
Makalah 

 

RANCANG BANGUN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA 

PELAJARAN PRODUKTIF KELAS X TEKNOLOGI PENGOLAHAN 

HASIL PERTANIAN 

(STUDI KASUS DI SMK NEGERI 1 MOJOSONGO, BOYOLALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Muhammad Ikhsan 

Aris Rakhmadi, ST., M.Eng 

 
 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RANCANG BANGUN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA 

PELAJARAN PRODUKTIF KELAS X TEKNOLOGI PENGOLAHAN 

HASIL PERTANIAN 

(STUDI KASUS DI SMK NEGERI 1 MOJOSONGO, BOYOLALI) 

 

Muhammad Ikhsan, Aris Rakhmadi 
 

Teknik Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email : isan.fki80@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to build a Web-based media learning in a productive 

learning (vocational) class X of Agricultural Products Processing Technology (TPHP/ 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian) in SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali using Moodle 

application and examine the effectiveness of teaching methods. 

 

The evaluation measures the effectiveness of E-Learning conducted at SMK Negeri 1 

Mojosongo, Boyolali which involving TPHP tenth grade students and teachers. Assessment 

have been performed by system of pre test and post test and analyzed using SPSS. 

 

The results obtained in this study showed that the effectiveness of the use of web-

based E-Learning higher than using conventional instructional media. This is evidenced by 

the post-test trials on each of vocational competence with the t test showed P-value <(0.05) 

which means that Ho (averaging between classes using e-learning applications with the same 

conventional class) rejected or accept H1 (averaging between classes using E-learning 

applications with different conventional class), therefore it can be concluded that there are 

statistically significant differences average value of post test results with the results of 

conventional class post test value class that uses the application of E-Learning is influence 

learning outcomes to students. 

 

Keywords : learning media, E-Learning, conventional, assessment 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun media pembelajaran berbasis Web pada 

pelajaran produktif (kejuruan) kelas X Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di SMK Negeri 

1 Mojosongo, Boyolali menggunakan aplikasi Moodle dan menguji keefektifan metode 

pembelajaran. 
 

Pengujian untuk mengukur efektifitas E-Learning dilakukan di SMK Negeri 1 

Mojosongo, Boyolali dengan melibatkan siswa kelas X TPHP dan guru. Pengujian telah 

dilakukan sistem pre test dan post test kemudian dianalisa menggunakan aplikasi SPSS. 
 



 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa efektivitas penggunaaan E-Learning 

berbasis web lebih tinggi daripada menggunakan media pembelajaran konvensional. Hal ini 

ditunjukan oleh uji post test pada masing-masing kompetensi kejuruan dengan uji t 

menunjukkan nilai P-value < (0,05) yang berarti Ho (rataan antara kelas yang menggunakan 

aplikasi E-Learning dengan kelas konvensional sama) ditolak atau menerima H1 (rataan antara 

kelas yang menggunakan aplikasi E-Learning dengan kelas konvensional berbeda), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata hasil 

post test kelas konvensional dengan hasil nilai post test kelas yang menggunakan aplikasi E-

Learning ada pengaruh hasil pembelajaran terhadap siswa. 

 

Kata kunci : E-Learning, konvensional, media pembelajaran, pengujian 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi pada saat ini mulai 

berkembang pesat khususnya 

teknologi informasi, karena 

pengetahuan yang selalu berkembang 

mengharuskan kita mengikuti 

teknologi tersebut. Teknologi 

informasi saat ini yang sedang 

berkembang adalah sistem 

pembelajaran E-Learning. E-

Learning merupakan media 

pembelajaran yang digunakan untuk 

sarana belajar siswa agar mudah 

mengakses materi dimanapun dan 

kapanpun  sehingga pembelajaran 

bisa efektif dan efisien. Materi 

pembelajaran dapat divisualisasikan 

dalam berbagai format dan bentuk 

yang  lebih praktis dan interaktif. 

