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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemanfaatan media pembelajaran e-learning
mahasiwa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammdiyah Bengkulu. (2) mengetahui
motivasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammdiyah Bengkulu.(3)
mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan media pembelajaran E-Learning
terhadap motivasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Bengkulu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Kuantitaif dengan
menggunakan analisis secara statistik uji regresi linear sederhana. Teknik pengumpulan data
berupa observasi, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan Sampel yang
berjumlah 58 orang mahasiswa Universitas Muhammdiyah Bengkulu. Adapun teknik sampel
yang digunakan yaitu teknik acak terlapis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)
Pemanfaatan media pembelajaran e-learning dengan rata-rata nilai 58 pada kategori baik
yaitu dalam rentang interval (52-63). (2) Motivasi belajar Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Bengkulu dengan rata-rata nilai 62 pada kategori baik yaitu dalam rentang
interval (52-63). (3) Ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan media pembelajaran ELearning terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Bengkulu dengan persamaan regresi Y = 37,16 + 0,43 X hal ini didapat dari
hasil nilai f hitung 9,73> f table 4,01 dan besar tingkat pengaruhnya adalah 9%.
ABSTRACT
This study aims to (1) determine the use of e-learning learning media for Economic
Education students at Muhammadiyah University of Bengkulu. (2) to find out the learning
motivation of Economic Education students at the University of Muhammadiyah Bengkulu.
(3) to find out how much influence the use of E-Learning media has on the learning
motivation of Economic Education students at Muhammadiyah Bengkulu University. The
method used in this research is quantitative by using statistical analysis simple linear
regression test. Data collection techniques in the form of observation, questionnaires and
documentation. The population in this study were students of Economic Education,
Muhammadiyah University of Bengkulu, with a sample of 58 students of Muhammadiyah
University of Bengkulu. The sampling technique used is the layered random technique. The
results of this study indicate that: (1) Utilization of e-learning learning media with an average
value of 58 in the good category, namely in the interval range (52-63). (2) Students'
motivation to study at the University of Muhammadiyah Bengkulu with an average score of
62 in the good category, namely in the interval range (52-63). (3) There is a significant effect
of the use of E-Learning learning media on the Learning Motivation of Economic Education
Students at Muhammadiyah University of Bengkulu with the regression equation Y = 37.16 +
0.43 X this is obtained from the results of the f arithmetic value 9.73> f table 4 .01 and the
level of influence is 9%..

PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan dan mengembnagkan kualitas sumber daya manusia di perlukan suatu
pendidikan yang baik, yang akan memungkinkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk
memelihara sumber daya alam dengan baik. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan
adalah dengan mengikuti kemajuan teknologi agar tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan dan
teknologi. Membuat atau memasukkan teknologi ke dalam proses pembelajaran adalah salah satu
pendekatan untuk mencapai hal ini.
Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, peradaban telah bergeser dari keadaan
analog ke keadaan digital. Pada saat yang sama, untuk menyeimbangkan gaya belajar siswa, pengajar
harus dapat memadukan model pembelajaran tradisional dengan peningkatan teknologi informasi.
Pembelajaran elektronik, yang terkadang dikenal dengan e-learning, merupakan salah satu aplikasi yang
berasal dari terobosan ini. E-Learning adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan
media elektronik atau teknologi informasi yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses
pembelajaran.
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Institusi pendidikan semakin menuntut penggunaan e-learning. Menurut temuan penelitian yang
dilakukan oleh EDUCAUSE Center for Analysis and Research (ECAR) pada tahun 2013, hampir setiap
sekolah (sekitar 98 persen) sekarang memiliki setidaknya satu departemen, unit, atau program studi
dengan minat yang kuat pada e-commerce. Jika institusi tertarik dengan e-learning, berarti telah
menggunakan media online sebagai konten pembelajaran di dalam kelas atau mungkin memiliki sistem
kelas online sendiri. Kemudian, menurut ECAR, penggunaan e-learning di perguruan tinggi akan
memberikan banyak manfaat baik bagi institusi maupun mahasiswa.
Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang kini menerapkan e-learning, khususnya di kampus-kampus
besar seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung
(ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Muhammadiyah
Bengkulu (UMB Bengkulu).
Perguruan tinggi di Indonesia yang kini menerapkan e-learning, khususnya di kampus-kampus besar
seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB),
Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor ( ITB), Universitas Muhammadiyah Bengkulu
(UPB), dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UPB) (UMB Bengkulu).
Prodi Pendidikan Ekonomi juga memanfaatkan media pembelajaran berbasis e-learning dalam
proses pembelajarannya, penggunaan media e-learning di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sudah
berjalan sejak awal tahun 2020 hingga sekarang.
E-learning menurut Karwati (2014), adalah suatu proses belajar mengajar dimana siswa
mendapatkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dengan memanfaatkan
perangkat elektronik seperti komputer. E-Learning (electronic learning) adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat elektronik untuk menumbuhkan kreativitas. Selain itu,
ketika menyampaikan materi dapat terbantu sehingga memudahkan kita dalam melakukan proses
komunikasi . Proses pendidikan tidak terlepas dari kendala waktu serta lokasi. Siswa bisa memahami
beragam mata pelajaran yang akan di ajarkan, memotivasi mereka untuk dapat aktif dan mandiri dalam
pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas materi dan materi digunakan media pembelajaran (ELearning), Rahmanisa (2014).
Media pembelajaran (E-Learning) memiliki banyak keuntungan, tidak hanya bagi dosen yang
memberikan materi perkuliahan, tetapi juga untuk mahasiswa yang menerimanya. Didalam proses
pembelajaran media pembelajaran digunakan untuk menigkatkan proses pembelajaran baik untuk
individu ataupun kelompok. Untuk memperoleh kapasitas belajar mandiri dengan meningkatkan
kemampuan pribadi dan keterampilan sosial. Sebaliknya media pembelajaran (E-Learning) memiliki
berbagai tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran, serta fitur dan karakteristik guru, yang ditentukan oleh
kebijakan.
Mahasiswa memiliki motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan di perguruan tinggi guna
memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Motivasi adalah apa yang kita istilahkan dengan dorongan
atau drive. Hamzah B. Uno menjelaskan (2021:1) “Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal
seseorang untuk mengubah perilakunya”. Ketika seseorang termotivasi, mereka memiliki keinginan dan
kemauan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.
Opini Belajar adalah dorongan dalam diri yang dapat meningkatkan minat untuk melakukan
sesuatu, berdasarkan insentif yang disebutkan di atas. Sebagai hasil dari penerapan motivasi, Anda akan
didorong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memenuhi tujuan Anda. Sebagian dorongan
ini berasal dari dalam (internal), sedangkan sebagian lainnya dipengaruhi oleh keadaan eksternal
(eksternal).
Orang yang menggunakan media pembelajaran (E-Learning) memiliki motivasi berprestasi yang
lebih tinggi, tetapi siswa yang tidak suka menggunakan media pembelajaran memiliki motivasi belajar (ELearning) yang lebih rendah. Dalam penerapan pembelajaran online, pemanfaatan teknologi kelistrikan,
seperti perangkat komputer pribadi dan jaringan internet, sangat dinanti. Siswa dapat menerima sumber
belajar E-Library, yang disebut juga perpustakaan elektronik, dan e-book, yang disebut juga buku
elektronik, guna memperoleh koleksi bahan pustaka berupa jurnal atau artikel, majalah, buku, atau surat
kabar. Karena pembelajaran dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh geografi atau waktu, internet
sangat bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh.

