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ABSTRAK 

 
     Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar mata 

pelajaran PAI kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda 

dikarenakan kurangnya pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI 

serta sumber belajar yang belum memanfaatkan teknologi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran, guru diharapkan menggunakan model hybrid learning, 

yaitu kegiatan yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka 

dengan online yang dapat melibatkan peserta didik dan guru agar 

saling berinteraksi setiap saat dan di mana saja karena memanfaatkan 

komputer maupun (handphone) sebagai fasilitas belajar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

hybrid learning pada mata pelajaran PAI di SMK Muhammadiyah 1 

Kalianda. 

     Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan jenis penelitian quasi experiment. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda dan sampel merupakan peserta didik kelas 

XI AK (Akuntansi dan Keuangan) sebagai kelas kontrol dan XI OTKP 

(Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran) sebagai kelas eksperimen. 

Desain penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest only control 

design. Pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling 

Purposive. Analisis data dengan menggunakan uji-t dengan jenis 

independent T-Test. 

     Perhitungan data dianalisis menggunakan statistika inferensial. 

Kemudian uji perbandingan rata-rata pada tahap akhir menggunakan 

uji t diperoleh thitung = 3,350  dan ttabel  = 1,706 dan pada taraf 

signifikasi 5%, diperoleh sig < ɑ yaitu 0,002 < 0,05, sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima, sehingga disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh model pembelajaran Hybrid Learning terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas XI OTKP SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Hybrid Learning dan Hasil Belajar 
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MOTTO 

 

ِدۡلهُم بِٲلَّتِي ِهَي أَۡحَسُهُۚ  ٱۡدُع إِلَٰى َسبِيِل َزبَِّك بِٲۡلِحۡكَمِة َوٱۡلَمۡىِػظَِة ٱۡلَحَسىَِةِۖ َوَجٰ

 ٥٢١أَۡػلَُم بِٲۡلُمۡهتَِديَه  إِنَّ َزبََّك هَُى أَۡػلَُم بَِمه َضلَّ َػه َسبِيلِهِۦ َوهَُى 

Artinya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (Q.S 

An-Nahl:125) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah Pengaruh Model 

Pembelajaran Hybrid Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda. Adapun uraian pengertian beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai 

berikut:  

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari 

sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang 

ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di 

sekitarnya. 

2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jenjang panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas yang 

lain.
2
 

3. Hybrid Learning 

Hybrid learning (hybrid: campuran/kombinasi, learning: 

belajar). Hybrid learning mengacu pada belajar yang 

mengkombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap 

                                                             
1 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 

2008). 
2 Eni Fariyatul Fahyuni Nurdyansyah, Inovasi Model Pembelajaran Sesuai 

Kurikulum 2013, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center Sidoarjo, 2016). 



2 

 

 
 

muka (face to face) dan pembelajaran berbasis komputer (online 

dan offline)
3
 

4. Media  

Media menurut Gerlach & Ely mengatakan bahwa media 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.
4
 

5. Google Site 

Google sites adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

membangun website dengan cara mudah dan tampilannya indah. 

Anda dapat menggunakan fasilitas ini untuk membangun 

website pribadi maupun institusi semudah mengedit sebuah 

dokumen.
5
 

6. Hasil Belajar 

     Hasil belajar memiliki makna yaitu, perubahan-perubahan 

yang terjadi pada peserta didik, baik menyangkung aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar.
6
 

7. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan 

pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan 

tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu didalam tatanan 

penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan 

pengakuan akan tempat tuhan yang tepat dalam tatanan wujud 

dan keberadaan. 

8. Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda 

SMK Muhammadiyah 1 Kalianda merupakan salah satu 

Sekolah Kejuruan yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung 

                                                             
3 Wasis D Dwiyogo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning, (1 ed.) 

(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ed. Asfah Rahman (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017). 
5 Mutadi, Google Sites Prestigious Training, (Semarang: Balai Diklat 

Keagamaan Semarang, n.d.). 
6 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Disekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 
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Selatan yaitu tempat penulis melakukan penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis mengadakan penelitian di kelas XI. 

 

     Jadi yang penulis maksud dari skripsi tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Hybrid Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda adalah untuk melakukan tinjauan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan menggunakan model pembelajaran hybrid 

learning di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa 

pendidikan manusia akan sulit untuk berkembang/maju, seiring 

dengan berjalannya waktu. Pendidikan di Indonesia sangat terlihat, 

hampir seluruh masyarakat merasakan apa sebuah pendidikan. 

Dewasa ini pendidikan di Indonesia sangat berpengaruh besar 

terhadap manusia, pendidikan di Indonesia telah mengalami 

perubahan, walaupun perubahannya masih bersaing dengan 

Negara-negara berkembang, dan pendidikan di Indonesia berusaha 

untuk menyetarakan pendidikan dengan Negara-negara yang maju. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. 

Jadi, pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan 

pembentukan diri secara utuh dalam pengembangan segenap  

potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia 

sebagai  individu, makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan. 

Dalam pendidikan, secara implisit terjalin hubungan antara dua 

pihak, yaitu pihak pendidikan dan pihak peserta didik yang di 

dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peranan setiap pihak, 
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akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu saling mempengaruhi 

guna terlaksananya proses pendidikan (transformasi) pendidikan, 

nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang tertuju kepada 

tujuan-tujuan yang diinginkan.
7
 

Seperti firman Allah dalm surat Al-Mujidalah pada akhir ayat 11 : 

 

ُ لَُكۡمِۖ  لِِس فَٲۡفَسُحىْا يَۡفَسِح ٱَّللَّ ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىْا فِي ٱۡلَمَجٰ أَيُّهَا ٱلَِّريَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ يَٰ

ُ ٱلَِّريَه َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّريَه أُوتُىْا ٱۡلِؼۡلَم َوإَِذا قِيَل ٱوُشُزوْا فَٲوُشُزوْا يَ  ۡسفَِغ ٱَّللَّ

ُ بَِما تَۡؼَملُىَن َخبِيٞس   ت ُۚ َوٱَّللَّ  ٥٥َدَزَجٰ
Artinya: hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, 

maka berdirilah , niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
8
 

 

Sejalan dengan hal tersebut, pembelajaran pada hakikatnya 

adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi 

lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses 

belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan 

proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari 

banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya 

banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik  yang mampu 

mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat 

dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang 

menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, 

                                                             
7 ABD Aziz HSB, Landasan Pendidikan, ed. Ali Nurdin (Ciputat: Penerbit 

HAJA Mandiri, 2018). 
8 Qur‟an Kemenag, 2020, tersedia pada https://quran.kemenag.go.id/ 

(2020). 



5 

 

 
 

jika hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat 

pembelajaran adalah “ pengaturan”.
9
 

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang 

memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai 

dengan cita-cita Islam, sehingga mudah untuk  dapat membentuk 

hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan itu mengarah 

pada perkembangan kehidupan manusia masa depan dengan tanpa 

menghilangkan prinsip-prinsip islami yang diamanahkan oleh 

Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan 

iptek.
10

 Pendidikan Islam ini juga adalah suatu proses transformasi 

dan internalisasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai pada diri anak 

didik dengan melalui penumbuhan dan pengembangan potensi 

fitrahnya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup 

dalam segala aspeknya. Dalam pengertian itu pendidikan islam 

merupakan jalan untuk menjadikan diri yang sebelumnya tidak tau 

apa-apa, menjadi tahu dan yang sudah tau akan menjadi lebih tahu 

yang akan membimbing ita untuk mencapai tujuan hidup. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Mata Pelajaran wajib di SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda. Memang bukan satu-satunya faktor 

penentu dalam pembentukan kepribadian peserta didik, tetapi 

secara subtansial memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai hukum Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mempraktikan nilai-

nilai hukum Islam, maka harus didahului dengan belajar. Salah satu 

inti dalam kegiatan belajar mengajar adalah adanya model 

pembelajaran. Model pengajaran digunakan untuk menyampaikan 

konten dari pelajaran yang diikuti. Agar pesan pembelajaran dapat 

tersampaikan salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi. 

 

                                                             
9 Aprida Muhammad Darwis Dasopang Pane, “Belajar dan Pembelajaran”, 

Jurnal Kajian Ilmu-lmu Keislaman, Vol. 03 No. 337 (2017). 
10 Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018). 
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Akitvitas pembelajaran disekolah tidaklah mudah untuk 

diaplikasikan, guru sering dihadapkan dengan berbagai macam 

masalah yang dimiliki oleh setiap siswanya, guru juga harus dapat 

menentukan teknik, metode dan media yang sesuai dengan karakter 

siswanya. Sejumlah siswa mungkin dapat menempuh kegiatan 

belajar secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. 

Kesulitan belajar siswa ditunjukan oleh adanya hambatan-

hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat 

psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya 

dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada 

dibawah semestinya.
11

  

     Berkenaan dari kegiatan observasi awal yang telah dilakukan 

oleh peneliti di lapangan bahwa terjadi suatu permasalahan yang 

terkait dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik 

khususnya siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Kalianda yaitu 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk pelajaran PAI. 

Mencermati rendahnya nilai yang dicapai oleh peserta didik rata-

rata berada dibawah standar ketuntasan minimal yang ditentukan 

dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) masih dibawah standar. 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

baik dari luar diri peserta didik tersebut, yaitu intelegensi atau 

kecerdasan dan motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik 

serta faktor dari luar peserta didik yaitu cara mendidik anak oleh 

orang tua, fasilitas pembelajaran serta model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru di kelas tersebut. 

Guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saat proses 

pembelajaran di kelas. Metode ceramah baik untuk digunakan 

dalam pembelajaran, akan tetapi, jika metode ceramah digunakan 

dari awal hingga akhir saat proses pembelajaran maka peserta didik 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, seperti peserta 

didik yang memiliki rasa malu untuk bertanya dan pada saat guru 

mengajukan pertanyaan siswa hanya diam yang menandakan 

kurangnya pemahaman pada siswa, yang ditandai dengan nilai 

yang kurang dalam mencapai kkm.      

                                                             
11 Syahna Apriani Syihabuddin Nuraeni, “Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa Dengan Pendekatan Kognitif”, Jurnal Belaindika, Vol. 01 No. 01 (2020). 



7 

 

 
 

     Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan beberapa siswa di kelas XI SMK Muhammadiyah 1 

Kalianda, sebagian besar peserta didik berpendapat bahwa 

kesulitan utamanya adalah mengenai rasa takut dan malu untuk 

berpendapat atau menjeleskan, contohnya seperti mereka lebih 

milih banyak diam jika ada suatu hal yang belum mereka pahami 

dari pada harus bertanya kepada gurunya serta kurang berani untuk 

menjelaskan sehingga mengakibatkan kurang aktifnya interaksi 

antara guru dan siswa. Hal ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman materi dalam pembelajaran PAI.
12

 

Menurut guru Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Abdur 

Rahman Yusuf, S.Pd, mengatakan bahwa peserta didik kurang 

semangat dalam kegiatan pembelajaran, banyak siswa yang masih 

malas dan “ogah-ogahan” dalam mengerjakan tugas serta di dalam 

kelas siswa kurang aktif dalam berdiskusi, ditambah lagi siswa 

hanya mengandalkan buku LKS atau paket yang ada disekolah 

yang artinya belum memanaatkan teknologi sebagai fasilitas serta 

sumber belajar. Hal ini menunjukan bahwa siswa kurang dalam 

keinginan untuk belajar.
13

 

 

 Berdasarkan pengamatan peneliti diperoleh hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
14

 

Pengertian hasil belajar ini adalah berupa pemahaman mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti dalam tabel 1.1 hasil 

ulangan Pendidikan Agama Islam peserta didik berikut ini. 

 

 

 

 

                                                             
12 “Wawancara Dengan Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Kalianda”, 

n.d. 
13 “Wawancara Dengan Guru Pendidikan Agama Islam”, n.d. 
14 Ahmad Susanto, Loc.Cit. 
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Tabel 1.1 

Hasil nilai ujian semester mata pelajaran PAI 

Peserta didik kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Kalianda 

Kelas 
Nilai PAI Peserta Didik 

Jumlah 
X ≤ 73 X ≥ 73 

XI AK 9 5 14 

XI OTKP 10 4 14 

XI BDP 8 5 13 

XI MM 9 5 14 

Jumlah 36 19 55 

Sumber: Guru PAI Kelas XI SMK Muhammadiyah 1 Kalianda 

 

Data diatas menunjukkan bahwa dari 55 peserta didik kelas SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda, yang mendapat nilai ≥ 73 hanya 19 

dan 36 yang mendapat nilai dibawah KKM ≤ 73. Penyebab 

permasalahan ini adalah masih rendahnya pemahaman mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam karena dalam proses 

pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran yang 

konvensional dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar 

yang selama ini terjadi belum memuaskan, karena sebagian siswa 

masih mendapatkan nilai dibawah KKM, yaitu dengan ketuntasan 

kriteria ketuntasan minimum 73, nilai hasil belajar.
15

 

Perolehan nilai dan hasil observasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, menjadi bukti nyata bahwa penguasaan materi serta 

ulangan harian merupakan hal yang cukup sulit bagi sebagian 

siswa. Menurut Mulyasa, faktor yang menyebabkan rendahnya 

kualitas pembelajaran di antaranya adalah kurang memanfaatkan 

sumber belajar dengan maksimal, baik dari peserta didik maupun 

guru. Sumber belajar digunakan harus dapat memberikan 

pemahaman dan mempercepat penguasaan ilmu yang dipelajari 

                                                             
15 “Observasi Pada Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, n.d. 
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peserta didik sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi 

tersebut.
16

 

     Menyikapi permasalah yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran dan rendahnya pemahaman yang berkaitan konsep 

pemahaman peserta didik maka perlu upaya perbaikan dalam 

proses pembelajaran. Solusi yang dapat mengatasi permasalahan 

dalam pembelajaran PAI adalah guru melakukan pembenahan 

dalam proses pembelajaran, dan menggunakan model yang dapat 

memperlibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan dapat 

mengaktifkan interaksi antara peserta didik dan guru serta 

memanfaatkan teknologi informasi sebagai fasilitas dan sumber 

belajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk menciptakan model pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi adalah model pembelajaran Hybrid Learning. Model 

pembelajaran Hybrid learning sebagaimana diungkapkan oleh 

Bersin yaitu:  

 

      “The combination of different training “media” (technologies, 

activities, and types of events) to create an optimum training 

program for a specific audience. The term “blended” means that 

traditional instructor-led training is being supplemented with other 

electronic formats. In the context of this book, blended  learning 

programs use many different forms of learning, perhaps 

complemented with instructor-led training and other live 

formats”
17

 

 

     Sebagiamana ungkapan diatas pembelajaran yang 

mengkombinasikan berbagai sumber belajar dan modus belajar saat 

ini dikenal dengan nama blended learning terdiri dari kata blended 

(kombinasi/campuran) dan learning (belajar). Istilah lain sering 

digunakan adalah Hybrid learning (hybrid = campuran/kombinasi, 

learning = belajar). Makna asli sekaligus yang paling umum hybrid 

                                                             
16 Nugroho Wibowo, “Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui 

Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Di SMK Negeri 1 Saptosari”, Jurnal 

Elektronics, Vol. 1 No. 2 (2016). 
17 Wasis D.Dwiyogo, Loc.Cit. 
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learning mengacu pada belajar yang mengkombinasi atau 

mencampur antara pembelajaran tatap muka (face to face) dan 

pembelajaran berbasis komputer (online dan offline). 

Model pembelajaran hybrid learning merupakan pilihan terbaik 

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih 

besar dalam berinteraksi antar manusia dalam lingkungan belajar 

yang beragam. Hybrid learning menawarkan kesempatan belajar 

untuk menjadi baik secara bersama-sama dan terpisah dalam waktu 

yang berbeda dan dapat dilakukan oleh pelajar dan pengajar yang 

dapat berinteraksi setiap saat dan di mana saja karena 

memanfaatkan yang diperoleh komputer maupun perangkat lain 

(handphone) sebagai fasilitas belajar. Pembelajaran ini juga 

menekankan peserta didik untuk belajar mandiri dengan 

memanfaatkan berbagai sumber guna untuk menambah 

wawasannya. Peserta didik dapat membangun pengetahuan dalam 

diri mereka secara alami kemudian dapat menerapkan pengetahuan 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

     Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu Andira 

jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makasar tahun 2019, yang berjudul: “Pengaruh Model 

Pembelajaran Hybrid Learning Berbantuan Media schoology 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI MIA MAN 

PANGKEP”. Penelitian ini diperoleh hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu nilai rata-

rata 78,06 dan model hybrid learning dengan nilai rata-rata 86,17 

sehingga dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik.
18

 

     Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Hybrid Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda” 

 

                                                             
18 Ayu Andira Muh Yusuf Hidayat, “Pengaruh Model Pembelajaran Hybrid 

Learning Berbantuan Media Schoology Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

XI MIA MAN PANGKEP”, Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 7 No. 2 (2019). 
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C. Indetifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Guru belum menerapkan model pembelajaran Hybrid 

Learning 

b. Kurangnya perhatian siswa dengan kegiatan pembelajaran 

materi PAI, seperti takut dan malu untuk bertanya serta 

peserta didik belum berani untuk menjelaskan dalam 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Kurang memanfaatkan teknologi dalam media teknologi 

yang ada di komputer atau handphone peserta didik sebagai 

fasilitas belajar atau sumber belajar. 

d. Masih rendahnya hasil belajar mata pelajaran PAI pada 

kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda. 

2. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup dan pembahasannya serta 

untuk mempermudah pemahaman, peneliti memfokuskan pada 

masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain: 

a. Model pembelajaran yang digunakan untuk peserta didik 

adalah model pembelajaran hybrid learning. 

b. Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 

Kalianda. 

c. Kemampuan yang di Analisis Hasil Belajar Pada Ranah 

Kognitif. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan pokok 

sesuai dengan latar belakang yang kemudian menjadi acuan dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh model pembelajaran 

hybrid learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 

Kalianda? 
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E. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai yaitu “untuk mengetahui pengaruh model pembelajar 

hybrid learning pada  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK Muhammadiyah 1 Kalianda”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pendidik 

a. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat 

pembelajaran model hybrid learning dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

b. Mendorong guru melaksanakan pembelajaran yang aktif, 

inovatif dan menyenangkan. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Meningkatkan pemahaman dan hasil belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam sehingga siswa lebih aktif. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan, sekaligus 

dapat wawasan, pengalaman dalam proses pembinaan diri 

sebagai calon pendidik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andira pada tahun 2019 

dengan judul “pengaruh model pembelajaran hybri learing 

berbantuan media schoology terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas XIXI MIA MAN PANGKEP”. Penelitian ini betujuan 

untuk mengetahui bagaimana efektivitas hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model hybrid learninguntuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XI MIA MAN 

PANGKEP. Model pembelajaran hybrid learning atau blended 

learning merupakan gabungan pembelajaran secara tatap muka 

dengan pembelajaran online atau e-learning. Penelitian ini 
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memanfaatkan media schoology yang merupakan social network 

berbasis lingkungan sekolah (school based environment), 

tampilan schoology hampir sama dengan jejaring sosial 

facebook, schoology adalah sebuah media yang menarik untuk 

digunakan guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

teknik Quasi eksperimen dengan desain pre-test dan post-test, 

yang kemudian dianalisis dengan uji perbandingan rata-rata uji t 

dan uji perbedaan skor. Setelah data terkumpul dan dianalisis, 

diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa ternyata hasil 

belajar siswa pada kelompok eksperimen memiliki hasil yang 

lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Dalam hal ini menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan 

model hybrid learning berbasis media schoology efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaan dalam penelitian 

ini yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran hybrid 

learning dalam melakukan penelitiannya dan ingin mencari 

hasil belajar yang lebih baik lagi. Persamaan yang lainnya ialah 

penelitian ini sama-sama menggunakan pre-test dan post-test 

untuk pengumpulan datanya. Perbedaannya adalah objek dalam 

penelitian yaitu siswa kelas XI dengan mata pelajaran fisika di 

MAN PANGKEP, sementara peneliti menggunakan objek 

penelitian siswa kelas XI pada mata pelajaran PAI di SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda.
19

 

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Kukun Puji Lestari pada tahun 

2020 yang berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Edmomo dan 

Model Pembelajaran di Kelas Reguler Pada Mata Pelajaran 

Geografi di SMA Negeri 1 Pamotan Tahun Ajaran 2019/2020” 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

blended learning berbasis edmomo dan di kelas Reguler pada 

mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pamotan. Penelitian 

                                                             
19 Ibid. 
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ini termasuk jenis penelitian semu experimen dengan desain 

Nonequvalent Control Group Design, populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Pamotan. Penentuan 

sampel penelitian menggunakan teknik purposive random 

sampling. Sampel yang digunakan kelas XI IPS 2 berjumlah 36 

siswa sebagai kelas yang menggunakan model pembelajaran 

blended learning berbasis edmomo dan kelas XI IPS 3 

berjumlah 35 siwa sebagai kelas reguler, yang kemudian 

dianalisis menggunakan uji independent Sample T-test, dengan 

perolehan thitung > ttabel yaitu 4.707 > 1.99495 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa ternyata terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara kelas yang menggunakan model blende learning berbasis 

edmomo dan hasil belajar kelas reguler. Dalam hal ini 

menunjukkan pembelajaran yang menggunakan model blended 

learning berbasis edmomo lebih tinggi dibanding hasil belajar di 

kelas reguler. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan model pembelajaran blended learning atau hybrid 

learning untuk mencari hasil belajar yang lebih baik. Perbedaan 

dalam penelitian ini dengan peneliti yang sedang diteliti yaitu 

jenis penelitian ini adalah semua experimen dengan desain 

Nonequvalent Control Design, sementara peneliti menggunakan 

jenis penelitian quasi experimental dengan desain penelitian 

posttest-only control design. Perbedaan yang lainnya adalah 

media yang digunakan yaitu, peneliti menggunakan media 

google site, sementara penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran blended learning berbasis edmomo20 

 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Syahrin pada tahun 

2015 yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Blended 

Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa 

Kelas 8 di SMPN 37 Jakarta”. penelitian ini bertujuan untuk 

                                                             
20 Andi Irwan Benardi Kukun Puji Lestari, “Perbedaan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Model Pembelajaran Blended Learning Berbasis Edmomo dan Model 

Pembelajaran di Kelas Reguler Pada Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 1 Pamotan 

Tahun Ajaran 2019/2020”, Jurnal Edu Geography, Vol. 8 No. 3 (2020). 
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mengetahui pengaruh model pembelajaran blended learning 

terhadap hasil belajar IPS di SMPN 37 Jakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen, dengan 

sampel sebanyak 66 orang yag terbagi menjadi dua kelas, yaitu 

kelas eksperimen dan kontrol. Instrumen yang digunakan adalah 

tes berbentuk pilihan ganda dan lembar observasi guru. Sebelum 

instrumennt tes digunakan, instrument ini telah diuji validitas 

dan reliabilitas soal. Melalui validitas 50 soal, diambil 37 soal 

yang valid namun hanya 30 soal yang digunakan. Hasil dari tes 

tersebut dilakukan uji statistik menggunakan uji “t” berdasarkan 

perhitungan perolehan nilai thitung sebesar 2,171 dan ttabel 

sebesar 2,036. Maka dapat disimpulkan baha Ha diterima 

artinya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar IPS siswa. Persamaan yang lainnya ialah penelitian ini 

sama-sama menggunakan pre-test dan post-test untuk 

pengumpulan datanya. Perbedaannya adalah objek dalam 

penelitian yaitu siswa Siswa Kelas 8 di SMPN 37 Jakarta, 

sementara peneliti menggunakan objek penelitian siswa kelas 

XI pada mata pelajaran PAI di SMK Muhammadiyah 1 

Kalianda.
21

 

 

H. Sistematika Penulisan 

     Bagian-bagian dalam laporan skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian Pembuka 

Bagian awal skripsi ini memuat beberapa halaman yang 

menunjang kelengkapan laporan skripsi yang terdiri dari 

halaman judul, halaman pengesahan oleh pembimbing dan 

penguji, halaman pernyataan keaslian karya dan persetujuan 

publikasi, abstrak, abstract, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, dan daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yang memuat hal-hal inti 

dalam penulisan skripsi, seperti: 

                                                             
21 Siti Alfi Syahrin, “Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning 

Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas 8 di SMPN 37 Jakarta”, (UIN 

Syarif Hidayatullah, 2015). 



16 

 

 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum dalam 

skripsi seperti: latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori, dasar pengertian yang disampaikan 

untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam latar 

belakang. Teori yang muncul ini diperlukan untuk sebagai 

dasar penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Hal-hal 

yang dibahas dalam landasan teori antara lain: informasi-

informasi mendasar terkait dengan masalah yang diteliti, 

penelitian yang relevan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi aspek dalam pelaksanaan penelitian yang 

merupakan gambaran mengenai mengenai jalannya penelitian. 

Aspek yang dimaksud antara lain: jenis penelitian, subjek 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan 

data, instrumen penelitian, validasi instrumen penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup semua data hasil penelitian. Hal-hal 

yang diperhatikan dalam bab ini adalah pelaksanaan 

penelitian, penyajian data penelitian, analisis data dan 

penyajian hasil analisis, pembahasan hasil analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian dan hasil analisis yang telah 

diuraikan sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Hybrid Learning Berbantuan Google Site 

1. Model Pembelajaran 

     Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lan-lain. 

Arends mengatakan “The term teaching model refers to a 

particular approach to instruction that includes its goals, syntax, 

environment, and management system”. Istilah model pengajaran 

mengarah pada suatu pendekatan tertentu termasuk tujuannya, 

sintaknya, lingkungan, dan sistem pengelolaannya, sehingga model 

pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

pendekatan, strategi, metode atau prosedur.
22

 

     Joyce & Weil mendefinisikan model pembelajaran sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan pembelajaran. Dalam interaksi di kelas, baik pengajar 

maupun peserta didik mempunyai peranan yang sama penting. 

Perbedaannya terletak pada fungsi dan peranannya masing-masing. 

Untuk itu peranan pengajar dalam kegiatan pengajaran haruslah 

berupaya secara terus menerus membantu peserta didik 

membangun potensi-potensinya. Pengajar harus harus memilih dan 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai 

tujuan pengajaran.
23

 Selanjutnya Heinich menyebutkan bahwa “a 

model of a theory is a representation of the structure of it” artinya 

adalah model merupakan reprensentatif dari teori yang berbentuk 

struktur. 

     Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

                                                             
22 Husniyatus Salamah Zainiyati, Model dan Strategi Pembelajaran Aktif 

(Teori dan Praktek Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam), (Surabaya: CV. 

Putra Media Nusantara, 2010). 
23 Eni Fariyatul Fahyuni Nurdyansyah, Loc.Cit. 
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disajikan secara khas oleh guru. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka atau pola 

yang menjadi pedoman bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran bisa 

dijelaskan sebagai pilihan pola pembelajaran atau pola-pola umum 

kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan pembelajaran. Model 

pembelajaran dapat diterapkan dalam berbagai peristiwa belajar 
24

. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Enggen dan 

Kauchak bahwa: 

“A model of teaching is a description of a learning environment. 

The descriptions have many uses, ranging from planning 

curriculums, courses, units and lessons to designing instructional 

materials-books and work books, multimedia programs, and 

computer-assisted learning programs.”  