SMK Negeri 1 Mojosongo, 

Boyolali masih memberlakukan 

pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran konvensional yang  

dimaksud adalah pembelajaran yang 

penyampaian materinya  dijelaskan 

oleh guru dengan media  

pembelajaran yang  biasa, misalnya 

guru menjelaskan secara langsung 

kepada siswa  atau tanpa  media  

pembelajaran kemudian memberikan 

tugas  kepada  siswa  dengan materi 

yang terbatas. Memperhatikan hal 

tersebut, kemungkinan sistem yang 

digunakan untuk menunjang 

pembelajaran kurang efektif 

sehingga berpengaruh pada hasil 

belajar. 

Sehingga dari permasalahan 

diatas, penulis membuat media 

pembelajaran E-Learning untuk 

mempermudah interaksi antara siswa 

dengan bahan materi, siswa dengan 

guru maupun sesama siswa. Siswa 

dapat saling berbagi informasi dan 

dapat mengakses materi belajar 

setiap saat, dengan kondisi yang 

demikian itu siswa dapat lebih 

menguasai materi pembelajaran. 

Secara umum manfaat media 

pembelajaran adalah mempermudah 

interaksi antara guru dengan siswa 



 

sehingga kegiatan pembelajaran 

lebih efektif dan efisien. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Mawar Ramadhani (2012) 

dalam penelitiannya berpendapat 

bahwa dengan adanya media 

pembelajaran E-Learning diharapkan 

akan membuat proses pembelajaran 

menjadi lebih kondusif, 

meningkatkan minat siswa, serta 

efektivitas proses belajar siswa 

dalam pembelajaran yang pada 

gilirannya diharapkan dapat 

mencapai prestasi belajar yang baik. 

Selain itu, keaktifan siswa lebih 

ditekankan jika menggunakan media 

pembelajaran E-Learning karena 

langkah pembelajaran yang runtut 

telah diberikan sehingga budaya 

belajar yang diciptakan di sini 

menuntut siswa untuk mandiri 

dengan harapan mampu 

meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang 

akhirnya mampu sejalan dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa 

tersebut. 

Dwi Susanto (2012) dalam 

penelitiannya berpendapat bahwa 

untuk mengetahui apakah hasil 

belajar telah tercapai dapat dilakukan 

dengan melihat hasil belajar yang 

diraih siswa. Hasil belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satu diantaranya yaitu kondisi 

peserta didik yaitu faktor internal. 

Sedangkan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar adalah 

faktor eksternal, yaitu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari luar diri siswa. 

Penggunaan media pembelajaran 

yang baik akan memberi kemudahan 

belajar bagi siswa dan merupakan 

cara yang tepat dalam upaya 

mencapai hasil atau prestasi belajar 

yang memuaskan. Media 

pembelajaran  yang dapat digunakan 

salah satunya adalah media internet, 

dimana media internet sebagai 

sumber pembelajaran. Siswa 

mungkin juga akan semakin 

bersemangat dalam belajar karena 

segala sesuatu yang ingin diketahui 

dapat dengan cepat dan mudah 

diperoleh sehingga siswa memiliki 

rasa percaya diri dan terdorong ingin 

mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 

Dhanar Saputra, (2009) dalam 

penelitiannya berpendapat bahwa 



 

seiring pekembangan Teknologi 

Informasi (IT) yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan 

mekanisme belajar mengajar berbasis 

TI menjadi tidak tererlakkan lagi. 

Konsep yang dikenal dengan sebutan 

E-Learning ini membawa pengaruh 

terjadinya proses transformasi 

pendidikan konvensional ke bentuk 

digital, baik secara isi dan sistemnya. 

Anryza (2009) dalam 

penelitiannya berpendapat bahwa 

pendidikan Teknik Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Pembangunan 

Moodle di SMA Negeri 4 

Bojonegoro sangat menunjang 

kebutuhan belajar mengajar, 

dikarenakan siswa maupun guru 

dapat berinteraksi  tanpa harus 

bertatap muka. Siswa dapat lebih 

leluasa belajar dengan menggunakan 

internet dan Moodle. Fitur yang 

disediakan dalam karya tulis adalah 

materi berupa teks, file PDF dan kuis 

pertanyaan benar atau salah. Siswa 

nantinya dapat mengambil/ 

mendownload materi tersebut, dan 

langsung dapat menguji kemampuan 

mereka dengan mengerjakan kuis 

pertanyaan benar/ salah yang telah 

dibuat. Pembuatan Moodle yang 

dihubungkan dengan Wireless 

Access Point dapat memberi 

kenyamanan pada siswa dan guru, 

dikarenakan siswa dan guru dapat 

melaksanakan pembelajaran tanpa 

harus bertatap muka. Guru juga bisa 

mengupload materi dari ruang guru. 

