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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. E-Learning Terbimbing 

Kegiatan pembelajaran implementasinya mengenal banyak istilah 

untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Saat 

ini banyak macam model pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Model 

pembelajaran yang dapat diterapkan salah satunya yakni model 

pembelajaran e-learning terbimbing. 

Effendi dan Hartono (2005: 6) menjelaskan bahwa e-learning 

merupakan semua kegiatan yang menggunakan media komputer dan atau 

internet. Hal serupa mengenai pengertian e-learning juga dijelaskan Sa’ud 

(2010: 180) yaitu belajar atau pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi 

atau internet. Adapun menurut Brown dan Feasey dalam Darmawan 

(2014:26) e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode 

penyampaian, interaksi, dan fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk 

layanan belajar. 
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Arti kata terbimbing sendiri menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (1976: 141) berasal dari kata bimbing/membimbing yang berarti 

memimpin atau memberi petunjuk. Berdasarkan pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa e-learning terbimbing merupakan kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan media komputer dan memanfaatkan 

jaringan internet dengan guru sebagai pemimpin dalam memberi petunjuk. 

Tiga pengembangan dalam model e-learningmenurut Rusman 

(2013: 350) yaitu web course (pembelajaran full online), web centric 

course (memadukan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka), dan web 

enhanced course (internet sebagai penunjang pembelajaran). E-learning 

terbimbing menggunakan web enhanced course dimana guru membimbing 

siswa untuk mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan 

materi pembelajaran. 

a. Karakteristik E-learning 

Rusman, dkk. (2013: 289) menjelaskan tentang beberapa 

karakteristik e-learning, antara lain: 

1) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, 

2) Memanfaatkan keunggulan komputer, 

3) Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, 

4) Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan 

belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan 

dapat dilihat setiap saat di komputer. 
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Karakteristik di atas menjelaskan bahwa e-learning merupakan 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik di dalamnya 

seperti komputer. Pendukung lainnya dalam e-learning yaitu internet. 

Pembelajaran e-learning juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja, namun karena dalam penelitian ini merupakan e-learning 

terbimbing maka hanya dilakukan di sekolah dengan pengawasan 

guru. 

b. Aplikasi Pembelajaran melalui E-Learning Terbimbing 

Pada proses pembelajaran, aplikasi e-learning bisa mencakup 

tiga aspek menurut Sa’ud (2010: 206-207) yaitu: 

1) Perencanaan 

Aplikasi perencanaan pembelajaran yang berbasis e-

learning pada dasarnya memuat rencana, perkiraan dan gambaran 

umum kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan 

komputer, baik intra-net maupun inter-net. 

2) Implementasi 

Apabila perencanaan pembelajaran telah selesai maka 

diperlukan implementasi pembelajaran. Dalam implementasi 

pembelajaran, terdapat model penerapan e-learning yang bisa 

digunakan yaitu selective model, sequentialmodel, static station 

model, dan laboratory model. 
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3) Evaluasi 

Evaluasi sebagai komponen terakhir dalam perencanaan 

pembelajaran berfungsi untuk mengukur sejauhmana tujuan 

pembelajaran telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan 

apabila tujuan tersebut belum tercapai. Melalui pembelajaran 

berbasis e-learning, kegiatan evaluasi untuk mengetahui hasil dapat 

dilakukan secara bervariasi. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran E-Learning 

Terbimbing 

Model pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran akan menentukan berhasil atau tidaknya 

pembelajaran yang berlangsung. Model pembelajaran tentunya 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, begitu juga dengan 

model pembelajaran e-learning. 

Smaldino, dkk. (2011: 238-239) menjelaskan beberapa 

kelebihan dan kekurangan e-learning. Kekurangan dan kelebihan 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan E-Learning 

No. Kelebihan Kekurangan 

1. Keragaman media Materi yang tidak sesuai 

2. Informasi terbaru Hak cipta 

3. Navigasi Pencarian informasi lebih sulit 

4. Pertukaran gagasan Perlu dukungan teknis 

5. Komunikasi yang nyaman Akses 

6. Biaya murah Kecepatan akses 

7.  Kurangnya kontrol kualitas. 
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 Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran menurut Rusman 

(2013:347) yaitu: 

1) Pada pembelajaran e-learning pelajar secara mandiri pada waktu tertentu 

dan bertanggungjawab untuk pembelajarannya. 

