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Abstract 

This research aimed to examine and describe the planning, 
implementation, and evaluation e-learning based of mathematics learning. The 
kind of this research was qualitative. The informants of this research were 
students, mathematics teacher, IT team and headmaster. The used data collecting 
techniques were interview, observation and documentation. Data analysis 
technique was conducted using interactive model. Triangulation technique was 
used for data validity. The result of this research: (1) Planning: preparation from 
school which included preparation of internet connection tools and socialization 
about e-learning. Teacher’s and students’ understanding toward e-learning was 
quite good. The e-learning management system was that teacher loaded contents 
into the portal while the management was held by IT team. The school holds the e-
learning training on each beginning of academic year. Each teacher has moduls 
in portal and books in either Indonesian or English, (2) Implementation: Students 
had high interest towards mathematics lesson. Students were active on 
mathematics learning. Interaction between teacher and students was good. 
Teacher and students considered that the existence of media was important and 
necessary. The availability of mathematics learning media was complete and the 
usage was optimal, (3) Evaluation: The assessment of students’ learning result 
included tasks, daily tests, UTS, and UAS. Student were involved in e-learning 
development regarding designing the portal header. The obstacle of the 
implementation of e-learning based mathematics was that the internet connection 
was relatively slow. There was no difference between the implementation of 
mathematics learning with another lesson viewed from the contents of portal. 
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Pendahuluan 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan cepat 

lambatnya pembangunan. Makin maju tingkatan pembangunan suatu negara salah 

satunya dicirikan oleh majunya pembangunan di sektor pendidikan. Oleh karena 

itu, dapat dimengerti bahwa pembangunan sektor pendidikan senantiasa 

memperoleh prioritas utama.  

Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri lebih dari 13 ribu pulau yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 

220 juta ini, sebaran penduduknya tidak merata. Kondisi tersebut menyebabkan 

adanya konsentrasi pembangunan pendidikan di beberapa wilayah saja. Sebagai 

contoh di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk paling padat, 

pembangunan pendidikan cenderung terpusatkan ke wilayah ini. Berbeda halnya 

dengan wilayah di belahan Indonesia yang lain, misalnya Pulau Sumbawa. 

Walaupun sudah dilakukan pembangunan di bidang pendidikan, tetapi masih 

kalah jauh dengan di wilayah yang padat penduduknya.  

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini telah mempengaruhi berbagai 

bidang, termasuk pendidikan. Salah satu wujud nyata pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi di bidang pendidikan adalah penggunaan jasa bantuan 

perangkat elektronika dalam pembelajaran. Karena itu sering disebut dengan e-

learning (‘e’ merupakan singkatan dari ‘electronic’).  

Pembangunan pendidikan di Indonesia menyisakan berbagai masalah. 

Permasalahan pendidikan di Indonesia ini telah ditulis dan direkam secara baik di 

buku Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Nasional, seperti yang dimuat di 

KEPMEN MENDIKNAS Nomor 32 Tahun  2005 tentang RENSTRA. Dari 

banyaknya masalah pendidikan di Indonesia sekarang ini, dapat digolongkan tiga 

masalah besar, yaitu masalah yang berkaitan dengan (1) Pemerataan dan akses 

pendidikan, (2) Mutu, relevansi dan daya saing lulusan, dan (3) Tata kelola atau 

governance, akuntabilitas dan citra publik terhadap pendidikan (Soekartawi, 2007: 

4). 

Berdasarkan uraian di atas pemanfaatan e-learning memang diperlukan 

dalam membangun sektor pendidikan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya 



dengan masalah pendidikan yang menyangkut upaya meningkatkan pemerataan 

dan akses pendidikan (pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh). Selain itu, e-learning 

juga ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperti ditulis oleh John V. 

Pavlik dan M. Anwas dalam Soekartawi (2007: 15). 