Berdasarkan Moodle yang telah 

dibuat, diharapkan dapat lebih 

ditingkatkan dalam fiturnya dan tidak 

hanya dibuat secara intranet, tapi 

secara internet. 

Candra Jati Resmana, (2010) 

dalam penelitiannya berpendapat 

bahwa sistem pembelajaran 

memegang peranan penting, salah 

satu manfaat dari sistem 

pembelajaran adalah mengatasi 

keterbatasan frekuensi tatap muka 

antara siswa dengan guru. Fakta 

bahwa banyak siswa yang mengikuti 

bimbingan belajar (les privat) untuk 

belajar fisika menandakan siswa 

membutuhkan pendampingan belajar 

di luar sekolah (belajar mandiri). 

Dengan adanya sistem pembelajaran 

tersebut, siswa dapat belajar mandiri 

dan tidak hanya menggantungkan 

belajar di sekolah dan dari catatan 

saja. Materi ajar dapat dibuat dengan 

berbagai format dan dapat 



 

ditampilkan melalui jaringan internet 

melalui web e-

learning menggunakan moodle 

secara online. Dengan Moodle 

(Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment), mampu 

menyajikan pembelajaran mandiri 

dengan tanpa terikat oleh waktu dan 

tempat. Beberapa fasilitas yang 

disediakan oleh moodle adalah 

modul bacaan, modul penugasan, 

modul forum, modul pilihan, dan 

sebagainya 

 

METODE 

A. Perancangan dan Pembuatan 

1. Software 

Software yang digunakan 

peneliti dalam perancangan 

dan pembuatan aplikasi ini 

adalah : 

a. Sistem Operasi Windows 

7 Home Premium 

b. Moodle 2.6 

c. XAMPP -win32-1.8.3-3-

VC11 

d. Mozilla Firefox 29.0.1 

e. Paint 

 

2. Hardware 

Hardware yang digunakan 

peneliti dalam perancangan 

dan pembuatan aplikasi ini 

adalah laptop dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor Intel (R) Core 

i5 2.5 GHz 

b. VGA AMD Radeon HD 

7670M 2GB 

c. Harddisk 750 GB 

d. RAM 4 GB 

 

B. Alur Penelitiam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Flowchart Penelitian 

 



 

C. Uji Statistik  

Uji statistik perlu dikaji 

untuk mengukur efektivitas e-

learning. Pengujian aplikasi 

untuk siswa kelas X TPHP akan 

dilakukan di SMK Negeri 1 

Mojosongo, Boyolali. Untuk 

pengujian akan dilakukan pre 

test dan post test. Pre test dan 

post test dilakukan untuk uji 

coba siswa kelas konvensional 

dan kelas e-learning. Pre Test 

digunakan sebagai kegiatan 

menguji tingkatan pengetahuan 

siswa terhadap materi yang akan 

disampaikan, kegiatan pre test 

dilakukan sebelum kegiatan 

pengajaran diberikan. Post Test 

digunakan untuk evaluasi akhir 

saat materi yang diajarkan telah 

diberikan kepada siswa. Untuk 

analisa hasil efektivitas 

pembelajaran, hasil post test 

antara kelas e-learning akan 

dibandingkan dengan hasil post 

test kelas konvensional 

menggunakan aplikasi SPSS 

(Statistical Package for Social 

Sciences). SPSS adalah sebuah 

aplikasi yang berfungsi untuk 

menganalisis data dan 

melakukan perhitungan statistik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang dicapai dari 

penelitian ini adalah Aplikasi E-

Learning yang berisikan tentang 

materi, tugas dari beberapa 

kompetensi dasar dan forum interaksi 

antara guru dengan siswa. Aplikasi 

ini di uji dengan menggunkan 

browser Mozilla Firefox dan 

mendapat hasil pengujian sebagai 

berikut : 

1. Akses User Terhadap Halaman 

Depan Program 

Halaman depan program 

adalah halaman saat pertama kali 

user mengetikkan 

“http://localhost/moodle/” pada 

addressbar di web browser yang 

terhubung dengan web server 

localhost. Halaman yang muncul 

setelah mengetikkan alamat 

tersebut adalah halaman yang 

akan menampilkan beberapa 

menu pilihan antara lain : home, 

kategori, profil, kalender, 

navigasi, login, pencarian. 

