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Abstract:  
 This study aims to know how is the effectiveness of the 

implementation of e-learning media at IPS Terpadu subjects. And to 
know what is the advantages and obstacles in the implementation 
of e-learning media.  

The subjects of this study are the teacher and 8th grade 
students of MTs-SA Hidayatus Sholihin Tlogohaji Sumberrejo 
Bojonegoro. This study is field study, the data collection is done by 
doing observation, interview and quizionaer. The data analysis is 
done by reduction data that is arranged systematically and then the 
data display that is formed with a long descriptive description and 
the last is conclution. 

The result of this study indicate that: the implementation of 
E-learning media at the IPS Terpadu subjects is very effective. Based 
on the result of the observation dan interview, it can be concluded 
that e-learning media can give the easiness in the delivery of 
learning materials, assignment and assessment by the teacher. 
While for students it can give the easiness in the understanding of 
learning materials and doing the task is given by teacher. Based on 
the quizionaer is obtained an interval score 3,7 that is fall into the 
category very effective. But, in the implementation is not without 
obstacles. Because e-learning media also has the deficiencies. That 
are  the teacher have to really proper when preparing the learning 
materials. The unstable network is being the obstacles also in the 
implementation of e-learning at  IPS Terpadu subjects. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
seberapa efektif kah media E-learning pada mata pelajaran IPS 
TERPADU serta apasaja kelebihan dan kekurangannya.  

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 8 MTs-SA 
Hidayatus Sholihin Tlogohaji Sumberrejo Bojonegoro. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan mengadakan observasi, wawancara, dan kuesioner atau 
angket. Penganalisisan data dilakukan dengan reduksi data yang 
disusun secara sistematis kemudian display data yang berupa 
uraian deskriptif yang panjang dan terakhir diberikan kesmipulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan E-
learning pada mata pelajaran IPS TERPADU sangat efektif. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan 
bahwa e-learning memberi kemudahan dalam penyampaian materi, 
penugasan dan penilaian oleh guru. Sedangkan pada siswa, 
memberi kemudahan dalam memahami materi dan mengerjakan 
tugas dari guru. Dari hasil angket atau kuesioner diperoleh skor 
interval 3,7 yang masuk dalam kategori sangat efektif. Namun 
demikian, dalam penerapannya bukan tanpa kendala. Karena e-
learning juga memiliki kekurangan yaitu, persiapan materi 
pembelajaran yang harus benar-benar matang membuat guru harus 
bekerja lebih keras pada tahap ini. Jaringan juga menjadi hal 
penting yang bisa menjadi kendala dalam penerapan e-learning 
pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 
Kata kunci : Efektifitas, Media pembelajaran berbasis e-learnng, IPS 
Terpadu  
 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang semakin pesat dewasa ini 

telah memberi pengaruh yang 

besar terhadap proses 

pengajaran dan pembelajaran. 

Kemudahan akses teknologi 

telah digunakan oleh para 

pengajar untuk memudahkan 

proses pembelajaran. Akses 

teknologi juga mampu 

meningkatkan kualitas 

pendidikan. Sejak 

ditemukannya teknologi 

internet, hampir segalanya 

menjadi mungkin dalam dunia 

pendidikan. Saat ini peserta 

didik dapat belajar tidak 

hanya dimana saja tetapi 

sekaligus kapan saja dengan 

fasilitas sistem electronik 

learning yang ada. E-learning 

kini semakin dikenal sebagai 

salah satu cara untuk 

mengatasi masalah 

pendidikan dan pelatihan, 

baik di negara-negara maju 

maupun di negara yang 



 

sedang berkembang, 

khususnya Indonesia. Banyak 

orang menggunakan istilah 

yang berbeda-beda untuk e-

learning namun pada 

prinsipnya e-learning adalah 

pembelajaran yang 

menggunakan jasa elektronik 

sebagai alat bantunya. 

Seperti yang telah 

disampaikan oleh Keengwe & 

Georgina dalam penelitiannya 

telah menyatakan bahwa 

perkembangan teknologi 

memberikan perubahan 

terhadap pelaksanaan 

pengajaran dan pembelajaran 

(Keengwe & Georgina, 2012). 

Teknologi informasi dapat 

diterima sebagai media dalam 

melakukan proses pendidikan, 

termasuk membantu proses 

belajar mengajar, yang juga 

melibatkan pencarian 

referensi dan sumber 

informasi (Wekke & Hamid, 

2013).  

