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ABSTRAK  

 

Saat ini kita berada pada kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi yang sangan pesat, banyak menimbulkan dampak dalam 

kehidupan khususnya dalam bidang pendidikan. Guru di tuntut untuk 

dapat menyeimbangi perkembangan teknologi yang begitu pesat, 

terlebih setelah covid 19 melanda Indonesia mulai bulan Maret tahun 

2020 Pemerintah menetapkan proses kegiatan belajar mengajar 

dilakukan Daring atau Online. Sehingga disini teknologi sangat 

berperan selama proses belajar mengajar dengan menggunakan 

beberapa aplikasi yang dapat digunakan seperti google classroom, 

zoom, google meet dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan Implementasi Penggunaan Google Classroom 

Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 

33 Bandar Lampung.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data 

primer dan sekunder. Dalam pengambilan sampel sumber data peneliti 

menggunakan teknik non random sampling atau non probability dan 

menggunakan teknik sampling purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, 

tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan. Pengecekan 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tahap perencanaan 

Implementasi Penggunaan Google Classroom Sebagai Media 

Pembelajaran Pada Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar 

Lampung yang pertama dilakukan adalah diadakannya pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk membantu seluruh guru 

dalam melaksanakan pembelajaran daring. Pada tahap perencanaan 

pembelajaran daring dilaksanakan dengan membuat grup kelas online, 

membuat Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) serta 

instrumen evaluasi pembelajaran (2) Tahap pelaksanaan penerapan 

Google Classroom sebagai media pembelajaran selama kegiatan 

belajar mengajar daring yaitu menggunakan metode penugasan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan Google Classroom 

ii 



masih dirasa kurang efektif jika hanya menggunakan Google 

Classroom saja disini guru harus dapat menggabungkan beberapa 

media pembelajaran daring lainnya untuk membantu selama kegiatan 

belajar mengajar (3) Tahap evaluasi penerapan Google Classroom 

sebagai media pembelajaran masih sama seperti evaluasi saat tatap 

muka meliputi penilaian kognitif (pengetahuan) dinilai dari 

penguasaan materi, jawaban saat mengumpulkan tugas. Penilaian 

afektif (sikap) dinilai dari peserta didik memberikan tanggapan ketika 

guru menyampaikan materi, menggunakan kata-kata yang sopan dan 

santun saat bertanya kepada guru dalam grup kelas. Penilaian 

psikomotorik dapat dinilai dari video praktek sesuai dengan materi. 

 

Kata kunci: Google Classroom, Media Pembelajaran, Pendidikan 

Agama Islam 
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ABSTRACT 

 

Currently we are in the progress of information and 

communication technology which is very rapid, causing many impacts 

in life, especially in the field of education. Teachers are required to be 

able to balance the rapid technological developments, especially after 

the Covid 19 hit Indonesia starting in March 2020, the Government 

determined that the teaching and learning process was conducted 

online or online. So here technology plays a very important role 

during the teaching and learning process by using several applications 

that can be used such as Google Classroom, Zoom, Google Meet and 

so on. This study aims to describe the implementation of the use of 

Google Classroom as a learning medium in PAI subjects at SMP 

Negeri 33 Bandar Lampung. 

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. 

Sources of data in this study include primary and secondary data 

sources. In sampling the data sources, researchers used non-random 

sampling or non-probability techniques and used purposive sampling 

techniques. Data collection techniques used are observation, 

interviews and documentation. Data analysis in this study includes 

data reduction, data presentation stage, conclusion drawing stage. 

Checking the validity of the data using triangulation of sources and 

techniques. 