Tampilan halamannya dapat 

dilihat pada gambar 2. 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Halaman depan 

 

2. Akses User Terhadap 

Halaman Login 

Untuk dapat masuk ke 

dalam aplikasi maka perlu 

melakukan login, dengan cara 

klik tombol login di kanan atas, 

akan menghasilkan tampilan 

dibawah ini.  

 

 

 

 

 

Gambar 3 Halaman login 

3. Akses Admnistrator terhadap 

halaman utama.  

Halaman utama pada 

administrator terdapat beberapa 

menu, diantaranya menu Home, 

SMK Negeri 1 Mojosongo, Visi 

dan Misi, bahasa, kategori, 

kursus, deskripsi halaman, judul 

halaman, kalender, navigasi, 

administration dan pencarian. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Halaman utama admin 

 

4. Menu Kategori dan Kursus 

Menampilkan menu 

kategori dan beberapa menu 

kursus atau materi yang telah 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Halaman kategori dan 

kursus 

 

PENGUJIAN 

Pengujian dalam penelitian 

ini dilakukan di SMK Negeri 1 

Mojosongo, Boyolali pada tanggal 

28 April 2014 sampai 17 Mei 2014 

dengan melibatkan siswa kelas X 

TPHP 1 (kelas e-learning), siswa 

kelas X TPHP 2 (kelas konvensional) 

dan guru sebanyak 3 orang. 



 

1. Hasil Post Test Menerapkan 

Prosedur Kerja GMP (Good 

Manufacturing Procedure) 

 

Langkah  pengujian hipotesis 

homogenitas 

a. Bentuk hipotesis uji homogen 

: 

H0 : varian sama (kedua 

kelompok homogen) 

H1 : varian tidak sama (kedua 

kelompok tidak homogen) 

b. Analisis hasil : pada kolom 3 

Sig=0,302 > 0,05 maka Ho 

diterima. Artinya kedua 

kelompok mempunyai varian 

sama (homogen). 

 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima Ho varian sama atau 

kedua kelompok homogen. 

Informasi tersebut digunakan 

untuk melakukan uji lanjut yaitu 

uji banding t. Pada dua baris 

terakhir output Independents 

Samples Test terlihat tulisan 

Equal variances assumed dan 

Equal varaiances not assumed. 

Berdasarkan keputusan uji di 

atas maka kita nanti dalam uji t 

harus memilih deretan baris 

Equal variances assumed. 

Langkah uji banding 

independent t test 

a. Bentuk hipotesis uji banding 

dua sampel 

Ho : rataan kedua sampel sama 

H1 : rataan kedua sampel berbeda 

b. Analisis hasil : pada t nilai 

sig=0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak atau menerima H1. Jadi 

rataan hasil post test kelas e-

learning berbeda dengan hasil 

post test kelas konvensional. 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima H1 maka rataan kedua 

kelompok berbeda. Perlu 

dilakukan uji lanjut. Kita lihat 

output Group Statistics ternyata 

rataan untuk kelas e-learning 

79,03 lebih besar dari pada 

rataan kelas konvensional 74,31. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil post test kelas e-learning 

lebih baik daripada kelas 

konvensional.  

2. Hasil Post Test Menerapkan 

Perlakuan Pendahuluan 

Terhadap Bahan Hasil 

Pertanian Pasca Panen 

 

Langkah  pengujian hipotesis 

homogenitas 



 

a. Bentuk hipotesis uji homogen 

: 

H0 : varian sama (kedua 

kelompok homogen) 

H1 : varian tidak sama (kedua 

kelompok tidak homogen) 

b. Analisis hasil : pada kolom 3 

Sig=0,218 > 0,05 maka Ho 

diterima. Artinya kedua 

kelompok mempunyai varian 

sama (homogen). 