Uraian mengenai istilah dalam model pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan pembelajaran 

Pendekatan (approach) pembelajaran merupakan titik tolak 

atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang 

merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses 

yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan dalam 

pembelajaran sangat mempengaruhi penggunaan strategi 

dan metode yang akan digunakan. 

b. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah rencana, metode atau 

serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Djamarah mendefinisikan: strategi 

pembelajaran sebagai suatu pola-pola umum kegiatan guru 

dan siswa dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. 

c. Metode pembelajaran 

Pendekatan dan strategi dalam proses pembelajaran baru 

pada tahap perencanaan. Oleh karena itu, untuk 

mengimplementasikan diperlukan pembelajaran. Metode 

                                                             
24 Zulfani Sesmiarni, Model Pembelajaran Ramah Otak, (Bandar Lampung: 

Aura Printing&Publishing, 2014). 
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pembelajaran merupakan upaya untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. 

d. Teknik dan taktik Pembelajaran 

Teknik dan taktik pembelajaran merupakan penjabaran dari 

metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan 

seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu 

metode. Sedangkan taktik yaitu gaya seseorang dalam 

melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.
25

 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri-ciri khusus yang 

membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri 

tersebut adalah: a) Rasional, teoritik, logis yang disusun oleh para 

pencipta atau pengembangnya; b) Landasan pemikiran tentang apa 

dan bagaimana peserta didik belajar untuk tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai; c) Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan 

agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan 

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai.  

 

     Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk  merencanakan 

pembelajaran yang mengacu kepada pendekatan, tujuan-tujuan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Setiap model pembelajaran 

juga memiliki tujuan, prinsip, tekanan utama yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu, model pembelajaran harus dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

 

2. Hybrid Learning 

     Istilah hybrid learning pada awalnya digunakan untuk 

menggambarkan mata kuliah yang mencoba menggabungkan 

pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Dalam 

metodologi penelitian, digunakan istilah mixing untuk 

menunjukkan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan 

                                                             
25 Syahril Nurliana Nasution, Nizwardi Jalinus, Buku Model Blended 

Learning, (Riau: Unilak Press, 2019). 
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kualitatif. Adapula yang menyebut di dalam pembelajaran 

adalah pembelajaran elektrik, yaitu mengkombinasi berbagai 

pendekatan dan pembelajaran. Wasis D. Dwiyogo menjelaskan 

bahwa Blended learning dari kata blended 

(kombinasi/campuran) dan learning (belajar). Istilah lain yang 

sering digunakan adalah hybrid course (hybrid 

=campuran/kombinasi, course = mata kuliah) 

Pembelajaran Hybrid Learning adalah pembelajaran yang 

mengkombinasikan strategi penyempaian pembelajaran 

menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis 

komputer (offline), dan komputer secara online (internet dan 

mobile learning). Thorne menggambarkan hybrid learning 

sebagai “it represent an opportunity to integrate the innovative 

and participation offered by online learning with the interaction 

and participation offered in the best of traditional learning”. 

Maksudnya adalah kelas konvensional dimana guru dan peserta 

didik. Kegiatan atau pembelajaran yang memungkinkan mereka 

berada di dunia yang berbeda, namun bisa saling memberi 

umpan balik, bertanya, menjawab, berinteraksi antar peserta 

didik dengan guru.  

 

Sedangkan bersin mendefinisikan hybrid learning sebagai: 

“The combination of different training “media” (technologies, 

activities, and types of events) to create an optimum training 

program for a specific audience. The term “blended” means 

that traditional instructor-led training is being supplemented 

with other electronic formats. In the context of this book, 

blended  learning programs use many different forms of 

learning, perhaps complemented with instructor-led training 

and other live formats”
26

 

 

     Dari Bersin di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

hybrid learning adalah kombinasi dari berbagai media 

pembelajaran (teknologi, aktivitas, jenis peristiwa) untuk 

                                                             
26 Wasis D.Dwiyogo, Loc.Cit. 
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menciptakan program pembelajaran yang optimal bagi peserta 

didik secara spesifik. Istilah (campuran) merupakan model 

pembelajaran yang memadukan kekuatan pembelajaran 

tradisional tatap muka dengan format pembelajaran elektronik.  

     Model hybrid learning dapat menyediakan isi model 

pembelajaran dalam berbagai media (termasuk, namun tidak 

terbatas pada tradisional, berbasis web, berbasis komputer, dan 

video teletraining) untuk mengikuti dengan kebutuhan belajar 

saat ini. Penerapan hybrid learning ini dapat meningkatkan hasil 

belajar literasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
27

 

Menurut Rustam mengatakan bahwa: Hybrid learning sebagai 

kombinasi karakteristik pembelajaran tradisional dan 

lingkungan pembelajaran elektronik atau blended learning, 

dengan menggabungkan seperti pembelajaran berbasis web, 

streaming, video, komunikasi audio synkronuos dan 

asynkoronous dengan pembelajaran tradisional tatap muka.
28

 

 

Model pembelajaran hybrid learning dapat menggabungkan 

pembelajaran tatap muka (face to face) dengan pembelajaran 

berbasis komputer. Artinya, pembelajaran dengan pendekatan 

teknologi pembelajaran dan sumber-sumber belajar tatap muka 

dengan pengajar akan dimuat dalam media komputer, telepon 

seluler atau mobile phone, saluran televisi satelit, koferensi 

video, dan media elektronik lainnya. Tujuan utama hybrid 

learning adalah memberikan kesempatan bagi berbagai 

karakteristik pembelajar agar dapat belajar dengan mandiri, 

berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat. 

                                                             
27 Bambang Hariadi, Buku Model Scientific Hybrid Learning Menggunakan 

Aplikasi Brilian, (Surabaya: Ristekdikti, 2018). 
28 Syahril Nurliana Nasution, Nizwardi Jalinus, Loc.Cit. 
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Gambar 2.1 

Komponen Pembelajaran Berbasis Hybrid Learning 

 

     Pembelajaran menggunakan sistem hybrid lerning 

memberikan siswa lebih banyak kesempatan untuk 

meningkatkan berbagai pilihan metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan media yang berbeda dan waktu yang 

fleksibel. Secara khusus, teknologi yang digunakan dalam 

model hybrid learning salah satunya melibatkan pembelajaran 

online. Komunikasi secara online bagaimanapun bisa 

memungkinkan untuk memberikan berbagai bentuk interaksi 

yang lebih reflektif dari hanya interaksi yang dilakukan di 

dalam kelas. Kelebihan media online dibandingkan yang lain 

adalah media memungkinkan para siswa yang tinggal berjauhan 

untuk tetap berinteraksi baik secara synchronos maupun 

asynchronous di mana juga memberikan fleksibilitas dan 

kenyamanan selama berlangsungnya interaksi baik antar siswa 

maupun siswa dengan pengajar. Menurut Dwiyogo komposisi 

hybrid learning dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 

a. 50 % 50% artinya dari alokasi waktu yang disediakan 50% 

untuk kegiatan tatap muka (face to face) dan 50% untuk 

kegiatan pembelajaran dari (online). 

Tatap 
Muka 

Offline 

 

Pembelajar
an 

Berbasis 
Hybrid 

Learning 

Online 
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b. 75 / 25% artinya alokasi waktu yang disediakan 75% untuk 

kegiatan tatap muka (face to face) dan 25% untuk kegiatan 

pembelajaran dari (online). 

c. 25 / 75% artinya alokasi waktu yang disediakan 25% untuk 

kegiatan tatap muka (face to face) dan 75% untuk kegiatan 

pembelajaran dari (online). 

 

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan Dziuban, Hartman, dan 

Mozkal menemukan bahwa program blended learning atau 

hybrid learning memiliki potensi untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dan juga menurunkan tingkat putus sekolah 

dibandingkan dengan pembelajaran yang sepenuhnya 

pembelajaran online. Pembelajaran berbasis blended learning 

atau hybrid learning disamping untuk meningkatkan hasil 

belajar, bermanfaat pula untuk meningkatkan hubungan 

komunikasi pada tiga mode pembelajaran yaitu lingkungan 

pembelajran yang berbasis ruang kelas tradisional, hybrid 

learning, dan yang sepenuhnya online. 

     Model pembelajaran hybrid learning merupakan pilihan 

terbaik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik 

yang lebih besar dalam berinteraksi antar manusia dalam 

lingkungan belajar yang beragam. Hybrid learning menawarkan 

kesempatan belajar untuk menjadi baik secara bersama-sama 

dan terpisah dalam waktu yang berbeda dan dapat dilakukan 

oleh pelajar dan pengajar yang dapat berinteraksi setiap saat dan 

di mana saja karena memanfaatkan yang diperoleh komputer 

maupun perangkat lain (handphone) sebagai fasilitas belajar. 

Banyak media pembelajaran hybrid learning yang telah 

dikembangkan untuk peserta didik menyukai pelajaran 

Pendidikan Agama Islam salah satunya adalah media 

pembelajaran google sites. Media pembelajaran hybrid learning 

berbasis google sites ini juga menitik beratkan kepada 

pemahaman siswa akan konsep dasar Pendidikan Agama Islam. 

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan hybrid learning guru dapat menggunakan internet 
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sebagai bahan utama yang mendukungnya dan untuk menarik 

perhatian siswa.
29

 

 

     Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyipulkan 

bahwa model pembelajaran hybrid learning adalah salah satu 

model yang ditawarkan oleh peneliti untuk memodifikasi model 

pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru-guru sebelumnya 

yakni model konvesional dengan menggunakan komposisi 75 %  

alokasi waktu untuk kegiatan tatap muka (face to face) dan 25% 

untuk kegiatan pembelajaran dari (online). Model pembelajaran 

hybrid learning atau pembelajaran hybrid adalah gabungan dua 

model pembelajaran yaitu model pembelajaran konvesional dan 

pembelajaran online.  