The results of this study indicate that (1) the first stage of planning 

the implementation of the use of Google Classroom as a Learning 

Media for Islamic Education Subjects at SMP Negeri 33 Bandar 

Lampung was the holding of training organized by the school to assist 

all teachers in implementing online learning. At the planning stage of 

online learning, it is carried out by creating online class groups, 

making syllabus, lesson plans (Learning Implementation Plans) and 

learning evaluation instruments. (2) The implementation stage of 

implementing Google Classroom as a learning medium during online 

teaching and learning activities is using the assignment method. In the 

implementation of learning using Google Classroom, it is still 

considered ineffective if only using Google Classroom, here the 

teacher must be able to combine several other online learning media to 
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help during teaching and learning activities (3) The evaluation stage of 

the implementation of Google Classroom as a learning medium is still 

the same as the evaluation when face to face includes cognitive 

assessment (knowledge) assessed from mastery of the material, 

answers when collecting assignments. Affective assessment (attitude) 

is assessed from students responding when the teacher delivers the 

material, using polite and polite words when asking the teacher in the 

class group. Psychomotor assessment can be assessed from practice 

videos according to the material. 

Keywords: Google Classroom, Learning Media, Islamic Religious 

Education 
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MOTTO 

 

ؤۡ  َلوۡ  َأعۡ  َزنُواْاَوأَنُتُماٱلۡ  ََتُِنواْاَوَلاَتحاَوَلا ا٩٣١ِمِننَيااۡ  َناِإناُكنُتمامُّ
 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya),  

jika kamu orang-orang yang beriman.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Departemen Agama Islam, Mushaf Al Qur’an Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro), 67. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini dimaksudkan untuk menghindari 

intepretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman 

makna dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis merasa perlu 

adanya penegasan terkait beberapa istilah yang terdapat pada 

judul skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan berjudul: 

“Implementasi Penggunaan Google Classroom Sebagai 

Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran PAI di SMP 

Negeri 33 Bandar Lampung.” 

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Implementasi menurut kamus bahasa indonesia adalah 

melaksanakan atau menerapkan. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan dengan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2
 

Jadi implementasi adalah suatu pelaksanaan atau 

penerapan rencana yang telah disusun secara sistematis, 

cermat dan matang. 

2. Google Classroom adalah sistem pembelajaran campuran 

yang diperuntukan terhadap suatu ruang lingkup 

pendidikan yang dimaksud untuk menemukan jalan keluar 

atau solusi atas kesulitan dalam membuat, membagikan 

dan menggolong-golongkan setiap tugas tanpa kertas.
3
Jadi 

Google Classroom adalah pembelajaran secara jarak jauh 

dengan berbasis internet yang dapat dilakukan antara guru 

dengan peserta didik. 

3. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana 

penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan 

sesuai dengan teori pembelajaran, dapat digunakan untuk 

tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, 

                                                             
2Syafrudin Nuril dan Adriantori, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), 64 
3Abd Rozak dan Azkia Muharom Albantani, Desain Perkuliahan Bahasa 

Arab Melalui Google Classroom. Arabiyat: Vol. 5 No. 1, Juni 2018, 86 



 2 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

yang disengaja, bertujuan ,dan terkendali.
4
 

4. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah 

upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertaqwa, berahlaq mulia, mengamalakan 

ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-

Qur‟an dan Al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
5
 Jadi 

pendidikan agama islam adalah salah satu mata pelajaran 

yang harus ada disetiap jenjang sekolah formal untuk 

memberikan pemahaman tentang beragama yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi 

ini, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud “Implementasi 

penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran 

pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar 

Lampung”, adalah untuk melakukan penelitian bagaimana 

penerapan Google Classroom sebagai media pembelajaran 

pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan manusia, bahkan pendidikan itu 

dapat diperoleh dari perjalan hidup. Pepatah Bahasa 

mengatakan “life-long education“ yang artinya Pendidikan itu 

seumur hidup, pepatah ini menggambarkan bahwasannya 

sejak manusia lahir pendidikan itu telah dimulai walaupun 

dalam bentuk yang sederhana. Diera globalisasi kemajuan 

dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi sangat 

pesat, menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan 

manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Sehinggan saat 

                                                             
4Nunuk Suryani dkk, Media Pembelajaran  Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 5 
5Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (fakta Teoristis-Filosofis & Aplikatif-

Normatif), (Jakarta: Amzah, 2013), 26.  
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ini dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu untuk bisa 

menghadapi tantangan zaman. Melalui pendidikan kualitas 

sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dikembangkan. 