 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima Ho varian sama atau 

kedua kelompok homogen. 

Informasi tersebut digunakan 

untuk melakukan uji lanjut yaitu 

uji banding t. Pada dua baris 

terakhir output Independents 

Samples Test terlihat tulisan 

Equal variances assumed dan 

Equal varaiances not assumed. 

Berdasarkan keputusan uji di 

atas maka kita nanti dalam uji t 

harus memilih deretan baris 

Equal variances assumed. 

 

Langkah uji banding 

independent t test 

 

a. Bentuk hipotesis uji banding 

dua sampel 

Ho : rataan kedua sampel sama 

H1 : rataan kedua sampel berbeda 

b. Analisis hasil : pada t nilai 

sig=0,001 < 0,05 maka Ho 

ditolak atau menerima H1. Jadi 

rataan hasil post test kelas e-

learning berbeda dengan hasil 

post test kelas konvensional. 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima H1 maka rataan kedua 

kelompok berbeda. Perlu 

dilakukan uji lanjut. Kita lihat 

output Group Statistics ternyata 

rataan untuk kelas e-learning 

80,03 lebih besar dari pada 

rataan kelas konvensional 76,34. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil post test kelas e-learning 

lebih baik daripada kelas 

konvensional.  

3. Hasil Post Test  Mengemas 

Bahan Hasil Pertanian dan 

Produk Olahan 

 

Langkah  pengujian hipotesis 

homogenitas 

a. Bentuk hipotesis uji homogen 

: 

H0 : varian sama (kedua 

kelompok homogen) 



 

H1 : varian tidak sama (kedua 

kelompok tidak homogen) 

 

b. Analisis hasil : pada kolom 3 

Sig=0,286 > 0,05 maka Ho 

diterima. Artinya kedua 

kelompok mempunyai varian 

sama (homogen). 

 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima Ho varian sama atau 

kedua kelompok homogen. 

Informasi tersebut digunakan 

untuk melakukan uji lanjut yaitu 

uji banding t. Pada dua baris 

terakhir output Independents 

Samples Test terlihat tulisan 

Equal variances assumed dan 

Equal varaiances not assumed. 

Berdasarkan keputusan uji di 

atas maka kita nanti dalam uji t 

harus memilih deretan baris 

Equal variances assumed. 

 

Langkah uji banding 

independent t test 

 

a. Bentuk hipotesis uji banding 

dua sampel 

Ho : rataan kedua sampel sama 

H1 : rataan kedua sampel berbeda 

 

b. Analisis hasil : pada t nilai 

sig=0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak atau menerima H1. Jadi 

rataan hasil post test kelas e-

learning berbeda dengan hasil 

post test kelas konvensional. 

 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima H1 maka rataan kedua 

kelompok berbeda. Perlu 

dilakukan uji lanjut. Kita lihat 

output Group Statistics ternyata 

rataan untuk kelas e-learning 

87,43 lebih besar dari pada 

rataan kelas konvensional 76,21. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil post test kelas e-learning 

lebih baik daripada kelas 

konvensional.  

4. Hasil Post Test Menerapkan 

Sanitasi di Lingkungan 

Perusahaan Pengolahan Hasil 

Pertanian 

Langkah  pengujian hipotesis 

homogenitas 

 

a. Bentuk hipotesis uji homogen 

: 

H0 : varian sama (kedua 

kelompok homogen) 

H1 : varian tidak sama (kedua 

kelompok tidak homogen) 



 

b. Analisis hasil : pada kolom 3 

Sig=0,507 > 0,05 maka Ho 

diterima. Artinya kedua 

kelompok mempunyai varian 

sama (homogen). 

 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima Ho varian sama atau 

kedua kelompok homogen. 

Informasi tersebut digunakan 

untuk melakukan uji lanjut yaitu 

uji banding t. Pada dua baris 

terakhir output Independents 

Samples Test terlihat tulisan 

Equal variances assumed dan 

Equal varaiances not assumed. 

Berdasarkan keputusan uji di 

atas maka kita nanti dalam uji t 

harus memilih deretan baris 

Equal variances assumed. 