Teknologi e-learning terus berkembang dan mengarah pada peningkatan 

fitur interaktif. Dalam pembuatan suatu media e-learning memperhatikan 

berbagai hal terkait dengan tujuan adanya media e-learning tersebut, sasaran 

pengguna, antarmuka pengguna (user interface), dan bahan ajar. Tujuannya 

adalah menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan dan efektif.  

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan,  

BAB IV, pasal 19, ayat (1) dinyatakan bahwa: proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  

menantang, memotivasi  peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif,  serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Melalui e-learning inilah suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan 

efektif dapat diwujudkan, termasuk dalam pembelajaran matematika yang 

dianggap sulit dan membosankan.  

SMP Negeri 1 Magelang merupakan salah satu contoh rintisan sekolah 

bertaraf internasional yang telah mengaplikasikan e-learning. Sekolah ini 

mempunyai website dan portal e-learning sendiri. Guru dapat mendistribusikan 

(upload) materi pelajaran ke alamat e-learning, sehingga siswa dapat 

mengaksesnya kapan saja dan dimana saja. Materi pelajaran tersebut dapat berupa 

teks, gambar, suara dan animasi, atau video. E-learning pun menjadi sarana 

mengumpulkan tugas. Pemberian tugas oleh guru dan pengiriman tugas oleh 

siswa. Selain itu, adanya forum diskusi atau tanya jawab dan pembaharuan 

informasi dalam waktu relatif singkat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan perencanaan 

pembelajaran matematika berbasis e-learning pada SMP Negeri 1 Magelang, 

mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-



learning pada SMP Negeri 1 Magelang, mengkaji dan mendeskripsikan evaluasi 

pembelajaran matematika berbasis e-learning pada SMP Negeri 1 Magelang. 

Secara terminologi, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang 

dilakukan melalui network (jaringan komputer), biasanya lewat internet atau 

intranet. E-learning berarti proses transformasi pembelajaran dari yang berpusat 

pada pengajar kepada berpusat pada pembelajar (Munir, 2009: 169-170). 

Sedangkan, menurut Marc J. Rosenberg (2001: 28), e-learning adalah penggunaan 

teknologi internet untuk menyampaikan serangkaian solusi yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.  

Nana Sudjana (2005: 136) mengemukakan bahwa setiap perencanaan selalu 

berkenaan dengan proyeksi atau perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan. 

Demikian halnya dalam perencanaan mengajar, memperkirakan 

(memproyeksikan) mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu 

melaksanakan pengajaran. Mengingat pelaksanaan pengajaran adalah 

mengkoordinasi unsur-unsur (komponen) pengajaran, maka isi perencanaan pun 

pada hakikatnya mengatur dan menetapkan unsur-unsur tersebut. Unsur yang 

dimaksud antara lain tujuan, bahan atau isi, metode dan alat, serta 

evaluasi/penilaian. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning adalah proses 

dimana siswa belajar tentang materi matematika secara aktif dan mandiri. Di sisi 

lain guru mengajar dan memfasilitasi siswa untuk memudahkan proses 

pembelajaran (dengan memanfaatkan e-learning), sehingga terjadi interaksi antara 

guru dengan siswa.  

Pemanfaatan e-learning/internet membuka peluang besar bagi siswa untuk 

mendapatkan berbagai sumber belajar. Sumber belajar diartikan sebagai segala 

tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi 

dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses 

perubahan tingkah laku (Majid, 2008: 170). Selain itu, siswa dapat mendapatkan 

bahan ajar gratis, beberapa situs juga dilengkapi dengan soal-soal latihan dan alat 

peraga virtual yang dapat dimanfaatkan oleh siswa di manapun dan kapanpun, 



siswa juga dapat berdiskusi baik real-time menggunakan fasilitas chatting ataupun 

non-real time menggunakan fasilitas email. 

Evaluasi berarti proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan 

mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan 

(Sukardi, 2008: 1). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), Evaluasi  

dilakukan  dalam  rangka  pengendalian mutu  pendidikan  secara  nasional 

sebagai  bentuk  akuntabilitas  penyelenggara  pendidikan  kepada  pihak-pihak  

yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program 

pendidikan. 