2) E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai 

belajar konvensional.  

3) E-learning tidak menggantikan model belajar konvensional, tetapi 

memperkuat model belajar tersebut. 

4) Kapasitas siswa sangat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan 

penyampaiannya, semakin baik keselarasan antarkonten dan alat 

penyampai belajar maka akan memberi hasil yang lebih baik. 

 Penerapan pembelajaran e-learning di MI Istiqomah Sambas, di 

dukung dengan adanya beberapa unit komputer yang telah tersedia 

dilaboratorium komputer. MI Istiqomah Sambas telah memiliki 20 unit 

komputer yang terkoneksi internet, sehingga memungkinkan siswa belajar 

melalui model pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning juga 

dapat menjadi inovasi baru bagi guru khususnya guru mata pelajaran PKn 

dalam melakukan proses pembelajaran. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Uno (2011: 23) menemukakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 

sebagai hasil dan praktek atau penguatan (reinforced practice) yang 

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Susanto (2015: 4) 

mengartikan belajar sebagai 
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Suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untukmemperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 

perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, 

maupun bertindak. 

 

Djamarah (2008: 200) mengemukakan bahwa motivasi belajar 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Jika 

seseorang mendapat motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang luar 

biasa, sehingga tercapai hasil-hasil yang semula tidak terduga. Bahkan 

menurut Slameto (1991: 136) seringkali anak didik yang tergolong cerdas 

tampak bodoh karena tidak memiliki motivasi untuk mencapai prestasi 

sebaik mungkin. 

Motivasi dapat membuat siswa menyadari akan pentingnya 

belajar. Sardiman (2011: 75) mengemukakan bahwa pada proses 

pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan subjek 

belajar dapat tercapai. 

Berdasarkan pendapat - pendapat di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki siswa. Tanpa adanya motivasi, maka tidak akan 

terjadi kegiatan belajar. 
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a. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi dalam belajar sangat penting, artinya untuk mencapai 

tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi 

siswa dalam belajar perlu dibangun. Melalui usaha yang tekun dengan 

didasari adanya motivasi, maka dapat menghasilkan prestasi yang baik. 

Djamarah (2008: 157-158) menjelaskan fungsi dari motivasi 

belajar yaitu: 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan, 

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan, 

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan. 

Motivasi yang berfungsi sebagai pendorong akan 

mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam  rangka 

belajar. Dorongan psikologis dalam fungsi motivasi sebagai 

penggerak perbuatan dapat menjadi kekuatan psikofisik bagi siswa 

dalam melakukan aktivitas belajar.Siswa yang mempunyai motivasi 

dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana 

perbuatan yang diabaikan dalam proses belajar itulah yang menjadi 

maksud fungsi motivasi sebagai pengarah perbuatan. 

b. Macam-macam Motivasi Belajar 

Macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Sardiman (2011: 86-91) menjelaskan bahwa motivasi atau 

motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi.Adapun motivasi tersebut 

antara lain:  
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1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya yang terdiri dari motif-

motif bawaan (ada sejak lahir) dan motif-motif yang dipelajari 

(timbul karena dipelajari). 

2) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

yang terdiri dari motif atau kebutuhan organis, motif-motif darurat, 

dan motif-motif objektif. 

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah seperti kemauan dalam diri 

seseorang. 