 Dalam melaksanakan model Hybrid Learning, terdapat 3 

bagian penunjang yang harus diperhatikan pendidik ketika 

menggunakan Hybrid Learning, yakni: a) Face to face (tatap 

muka), KBM berupa proses interaksi langsung antara siswa dan 

pendidik; b) E-Learning, kegiatan pembelajaran berbasis 

teknologi internet dalam proses interaksi antara siswa dengan 

pendidik; c) M-Learning, memungkinkan penggunaan perangkat 

teknologi informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti PDA, 

handphone, laptop dan tablet PC, dalam pengajaran dan 

pembelajaran. 

Menurut Jared M. Carmen, yaitu seorang Preseident Aglint 

Learning menyebutkan lima kunci dalam mengembangkan 

blended/hybrid learning. Adapun lima kunci tersebut sebagai 

berikut: 

 

1) Live Event 

Pembelajaran langsung atau tatap muka (instructor – led 

instruction) secara terpadu dalam waktu dan tempat yang 

sama (classroom) ataupun waktu sama tapi berbeda tempat 

(seperti virtual classroom). Bagi beberapa orang tertentu, 

pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola 

                                                             
29 Wasis D Dwiyogo, Loc.Cit. 
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utama. Akan tetapi, pola pembelajaran langsung inipun 

perlu didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

sesuai kebutuhan. 

 

2) Self – Paced Learning 

Mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran mandiri (self-pased learning) yang 

memungkinkan siswa belajar kapan saja, dimana saja, 

dengan menggunakan berbagai konten (bahan belajar) yang 

dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat 

text-based maupun multimedia bases (video, animasi, 

simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari kesemuanya). 

Bahan belajar tersebut, dalam konteks saat ini dapat dikirim 

secara online (via web mobile device dalam bentuk 

streaming audio, streaming video, e-book, dan lain-lain) 

maupun offline (dalam bentuk CD, cetak, dan lain-lain). 

 

3) Collaboration 

Mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pengajar, 

maupun kolaborasi antar siswa yang kedua-duanya bisa 

lintas sekolah/kampus. Dengan demikian, perancang hybrid 

learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik 

kolaborasi antar siswa ataupun kolaborasi antara siswa dan 

pengajar melalui alat-alat komunikasi yang memungkinkan 

seperti chatroom, forum diskusi, email, website/webblog, 

mobile phone. Tentu saja kolaborasi diarahkan untuk 

terjadinya kontruksi pengetahuan dan keterampilan melalui 

proses sosial atau interaksi sosial dengan orang lain, bisa 

untuk pendalam matri, problem solving, project based 

learning, dan lain-lain. 

 

4) Assessment 

Dalam hybrid learning, perancang harus mampu meramu 

kombinasi jenis assessment baik yang bersifat tes maupun 

non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik (authentic 

assessment/portofolio) dalam bentuk project. Akan tetapi, 
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juga perlu mempertimbangkan antara bentuk-bentuk 

assessmentonline dan assessment offline. Sehingga 

memberikan kemudahan dan fleksibel peserta belajar 

mengikuti atau melakukan assessement tersebut. 

 

5) Performance Support Materials 

Bagian ini merupakan bagian penting ketika akan 

mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam 

kelas dan tatap muka virtual, pastikan kesiapan sumber daya 

untuk mendukung hal tersebut. Bahan belajar yang 

disiapkan dalam bentuk digital, apakah bahan belajar 

tersebut dapat diakses oleh siswa baik secara offline (dalam 

bentuk CD, MP3, DVD) maupun secara online (via website 

resmi tertentu). Jika pembelajaran online dibantu dengan 

suatu lerning/content mnagement system (LCMS), pastikan 

bahwa aplikasi sistem ini telah terinstal dengan baik dan 

mudah diakses.
30

 

Woodall D. & Meknight, C. mengemukakan sintaks model 

Hybrid Learning terdiri atas beberapa langkah, seperti pada 

tabel 2.1 yaitu 

Tabel 2.1 

Sintaks Model Hybrid Learning
31 

No 

Sintaks  

Hybrid 

Learning 

Kegiatan Pembelajaran 

1 Prepare me 

(persiapan) 

a. Memperkenalkan tujuan pembelajaran 

kepada siswa, bagimana belajar melalui 

program online 

b. Mempersiapkan portal e-learning 

2 Tell me 

(presentation) 

a. Menjelaskan pola pembelajaran sinkronus 

dan asinkronus 

b. Menjelaskan langkah-langkah 

menggunakan e-learning untuk aktivitas 

                                                             
30 Syahril Nurliana Nasution, Nizwardi Jalinus, Loc.Cit. 
31 Nokman Riyanto, Tujuh Karya Satu Buku, (Banjarnegara: Pelita 

Gemilang Sejahtera, 2018). 
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pembelajaran online 

3 Show me 

(demonstrasi) 

a. Membimbing siswa untuk dapat 

menggunakan portal e-learning yang telah 

dibuat 

b. Membimbing siswa untuk mengakses 

materi dalam portal e-learning 

4 Let me 

(latihan) 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa 

mempraktikkan menggunakan portal e-

learning pada pembelajaran online 

b. Membimbing siswa mengakses berbagai 

sumber belajar offline dan online untuk 

menyajikan dalam bentuk presentasi di 

kelas secara face to face (sinkronus) 

c. Membimbing siswa untuk berdiskusi 

bersama, dalam melakukan diskusi pada 

sesi tanya jawab  

5 Check me 

(evaluasi) 

a. Menilai hasil ringkasan materi pelajaran 

yang dipresentasikan di kelas berdasarkan 

hasil pencarian dari sumber belajar online 

maupun offline 

b. Membimbing siswa dalam memperoleh 

pemahaman yang benar dari materi yang 

dipresentasikan di kelas face to face 

6 Support me 

(dukungan 

/bantuan) 

a. Membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi 

b. Membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam sesi diskusi  

7 Coach me 

(saling 

melatih) 

a. Melatih siswa yang sudah memahami 

materi pembelajaran untuk mengajak 

temannya yang lain untuk diskusi 

(pembelajaran tutor sebaya) 

8 Connect me  

(kolaborasi) 

a. Membimbing siswa mengerjakan tugas 

secara mandiri 

b. Membimbing siswa dalam presentasi 
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Sementara itu, peneliti juga menggunakan Learning 

Management System (LMS), seperti google site untuk 

pengelolaan pembelajaran daringnya yang dikemukakan oleh 

Nurul Fikri, berikut pada tabel 2.2 yaitu: 

 

Tabel 2.2 

Implementasi Pengelolaan Pembelajaran Online.
32 

No Step Belajar Kegiatan Pembejaran 

1 
Pendahuluan (Warm 

–Up) 

Siswa berada dirumah membaca dan 

mendalami materi yang diberikan 

melalui LMS (google site) 

2 

Arahan langsung 

(Direct Instruction) 

Siswa diminta menonton video 

rekaman atau youtube, link dapat 

disharekan melalui LMS (google 

site) 

3 Praktek terbimbing 

(Guided Practice) 

Siswa dapat bertanya melalui google 

site agar proses diskusi berjalan 

4 Praktek mandiri 

(Independent 

Practice) 

Siswa diskusi secara bersama-sama 

dan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

5 
Penutup (Closure) 

Setiap siswa dapat menuliskan 

pertanyaan pada google site 

 

Model pembelajaran Hybrid Learning  memiliki kelebihan dan 

kekurangan sebagaimana yang terdapat pada tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 

Kelebihan dan Kekurangan Hybrid Learning
33 

No Kelebihan Hybrid Learning 
Kekurangan Hybrid 

Learning 

1 Siswa tidak hanya belajar lebih 

banyak pada saat sesi online 

Medianya sangat beragam 

sehingga sulit diterapkan 

                                                             
32 Nurul Fikri, Panduan Pembelajaran Hybrid, (Bogor: Direktorat 

Pendidikan NFBS Bogor, 2020). 
33 Ino Angga Putra, “Orientasi Hybrid Learning Melalui Model Hybrid 

Learning Dengan Bantuan Multimedia di Dalam Kegiatan Pembelajaran”, Eduscope, 

Vol. 1 No. 1 (2015). 
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yang ditambahkan pada 

pembelajaran tradisional, tetapi 

dapat meningkatkan interaksi 

dan kepuasan siswa. 

apabila sarana dan 

prasarana tidak 

mendukung. 

2 Siswa dilengkapi dengan 

banyak pilihan sebagai 

tambahan pembelajaran di 

kelas, mengingkatkan apa yang 

dipelajari, dan kesempatan 

untuk mengakses tingkat 

pembelajaran lebih lanjut. 

Tidak meratanya fasilitas 

yang dimiliki siswa. 

3 
Penyajian data lebih cepat 

disampaikan siswa yang 

belajarnya menggunakan e-

learning. 

Kurangnya sumber daya 

pembelajaran (pengajar, 

siswa, dan orang tua) 

terhadap penggunaan 

teknologi. 