Objek evaluasi program pembelajaran yang pokok mencakup dua hal, yaitu:  

1) Aspek manajerial, yaitu implementasi rancangan pembelajaran yang telah 

disusun oleh guru dalam bentuk proses pembelajaran, atau disebut juga dengan 

evaluasi kualitas proses pembelajaran. 

2) Aspek substansial, yaitu hasil belajar siswa setelah mengikuti serangkaian 

proses pembelajaran yang dirancang oleh guru, atau disebut juga dengan 

penilaian hasil belajar siswa, baik menggunakan tes maupun non-tes 

(Widoyoko, 2010: 17). 

Penelitian yang dilakukan oleh Chai Lee Goi and Poh Yen Ng (2009) 

mendeskripsikan faktor-faktor suksesnya penerapan program e-learning di 

Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kriteria/faktor penting bagi 

responden. Namun, dari tingkat kepentingan, ada lima kriteria yang terpenting 

dari yang lain yaitu content program, akses web page, partisipasi pembelajar, 

keamanan dan dukungan terhadap website, dan komitmen konstitusi. Hasil 

tersebut dapat membantu institusi dalam menentukan faktor mana yang 

seharusnya mendapat prioritas yang tinggi dan faktor mana yang memiliki tingkat 

kepentingan yang lebih rendah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Issham Ismail, Siti Sarah dan Rozhan M. 

Idrus (2010) mendeskripsikan persepsi siswa atas pelaksanaan teknis pada 

pembelajaran online/e-learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun 



sebagian siswa merasa portal e-learning cukup menantang, siswa merespon positif 

fungsi dan efektifitas pelaksanaan e-learning dalam pembelajaran.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mukhrish (2010) menyimpulkan 

bahwa pemahaman siswa dan guru tentang komputer yang tergolong baik, 

penyusunan program pembelajaran berbasis e-learning dalam hal pelaksanaan 

evaluasi oleh sekolah terhadap program keahlian, siswa, guru, isi, materi, proses, 

dan pelaksanaan e-learning; siswa, guru, dan manajemen sekolah cukup siap 

berkaitan dengan pengetahuan, proses pembelajaran dan fasilitas untuk 

pelaksanaan e-learning; fasilitas untuk mendukung pelaksanaan e-learning 

tergolong baik sekali sedangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pembelajaran berbasis e-learning masih kurang.  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dipilih untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga 

tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Informan adalah kepala sekolah, guru matematika, 

tim IT, dan siswa SMP Negeri 1 Magelang. Teknik analisis data dilakukan secara 

interaktif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2008: 91). Aktifitas dalam teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Perencanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning 

Persiapan sekolah dalam pelaksanaan e-learning meliputi persiapan 

perangkat koneksi internet dan sosialisasi kepada guru dan siswa. Sekolah 

bekerjasama dengan Solonet dalam hal penyediaan jasa internet. Selain itu, 

mereka melatih tim IT SMP Negeri 1 Magelang untuk kemudian dikembangkan 

sendiri tahun-tahun berikutnya. Setelah itu pihak sekolah mensosialisasikan e-

learning di sekolah, terutama ke guru-guru dan siswa.  



Seiring berjalannya waktu, penerapan e-learning di sekolah menuntut 

elemen yang ada di sekolah untuk memahami e-learning tersebut. Secara umum, 

pemahaman e-learning di SMP Negeri 1 Magelang sudah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa guru matematika yang berkali-kali mengupload materi 

maupun tugas-tugas ke portal e-learning. Sedangkan siswa mendownload materi 

atau tugas yang diberikan oleh guru.  Hal ini mengindikasikan bahwa baik guru 

maupun siswa telah memahami hakikat e-learning dan merespon positif 

pelaksanaan e-learning. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Issham 

Ismail, Siti Sarah dan Rozhan M. Idrus (2010) yang mendeskripsikan bahwa 

walaupun sebagian siswa merasa portal e-learning cukup menantang, siswa 

merespon positif fungsi dan efektifitas pelaksanaan e-learning dalam 

pembelajaran.  