4) Motivasi intrinsik (dorongan yang timbul dalam diri individu) dan 

ekstrinsik (dorongan yang timbulkarena adanya rangsangan dari 

luar). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

M. Dalyono dalam Djamarah (2008: 201) menjelaskan jika 

kuat lemahnya motivasi belajar sesorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. Motivasi belajar perlu diusahakan, terutama yang 

berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa 

memasang tekad bulat dan selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai 

dengan belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa menurut 

Djiwandono (2006: 362-374) antara lain: 

1) Sebelum Belajar: Sikap dan Kebutuhan 

Penerapan prinsip classical conditioning yaitu situasi 

yang mengeliling siswa dibuat sepositif mungkin. Ditambah 

untuk memberi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan 
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bagi siswa untuk belajar, guru dapat juga berkonfrontasi dengan 

sikap-sikap siswa yang negatif secara langsung. Untuk 

pengajaran, guru dalam mencapai perkembangan yang penuh dan 

menghadapi tugas-tugas yang relevan meliputi kebutuhan akan 

berprestasi, tingkat aspirasi, dan mempertemukan kebutuhan 

siswa. 

Siswa yang bermotivasi tinggi untuk mencapai prestasi 

akan merespons dan menantang lebih banyak terhadap tugas-

tugas yang diberikan guru. Siswa juga akan berusaha mendapat 

nilai-nilai yang baik, memberikan umpan balik yang jitu dan 

benar, menyampaikan masalah-masalah yang baru dan tidak 

biasa, dan mencari kesempatan untuk mencoba lagi. Kebutuhan 

untuk memiliki dan dihargai mungkin dapat diperoleh melalui 

kegiatan-kegiatan yang berupa pembentukan tim dalam kegiatan 

tertentu. 

2) Selama Proses Belajar: Suasana Minat dan Emosi 

Salah satu cara yang kelihatan logis untuk memotivasi 

siswa selama pelajaran adalah menghubungkan pengalaman 

belajar dengan minat siswa. Ini tidak selalu mudah, ada kalanya 

siswa harus menguasai mata pelajaran dasar sedangkan siswa 

tidak berminat terhadap mata pelajaran tersebut. 
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3) Akhir dari Pengalaman Belajar: Kompetensi dan Reinforment 

Tidak semua pelajaran yang berhasil dengan sukses akan 

mempertinggi perasaan kompetensi. Siswa-siswa mungkin merasa 

cukupkompeten dan tidak melanjutkan pelajaran-pelajarannya. 

Dalam kasus ini, guru mungkin dapat memberikan reinforcement 

ekstrinsik atas tugas-tugas yang telah dilakukan dengan sukses. 

Mustaqim dan Abdul (1991: 75-77) menjelaskan tentang hal-

hal yang dapat mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu antara 

lain: 

1) Kemasakan, 

2) Usaha yang bertujuan, goal dan ideal, 

3) Pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi, 

4) Penghargaan dan hukuman, 

5) Partisipasi, 

6) Perhatian. 

Tidak bijaksana untuk merangsang aktivitas-aktvitas sebelum 

individu masak secara fisik, psikis dan sosial. Apabila tidak 

memperhatikan kemasakan ini, maka akan berakibat frustasi dan 

frustasi dapat mengurangi kapasitas belajar. Motif mempunyai tujuan 

atau goal. Semakin terang goal-nya semakin kuat perbuatan itu 

didorong, setiap usaha untuk membuat goal itu lebih kuat adalah suatu 

langkah menuju ke motivasi yang efektif. 

Apabila tujuan atau goal sudah terang dan pelajar selalu diberi 

tahu tentang kemajuannya maka dorongan untuk usaha semakin besar. 

Kemajuan perlu diberitahukan, karena dengan mendapatkan kemajuan 

ini siswa akan merasa puas. Penghargaan adalah motif positif 

yangdapat menimbulkan insiatif, energi, ekorasi pribadi dan abilita-

abilita kreatif. Hukuman adalah motivasi yang negatif karena 

didasarkan rasa takut yang dapat menghilangkan inisiatif. 
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Partisipasi dapat menimbulkan kreativitas, origunalita, inisiatif 

dan memberi kesempatan terwujudnya ide-ide, maka perlulah untuk 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi pada segala 

kegiatan. Insentif adalah rangsang terhadap perhatian sebelum 

berbentuk tertentu dan menjadi motif. Ini dapat ditimbulkan dengan 

beberapa cara antara lain dengan alat peraga.  Tentang cara mana yang 

baik tergantung pada siswa yang belajar dan seluruh kondisi belajar. 

d. Indikator Motivasi Belajar 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untukmengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator. 