4 Hybrid Learning memiliki 

kesempatan untuk mempelajari 

materi yang diinginkan, serta 

pengaturan jadwal dan waktu 

yang fleksibel pada suatu mata 

pelajaran 

 

5 
Biaya yang lebih hemat bagi 

instansi dan siswa 

 

 

3. Media Google Site 

     Google sites adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

membangun website dengan cara mudah dan tampilannya indah. 

Anda dapat menggunakan fasilitas ini untuk membangun 

website pribadi maupun institusi semudah mengedit sebuah 

dokumen. Dengan google sites ini anda akan menyediakan 

berbagai informasi di hanya sebuah tempat seperti video, buku-

buku elektronik, presentasi, spreadsheet, dokumen, gambar, 

serta tautan lainnya, yang ingin anda bagikan, dilihat dan diedit 

oleh seseorang. 
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Pada bagian ini akan mengupas sebuah kompetensi yang akan 

segera anda kuasai, yaitu: Menciptakan sebuh website baru, 

menambah dan mengedit halaman, memasukan peta, laman 

(forms), video dan banyak lagi.
34

 

 

Pembelajaran menggunakan google sites memberikan manfaat 

bagi guru serta siswa sebagai berikut: 

a. Menggunakan google sites pembelajaran akan lebih lengkap 

dan menarik karena bisa memanfaatkan fitur-fitur di dalam 

google sites, seperti: google docs, sheet, forms, calender, 

awesome table dan lain-lain. 

b. Lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran. 

c. Dengan adanya google sites maka materi pembelajaran akan 

diunggah ke dalam google sites sehingga siswa serta guru 

tidak perlu menggunakan flashdisk yang bisa menyebabkan 

banyaknya virus yang masuk ke dalam komputer. 

d. Materi pembelajaran tidak mudah hilang karena sudah 

diunggah di google sites 

e. Tugas pembelajaran dapat diberikan oleh guru melalui 

google sites, sehingga siswa tidak tertinggal informasi dan 

tugas-tugasnya. 

 

Pada google site, guru memberikan materi pembelajaran, tugas, 

mencantumkan silabus, dan lain sebagainya. Materi 

pembelajaran yang diberikan dapat berupa teks, gambar, video, 

sehingga pendidik bisa memvariasinya. Selain itu, google site 

ini dapat mudah diakses, peserta didik hanya butuh 

handphone/Laptop yang terhubung dengan jaringan internet.
35

 

Google site memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana 

yang terdapat pada tabel 2.3 berikut: 

 

 

 

                                                             
34 Mutadi, Loc.Cit. 
35 Budi Harsanto, Panduan E-Learning Menggunakan Google Sites, (Dipati 

Ukur: e-Learning Page FEB Unpad, 2012). 
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Tabel 2.4 

Kelebihan dan Kekurangn Google Site
36

 

No Kelebihan Google Site 
Kekurangan Google 

Site 

1 Mudah  dibuat dan diakses 

Google site tidak 

memiliki fitur droag n 

drop  untuk mendesain 

halaman web. Jadi 

untuk mengubah setting 

harus dilakukan secara 

manual 

2 

Bisa diakses dengan banyak 

handphone yang disediakan oleh 

google 

Google site tidak 

mendukung script dan 

iframe pada 

halamannya 

3 
Layanan tidak berbayar atau gratis 

yang telah disediakan oleh google 
 

4 

Fungsi-fungsi yang ada seperti 

Analytics, Webamster Tools, dan 

Adsense  dapat digunakan dengan 

mudah yaitu hanya perlu 

mengcopypaste kode yang sudah 

ada 

 

5 
Gratis penyimpanan online 100 

MB 

 

6 

Terintegrasi dengan perangkat 

google lain sehingga dapat 

dengan mudah berbagi video, 

foto, presentasi, kalender, dan 

lain-lain 

 

7 
Situs tersimpan di server 

keamanan google. 

 

 

                                                             
36 Dwi Agus Suryanto, “Analisis Perbandingan Antara Blogger dan Google 

Site”, (2018). 
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     Dalam penggunaan media, ada beberapa hal yang perlu 

disiapkan agar media pembelajaran dapat digunakan secara 

efektif dan efesien sehingga akan tercipta pembelajaran yang 

menarik perhatian peserta didik. Adapun langkah-langkah yang 

perlu disiapkan dalam penggunaan media pembelajaran google 

site adalah sebagai berikut  

1) Persiapan sebelum siswa mengakses google site 

Agar siswa dapat mengakses google site, guru harus 

membuat halaman website terlebih dahulu. Setelah itu guru 

bisa mencantumkan materi sesuai dengan silabus 

pembelajaran. Saat mencantumkan materi, guru juga bisa 

sambil mendesain halaman website agar terlihat lebih 

menarik. Seperti mengubah font tulisan, warna atau gambar 

background, memberi gambar atau animasi, mencantumkan 

link youtube berisi video yang berhubungan dengan materi, 

dan lain sebagainya. Semakin kreatif guru  dalam 

mendesain halaman website, akan semakin menarik 

perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran. 

Guru juga bisa memberikan tugas melalui google form yang 

sudah terhubung dihalaman website. Tugas ini dapat 

dijadikan sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Selain itu, google form juga dapat 

digunakan untuk mendapatkan feedback dari siswa. 

2) Kegiatan selama siswa mengakses google site 

Saat guru memberikan link halaman website yang sudah 

berisi materi kepada siswa, diharapkan semua siswa mau 

membuka link tersebut untuk mempelajarinya. Guru bisa 

melihat seberapa banyak siswa yang mengakses google site 

tersebut dengan menggunakan google analytics yang 

merupakan salah satu fitur yang sudah tersedia. 

Kemudian siswa juga harus mengerjakan tugas sebagai 

evaluasi. Hasil dari tugas siswa yang telah dikumpulkan 

melalui google form dapat dilihat oleh guru. Selanjutnya 

guru dapat menganalisis seberapa tinggi tingkat pemahaman 

siswa, jika dilihat dari hasil tugas. 
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3) Kegiatan tindak lanjut 

Maksud dari kegiatan tindak lanjut ini adalah untuk 

menjaga apakah telah mencapai tujuan pembelajaran. Selain 

itu, kegiatan ini untuk memantapkan pemahaman siswa 

mengenai materi yang disampaikan melalui media 

tersebut.
37

 

 

B. Pendidikan Agama Islam 

     Konsep pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia 

seutuhnya, tidak hanya memperhatikan dan mementingkan segi 

akidah (keyakinan), ibadah (ritual), dan akhlak (norma-etika) saja, 

tetapi jauh lebih luas dan dalam daripada semua itu. Para pendidik 

Islam pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa 

pendidikan Islam mencakup berbagai bidang: (1) keagamaan, (2) 

akidah dan amaliah, (3) akhlak dan budi pekerti, dan (4) fisik-

biologis, mental, psikis, dan kesehatan. Dari sisi akhlak, 

pendidikan Islam harus dikembangkan dengan didukung oleh ilmu-

ilmu lain yang terkait. Dari penjelasan di atas maka dapat 

dinyatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam meliputi: 

a. Setiap proses perubahan menuju ke arah kemajuan dan 

perkembangan berdasarkan ruh ajaran Islam. 

b. Perpaduan antara pendidikan jasmani, akal (intelektual), mental, 

perasaan (emosi), dan rohani (spiritual); 

c. Keseimbangan antara jasmani-rohani, keimanan-ketakwaan, 

pikir-dzikir, ilmiah-amaliah, materiil-spiritual, individual-sosial, 

dan dunia-akhirat; dan 

d. Realisasi dwi fungsi manusia, yaitu fungsi kepribadian sebagai 

hamba Allah („abdullah) untuk menghambakan diri semata-mata 

kepada Allah dan fungsi kekhalifahan sebagai khalifah Allah 

(khalil-fatullah) yang diberi tugas untuk menguasai, 

memelihara, memanfaatkan, melestarikan dan memakmurkan 

alam semesta (rahmatan lil „alamin).
38

 

                                                             
37 Arief Sadiman, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 
38 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 

2009). 
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Pendidikan Islam bisa pula berarti lembaga pendidikan yang di 

dalamnya terdapat kegiatan yang menjadikan Islam sebagai 

Identitasnya, baik dinyatakan dengan jelas maupun tersamar. 

Perkembangan terakhir, pendidikan Islam diberi arti lebih 

substansial sifatnya, yakni suatu suasana pendidikan yang islami, 

memberi nafas keislaman pada semua elemen sistem pendidikan 

yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Muhaimin mendefinisikan 

pendidikan Islam dengan;  

Pertama, Pendidikan (menurut) Islam atau pendidikan Islam, yaitu 

pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran-ajaran 

dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur‟an dan 

al-Sunnah. Sehingga berwujud pemikiran dan teori pendidikan 

yang berdasarkan sumber dasar tersebut. 

Kedua, Pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan (agama) Islam, 

yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran dan nilai-

nilainya, agar menjadi way of life (pandangan hidup) dan sikap 

hidup seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan Islam dapat 

berupa: a) kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga 

untuk membantu seorang atau anak didik dalam menanamkan dan 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya, b) segenap 

fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih 

yang dampaknya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu 

atau beberapa pihak. 

Ketiga, Pendidikan (dalam) Islam, yaitu proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsungdan berkembang 

dalam realitas sejarah ummat Islam. Dalam pengertian ini, 

pendidikan Islam dipahami sebagai proses pembudayaan dan 

pewaris ajaran agama, budaya dan peradaban dari generasi ke 

generasi sepanjang sejarahnya. 