 

Langkah uji banding 

independent t test 

 

a. Bentuk hipotesis uji banding 

dua sampel 

Ho : rataan kedua sampel sama 

H1 : rataan kedua sampel berbeda 

 

b. Analisis hasil : pada t nilai 

sig=0,001 < 0,05 maka Ho 

ditolak atau menerima H1. Jadi 

rataan hasil post test kelas e-

learning berbeda dengan hasil 

post test kelas konvensional. 

 

c. Interpretasi hasil : dengan 

menerima H1 maka rataan kedua 

kelompok berbeda. Perlu 

dilakukan uji lanjut. Kita lihat 

output Group Statistics ternyata 

rataan untuk kelas e-learning 

80,17 lebih besar dari pada 

rataan kelas konvensional 76,21. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

hasil post test kelas e-learning 

lebih baik daripada kelas 

konvensional.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran ini telah 

selesai dibuat dengan 

menggunakan moodle 2.6 

dengan fasilitas : 

a. Modul materi berupa file 

presentasi dan dokumen 

dengan fasilitas file pada 

aplikasi moodle. 

b. Modul tugas dengan fasilitas 

assignment pada aplikasi 

moodle. 



 

c. Forum interaksi dengan 

fasilitas forum pada aplikasi 

moodle. 

2. Memberi kemudahan bagi para 

siswa dan guru dalam 

mengakses materi pelajaran serta 

mengelola materi pembelajaran, 

yakni : meng-upload materi 

pelajaran, memberikan tugas 

siswa dan berinteraksi antara 

guru dengan siswa dengan 

membuat forum interaksi. 

3. Berdasarkan hasil pengujian 

yang dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, 

bahwa efektifitas pembelajaran 

kelas yang menggunakan 

aplikasi E-Learning lebih tinggi 

daripada kelas yang 

menggunakan media 

pembelajaran konvensional. Hal 

ini ditunjukkan oleh hasil post 

test menggunakan uji banding 

dua sampel dengan hipotesis H0 

(rataan antara kelas yang 

menggunakan aplikasi E-

Learning dengan kelas 

konvensional sama) dan  H1 

(rataan antara kelas yang 

menggunakan aplikasi E-

Learning dengan kelas 

konvensional berbeda) pada 

masing-masing kompetensi 

kejuruan yaitu : 

a. Menerapkan prosedur kerja 

GMP (Good Manufacturing 

Procedure) dengan nilai P 

(0,000) < (0,05) maka H0 

ditolak atau menerima H1. 

Jadi rataan nilai antara kelas 

yang menggunakan fasilitas 

E-Learning lebih baik 

daripada kelas konvensional. 

b. Menerapkan perlakuan 

pendahuluan terhadap bahan 

hasil pertanian pasca panen 

dengan nilai P (0,001) < 

(0,05) maka H0 ditolak atau 

menerima H1. Jadi rataan nilai 

antara kelas yang 

menggunakan fasilitas E-

Learning lebih baik daripada 

kelas konvensional. 

c. Mengemas bahan hasil 

pertanian dan produk olahan 

dengan nilai P (0,000) < 

(0,05) maka H0 ditolak atau 

menerima H1. Jadi rataan nilai 

antara kelas yang 

menggunakan fasilitas E-

Learning lebih baik daripada 

kelas konvensional. 



 

d. Menerapkan sanitasi di 

lingkungan perusahaan 

pengolahan hasil pertanian 

dengan nilai P (0,001) < 

(0,05) maka H0 ditolak atau 

menerima H1. Jadi rataan nilai 

antara kelas yang 

menggunakan fasilitas E-

Learning lebih baik daripada 

kelas konvensional. 

Dengan uji t pada masing-

masing kompetensi kejuruan 

menunjukan P-value < (0.05) 

yang berarti H0 ditolak atau 

menerima H1, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara 

statistik ada perbedaan yang 

signifikan nilai rata-rata hasil 

post test kelas konvensional 

dengan hasil nilai post test 

kelas yang menggunakan 

aplikasi E-Learning ada 

pengaruh hasil pembelajaran 

terhadap siswa, bahwa kelas 

yang menggunakan fasilitas 

E-Learning lebih baik 

daripada kelas konvensional. 
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