Penyampaian materi 

melalui daring dapat bersifat 

interaktif sehingga peserta 

belajar mampu berinteraksi 

dengan gadget sebagai media 

belajarnya. Sebagai salah satu 

contoh siswa yang 

menggunakan pembelajaran 

media elektronik atau 

menjalin hubungan (browsing, 

chatting, vidiocall) melalui 

media elektronik, dalam hal 

ini gadget dan internet 

nantinya akan memperoleh 

hasil belajar yang lebih efektif 

dan efisien dari pada 

pembelajaran konvensional. 

Dalam kegiatan belajar 

mengajar seorang guru harus 

menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat agar 

tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat 

apabila ternyata adanya 

kesesuaian antara materi, 

kesiapan guru dalam 

mengajar, kondisi siswa serta 

kreatifitas siswa. Efektifitas 

penggunaan metodea dapat 

terjadi apabila ada kesesuaian 

antara metode dengan semua 

komponen pengajaran yang 

telah diprogramkan dalam 

satuan pembelajaran sebagai 

persiapan tertulis (Djamarah, 

2002:87). 

Media pembelajaran 

gadget dan internet yang 

bersifat dinamis sangat 

mendukung jika digunakan 

dalam proses pembelajaran, 

karena memiliki kemampuan 

untuk menjelaskan materi 

dengan lebih baik. Media 

pembelajaran tersebut mampu 

diisikan banyak sekali materi 

teori, praktek maupun benda 

asli dalam bentuk teks atau 



 

visual yang dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada 

siswa. 

Penggunaan media 

pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar merupakan 

salah satu upaya untuk 

meningkatkan efektivitas serta 

kualitas proses pembelajaran 

yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa. Penggunaan 

media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar 

memiliki beberapa manfaat 

diantaranya: (1) Pengajaran 

akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi 

belajar siswa, (2) Bahan 

pengajaran akan lebih jelas 

sehingga siswa dapat 

memahami dan menguasai 

tujuan pengajaran dengan 

baik, (3) Metode mengajar 

akan lebih bervariasi tidak 

semata-mata komunikasi 

verbal oleh guru sehingga 

siswa tidak bosan, (4) Siswa 

akan lebih banyak melakukan 

interaksi dalam kegiatan 

belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan penjelasan 

guru tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, 

mendemonstrasikan, menggali 

informasi lebih luas, dan lain-

lain, (5) Kualitas belajar siswa 

dapat ditingkatkan karena 

membantu siswa menyerap 

materi pelajaran secara lebih 

mendalam sehingga dapat 

meningkatkan prestasi siswa, 

(5) Peran guru dapat berubah 

ke arah yang lebih positif dan 

produktif. 

Dalam prosesnya 

pembelajaran daring (e-

learning) sebagai media 

pembelajaran jarak jauh 

menciptakan paradigma baru 

apabila dibandingkan dengan 

pedidikan konvensional. 

Dengan penerapan 

pembelajaran daring guru 

akan lebih berperan sebagai 

“fasilitator” dan siswa sebagai 

“peserta aktif” dalam proses 

belajar mengajar. Guru di 

tuntut untuk mampu 

menciptakan teknik mengajar 

yang lebih baik, menyajikan 

bahan ajar yang menarik 

sementara siswa dituntut 

untuk aktif berpartisipasi 

dalam proses belajar. 

Diharapkan melalui penerapan 

pembelajaran daring (e-

learning) ini mampu 

menyajikan materi pelajaran 

yang interaktif sehingga siswa 

tidak mengalami kejenuhan 

dalam kegiatan belajar serta 

materi yang disampaikan 

mampu disampaikan lebih 

efektif. 

 METODE PENELITIAN 

 



 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif 

atau studi kasus, Peneliti 

melakukan suatu prosedur 

penelitian lapangan yang 

menggunakan data deskriptif 

berupa kata-kat tertulis atau 

lisan dari orang-orang, 

perilaku yang diamati dan 

fenomena-fenomena yang 

muncul, sehingga penelitian 

ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan metode 

wawancara, observasi dan 

angket / quisionaier. 

Sedangkan dalam analisis data 

menggunakan langkah-

langkah : reduksi data, 

pengumpulan data, penyajian 

data dan penarikan 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil observasi 

Data yang diperoleh 

oleh peniliti saat 

melakukan observasi 

kepada guru mata 

pelajaran IPS Terpadu dan 

siswa-siswa di MTs-SA 

Hidayatus Sholihin dapat 

disajikan sebagaimana 

berikut: 

Pembelajaran 

dimulai dengan 

memberikan materi 

pembelajaran melalui 

buku digital dan 

penjelasan materi 

menggunakan audio 

recording atau video 

disertai dengan 

memberikan visualisasi 

real dengan video dan 

gambar yang dikirim 

secara daring dalam grup 

daring kelas. Saat siswa 

bertanya beliau juga akan 

memberi jawaban melalui 

audio atau memberikan 

link penjelasan yang lebih 

konkrit. Beliau juga 

menugaskan siswa untuk 

mencari informasi dan 

bahan dari sumber lain 

kemudian membagikan 

hasil pencariannya ke grup 

belajar. 