Langkah-langkah strategis yang dirumuskan sekolah meliputi adanya 

kerjasama dengan pihak lain, manajemen e-learning, dan peningkatan kompetensi 

guru. Kerjasama dengan pihak lain yaitu dengan Solonet. Solonet membantu saat 

pemasangan perangkat e-learning dan pengelolaan kedepannya. Namun, setelah 

dirasa cukup mampu berdiri sendiri. Tim IT mengembangkannya sendiri.  

Manajemen e-learning perlu direncanakan sejak awal. Terdapat pembagian 

tugas dalam manajemen e-learning. Tim IT bertugas sebagai administrator 

sedangkan untuk materi isi atau content, tim IT melibatkan semua guru mata 

pelajaran termasuk matematika.  

Nana Sudjana (2005: 136) mengemukakan bahwa setiap perencanaan selalu 

berkenaan dengan proyeksi atau perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan. 

Demikian halnya dalam perencanaan mengajar, memperkirakan 

(memproyeksikan) mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu 

melaksanakan pengajaran.  

Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan  Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Rusman, 2011: 4). Berdasarkan hasil 

penelitian, semua guru-guru matematika SMP Negeri 1 Magelang menyusun 

perangkat pembelajaran dan mengembangkan silabus dan RPP. Silabus dan RPP 

menggunakan bahasa Inggris karena sekolah ini menggunakan kurikulum RSBI. 



Salah satu unsur penting tersebut adalah metode pembelajaran. Ada 

beberapa metode mengajar yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa 

dalam proses belajar mengajar, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, 

belajar kelompok, dan sebagainya (Rusman, 2011: 68). 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru SMP Negeri1 

Magelang cukup bervariasi yaitu dengan mengombinasikan antara metode 

ceramah dengan metode-metode lain seperti tanya jawab, diskusi, cooperative 

learning, direct intruction dan CTL. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan 

metode dalam pembelajaran  matematika bersifat flexible. Artinya, menggunakan 

metode pembelajaran sesuai yang tercantum dalam RPP atau tergantung kondisi 

di kelas.  

Hal yang tidak kalah penting dalam perencanaan proses pembelajaran 

adalah persiapan modul dan buku ajar. Dalam persiapan pembelajaran berbasis e-

learning guru membuat materi atau tugas untuk kemudian diupload ke portal e-

learning sehingga siswa dapat mendownload sewaktu-waktu. Selain itu, guru juga 

menggunakan buku ajar, baik buku ajar cetak maupun elektronik (BSE). Guru 

menggunakan buku matematika berbahasa Inggris dan Indonesia. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Berbasis E-Learning 

Pembelajaran adalah suatu interaksi antara siswa dan guru dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan antara siswa dan guru adalah hubungan 

timbal-balik yang saling berperan aktif di dalam suatu kerangka kerja dengan cara 

dan kerangka berpikir yang telah dipahami dan disepakati bersama. Guru 

dikatakan berhasil dalam mengajar jika terwujud perubahan perilaku dan 

kepribadian siswa ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya (Syamsudin, 

2005: 156). 

Minat merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika. Minat yang tinggi terhadap pelajaran matematika akan 

berdampak baik bagi pemahaman siswa.  

Pada umumnya siswa SMP Negeri 1 Magelang memiliki minat yang tinggi 

terhadap matematika. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme siswa saat mengalami 

kesulitan, siswa tak segan untuk bertanya langsung kepada guru atau teman yang 



lain. Selain itu, bagi mereka matematika merupakan mata pelajaran yang penting. 

Penting karena menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam UN, juga 

kegunaannya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.  

