
 



 



 

 

ABSTRAK 

 
Moh. Melky Pakaya Nim. 131 414 015. Pemanfaatan e-learning  dalam 

Pembelajaran di Wira Bhakti Gorontalo. Skripsi. Program Studi Manajemen 

Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Pembimbing 

I (Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc), dan Pembimbing II (Dr. Arwildayanto,  

M.Pd). 

 
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran 

di SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo ditinjau dari aspek : (1) Kemampuan Guru 

dalam menjalankan e-learning. (2) Pemanfaatan Mulitimedia Learnes Style (Fasilitas 

Multimedia) untuk pembelajaran e-learning. (3) Dynamic Updating (Pembaruan Materi 

Secara Online) dalam pembelajaran e-learning. (4) Interaksi Kelas dalam pembelajaran e- 

learning.(5) Easy Accessibility dalam pembelajaran e-learning. (6) Keaktifan Siswa 

dalam pembelajaran e-learning. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

(1) kuisioner ; (2) observasi ; (3) dokumentasi. 

Hasil penelitian menujukan : (1) kemampuan guru dalam menjalankan e-learning 

berada pada kategori baik sebesar 84.09 %.(2) Pemanfaatan mulitimedia learnes style 

(fasilitas multimedia) untuk pembelajaran e-learning berada pada kategori cukup baik 

sebesar 79.74 %. (3) Dynamic Updating (Pembaruan Materi Pembelajaran Secara Online) 

dalam pembelajaran e-learning berada pada kategori cukup baik sebesar 79.45 %. (4) 

Interkasi Kelas dalam pembelajaran e-learning berada pada kategori cukup baik 77.85 

%.(5) Easy Accessibility dalam pembelajaran e-learning berada pada kategori cukup baik 

sebesar 74.52 %. (6) Keaktifan Siswa dalam pembelajaran e-learning berada pada 

kategori cukup baik sebesar 75.70 %. 

Dari hasil penelitian ini maka disarankan, (1). Dalam menunjang aksesibilitas 

(kemudahan akses) dalam mempelajari e-learning koneksi internet sebagai faktor 

pendukung pembelajaran ini harus memadai, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik. Proses pembelajaran dengan media E-Learning sangat bergantung dengan koneksi 

internet, karena fasilitas internet tidak memungkinkan, maka proses belajar pun dapat 

terganggu. (2). Pembelajaran E-Learning adalah salah satu alternatif media pembelajaran 

interaktif yang mengolah keaktifan siswa, guru diharapkan dapat mempersiapkan format 

yang positif ke murid dan dengan adanya hal-hal yang akan meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. (3). Pembelajaran menggunakan media e-learning, dapat 

membuat aktifitas dan interaksi di kelas antara siswa dan guru yang lebih aktif namun 

perlu guru-guru yang dapat menyesuaikan komponen yang mendukung, seperti rencana 

pembelajaran yang lebih efisien agar dapat dilakukan apa yang akan dilakukan, agar 

disaat pembelajaran berlangsung interaksi siswa atau guru dapat berjalan dengan lancar. 
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