LANDASAN TEORI
Penelitian Terdahulu yang Relevan
1. Asah Wiari Sidiq, Muryanto Agus Nuswantoro dengan judul Pengaruh Penggunaan Media
Pembelajaran (E-Learning) dan Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Bagi Mahasiswa S1 Akuntansi
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FE Universitas Semarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel X berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel Y artinya terdapat pengaruh antara kedua variabel penelitian.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tenik analisis datanya menggunakan regresi
linier berganda karena memiliki lima variabel dalam penelitianya sedangkan penelitiaan yang saya
lakukakn menggunakan analisis regresi sederhaan.
2. Nadia Rista dengan judul Pengaruh Media E-Learning Dan Motivasi Belajar Terhadap Ipk Akademik
Mahasiswa Stkip Panca Sakti. Hasil temuan mengungkapkan bahwa media pembelajaran (elearning) berpengaruh signifikan terhadap IPK Akademik Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi
STKIP Panca Sakti Semester Genap 2019-2020, dan motivasi belajar (X2) berpengaruh signifikan
terhadap IPK Akademik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Panca Sakti
Semester Genap 2019-2020. Perbedaan penelitian ini dengan penilitian saya adalah jenis
penelitiaannya yaitu menggunakan deskripstif kuantitatif.
3. Sri Tomo, Bebas Widada dengan judul penelitian Pengaruh Pemanfaatan E-Learning Terhadap
Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus STMIK Sinar Nusantara Surakarta). Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Penerapan Web Site E-Learning sebagai media pembelajaran berpengaruh
signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah
tenik analisis datanya menggunakan regresi linier berganda karena memiliki lima variabel dalam
penelitianya sedangkan penelitiaan yang saya lakukakn menggunakan analisis regresi sederhaan.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Kuantitaif dengan menggunakan analisis
secara statistik uji regresi linear sederhana. Teknik pengumpulan data berupa observasi, angket dan
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Bengkulu dengan Sampel yang berjumlah 58 orang mahasiswa Universitas
Muhammdiyah Bengkulu. Adapun teknik sampel yang digunakan yaitu teknik acak terlapis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan media pembelajaran e-learning
dengan rata-rata nilai 58 pada kategori baik yaitu dalam rentang interval (52-63). (2) Motivasi belajar
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan rata-rata nilai 62 pada kategori baik yaitu
dalam rentang interval (52-63). (3) Ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan media pembelajaran ELearning terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dengan persamaan regresi Y = 37,16 + 0,43 X hal ini didapat dari hasil nilai f hitung 9,73> f
table 4,01 dan besar tingkat pengaruhnya adalah 9%.
Pembahasan
E-learning Mahasiswa Pendidiakn Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan jumlah
58 responden menjawab angket yang telah disebarkan sebanyak 15 butir soal mendapat hasil rata-rata
sebesar 58 dengan rentang interval yaitu (52-63). Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa
Pemanfataan Media Pembelejaran
E-learning Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Bengkulu masuk kedalam kategori tinggi. Dilihat pada tabel 4.2, dimana hasil rata-rata
angket pemanfaatan media pembelajaran e-learning memliki rentang interval yaitu (52-63). Ini artinya
media e-learning dimanfaatan secara baik oleh mahasiswapendidikan ekonomi universitas
muhammadiyah bengkuku .Pemanfaatannya baik digunakan untuk menarik perhatian mahasiswa,
menghemat waktu dan tenaga ,mahasiswa mudah memahamu dan menagkap materi, menghilangkan
rasa bosan dalam menerima materi pembelajaran serta media e-learning digunakan sebaik mungkin
dalam hal pembelajaran diperkuliahan. Artinya dengan adanya media e-learning yang telah disediakan
dari kampus tersebut berpengaruh positif untuk para mahasiswa yang bersangkutan.