Indikator motivasi belajar menurut Uno (2011:23) diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; siswa memiliki keinginan 

untuk berprestasi dalam belajarnya dan berusaha mencapai 

keberhasilan. 

2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; siswa sadar akan 

pentingnya belajar, baik di sekolah maupun dirumah. 

3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; siswa memiliki cita-cita 

untuk masa depannya dan akan berusaha mewujudknnya. 

4) adanya penghargaan dalam belajar; siswa semakin semangat 

belajar ketika mendapatkan reward dari prestasi yang telah 

diperolehnya. 
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5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; selalu berinovasi 

dalam belajar sehingga tidak merasa bosan. 

6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik; 

lingkungan mendukung terjadinya pembelajaran yang baik yang 

dapat berdampak pada konsentrasi, semangat, kepedulian, dan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran. 

Melalui penggunaan model pembelajaran e-learning terbimbing, 

siswa dapat secara aktif untuk mencari dan mengolah informasi yang 

diperoleh sebanyak mungkin. Pembelajaran e-learning akan mengarahkan 

siswa untuk terus termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga 

tidak ada siswa yang merasa bosan atau malas mengikuti pembelajaran. 

3. Prestasi Belajar 

Arifin (2013: 12) mengemukakan bahwa istilah “prestasi belajar” 

(achievement) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). Prestasi 

belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan 

hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. 

Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial 

dalam sejarah kehidupan manusia,karena sepanjang rentang kehidupannya 

manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuannya 

masing-masing. Adapun prestasi belajar menurut Hamdani (2011:138-139) 

yaitu tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, 

dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. 
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Prestasi belajar dapat menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang 

setelah melalui proses belajar dalam melakukan perubahan dan 

perkembangannya. Hal ini disebabkan prestasi belajar merupakan hasil 

penilaian atas kemampuan dan keterampilan-keterampilan tertentu yang 

dipelajari selama masa belajar. 

Fungsi lain prestasi belajar adalah sebagai indikator daya serap 

dan kecerdasan siswa. Selain itu, prestasi belajar dapat digunakan untuk 

menyusun dan menetapkan suatu keputusan atau langkah-langkah 

kebijaksanaan baik yang menyangkut siswa, pendidikan maupun institusi 

yang mengelola program pendidikan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan kegiatan belajar siswa 

dalam menguasai sejumlah mata pelajaran selama periode tertentu. 

Biasanya dinyatakan dalam nilai baik berbentuk raport atau laporan lain 

seperti nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 

Pengalaman menunjukkan bahwa siswa akan belajar lebih giat dan 

berusaha lebih keras apabila mereka mengetahui bahwa di akhir program 

yang sedang ditempuh akan diadakan tes untuk mengetahui nilai dan 

prestasi mereka. Riduwan (2011: 76) menjelaskan tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 
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a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar. Syah (2004: 132-139) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Faktor internal, 2) Faktor eksternal, dan 3) Faktor pendekatan 

belajar. 

Faktor internal meliputi dua aspek yaitu aspek fisiologis 

(kondisi jasmani siswa), dan aspek psikologis (kondisi rohani siswa). 

Faktor eksternal siswa terdiri atas dua macam yaitu lingkungan sosial 

dan lingkungan non sosial. Adapun faktor ketiga yaitu faktor 

pendekatan belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Ahmadi dan 

Widodo (2013: 138-139) yaitu: 

1) Faktor internal yang meliputi faktor jasmaniah (fisiologi),faktor 

psikologis (intelektif dan nonintelektif). 

2) Faktor eksternal yang meliputi faktor kematangan fisik maupun 

psikis (sosial, budaya, lingkungan fisik)dan faktor lingkungan 

spiritual atau keamanan. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara umum, 

faktor yang mepengaruhi prestasi belajar adalah faktor dari dalam diri 

individu (faktor internal) dan faktor dari luar diri individu (faktor 

eksternal). Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung 

ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. 

 Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran berbasis e-learning 

dapat menjadi salah satu cara untuk guru meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Penggunaan internet pada pembelajaran tentunya akan memperluas 

informasi yang akan diperoleh siswa dan menambah pengetahuan siswa 

mengenai materi pelajaran yang disampaikan. 

4. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib di sekolah. Adapun Somantri (2001:299) berpendapat yaitu: 

Program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang 

diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, 

pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan 

orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para 

siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak 

demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
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National Council of the Social Studies (NCSS) dalam Somantri 

(2001:284) menyatakan bahwa: 

Citizenship Education is a process comprising all the positive 

influences which are intendeed to shape a citizen’s view to his 

role in society. It comes partly from formal schooling, partly 

from parental influence and partly from learning outside the 

classroom and the home. Throught Citizenship Education, our 

youth are helped to gain an understanding of our national 

ideals, the common good, and the process of self goverment. 

 

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian Civic Education lebih dipertegas 

lagi karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, 

pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar kelas/sekolah. Unsur-unsur 

ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Civic Education yang 

diharapkan akan menolong para siswa untuk: (a) mengetahui, memahami 

dan mengapresiasi cita-cita nasional, (b) dapat membuat keputusan-

keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam 

masalah. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar dan terencana 

dalam proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Potensi yang dimaksud seperti, memiliki kecerdasan, 

kecakapan, keterampilan serta kesadaran tentang hak dan kewajiban, 

penghargaan terhadap HAM, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung 

jawab sosial, ketaatan pada hukum, dan sebagainya. 
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a. Materi Pembelajaran PKn 

Materi pembelajaran PKn dalam penelitian ini mengambil 

materi menghargai keputusan bersama di kelas V semester 2. Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan materi yang diajukan 

menjadi bahan penelitian berdasarkan panduan KTSP tersaji pada tabel 

2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menghargai keputusan 

bersama 

4.1 Mengenal bentuk-bentuk 

keputusan bersama 

 

Berdasarkan data tabel 2.2 di atas, dapat diketahui materi yang akan 

dipakai untuk penelitian yaitu menghargai keputusan bersama. 

b. Menghargai Keputusan Bersama 

Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan atau 

disetujui. Siapa pun yang terikat dan terkait dengan hasil keputusan 

harus menaatinya. Sebuah keputusan bisa dibedakan yaitu keputusan 

pribadi dan keputusan bersama. 

Keputusan pribadi adalah keputusan yang dibuat sendiri dan 

untuk kepentingan diri sendiri. Keputusan pribadi hanya berlaku untuk 

diri sendiri sedangkan keputusan bersama adalah segala sesuatu yang 

telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama. Keputusan 

bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang 

banyak.Hasil keputusan bersama menjadi tanggung jawab bersama. 
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Jika tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi yang sudah 

disahkan bersama juga. Bentuk-bentuk menghargai keputusan bersama 

dapat di terapkan di lingkungan masyarakat, sekolah dan keluarga. 

Adapun dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan 

dengan cara musyawarah. Dalam sebuah musyawarah semua 

anggotanya berhak menyampaikan pendapat. 

Setiap anggota pasti memiliki pendapat yang berbeda. 

Pendapat-pendapat tersebut kemudian ditampung dan dibicarakan 

bersama. Masing-masing pendapat akan dipertimbangkan kelemahan 

dan kelebihannya. Perbedaan pendapat dalam musyawarah tidak boleh 

membuat perpecahan di antara para anggotanya. 

Semua anggota musyawarah apabila telah menerima sebuah 

pendapat atau telah menyetujui sebuah pendapat, maka dinyatakan 

telah mencapai kata mufakat. Mufakat adalah persetujuan bulat. Dalam 

memberikan pemahaman tentang keputusan bersama, peneliti 

menggunakan e-learning terbimbing dalam membantu siswa mencari 

informasi yang lebih banyak lagi mengenai materi pembelajaran. 

