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EFEKTIFIVITAS PEMANFAATAN DAN PENERAPAN E-LEARNING PADA 

MATAPELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP 

PRESTASI SISWA KELAS X SMK MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO 

TAHUN AJARAN 2016/2017  
 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 

simultan efektivitas pemanfaatan dan penerapan  e-learning pada matapelajaran 

kewirausahaan terhadap prestasi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

tahun ajaran 2016-2017. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif  dilakukan untuk mencari hubungan 

antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan sebab dan akibat. Maka 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo sebanyak 454 dengan 200 siswa sebagai sampel. Dengan menggunakan tenik 

pengambilan sampel Probability Sampling dan teknik Simple Random Sampling. 

Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, observasi, 

dan angket yang telah di uji dengan uji validitas dan uji reliabititas. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi berganda, uji t, uji f, R
2
, sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif.  

Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa variabel efektivitas 

pemanfaatan e-learning (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2,988 dengan nilai ttabel 

sebesar 1,972 maka Ho ditolak dan H1 diterima karena thitung > ttabel yang artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara efektivitas pemanfaatan e-learning (X1) terhadap 

prestasi siswa (Y) pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan Kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017. Kemudian untuk variabel 

penerapan e-learning (X2) memiliki nilai thitung sebesar 1,986 dengan nilai ttabel sebesar 

1,972 maka Ho ditolak dan H2 diterima karena thitung > ttabel yang artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penerapan e-learning (X2) terhadap prestasi  siswa (Y) 

pada matapelajaran prakarya dan kewirausahaan Kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017.  

Berdasarkan dari uji F yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai Fhitung  sebesar 15,727 > Ftabel sebesar 3,042 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,000 (Pvalue < 0,05 ). Hal ini berarti terdapat pengaruh secara simultan antara efektivitas 

pemanfaatan e-learning (X1) dan penerapan e-learning (X2) terhadap Prestasi siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan hasil dari analisis, nilai R
2
 sebesar 0,138 berarti kedua variabel 

efektivitas pemanfaatan e-learning (X1) dan penerapan e-learning (X2) memiliki 

pengaruh sebesar 13,8%. Sedangkan sisanya sebesar 86,2% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar penelitian ini. 

   Kata Kunci : Prestasi Siswa dan e-learning 

 

ABSTRACT  

 

 The purpose of this research is to know the influence in a partial and 

simultaneous the effectiveness of the use and application of e-learning on 

entrepreneurship matapelajaran against student achievement class x smk 

muhammadiyah 1 sukoharjo 2016-2017 academic year. 
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 The research is research associative done to look relation between one variables 

with other variables .The cause and effect .So the population of the research is all 

students x smk muhammadiyah 1 sukoharjo 454 with as many as 200 students as 

sample .Using probability of sampling to technique simple random sampling 

.Engineering data collection by using the method survey has tested by test and the 

validity of normality .Analysis techniques the data used was multiple regression , the t 

, the f , contributions relatively and contributions effective. 

 Based on the analysis t test , can be seen that the effectiveness of the utilization 

of variable e-learning (X1) having value t count as much as 2,988 with value t table 

worth 1,972 ho rejected then and hi accepted because t count > ttable which means 

there are significant influence between the effectiveness of the utilization of e-learning 

(X1) against student achievement (Y) on the subjects of entrepreneurship class x smk 

muhammadiyah 1 sukoharjo 2016-2017 academic year . To the application of e-

learning variable (X2) having value t count as much as 1,986 with value t table worth 

1,972 ho rejected then and hi accepted because tcount > ttable which means there are 

significant influence between the application of e-learning (X2) against student 

achievement (Y) on the subjects of entrepreneurship students against achievement 

class x smk muhammadiyah 1 sukoharjo 2016-2017 academic year 

 Virtue of the f that was done on this research showing that the f count of 15,727 

> f table of 3,04 with the probability of 0,000 ( pvalue & it; 0,05 ).This means is the 

simultaneously between the effectiveness of the use of e-learning (X1) and application 

of e-learning (X2) against a student achievement x smk muhammadiyah 1 sukoharjo 

academic year 2016 / 2017. 

