

untuk digunakan dalam pengukuran pada faktor sikap guru. Ini dikarenakan pada 

awalnya guru harus dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jika guru tidak  

mengikuti perkembangan teknologi maka proses pembelajaran yang gunakan akan 

menoton dan akan membuat siswa bosan karena kurangnya inovasi pembelajaran dari 

guru, seperti yang dikatakan Colorita bahwa pembelajar yang belajar secara online 

lebih tinggi tingkat partisipasinya dibanding dengan kelas konvensional [2]. Maka 

dalam konteks ini guru harus mengikuti perkembangan teknologi dalam pendidikan 

supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Selanjutnya untuk faktor kemampuan, pernyataan yang paling memadai untuk 

digunakan sebagai pengukur tingkat kesiapan guru adalah pernyataan guru dapat 

mengoperasikan komputer tanpa kesulitan. Jika guru tidak dapat mengoperasikan 

komputer dengan baik maka akan terjadi kesulitan dalam proses pembelajaran. Sejalan 

dengan pentingnya keterampilan mengoperasikan komputer ini,  Aydin & Tasci 

mengatakan bahwa guru harus mampu mengoperasikan komputer dan internet sehingga 

penerapan pembelajaran e-learning menjadi lebih maksimal [21]. Dalam konteks ini, 

guru di SMP N 1 Salatiga sudah tidak ada masalah terkait dengan penggunaan komputer 

dan internet. 

Kemudian pada faktor kemampuan dalam pernyataan guru dapat menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran dengan e-learning menjadi  aspek dengan 

perolehan hasil paling tinggi pada faktor kemampuan. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan hasil rata-rata dengan persentase 89,41% yang termasuk pada kategori sangat 

siap dalam penerapan e-learning. Guru memang seharusnya memiliki kemampuan 

untuk dapat menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dengan e-learning. Karena 

jika tidak guru tidak bisa mengukur kemampuan dari siswa. Pernyataan guru secara 

intensif menerapkan e-learning dalam proses pembelajarannya merupakan aspek 

dengan perolehan skor rata-rata terendah pada faktor kemampuan dengan angka 

persentase sebesar 58,35% yang termasuk pada kategori cukup siap. Ini dikarenakan 

guru belum sepenuhnya menggunakan e-learning. Ternyata walaupun sikap guru 

terhadap e-learning positif dan kemampuannya juga baik, guru belum secara intensif 

menerapkan e-learning.  

 

6. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa SMPN 1 

Salatiga sudah siap dalam menerapkan e-learning. Sangat siap dari segi sikap dan siap 
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dari segi kemampuan yang dapat dibuktikan dari hasil sikap guru terhadap penerapan 

e-learning dengan hasil skor sebesar 83,73% yang berada pada kategori sangat positif/ sangat 

siap. Dan kesiapan sekolah terhadap penerapan e-learning dilihat dari kemampuan guru 

terbukti dari hasil skor sebesar 80,94% yang berada dikategori siap. Untuk saran tindakan 

selanjutnya adalah: (1). kepada sekolah sebaiknya dapat memanfaatkan pembelajaran 

e-learning dengan maksimal dan sekolah dapat memberikan pelatihan kepada guru agar 

guru semakin siap dan matang; (2). kepada guru hendaknya menerapkan pembelajaran 

e-learning secara intensif supaya masalah kurangnya jam pembelajaran segera teratasi. 
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