Dari segi keaktifan, siswa aktif dalam mengikuti rangkaian pembelajaran 

oleh guru. Siswa aktif bertanya apabila ada hal yang belum dipahami dan aktif 

memperhatikan siswa lain yang maju ke depan serta bersikap kritis terhadap hasil 

jawaban teman. Pemberian poin oleh guru juga turut memberikan motivasi kepada 

siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran matematika.  

Sekalipun teknologi web memungkinkan pembelajaran dilakukan virtual 

secara penuh, namun kesempatan itu tidak dipilih. Interaksi satu sama lain untuk 

dapat berkomunikasi langsung secara tatap muka masih dibutuhkan. Ada tiga 

alasan interaksi atau tatap muka masih dibutuhkan, yaitu: perlunya untuk 

menjelaskan  maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara 

langsung dengan semua peserta didik, perlunya memberikan pemahaman 

sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara kelompok, dan 

perlunya pemberian pelatihan dengan menggunakan komputer yang akan 

digunakan sebagai media komunikasi berbasis web (Rusman, 2011: 337).  

Interaksi yang terjalin antara guru matematika dan siswa SMP Negeri 1 

Magelang cukup baik. Siswa menyatakan bahwa guru mereka ramah dan baik, 

tidak menakutkan seperti anggapan orang pada umumnya yang mengatakan 

bahwa guru matematika cenderung menakutkan. Guru selalu membantu siswa 

apabila ada kesulitan dalam memahami materi.  

Media (merupakan jamak dari kata medium) adalah suatu saluran untuk 

komunikasi. Diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “antara”. Istilah ini 

merujuk kepada sesuatu yang membawa informasi dari pengirim informasi ke 

penerima informasi. Masuk di dalamnya antara lain: film, televisi, diagram, materi 

cetakan, komputer, dan instruktur. Yang demikian ini dipandang sebagai media 

ketika mereka membawa pesan dengan suatu maksud pembelajaran (Suherman, 

2003: 238). 

Keberadaan media penting dalam pembelajaran matematika. Seperti yang 

dirasakan oleh siwa dan guru, media dalam pembelajaran matematika sangat 



penting. Media dapat membuat penyampaian pelajaran matematika lebih menarik. 

Jika sudah menarik tentu saja membantu pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran matematika. 

Ketersediaan media pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Magelang 

sudah cukup lengkap. Sebagai contoh, LCD, proyektor, komputer, TV, dan alat-

alat peraga matematika. Guru mengoptimalkan keberadaan media pembelajaran 

tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Selain menambah menarik penyampaian 

materi, penggunaan media memudahkan pemahaman terhadap matematika. 

Hal lain yang diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika 

adalah sumber belajar. Sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau 

lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat 

digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan 

tingkah laku. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, 

format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang dapat 

digunakan oleh siswa ataupun guru (Majid, 2008: 170).  

Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih sumber-sumber 

yang dapat dijadikan sarana untuk belajar. Sumber belajar yang digunakan adalah 

buku ajar (bentuk cetak), internet, alat peraga, maupun lingkungan. Penggunaan 

sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat itu. 

3. Evaluasi Pembelajaran Matematika Berbasis E-Learning 

Evaluasi berarti proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan 

mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan 

(Sukardi, 2008: 1). Evaluasi pembelajaran kegiatannya dalam lingkup proses 

belajar mengajar. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran adalah media yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, kerena melalui evaluasi seorang guru 

akan mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil belajar. 

Objek evaluasi program pembelajaran yang pokok mencakup dua hal, yaitu:  

3) Aspek manajerial, yaitu implementasi rancangan pembelajaran yang telah 

disusun oleh guru dalam bentuk proses pembelajaran, atau disebut juga 

dengan evaluasi kualitas proses pembelajaran. 



4) Aspek substansial, yaitu hasil belajar siswa setelah mengikuti serangkaian 

proses pembelajaran yang dirancang oleh guru, atau disebut juga dengan 

penilaian hasil belajar siswa, baik menggunakan tes maupun non-tes 

(Widoyoko, 2010: 17). 