Based on the results of analysis, r2 value of 0,138 means the second set of 

effectiveness e-learning (X1) and application of e-learning (X2) having influence of 

13,8 %.The remaining of 86,2 % described by other variables out this research 

 

Keyword : Achievement of students and e-learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Globalisasi memicu pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan 

tatap muka yang konvensioanal ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan 

yang lebih flexible, terbuka dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa 

pandang faktor jenis, usia maupun pengalaman pendididkan sebelumnya. Menurut 

Hamzah dan Nina (2010:60) kecenderungan pergeseran dunia pendidikan di 

indonesia di masa mendatang adalah berkembangnya pendidikan terbuka dengan 

modus belajar jarak jauh (distance learning), sharing resource bersama antar 

lembaga pendidikan, Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti 

CD-ROM multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi 

dan video. 

Menurut Munir (2009:169) istilah e-learng dapat pula didefinisikan sebagai 

sebuah bentuk informasi yang diterapkan dibidang pendidikan dalam bentuk dunia 
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maya. Definisi e-learning sendiri sebenarnya sangatlah luas bahkan sebuah portal 

yang menyediakan informasi sebuah topik dapat mencakup dalam lingkup e-

learning ini. Namun istilah e-learning lebih tepat ditunjukkan sebagai usaha untuk 

membuat sebuah  transformasi proses pembelajaran yang ada disekolah atau 

perguruan tinggi kedalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi. 

Dengan adanya penyelenggaraan program e-learning dapat memberikan 

beberapa kelebihan seperti efektif meningkatkan prestasi siswa dan juga bagi 

semua pihak yang terkait (pelajar, pengemban dan pemilik) yang akan lebih mudah 

untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam proses belajar mengajar 

dan tidak terfokus pada kelebihan akan lebih afektif apabila menanggulangi 

kekurangan yang terjadi dari efektivitas pemanfaatan e-learning dan penerapan e-

learning.  

Dalam Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa: serangkaian 

perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, dan 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi  elektronik.  

Dari Undang-Undang tersebut, diharapkan teknologi informasi bisa 

digunakan sesuai dengan hakikat dan tujuannya. Dengan tujuan mengolah dan 

mentransfer informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima informasi. 

Begitupun dengan e-learning yang berbasis teknologi informasi dapat berfungsi 

ganda, sebagai pembelajaran dan layaknya teknologi informasi yang dipadukan. 

Tidak merubah tujuannya hanya cara pelaksanaannya yang mulai flexible dengan 

e-learning. 

Sebagai salah satu sekolah yang menerapkan e-learning dalam pelajaran 

kewirausahaan kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Siswa tidak lagi 

mencatat materi dibuku, hanya dengan tablet yang di sediakan SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo sudah dapat mengakses semua informasi atau bahan 

yang dibutuhkan. Semua yang di butuhkan materi dan modul sudah di sediakan 

dalam tablet.  

Menurut Munir (2012:178) penerapan e-learning membutuhkan 

kedisiplinan, kesadaran, dan motivasi tinggi dari para pelajar untuk belajar mandiri 

secara online, dan tidak meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas-
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tugasnya. Yang umum terjadi pada pelajar atau peserta didik adalah kebiasaan 

menyonteknya. Meskipun SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sudah menyiapkan 

modul pembelajaran didalam tablet tetap perlu pengawan dalam pelaksanaan e-

learning itu sendiri agar tercapainya kedisiplinan, kesadaran, dan motivasi tinggi 

dari para pelajar 

Dalam penerapan e-learning di beberapa institusi pendidikan seperti SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran  2016-2017  kelas X guna untuk 

memajukan dan meningkatkan prestasi siswa. Setiap siswa kelas X mendapatakan 

1 buah tablet untuk belajar di dalam kelas. Tablet ini di berikan sebagai alat 

pembelajaran berbasis e-learning. Penerapan e-learning ini belum menyeluruh 

untuk semua matapelajaran. Hanya sebagian matapelajaran saja. Salah satu mata 

pelajaran yang menggunakan pembelaran e-learning adalah kewirausahaan.  