Kemudian beliau 

memberikan tugas dengan 

cara mengirimkan link 

google form yang 

dikerjakan secara daring 

oleh siswa. Kemudian 

mengevaluasi hasil 

pekerjaan siswa yang telah 

dikirim. 

Pada saat 

pembelajaran siswa 

antusiasme siswa dapat 

dilihat dari cepatnya 

respon siswa saat materi e-

learning di bagikan. Dan 

siswa selesai mengerjakan 

tugas sebelum batas waktu 

yang ditentukan oleh ibu 

guru. 



 

Keterlibatan siswa 

dalam forum diskusi 

online juga menandakan 

bahwa siswa antusias 

dalam penerapan media 

pembelajaran e-learning 

pada mata pelajaran IPS 

Terpadu.  

2. Hasil wawancara 

Dari hasil wawancara 

terhadap guru dan 

beberapa siswa tersebut, 

peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan media 

pembelajaran e-learning 

pembelajaran akan lebih 

menarik dan memberi 

lebih banyak pengalaman 

kepada siswa karena bisa 

mendapatkan tidak hanya 

materi yang disampaikan 

oleh guru tapi juga dapat 

mencari informasi lain 

terkait materi 

pembelajaran dari 

berbagai sumber.  

Pembelajaran e-

learning lebih efisien dari 

segi waktu dan tenaga, 

siswa dapat mempelajari 

materi dan mengerjakan 

tugas dengan lebih leluasa, 

kapan saja dan dimana 

saja. 

Meski begitu 

pembelajaran e-learning 

juga mempunyai beberapa 

kendala dalam 

penerapannya. Dari hasil 

wawancara tersebut, 

peneliti menarik 

kesimpulan bahwa 

kendala-kendala yang 

dihadapi dalam penerapan 

media pembelajaran e-

learning adalah dari segi 

jaringan dan waktu. 

Dikarenakan tidak semua 

tempat tinggal siswa 

memnyai jaringan yang 

selalu stabil, ada beberapa 

siswa yang tempat 

tinggalnya terkadang 

mengalami kesulitan 

jaringan. Dan kendala yang 

kedua adalah waktu, 

karena tidak selalu guru 

selalu langsung bisa 

mengetahui jika ada siswa 

yang bertanya saat itu. Jadi 

siswa harus menunggu 

sampai guru membaca 

pertanyaan dari siswa.  

 

3. Hasil angket 

Tabel 4.1 



 

HASIL ANGKET SISWA  

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil observasi 

tersebut peneliti menarik 

kesimpulan bahwa penerapan 

media pembelajaran e-learning 

pada mata pelajaran IPS 

Terpadu efektif digunakan 

dalam proses belajar mengajar 

di kelas VIII MTs-SA Hidayatus 

Sholihin Tlogohaji 

Berdasarkan 

hasil wawancara 

kepada para 

responden diperoleh 

data yaitu ada 

kelebihan dan 

kekurangan dari 

penggunaan media 

pembelajaran e-

learning. Diantara 

kelebihan-

kelebihannya yaitu 

sebagai berikut: 

a) Penggunaan 

media 

pembelajaran e-

learning bisa 

menarik 

antusiasme siswa 

pada 

pembelajaran 

mata pelajaran IPS 

Terpadu.  

b) Guru lebih mudah 

dalam 

penyampaian 

materi dan tugas  

c) Guru lebih mudah 

dalam 

memberikan 

penilaian.  

d) Siswa lebih mudah 

dalam memahami 

materi dan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

YANA
Guru 

mapel
3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 84

3,4

ALIF VIII 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 76 3,0

AND VIII 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 3,0

DIAN VIII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 78 3,1

IRMA VIII 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 76 3,0

HENDR VIII 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 77 3,1

MAURA VIII 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 82 3,3

AGUS VIII 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 86 3,4

MEVFA VIII 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 82 3,3

AISYAH VIII 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 86 3,4

VINA VIII 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 81 3,2

DIAN VIII 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 89 3,6

IMAM VIII 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 86 3,4

LEVI VIII 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 84 3,4

MAURA VIII 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 3,1

HABIB VIII 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 77 3,1

DWI VIII 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 79 3,2

SARIF VIII 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 3,0

55 62 53 58 57 60 59 59 58 60 59 59 60 58 54 60 58 57 59 58 60 58 60 56 56 1453 58,12

2,9 3,4 2,9 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,6 4,0 3,9 3,9 4,1 4,1 4,3 4,2 4,4 4,2 4,3 80,7 3,7

RATA-

RATA

TOTAL

NAMA KLS
SOAL NO.

total

JUMLAH RATA-

RATA



 

mengerjakan 

tugas. 

e) Efisien dalam 

waktu dan tenaga. 