Bentuk evaluasi pembelajaran matematika berupa penilaian hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian hasil belajar siswa yang 

dilaksanakan yaitu meliputi nilai tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, dan 

ujian akhir semester. Sedangkan teknik yang dilakukan lebih sering menggunakan 

tes tertulis, seperti pilihan ganda maupun uraian.  

Sistem evaluasi/penilaian pada e-learning yaitu guru memberikan tugas 

melalui portal e-learning untuk kemudian tugas tersebut di download oleh tiap 

siswa. Pengumpulan tugas bisa via e-mail atau diprint untuk dikumpulkan 

langsung ke guru. Selain itu terdapat kuis berbentuk pilihan ganda. Namun yang 

lebih sering yaitu pengumpulan tugas via e-mail atau dikumpulkan langsung ke 

guru. 

E-learning dalam pengembangannya, tidak hanya melibatkan tim IT saja, 

tetapi juga melibatkan siswa. Keterlibatan siswa dalam pengembangan e-learning, 

seperti yang sudah dilaksanakan yaitu mengikuti lomba desain header portal e-

learning SMP Negeri 1 Magelang yang diadakan oleh sekolah. Hasil kreativitas 

siswa yang terbaik itu terpilih menjadi bagian dari portal e-learning SMP Negeri 1 

Magelang.  

Menurut Chai Lee Goi dan Poh Yen Ng (2009), ditinjau dari tingkat 

kepentingan, ada lima faktor terpenting yang mempengaruhi suksesnya 

pelaksanaan e-learning, yaitu content program, akses web page, partisipasi 

pembelajar, keamanan dan dukungan terhadap website, dan komitmen konstitusi. 

Sedangkan sisanya yaitu lingkungan belajar interaktif, kompetensi instruktur, dan 

desain dan presentasi.  

Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning di SMP Negeri 1 

Magelang tergolong cukup baik dan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari 

pemahaman seluruh elemen sekolah seperti guru dan siswa terhadap e-learning. 

Sekolah memiliki kemudahan akses web page karena sudah dilengkapi dengan 



hotspot. Selain itu, pemanfaatan e-learning sebagai salah satu media pembelajaran 

matematika seperti pemberian tugas rumah melalui portal e-learning, guru 

sharing materi matematika yang diupload ke portal. Sedangkan siswa memiliki 

partisipasi dalam men-download atau mengakses materi melalui portal e-learning. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran kepala sekolah selaku pemegang 

kebijakan yang mendukung penuh pelaksanaan e-learning dan disiplin dalam 

mewujudkannya. Selain itu, adanya respon positif dan dukungan dari seluruh 

elemen sekolah. 

Di balik pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning yang 

sudah tergolong cukup baik, aplikasi pembelajaran matematika berbasis e-

learning di kelas belum maksimal. Guru maupun siswa masih mengalami kendala 

yang berhubungan dengan koneksi internet yang cenderung masih lambat, misal 

jika menggunakan hotspot sekolah secara bersamaan.  

Secara umum, pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning 

dengan mata pelajaran lain hampir sama, ditinjau dari susunan content/isi tiap 

mata pelajaran dalam portal e-learning. Hal yang membuat berbeda hanya 

banyaknya materi/tugas yang diupload  oleh masing-masing guru.  

Pembelajaran berbasis e-learning memiliki kelebihan dibanding dengan 

pembelajaran konvensional, yaitu siswa dapat belajar atau me-review bahan 

pelajaran kapan saja dan dimana saja karena bahan ajar tersimpan di komputer, 

siswa memiliki sumber belajar yang lebih banyak karena dapat mengaksesnya 

lewat internet, dan siswa lebih terampil dalam menggunakan perangkat berbasis 

teknologi karena telah terbiasa menggunakannya.  