Menurut Munir (2012:178) efektivitas e-learning dalam pembelajaran 

sangat tergantung berbagai aspek. Misalkan e-learning yang diterapkan dalam 

pembelajaran yang terpisah antara pelajar dan pengajar atau tanpa tatap muka sama 

sekali maka pada pembahasan materi pembelajaran mememrlukan daya nalar dan 

pemkiran yang tinggi seperti sains atau matematika masih tetap memerlukan 

penjelasan bimbingan atau pengawasan dari pengajar atau tutor. Untuk itu 

pertemuan tatap muka secara langsung masih perlu dilakukan untuk memberikan 

bimbingan atau pengawasan yang ketan dalam mengerjakan tugas atau ujian. 

Di SMK Muhammadiyah 1 Sokoharjo pemanfaatan tablet dalam proses 

pembelajaran kewirausahaan dan penerapan e-learning guna meningkatkan 

prestasi siswa berbeda dengan sekolah konvensional. Untuk itu perlu diteliti 

efektivitas pemanfaatan dan penerapan e-learning terhadap prestasi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

Berdasarkan gambaran umum yang telah dipaparkan, penelitian dengan 

judul “Efektivitas Pemanfaatan Dan Penerapan E-Learning Pada Mata Pelajaran 

Kewirausahaan Terhadap Prestasi Siswa Kelas X Smk Muhammadiyah 1 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2016-2017” 
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2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif  dilakukan untuk mencari 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan sebab dan 

akibat, apabila X  maka Y artinya apabila efektivitas pemanfaatan dan penerapan 

e-learning sudah efektif maka prestasi siswa dapat tercapai secara 

optimal.Sedangkan menurut Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan 

individu atau objek yang akan di teliti.  Maka Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sebanyak 454 siswa. 

Menurut Sugiyono (2014.116), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh oleh populasi tersebut. Jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebesar 5% dari keseluruhan populasi yaitu 

sebanyak 198 siswa. Menurut Sugiyono (2014:118), cara pengambilan sampel 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability 

Sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Probability Sampling 

dengan teknik Simple Random Sampling.  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang berupa 

item- pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji   , dan 

sumbangan efektif dan relatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji validitas diketahui semua item pernyataan variabel 

efektivitas pemanfaatan e-learning (X1), penerapan e-learning (X2), dan prestasi 

siswa (Y) dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan karena        >       

signifikansi < 0,05. Berdasarkan uji reliabel semua item dinyatakan reliabel karena 

memiliki        >       dengan        0,444 variabel efektivitas pemanfaatan e-

learning 0,805 dan variabel penerapan e-learning 0,817. 

Dari hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel independen, 

atau keduanya memiliki distribusi normal dan mendekati normal yang 

menggunakan teknik uji Liliforts atau dalam program SPSS disebut juga dengan 

Kolmogrov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari efektivitas pemanfaatan e-
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learning dan (X1), variabel penerapan e-learning  (X2), dan prestasi siswa (Y) 

dengan taraf signifikasi > 0,05. Untuk variabel yaitu efektivitas pemanfaatan e-

learning (X1) sebesar 0,200 > 0,05. Variabel penerapan e-learning (X2) sebesar 

0,074 > 0,05.  

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linieritas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan garis lurus (hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah setiap 

variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang menggunakan 

bantuan SPSS For Windows 16.0 antara variabel efektivitas pemanfaatan e-

learning terhadap prestasi siswa menunjukkan bahwa mempunyai hubungan linier 

dengan        <        yaitu 1,246 < 3,042 dan variabel penerapan e-learning 

terhadap prestasi siwa menunjukkan 1,314 < 3,042. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji multikolinearitas digunakan untuk melihat 

ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu 

model regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS For Windows 

16.0. dapat disimpulkan bahwa hasil nilai VIF masing-masing variabel (X1) 1.546  

dan (X2) 1.546  berada di bawah nilai 10,0. Kemudian untuk nilai tolerance untuk 

variabel Efektivitas pemanfaatan e-learning dan penerapan e-learning juga 

menunjukkan angka di atas 0,10 yaitu masing-masing variabel (X1)0,647dan 

(X2)0,647. Hal ini berarti bahwa variabel Efektivitas pemanfaatan e-learning dan 

penerapan e-learning bebas dari multikolinieritas. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji homogenitas digunakan sebagai bahan 

acuan untuk menentukan uji statistic dengan menggunakan bantuan SPSS For 

Windows 16.0. Hasil dari penghitungan uji homogenitas menggunakan uji one-

way ANOVA didapat nilai signifikansi sebesar 0,316 dan 0,628. Kedua nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima yang berarti kedua variabel X 

memiliki varian yang sama. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 16.0. hasil 

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan e-learning dan penerapan 

e-learning mempunyai kontribusi terhadap prestasi siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier yaitu Y = 58,665 + 0,133    + 0,082   . Berdasarkan 
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persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen bernilai positif antara efektivitas pemanfaatan e-learning dan 

penerapan e-learning secara bersama-sama berkontribusi terhadap prestasi siswa. 