      

Dalam hal ini Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam atau dengan kata lain, 

pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia 

menjadi muslim semaksimal mungkin. Dari definisi tersebut, Tafsir 
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menekankan kepada sifat dari aktivitas pendidikan Islam, yaitu 

berupa bimbingan sebagai suatu upaya yang tidak hanya 

ditekankan kepada aspek pengajaran, tetapi berupa arahan, 

pemberian petunjuk dan pelatihan menuju pembentukan muslim 

seutuhnya.
39

 

 

     Dari definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan agama islam adalah usaha sadar yang di lakukan guru 

atau pendidik dalam membina jasmani dan rohani dalam 

meningkatkan pengenalannya kepada tuhannya agar menjadi 

manusia yang baik dalam keluarganya, teman-temannya maupun di 

lingkungan masyarakat selain itu mampu memberikan contoh yang 

baik kepada lingkungan masyarakat dan juga lingkungan sekolah. 

Oleh karena itu, manusia harus memiliki kesadaran yang baik 

terhadap agamanya bahwa agama Islam mengajak ummat agar taat 

kepada Allah dan Rasul menjadi manusia yang bermanfaat untuk 

manusia lainnya.  

     Sedangkan pengertian agama adalah risalah yang disampaikan 

Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-

hukum sempurna untuk dipergunakan manuasia dalam 

menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur 

hubungan antara manusia dan tanggung jawab kepada Allah, 

kepada masyarakat serta alam sekitarnya. Kemudian pengertian 

agama menurut Zuhairi dkk adalah “Nilai-nilai panutan yang 

memberi pedoman pada tingkah laku manusia dan pandangan 

hidupnya”.40 

     Berdasaran keterangan dan kesimpulan diatas pendidikan agama 

islam adalah bimbingan dan pengajaran yang dilakukan secara 

sadar untuk memberikan kepada peserta didik nilai-nilai agama dan 

norma serta menanamkan akhlak yang baik terhadap alam 

sekitarnya baik hubungan kepada Allah, hubungan kepada 

manusia, hubungan kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

 

                                                             
39 Siswanto, Pendidikan Islam Dalam Dialektika Perubahasan, (Surabaya: 

Pena Salsabila, 2015). 
40 Zuhairi, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 
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C. Model Pembelajaran E-Learning Berbasis Aplikasi Zoom 

Cloud Meetings 

1. Pengertian E-Learning 

Secara etimologi e-learning terdiri dari dua kata yaitu “e” yang 

merupakan singkatan dari elektronik dan “learning” yang 

memiliki arti pembelajaran. Sedangkan secara terminologi e-

learning adalah ”segala kegiatan pelatihan atau pembelajaran 

yang menggunakan media elektronik ataupun teknolgi 

komunikasi”. Menurut Onno W Purbo, e-learning adalah 

“sebuah bentuk teknolgi informasi yang diterapkan dibidang 

pendidikan dalam bentuk sekolah maya”.  

Sehingga berdasarkan definisi di atas maka dapat penulis 

pahami bahwasanya e-learning merupakan suatu pembelajaran 

yang memanfaatkan Teknologi Informaasi Komunikasi dalam 

proses pelaksanaannya sehingga memungkinkan pendidik dan 

peserta didik melakukan proses pembelajaran dari jarak jauh. 

 Apabila kita tinjau dari berlangsungnya proses 

pembelajaran dan cara dalam hal proses penyampaiannya, baik 

pada e-learning sebagai sistem yang bersifat statis maupun e-

learning sebagai sistem yang bersifat dinamis, maka e-learning 

terbagi menjadi dua tipe yaitu: 

a. Synchronous training  

Synchronous berarti “pada waktu yang sama” jadi e-

learning dengan tipe synchronous training adalah dimana 

proses pembelajran terjadi pada waktu yang bersamaan, 

yaitu pada saat yang sama pendidik sedang mengajar dan 

peserta didik sedang belajar. sehingga hal tersebut 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung yang 

dilakukan antara pendidik dan peserta didik baik melaui 

internet ataupun melalui intranet. 

 

b. Asynchronous training 

Asynchronous berarti “tidak pada waktu yang bersamaan”. 

Asynchronous training yakni tipe e-learning dimana ketika 

pendidik memberikan pembelajaran atau memberikan 

materi ajar melalui internet dan peserta didik dapat 
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mengambil atau membuka materi pada waktu yang berbeda. 

Jadi peserta didik bebas untuk mengakses ataupun 

mengambil pembelajaran atau materi ajar yang telah 

diberikan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan 

keinginan peserta didik. 

 

2. Aplikasi Zoom Cloud Meetings 

Zoom cloud meetings merupakan aplikasi yang mampu 

menunjang suatu kebutuhan komunikasi dengan banyak orang 

tanpa harus kontak langsung. Aplikasi dapat diinstal dengan 

perangkat seperti, PC dengan webcame, laptop dengan 

webcame, dan juga smartphone dengan tipe Android.
41

 Zoom 

Meeting merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan 

video yang didirikan oleh Eric Yuan yang diresmikan tahun 

2011 yang kantor pusatnya berada di San Jose, California. Zoom 

Meeting juga terdiri dari dua versi yaitu zoom gratis dan juga 

zoom berbayar. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk 

pembelajaran saja tetapi bisa digunakan untuk urusan 

perkantoran maupun urusan lainnya. 

Zoom adalah aplikasi pertemuan HD gratis dengan video dan 

berbagi layar hingga 100 orang. Zoom merupakan aplikasi 

komunikasi dengan menggunakan video. Menurut Wibawanto 

aplikasi Zoom Clouds Meetings mempunyai peran sebagai 

media komunikasi jarak jauh dengan menggabungkan konfersi 

video, obrolan, pertemuan online dan kolaborasi selular. 

Aplikasi ini dapat didownload secara gratis, tetapi tetap 

fungsional. Fitur yang ada antara lain panggilan telephone, 

webinar, presentasi, pengganti layar belakang yang unik, fitur 

untuk menghidupkan dan mematikan suara, bisa merekam dan 

menyimpan video saat pembelajaran berlangsung.
42

 

     Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi Zoom Clouds Meetings merupakan teknologi informasi 

                                                             
41 Anggi Dwi Pratiwi, Potensi Aplikasi Zoom Clouds Dalam Pembelajaran 

di Era Digital, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2019). 
42 Dini Fitriawati Monica, Junita, “Efektifitas Penggunaan Aplikasi Zoom 

sebagai Media Pembelajaran Online”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 11 No. 2 (2020). 
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yang dijadikan sebagai media pembelajaran dengan 

menggunakan video confererence, audio dan bermacam-macam 

variasi, yang dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan 

berinteraksi secara langsung dalam virtual untuk menyampaikan 

pembelajaran/pengetahuan. 

Dalam menggunakan media berupa aplikasi dalam penerapan 

pembelajaran tentunya mebawa dampak positif tersendiri baik 

bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Namun demikian 

sebelum menggunakan aplikasi maka terlebih dahulu pendidik 

dan peserta didik haruslah mengetahui vitur apa saja yang dapat 

disediakan dan bagaimana langkah-langkah dalam 

mengoprasikan aplikasi tersebut.Berikut adalah langkah-

langkah cara menggunakan aplikasi zoom cloud meetings:  

a. Mendownload aplikasi, aplikasi zoom cloud meetings dapat 

didownload menggunakan hp melalui play store atau apple 

store dan jika menggunakan computer maka aplikasi zoom 

cloud meeting dapat di download di 

https://zoom.us/download.  

b. Setelah selesai mendownload aplikasi, maka langkah 

berikutnya adalah membuka aplikasi yang telah terinstal.  

c. Setelah aplikasi dibuka maka akan keluar tampilan sebagai 

berikut 

 
Gambar 2.2 

Tampilan Aplikasi Zoom Cloud Meetings 

 

Kemudian klik join a meeting.  

d. Kemudian langkah berikutnya peserta didik memasukkan 

ID meeting dan Pasword yang telah disediakan oleh 

pendidik, setelah itu klik join. Selain dari pada 2 langkah 

https://zoom.us/download
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diatas dapat pula dilakukan dengan alternative lain yaitu 

dengan cara mengklik link meeting yang telah di bagikan 

oleh pendidik.  

e. Dan selanjutnya maka pendidik dan peserta didik sudah 

terhubung dalam satu video meeting. 

Pada suatu aplikasi tentu terdapat beberapa fitur yang menjadi 

keunggulan dan kelebihan dari aplikasi tersebut, akan tetapi tidak 

menutup kemungkinanan bahwasanya selain dari pada memiliki 

keunggulan tentu terdapat pula kekurangannya. Berikut adalah 

kelebihan dan kekurangan pada aplikasi zoom cloud meetings. 