Jadi pendidikan adalah salah satu komponen penting bagi 

manusia untuk bisa menjawab tantangan zaman yang semakin 

kompleks.
6
 

Sesuai Menurut UU sistem Pendidikan Nasional No. 20 

tahun 2003, pendidikan sering dimaknai sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pegendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, aklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7
 

Pentingnya suatu pendidikan telah dijelaskan 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Mujadalah ayat 

11: 

                         

                       

                      

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

                                                             
6Deden Makbulloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu, 

(Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2016), 8.  
7Teguh Wiranto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), 2. 
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pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.
8
 

Dalam Al Qur‟an surat Al Mujadalah ayat 11 dijelaskan 

bahwa, Allah akan meninggikan beberapa serajad orang yang 

beriman dan berilmu dibandingkan orang yang tidak beriman 

dan  berilmu. Orang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan 

yang luas akan diberi kepercayaan untuk mengendalikan apa 

saja yang terjadi dalam kehidupan ini, serta ilmu didapatkan 

melalui pendidikan. 

                       

           

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan 

bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya), 

Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan 

Balasan yang paling sempurna (QS An Najm ayat 39-

41)
9
 

Dalam surah diatas dijelaskan bahwa, Allah berjanji akan 

memberikan jawaban tepat kepada orang yang mau berusaha 

keras. Setiap perjuangan atau ikhtiar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup hendak diawali karena lillah, sehingga 

apabila gagal ia akan selalu mencobanya kembali. 

Salah satu tantangan untuk seorang guru saat ini yaitu 

mereka tidak hanya terampil dalam pedagogik saja, akan 

tetapi seorang guru juga harus cerdas membaca dan 

memahami situasi yang bisa menghambat cita-cita pendidikan 

yang diharapkan. Akan menjadi suatu masalah ketika seorang 

guru berhalangan tidak masuk kelas. Hal ini akan 

menyebabkan proses belajar berhenti dan peserta didik tidak 

                                                             
8Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro), 544 
9Departemen Agama RI, 527 
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dapat memahami pelajaran dengan baik sehingga tidak bisa 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang seharusnya didapat. 

Melihat fenomena diatas diperlukan adanya media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

sesuai dengan perkembangan teknologi kreatif dan inovatif 

serta dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, contoh dari 

perkembangan teknologi adalah Smartphone. Rata-rata 90% 

siswa di sekolah merupakan pengguna Smartphone. Dalam 

hal ini diharapkan siswa dapat memanfaatkan smartphone 

tersebut sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antar pembelajaran, 

pengajar dan bahan ajar. Dapat dikatakan bahwa, bentuk 

komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk 

menyampaikan pesan.
10

 

Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi yang 

melakukan proses pembelajaran secara daring (dalam 

jaringan) dan bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

salah satunya yaitu Google Classroom. Pemanfaatan Google 

Classroom dapat melalui multiplatform yakni dapat melalui 

komputer dan dapat melalui gawai (Smartphone). Kehadiran 

Google Classroom memiliki dampak positif pada pendidikan 

karena aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat 

digunakan untuk secara aktif membantu siswa belajar lebih 

aktif dan terorganisir dalam penyimpanan dokumen 

pembelajaran. 

Pada umumnya lembaga pendidikan seperti sekolah 

ataupun madrasah memanfaatkan media dalam pembelajaran 

masih belum maksimal. Di era globalisasi sekarang ini sistem 

google classroom menjadi suatu kebutuhan yang mendasar 

bagi guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau 

daring. Pembelajaran yang semula masih secara konvensional 

                                                             
10Hilyah Ashoumi dan Mochammad Syafiuddin Shobirin, “Penggunaan 

Google Classroom pada mata kuliah PAI” jurnal JoEMS Vol.2, No.4, 2019. 29-34  
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dengan tatap muka saat ini guru dapat memanfaatkan media 

daring sebagai media pembelajaran jarak jauh.
11

 

Akibat dampak dari pandemi covid-19 khususnya pada 

dunia pendidikan maka berbagai upaya sudah dilakukan guna 

menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan 

yang dihadapi. Diantara dari sekian banyak upaya yang 

dilakukan maka penulis tertarik untuk membahas ataupun 

mengkaji lebih dalam terhadap apa yang telah diterapkan oleh 

salah satu Sekolah Menengah Pertama yang ada di kota 

Bandar lampung yaitu menerapkan e-learning dengan 

memanfaatkan aplikasi google classroom.   