Penutup 

Berdasarkan uraian di atas, persiapan sekolah dalam pelaksanaan e-learning 

yaitu sekolah mempersiapkan perangkat e-learning dan tim ahli untuk kemudian 

mensosialisasikan kepada seluruh elemen sekolah, seperti guru dan siswa. 

Pemahaman guru maupun siswa terhadap e-learning sudah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari pemahaman dalam mengoperasikan portal e-learning dan 

pemberian tugas rumah oleh guru melalui portal e-learning sekolah. 



Langkah-langkah strategis yang dirumuskan sekolah antara lain sekolah 

melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengadaan perangkat untuk 

koneksi internet. Sekolah memiliki sistem manajemen e-learning, yaitu guru mata 

pelajaran mengisi content dalam portal e-learning masing-masing sedangkan 

untuk pengelolaan portal e-learning secara keseluruhan dipegang oleh tim IT 

sekolah. Sekolah mengadakan pelatihan e-learning tiap awal tahun ajaran sebagai 

aplikasi dalam meningkatkan kompetensi guru tentang e-learning. 

Konsep perencanaan dan persiapan program belajar mengajar meliputi 

perumusan silabus dan RPP untuk tiap tahun. Guru merencanakan untuk 

menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan metode 

pembelajaran disesuaikan dengan materi pelajaran. Masing-masing guru 

mempunyai modul materi yang diupload ke portal e-learning. Selain itu, guru 

juga menggunakan buku ajar, baik buku matematika berbahasa Inggris maupun 

Indonesia. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning meliputi dua 

aspek, yaitu proses pengelolaan pembelajaran dan penggunaan media 

pembelajaran. Siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran matematika. 

Siswa aktif dalam pembelajaran matematika. Interaksi antara guru matematika 

dengan siswa terjalin dengan baik. Guru ibarat teman bagi siswa sehingga siswa 

merasa nyaman ketika belajar. 

Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar yaitu guru maupun 

siswa menilai bahwa eksistensi media dalam pembelajaran matematika penting 

dan dibutuhkan. Ketersediaan media pembelajaran matematika sudah cukup 

lengkap dan penggunaannya sudah optimal. Guru memberikan kebebasan kepada 

siswa untuk memilih sumber-sumber yang dapat dijadikan sarana untuk belajar. 

Evaluasi pembelajaran matematika berbasis e-learning meliputi dua aspek, 

yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses belajar mengajar. Evaluasi hasil 

belajar berupa penilaian hasil belajar siswa yang dilaksanakan yaitu meliputi nilai 

tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Teknik 

penilaian yang dilakukan lebih sering menggunakan tes tertulis, seperti pilihan 

ganda maupun uraian.  



Kontrol dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yaitu siswa 

dilibatkan dalam pengembangan e-learning dalam hal desain header portal e-

learning sekolah. Kendala pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-

learning yaitu mengenai koneksi internet yang cenderung masih lambat, jika 

hotspot sekolah digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Tidak ada 

perbedaan antara pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis e-learning 

dengan mata pelajaran lain, ditinjau dari susunan content/isi tiap mata pelajaran 

dalam portal e-learning. 

Saran kepada pihak sekolah, menggaungkan suasana pembelajaran berbasis 

e-learning dan semakin menampakkan ciri khas sekolah yang berwawasan 

Internasional. Kepada pelaksana kebijakan, menambah kapasitas bandwidth 

hotspot sekolah sehingga tidak ada kendala untuk koneksi internet. Kepada guru, 

diharapkan lebih memaksimalkan portal e-learning dalam pembelajaran dan lebih 

kreatif dalam mengelolanya. Kepada siswa, memanfaatkan portal e-learning 

secara optimal sebagai sumber belajar yang dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis e-learning pada SMP Negeri 1 Magelang 

tergolong baik. Penelitian tersebut tidak meneliti pengaruh pembelajaran 

matematika berbasis e-learning terhadap belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan fokus pengaruh 

pembelajaran matematika berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa.  
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