Variabel efektivitas pemanfaatan e-learning terhadap prestasi siswa. Uji 

hipotesis pertama yang diajukan adalah “ada pengaruh antara efektivitas 

pemanfaatan e-learning terhadap prestasi siswa” diketahui bahwa, koefisien arah 

regresi dari variabel efektivitas pemanfaatan e-learning (  ) sebesar 0,133 bernilai 

positif. Berdasarkan uji keberartian koefisien arah regresi linier ganda untuk 

variabel efektivitas pemanfaatan e-learning (    diperoleh         >        yaitu 

2,988 > 1,972 dan signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif 

sebesar 8,64% dan sumbangan relatif 62,61%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel efektivitas pemanfaatan e-learning baik maka akan semakin baik pula 

prestasi siswa atau sebaliknya semakin rendah efektivitas pemanfaatan e-learning 

maka akan semakin rendah pula prestasi siswa. 

Variabel penerapan e-learning terhadap prestasi siswa. Uji hipotesis kedua 

yang diajukan adalah “ada pengaruh antara penerapan e-learning terhadap prestasi 

siswa” diketahui bahwa, koefisien arah regresi dari variabel penerapan e-learning 

(  ) sebesar 0,082  bernilai positif. Berdasarkan uji keberartian koefisien arah 

regresi linier ganda untuk variabel penerapan e-learning (    diperoleh         > 

       yaitu 1,986 > 1,972 dan signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan 

efektif sebesar 5,16% dan sumbangan relatif  37,41%. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel penerapan e-learning baik maka akan semakin baik pula prestasi 

siswa atau sebaliknya semakin rendah penerapan e-learning maka akan semakin 

rendah pula prestasi siswa 

Variabel efektivitas pemanfaatan e-learning dan penerapan e-learning 

Terhadap prestasi siswa. Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai         >        yaitu 15,727 > 3,042 dan signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa  memiliki kecenderungan 

yang sama dengan adanya kombinasi yang diikuti oleh efektivitas pemanfaatan e-

learning dan penerapan e-learning. Koefisien determinasi sebesar 13,8% yaitu 

artinya bahwa ada pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel lingkungan 

sekolah dan  efektivitas pemanfaatan e-learning dan penerapan e-learning 
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memiliki pengaruh sebesar 13,8% sedangkan 86,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti oleh penulis. 

4. PENUTUP 

4.1 Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa variabel efektivitas 

pemanfaatan e-learning (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2,988 dengan nilai 

ttabel sebesar 1,972 maka Ho ditolak dan H1 diterima karena thitung > ttabel yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas pemanfaatan e-

learning (X1) terhadap prestasi siswa (Y) pada mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-

2017.  

4.2 Kemudian untuk variabel penerapan e-learning (X2) memiliki nilai thitung 

sebesar 1,986 dengan nilai ttabel sebesar 1,972 maka Ho ditolak dan H2 diterima 

karena thitung > ttabel yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penerapan e-learning (X2) terhadap prestasi  siswa (Y) pada mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan terhadap prestasi siswa Kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun ajaran 2016-2017.  

4.3 Berdasarkan dari uji F yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai Fhitung  sebesar 15,727 > Ftabel sebesar 3,04 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,000 (pvalue < 0,05 ). Hal ini berarti terdapat pengaruh secara simultan 

antara efektivitas pemanfaatan e-learning (X1) dan penerapan e-learning (X2) 

terhadap Prestasi siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 

ajaran 2016/2017. 

4.4 Berdasarkan hasil dari analisis, nilai R
2
 sebesar 0,138 berarti kedua variabel 

efektivitas pemanfaatan e-learning (X1) dan penerapan e-learning (X2) 

memiliki pengaruh sebesar 13,8%. Sedangkan sisanya sebesar 86,2% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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