Alasan memilih media Google Classroom antara lain 

terdapat ruang diskusi tanpa batas, di mana guru dapat 

membuat kelas virtual interaktif dengan siswa. Alasan kedua 

adalah bahwa Google Classroom adalah salah satu media 

pembelajaran yang melibatkan kemampuan siswa secara 

maksimal dalam menemukan, memahami, menyelidiki, 

menganalisis, dan merumuskan hasil pembelajaran. Penerapan 

google classroom diharapkan dapat meningkatkan mutu serta 

kualitas pembelajaran di SMP Negeri 33 Bandar Lampung.
12

 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis 

lakukan di SMP Negeri 33 Bandar Lampung, diperoleh data 

bahwasanya SMP Negeri 33 Bandar Lampung selama masa 

pandemi covid-19 proses belajar mengajar dilaksanakan 

secara daring atau online dengan menggunakan media 

pembelajaran seperti WA dan Google Classroom. Hal ini juga 

didukung dengan hasil wawancara pra penelitian yang telah 

penulis lakukan terhadap guru mata pelajaran PAI di SMP 

Negeri 33 Bandar Lampung Bu Diyah Krisnawati  

“Selama masa covid ini proses belajar mengajar kita 

laksanakan secara online dengan memanfaatkan aplikasi 

                                                             
11Diemas Bagas Panca, “Pengaruh Penerapan Tools Google Classroom Pada 

Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik”, 

IT-Edu 2, No. 1 (2017), 60 
12Sabran dkk, “Keefektifan Google Classroom Media Pembelajaran”, Jurnal 

Prosinding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Makasar, ISBN : 978-

602-5554-71-1 Juni (2020), 123 
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seperti WA dan google classroom, pada awal pelaksanaan 

pembelajaran online menggunakan WA, namun setelah 

beberapa bulan lebih banyak menggunakan google 

classroom dalam pelaksaan pembelajaran karena guru 

dapat memantau dan mengetahui peserta didik yang sudah 

mengumpulkan tugas maupun belum, serta memudahkan 

bagi guru memberikan penilaian pada masing-masing 

peserta didik.” 

Berdasarakan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk 

melaksankan penelitian serta pengkajian lebih lanjut yang 

mendalam tentang “Implementasi Penggunaan Google 

Classroom Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata 

Pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Implementasi Penggunaan 

Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Pada 

Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung”. 

Penelitian ini dalah penelitian deskriptif kualitatif, maka 

penelitian ini difokuskan pada Implementasi Penggunaan 

Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Pada 

Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti 

menentukan sub-fokus peneletian sebagai berikut: 

1. Perencanaan dalam penggunaan Google Classroom 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran PAI. 

2. Pelaksanaan dalam penggunaan Google Classroom 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran PAI. 

3. Evaluasi dalam penggunaan Google Classroom sebagai 

media pembelajaran pada mata pelajaran PAI. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

memberikan rumusan masalah yaitu: 
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1. Bagaimana perencanaan dalam penggunaan Google 

Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pelaksanaan dalam penggunaan Google 

Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung? 

3. Bagaimana evaluasi dalam penggunaan Google 

Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam penggunaan 

Google Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam penggunaan 

Google Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI. 