Sedangkan dalam Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu didapatkan
hasil penelitian bahwa dengan jumlah 58 responden menjawab angket yang telah disebarkan sebanyak
15 butir soal mendapat hasil persentase sebesar 62 dengan rentang interval yaitu (52-63). Dari hasil
penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Bengkulu masuk kedalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4, dimana hasil
persentase angket Motivasi Belajar Mahasiswa memliki rentang interval yaitu (52-63). Ini artinya motivasi
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belajar mahasiswa Universitas Muhammdiyah Bengkulu tergolong baik. Motivasi Belajar tersebut
mendorong mahasiswa untuk mempunyai keinginan studi selesai tepat waktu.
Suardi, (2017) memaparkan total daya penggerak mental dalam diri siswa yang memunculkan
kekuatan belajar mengajar, belajar adalah demi tercapainya suatu tujuan.
Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, dapat kita ketahui dengan melihat nilai
antara f hitung dengan f tabel.Apabila nilai f hitung >f tabel db (n-2) maka hipotesis (Ho) ditolak dan (Ha)
diterima. Dari hasil perhitungan pengaruh pemanfaatan media e-learning terhadap motivasi belajar
mahasiswa Pendidikan ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang dibuktikan dengan uji
signifikansi regresi dimana f hitung> f tabel dengan db (56) α 0,05 = 4,01 maka perhitungan adalah
(9,73>4,01), berarti ada pengaruh pemanfaatan media pembelajaran e-learning terhadap motivasi
belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan hipotesis (Ha)
diterima.
Dari hasil perhitungan didapat korelasi positif dengan menggunakan analisis regresi linear
sederhana Y= 37,16 + 0,43 X, ketika terjadi perubahan (kenaikan/penurunan) variabel X (Pemanfaatan
Media Pembelajaran e-learning) maka variabel Y (Motivasi Belajar Mahasiswa) juga akan ikut mengalami
perubahan sebesar 0,43. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi didapat besarnya tingkat pengaruh
antara variabel X (Pemanfaatan Media Pembelajaran E-learning ) dan variabel Y (Motivasi Belajar
Mahasiswa) yaitu sebesar 0,09, dan dari hasil perhitungan koefisien determinasinya diperoleh pengaruh
antara variabel X (Pemanfaatan Media Pembelajaran E-learning ) terhadap variabel Y (Motivasi Belajar
Mahasiswa) yaitu sebesar 9%. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sri Tomo, Bebas Widada
yang menunjukan bahwa penerapan Web Site E-learning sebagai media pembelajaran berpengaruh
singnifikan terhadap hasil belajar mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pemanfaatan Media Pembelajaran E-Learning Mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Universitas
Muhammadiyah Bengkulu rata-rata nilainya adalah 58 dengan kategori baik yaitu dalam rentang
interval (52-63).
2. Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu rata-rata
nilainya adalah 62 dengan kategori tinggi yaitu dalam rentang interval (52-63).
3. Pemanfaatan Media Pembelajaran E-Learning berpengaruh secara signifikan bentuk hubungannya
positif terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Bengkulu dengan persamaan regresi Y = 37,16 + 0,43 X . Dapat dilihat dari hasil nilai f hitung 9,73>
f tabel 4,01 dan besar tingkat pengaruhnya adalah 9%. Sehingga dapat disimpulkan hipotesisnya
ialah Ha diterma dan Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh media pembelajaran E-Learning
terhadap motivasi belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Saran
1. Diharapkan seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi hendaknya beradaptasi dengan kuliah online,
mahasiswa dituntut untuk lebih kreaif dalam penggunaan teknologi dan dapat berpikir kreatif dalam
penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran.
2. Diharapakan mahasiswa pendidikan ekonomi untuk meningkatkan semangat belajar agar menjadi
manusia yang berkompeten. Hal tersebut dapat diciptakan dengan adanya motivasi baik dari dalam
atau luar. Agar dapat meningkatkan motivasi belajar diperlukan untuk memberikan dampak yang
baik dalam proses pembelajaran.
3. Diharapkan untuk meningkatkan kinerja pada system informasi akademik terutama pada system ELearning agar dapat memudahkan proses belajar secara online untuk mencapai tujuan dari
pembelajaran.
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