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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan 

tradisi dan budaya baru dalam peradaban umat manusia. TIK yang 

ditunjang teknologi elektronika mempunyai pengaruh yang sangat luas 

keberbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sistem 

pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan, mempunyai tujuan 

untuk mewujudkan system pendidikan menjadi lebih berkualitas. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, memunculkan model 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pembelajaran yang disebut dengan e-learning. Darmawan (2014: 25) 

menjelaskan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya 

di dukung oleh jasa elektronis seperti telepon, audio, videotape, transmisi 

satelit atau komputer.  

Salah satu pengaplikasian pembelajaran e-learning sendiri yaitu 

pembelajaran melalui internet. Pembelajaran dengan memanfaatkan sarana 

teknologi informasi melalui internet dapat menjadi salah satu alternatif 

dalam mengatasi berbagai persoalan pembelajaran. 
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Adapun e-learning terbimbing yaitu pembelajaran yang dalam 

pengaplikasiannya menggunakan alat elektronis dan dibantu dengan 

bimbingan serta intruksi guru pada siswa dalam mengakses internet. E-

learning terbimbing akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran dan melakukan proses evaluasi. Selain itu, e-learning 

terbimbing juga dapat membantu siswa untuk belajar aktif dan mandiri 

dalam proses pembelajaran hingga mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

Wasliman dalam Susanto (2015: 12) menyatakan bahwa hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik (siswa) merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri siswa, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini 

meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi dan kesehatan. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Motivasi dianggap penting dalam upaya pembelajaran dilihat dari 

segi fungsi dan nilainya atau manfaatnya, karena dengan adanya motivasi 

belajar dapat meningkatkan prestasi belajar baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap siswa di sekolah. Motivasi belajar merupakan 

daya pendorong atau penggerak yang mengarah pada kegiatan belajar. 

Pada kenyataannya, motivasi belajar siswa di sekolah saat ini menurun 

sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa. 
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Prestasi belajar dapat menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang 

setelah melakukan proses belajar dalam melakukan perubahan dan 

perkembangannya. Umumya prestasi belajar dalam sekolah berbentuk 

pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh 

mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang disampaikan. 

Pembelajaran yang terjadi, guru harus mampu menjadi fasilitator dalam 

mengembangkan pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidkan 

Kewarganegaraan (PKn) membutuhkan variasi, seperti media atau model 

pembelajaran yang digunakan. Inovasi dalam mata pelajaran PKn dapat 

dilakukan dengan model pembelajaran yang digunakan untuk memancing 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran agar tidak bosan dan lebih 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran, salah satu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKn 

adalah model pembelajaran e-learning terbimbing. E-learning terbimbing 

termasuk dalam kategori model pembelajaran karena memiliki ciri-ciri 

salah satunya menurut Rusman (2013: 136) yaitu dapat dijadikan pedoman 

perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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Hasil observasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga menunjukkan 

bahwa siswa sering merasa bosan ketika pembelajaran PKn. Siswa juga 

beberapa kali terlihat kurang fokus. Hal tersebut dikarenakan materi PKn 

yang cukup banyak dan memerlukan pemahaman yang baik. Sedikit saja 

siswa tidak konsentrasi dalam pembelajaran, maka siswa cenderung sulit 

memahami pembelajaran. 

Guru menjelaskan melalui wawancara bahwa materi PKn memang 

cukup banyak sehingga memungkinkan siswa tidak fokus ketika 

pembelajaran. Adapula siswa yang mengantuk dan asik mengobrol sendiri. 

Pembelajaran PKn selalu dilaksanakan di dalam kelas. Metode 

pembelajaran yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu 

metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi sehingga memungkinkan siswa 

merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Diperlukan inovasi dalam 

proses pembelajan untuk memberikan warna baru dan membuat siswa 

merasa senang mengikuti pembelajaran. 

Mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, semakin 

banyak pula model, metode, atau strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan e-learning terbimbing sebagai model pembelajaran. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh E-Learning Terbimbing terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Di Kelas V MI Istiqomah Sambas 

Purbalingga.” 

Pengaruh E-Learning Terbimbing…, Aulia Shoffy Wigianti, FKIP UMP, 2017



5 
 

  
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh E-Learning terbimbing terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas V di MI Istiqomah 

Sambas Purbalingga? 

2. Apakah terdapat pengaruh E-Learning terbimbing terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas V di MI Istiqomah 

Sambas Purbalingga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh 

data secara faktual dan aktual mengenai pengaruh E-Learning 

terbimbing terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn kelas V MI Istiqomah Sambas Purbalingga . 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Untuk mengetahui pengaruh E-Learningterbimbing terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas V MI 

Istiqomah Sambas Purbalingga. 

b. Untuk mengetahui pengaruh E-Learning terbimbing terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas V MI 

Istiqomah Sambas Purbalingga. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi dunia pendidikan mengenai pengaruh E-Learning terbimbing 

terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

kelas V MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 

2. Secara Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dengan mengetahui pengaruh 

E-Learning terbimbing terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn kelas VMI Istiqomah Sambas Purbalingga 

yaitu: 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam pemilihan 

model pembelajaran variatif yang mendidik bagi peningkatan 

motivasi dan pestasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran 

PKn. 

b. Bagi Sekolah 

Digunakan sebagai referensi untuk melakukan evaluasi 

pengajaran sekaligus guna membangun format belajar yang lebih 

efektif dan variatif. 

c. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman di bidang penelitian pendidikan 

dan penelitian dapat dijadikan sebagai bekal ketika sudah menjadi 

tenaga pendidik. 
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