Siswa akan secara mandiri mempelajari dan mengolah informasi yang 

diperoleh untuk kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

dan melakukan diskusi dengan guru. 
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5. Langkah-langkah Pembelajaran PKn menggunakan E-Learning 

Terbimbing 

Berdasarkan aplikasi model pembelajaran e-learnig yang telah 

dijelaskan, maka penerapan model pembelajaran elarning terbimbing di 

kelas eksperimen materi struktur bumi sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan pembelajaran, guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok dan kemudian mengajak siswa untuk ke 

laboratorium komputer. 

b. Setiap kelompok mendapatkan satu komputer. Guru sedikit 

menjelaskan tentang materi pembelajaran PKn. Selanjutnya, siswa 

diminta mencari tahu lebih banyak informasi mengenai materi 

pembelajaran melalui internet. Setelah itu, guru mengajak siswa 

berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Guru membagikan LKS dan 

siswa diberi kesempatan untuk mencari beberapa jawaban di internet 

dengan waktu tertentu. 

c. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. 

B. Penelitian yang Relevan 

Keberhasilan pembelajaran yang dicapai dengan menggunakan e-

learning terbimbing ini telah dibuktikan oleh beberapa peneliti sebelumnya. 

Peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan permasalahan 

yang diteliti, namun ada yang dilakukan oleh: 
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1. Lumadi, Mutendwahothe W., (2013) dalam jurnalnya yang berjudul E-

learning’s Impact on the Academic Performance of Student Teachers: A 

Curriculum Lens. Hasil penelitian dari Lumadi, bahwa e-learning 

memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap kinerja siswa-guru. 

Penggunaan e-learning menjadikan siswa-guru lebih berkomitmen dalam 

memperoleh kompetensi. Siswa-guru dalam kelompok eksperimental 

menikmati bekerja sebagai kelompok dan sebagai individu. 

2. Lin, dkk., (2014) dalam jurnalnya The Study of Achievement and 

Motivation by e-Learning-A Case Study. Hasil penelitian dari Lin 

menjelaskan bahwa pembelajaran menggunakan e-learning tidak 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pembelajaran 

tradisional. Hasil prestasi dan motivasi belajar siswa tidak begitu berbeda. 

Berdasarkan penelitian dari Lumadi dan Lin, kedua penelitian tersebut 

memiliki perbedaan pada hasil penelitian. Dalam penelitian Lumadi 

menjelaskan bahwa e-learning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

performa akademik siswa. Penelitian Lin menjelaskan bahwa e-learning tidak 

begitu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan prestasi 

belajar siswa. 

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu fokus penelitian sama-

sama membahas tentang penggunaan e-learning dalam pendidikan.Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan tentang pengaruh e-learning terhadap kinerja 

siswa. Penelitian Lumadi dan Lin tidak begitu berbeda dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan, namun terdapat beberapa perbedaan dengan kedua 

penelitian sebelumnya antara lain adanya pengaruh e-learning terbimbing 

terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. 
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Penelitian Lumadi dan Lin lebih ke arah penggunaan e-learning secara 

umum yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Adapun penelitian 

ini lebih menekankan pada penggunaan model pembelajaran e-learning 

terbimbing dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar yang dilakukan 

dengan cara membimbing siswa untuk mengakses internet dan mencari 

informasi sesuai materi pembelajaran yang diajarkan. 

C. Kerangka Pikir 

Kondisi awal pada proses pembelajaran belum mengoptimalkan 

kemampuan yang dimiliki siswa dan pelaksanaan pembelajaran masih berupa 

ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Guru dapat memilih model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan diharapkan dapat 

menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan sehingga 

kemampuan belajar siswa optimal. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah melalui model pembelajaran e-learning terbimbing. Melalui 

penerapan model pembelajaran e-learning dalam mencari tahu pengaruhnya 

terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn, maka 

peneliti melakukan analisis data dengan skema gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh e-learning terbimbing terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn di kelas V MI Istiqomah Sambas. 

2. Terdapat pengaruh e-learning terbimbing terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn di kelas V MI Istiqomah Sambas. 
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