Meskipun media 

pembelajaran e-

learning mempunyai 

banyak kelebihan, 

tetapi responden juga 

merasakan sedikit 

kendala dalam 

penerapan e-learning, 

yaitu: 

a) Kekuatan jaringan 

yang kurang stabil 

menjadi kendala 

utama 

b) Persiapan yang 

harus benar-benar 

matang oleh guru 

dalam menyusun 

materi ajar. 

c) Sulit mengontrol 

siswa untuk 

karena tidak 

bertatap muka 

secara langsung 

Jadi, berdasarkan hasil 

wawancara tersebut dapat 

diketahui bahwa media 

pembelajaran e-learning 

mempunyai banyak kelebihan 

dibanding kekurangan. 

Melihat hasil 

rata-rata jawaban 

tertinggi pada lembar 

penilaian table 4.1 

adalah soal no. 23 

dengan nilai 4, rata-

rata terendah adalah 

soal nomor 1 dan 

no.3 dengan nilai 2,9. 

Sedangkan hasil rata-

rata dari score yang 

diperoleh seluruh 

responden adalah 3,7 

Untuk 

mengetahui keefektifan 

media pembelajaran e-

learning pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 

Peneliti menggunakan 

empat kategori 

penilaian yang 

didistribusikan pada 

interval skor sebagai 

berikut:  

 Kategori 

Sangat efektif (SE) = 3,6 

– 5 

 Kategori 

Efektif (E) = 2,6 – 3,5  

 Kategoti 

Kurang Efektif (KE) = 

1,6 – 2,5  

 Kategori 

Tidak Efektif (TE) = 1 – 

1,5  

Untuk 

menentukan pengertian 

jawaban dari angket 

berdasarkan skor interval 

tersebut diatas dapat 

dihitung melalui:  

Nilai Kategori Skor 

=  ( N x S ) Ʃi  



 

           

N x 

Ʃi  

Keterangan :  

N = Jumlah 

Responden  

S = Skor  

i = Instrumen 

angket   

Dari hasil 

angket/quisioner 

diperoleh rata-rata skor 

adalah 3,7 dengan jumlah 

responden sebanyak 20 

dan instrumen sebanyak 

25 soal. Dari hasil 

tersebut dapat kita 

hitung melalui: 

Nilai Kategori Skor 

= (20 x 3,7) 25  

      

20 x 25   

   

 = 

1871,6  = 3,7 

 

 50

0 

 Dari hasil 

perhitungan tersebut 

diperoleh skor interval 

adalah 3,7 yang berarti 

masuk dalam kategori 

sangat efektif. Sehingga 

dari hasil tersebut bisa 

disimpulkan bahwa 

penggunaan media 

pembelajaran e-learning 

pada mata pelajaran IPS 

Terpadu di MTs-SA 

Hidayatus Sholihin sangat 

efektif. Sehingga bisa 

menjadi pertimbangan 

dalam alternative 

pemilihan media 

pembelajaran yang lebih 

menarik dan modern. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 

penelitian kualitatif 

dengan teknik observasi, 

wawancara dan 

angket/quesioner yang 

dilaksanakan di MTs-SA 

Hidayatus Sholihin 

Tlogohaji tentang 

efektivitas media 

pembelajaran E-learning 

pada mata pelajaran IPS 

Terpadu dapat diambil 

beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut 

dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil 

observasi, wawancara 

dan 

angket/quisionaire 

dengan skor interval 

3,7 yang termasuk 

kategori sangat efektif 

dapat disimpulkan 

bahwa media 

pembelajaran e-

learning sangat efektif 

dalam pembelajaran 



 

mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

2. Sesuai dengan data 

yang peneliti peroleh 

dari observasi dan 

wawancara terdapat 

kelebihan dan 

kekurangan dari 

penerapan media 

pembelajaran e-

learning. Diantara 

kelebihannya yaitu: 

a. Kemudahan dalam 

penyampaian dan 

pemahaman materi 

oleh guru kepada 

siswa 

b. Kemudahan dalam 

penugasan dan 

penilaian dari guru 

kepada siswa 

c. Bertambahnya 

pengalaman guru 

dan siswa terhadap 

teknologi 

d. Efisiensi waktu dan 

tenaga. 

Kekurangannya antara 

lain: 

a. Ketersediaan 

jaringan yang 

kadang kurang 

stabil 

b. Keterbatasan dalam 

interaksi tatap 

muka 
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