 

Tabel 2.5 

Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Zoom Cloud Meetings 

No 
Kelebihan Aplikasi 

Zoom Cloud Meetings 

Kekurangan Aplikasi Zoom 

Cloud Meetings 

1 Tersedia fitur rapat one 

on one 

Hanya bertahan dengan waktu 

45 menit di waktu pertama 

(sign in kembali jika ingin 

melanjutkan) 

2 Dapat melakukan 

konferensi group video 

Tidak tersedianya bahasa 

Indonesia, sehingga hal ini 

menjadi kendala bagi pengguna 

yang kurang memahami bahasa 

Inggris 

3 
Kualitas video dan suara 

terbaik 
 

4 
Tersedia fitur sharing 

scran dan chat 

 

5 
Tersedia fitur on/off 

speaker dan video 

 

6 Terdapat fitur recording   
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D. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan, hasil belajar merupakan 

kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan 

belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh UNESCO ada empat 

pilar hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh pendidikan 

yaitu, learning to know, learning to be, learning to life togheter, 

dan learning to do. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian dari hasil 

belajar adalah menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukan 

suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input  

secara fungsional. Menurut Jamil belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati maupun 

yang tidak sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya 

dengan lingkungan.
43

 

Hasil belajar memiliki makna yaitu, perubahan-perubahan yang 

terjadi pada peserta didik, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian hasil 

belajar menurut Nawawi dalam K.Brahim yang menyatakan bahwa 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes dalam sejumlah mata 

pelajaran tertentu. 

     Ada tiga dimensi yang digunakan Bloom untuk mengukur 

Standar Kompetensi Lulusan, yaitu dimensi pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. Dalam kaitannya dengan keterampilan berpikir 

(kognitif), maka domain yang diuraikan adalah dimensi 

pengetahuan. Bloom menggolongkan enam tingkatan pada ranah 

kognitif. Enam tingkatan tersebut yaitu (C1) pengetahuan, (C2)  

                                                             
43 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016). 
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pemahaman, (C3) penerapan, (C4) analisis, (C5) sintesis, dan (C6) 

penilaian.
44

 

 

Tabel 2.6 

Klasifikasi Kata Kerja Untuk Taksonomi Bloom Dalam 

Ranah Kognitif
45

 

Level Kemampuan Umum 
Kata Kerja 

Operasional 

Pengetahuan 

Mengetahui istilah 

umum 

Mengetahui fakta khusus 

Mengetahui metode 

Mengetahui konsep 

dasar 

Mengetahui 

prinsip/aturan 

Mendefinisikan, 

menggambarkan, 

menunjukkan, 

mengidentifikasi, 

memberi nama/label, 

menyusun daftar, 

memilih, menyatakan, 

membuat outline 

Pemahaman 

Memahami fakta-fakta 

Memahami prinsip-

prinsip 

Menafsirkan bahan 

tertulis 

Menafsirkan chart dan 

grafik 

Menerjamahkan 

Memperkirakan akibat 

Mengubah, 

mempertahankan, 

menjelaskan, 

memberikan contoh, 

meringkas, 

memprediksi, 

menyimpulkan, 

menyalin 

ulang,menggenralisasi, 

memperluas 

Penerapan  

Menerapkan konsep dan 

prinsip pada situasi baru 

Memecahkan problem 

Mengkonstruksi chart 

dan grafik 

Menerapkan hukum & 

Mengubah, menjumlah, 

mendemostrasikan, 

menemukan , 

memodifikasi, 

mengoperasikan, 

menyiapkan, 

                                                             
44 Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2020). 
45 Hisyam Zaini, Desain Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: 

Center for Teaching Staff Development (CTSD), 2002). 
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teori ke dunia praktis 

Mendemonstrasikan 

penggunaan metode dan 

prosedur yang benar 

menunjukkan, 

menggunakan, 

menghubungkan, 

menghasilkan, 

memprediksi 

Analisis 

Mengenali asumsi 

tersirat  

Mengenali kesalahan 

nalar 

Membedakan antar fakta 

dan penafsiran 

Menilai relepansi data 

Menganalisis struktur 

kerja (seni, musik, 

tulisan) 

Memilah-milah, 

membuat diagram, 

menunjukkan 

perbedaan, 

menyimpulkan, 

memilih, 

membandingkan, 

membuat ilusi, 

menyisihkan, 

mengklasifikasi 

Sintesis 

Menyusun tema tulisan 

secara baik 

Menyampaikan pidato 

secara baik 

Menulis cerita pendek 

yang kreatif 

Menyusun (proposal, 

rencana kerja dan 

skema) 

Mengintegrasikan hasil 

pembelajaran dalam 

Problem Solving 

Membuat kategorisasi, 

mengkombinasikan, 

menghimpun, 

menyusun, merancang, 

menghasilkan, 

mengorganisasikan, 

memperbaiki, 

merekonstruksi, 

memodifikasi, 

menghubungkan 

Evaluasi 

Menetapkan konsistensi 

logis dari bahan tertulis 

Menetapkan kelayakan 

berdasarkan data 

Menetapkan nilai kerja 

berdasarkan kriteria 

internal 

Menetapkan nilai kerja 

berdasarkan standar 

Membandingkan, 

menyimpulkan, 

mengontraskan, 

menjelaskan, 

menafsirkan, 

menghargai, 

mendukung, 

menjustifikasi, 

mengkritik, 
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eksternal yang ekselen menggambarkan, 

menyisihkan 

 

     Sejak awal dikembangkannya ilmu pengetahuan tentang 

perilaku manusia, banyak dibahas mengenai bagaiman mencapai 

hasil belajar yang efektif. Para pakar dibidang pendidikan dan 

psikologi mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar. Dengan diketahuinya faktor-faktor 

yang berpengaruh intervensi positif untuk meningkatkan hasil 

belajar yang akan diperoleh. Secara implisit, menurut Munandi 

dalam ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi meliputi faktor fisiologis, yaitu 

kondisi jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Faktor 

fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas 

belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan lain pengaruhnya 

disbanding jasmani yang keadaaanya kurang sehat. Untuk 

menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, nutrisi harus cukup. 

Hal ini disebabkan, kekurangan kadar makanan akan 

mengakibatkan keadaan jasmani lemah yang mengakibatkan 

lekas mengantuk dan lemah. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri siswa yang 

ikut mempengaruhi belajar siswa, yang antar lain berasal dari 

orang tua, sekolah, dan masyarakat. (a) Faktor yang berasal dari 

orang tua ini utamanya adalah sebagai cara mendidik orang tua 

terhadap siswanya. Dalam hal ini dapat dikaitkan suatu teori, 

apakah orang tua terhadap mendidik secara demokratis atau 

tidak, (b) Faktor yang berasal dari sekolah, dapat berasal  dari 

guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang 

diterapkan, (c) Faktor yang berasal dari masyarakat. Siswa tidak 

lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan 

sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan siswa
46

  

                                                             
46 Ahmad Susanto, Loc.Cit. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku dan kemampuan siswa 

meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi 

setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Serta faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

 

B. Kerangka Berfikir 

     Hybrid Learning merupakan perpaduan antara metode 

instruksional tatap muka dengan proses belajar secara online. 

Lewat model Hybrid learning, proses pembelajaran akan lebih 

efektif karena proses belajar mengajar yang biasa dilakukan 

(conventional) akan dibantu dengan Hybrid learning yang dalam 

hal ini berdiri di atas insfrastruktur teknologi informasi dan bisa 

dilakukan kapan pun dan dimana pun. Model hybrid learning 

memiliki kelebihan, antara lain yaitu siswa mendapat lebih banyak 

pengetahuan dari pembelajaran secara tatap muka dan secara 

virtual, meningkatkan interaksi, siswa memiliki kesempatan untuk 

mempelajari materi yang diinginkan, dapat mengatur waktu dan 

jadwal yang fleksibel pada mata pelajaran, serta memiliki nilai 

kehematan. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan media google 

site sebagai salah satu fasilitas pembelajaran online, dan pada 

google site, guru dapat memberikan materi pembelajaran, tugas, 

mencantumkan silabus, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran 

yang diberikan dapat berupa teks, gambar, video, sehingga 

pendidik bisa memvariasinya 

     Hybrid learning yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggabungkan pembelajaran secara tatap muka. Hybrid learning 

ini merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas, 

efesiensi dan daya tarik yang lebih besar, serta menawarkan 

kesempatan belajar untuk menjadi baik secara bersama-sama dan 

terpisah, demikian pula pada waktu yang sama maupun berbeda. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diduga hasil 

belajar siswa  yang pembelajarannya menggunakan hybrid learning 
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(online dan tatap muka) dapat meningkat. Secara umum kerangka 

pemikiran penelitian eksperimen dapat dilihat pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Penelitian 

     Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan maka hipotesis penelitian terdapat pengaruh 

Rendahnya hasil belajar peserta didik yang dilihat 

dari nilai yang diperoleh, rata-rata dibawah KKM 

Model Pembelajaran 

Pretest 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Model Pembelajaran Hybrid 

Learning 

Model Pembelajaran E-

Learning Berbasis Zoom 

Posttest 

Analisis Data 

Kesimpulan : Terdapat peningkatan pada penggunaan 

model pembelajaran Hybrid Learning terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK 1 Muhammadiyah 
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penggunaan model pembelajaran Hybrid Learning terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda. 

2. Hipotesis Statistik 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan jawaban 

sementara dari rumusan masalah yang kemudian dirumuskan 

dalam hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut 

Ho: μ1 = μ2 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar peserta 

didik sebelum dan setelah menerapkan model 

pembelajaran hybrid learning kelas XI OTKP 

(Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran) SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda 

Ha: μ1 ≠ μ2 : Terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik 

sebelum dan setelah menerapkan model 

pembelajaran hybrid learning kelas XI OTKP 

(Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran) SMK 

Muhammadiyah 1 Kalianda 
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