3. Untuk mengetahui evaluasi dalam penggunaan Google 

Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana telah 

dipaparkan diatas, maka penelitian yang dilakukan ini 

diharapkan dapat dijadikan masukkan. Manfaat yang 

diharapkan oleh peneliti yaitu: 

1. Manfaat Teoristik 

     Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai subjek pemikiran dalam menambah 

ilmu pengetahuan tentang media pembelajaran yang baik 

dan cocok untuk saat ini bagi peserta didik khususnya 

penggunaam Google Classroom. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan 

yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi dan 

menamba wawasan bagi peneliti. 

b. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih media 

pembelajaran yang efektif dan memajukan intelektual 

siswa dalam berpikir. 

c. Bagi peserta didik 

Untuk memperkenalkan Google Classsroom sebagai 

media pembelajaran sehingga dapat menambah 

pengalaman peserta didik. 

d. Bagi sekolah 

Untuk dijadikan referensi dalam memilih media 

pembelajaran serta dalam penyusunan program 

peningkatan kualitas sekolah. 

e. Bagi peneliti lain 

Dapat memberi masukan bagi peneliti lain tentang 

implementasi penggunaan Google Classroom sebagai 

media pembelajaran dalam mata pelajaran PAI di 

SMP Negeri 33 Bandar Lampung. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Oky khairul dalam jurnal Vicratina yang berjudul 

“Implementasi Tools Google Classroom Pada Mata 

Kuliah Qowaidul Fiqhiyah Program Studi Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.” 

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

implementasi tools google classroom cukup 

memudahkan dosen maupun mahasiswa dalam 

pembelajaran. Dalam penelitian ini memiliki persamaan 

dengan yang akan diteliti yaitu keduanya memiliki 

kesamaan mengenai implementasi google classroom 
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dalam suatu pembelajaran. Sedangkan perbedaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang 

pemakaian google classroom untuk pembelajaran yang 

berbeda.
13

 

2. Soni dkk dalam Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI 

yang berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Google 

Classroom sebagai Media Pembelajaran di SMK Negeri 

1 Bangkinang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

Memberikan pengenalan kepada guru-guru terkait 

Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom sebagai 

Media Pembelajaran di SMK Negeri 1 Bangkinang. 

Terdapat beberapa persamaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dengan penulis yaitu mengenai 

penggunaan google classroom dalam suatu pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Sedangkan perbedaannya yaitu 

mengenai objek yang dilakukan peneliti, peneliti 

melakukan penelitian dengan studi kasus di sebuah 

Sekolah ang berbeda
14

 

3. Hilyah Ashoumi dan Mochammad Syafiruddin Shobirin 

dalam jurnal JoEMS yang berjudul “Penggunaan Google 

Classroom Pada Mata Kuliah PAI”. Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat disimpulkan penggunaan media 

google classroom adalah salah satu proses pembelajaran 

modern yang sangat mendukung dan memberikan 

motivasi siswa untuk lebih aktif saat belajar. Terdapat 

beberapa persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penulis yaitu mengenai penggunaan 

google classroom pada pembelajaran PAI. Sedangkan 

perbedaannya yaitu mengenai objek yang dilakukan 

penelitian, peneliti melakukan penelitian dengan studi 

                                                             
13Oby Khairul, “Implementasi Tools Google Classroom Pada mata Kuliah 

Qowaidul Fiqhiyah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Malang”, Vol.4, No.8 (2019): 166-167 
14Soni dkk, “Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom sebagai Media 

Pembelajaran di SMK Negeri 1 Bangkinang” Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI 

Vol.2 No.1, (2018): 19 
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kasus di sebuah Universitas, sedangkan penulis 

melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama.
15

 

4. Muhammad Arifin Rahmanto dan Bunyamin dalam 

Jurnal Pendidikan Islam yang berjudul “Efektifitas Media 

Pembelajaran Daring Melalui Google Classroom”. Hasil 

dari penelitian tersebut yaitu proses perkuliahan mata 

kuliah Praktikum Administrasi Pendidikan pada kelas 6 

C, D dan E sudah terlaksana dengan baik menggunakan 

Google classroom. Dalam penelitian ini memiliki 

persamaan dengan yang akan diteliti yaitu keduanya 

memiliki persamaan mengenai penggunaan media 

pembelajaran google classroom dalam suatu 

pembelajaran. Sedangkan perbedaannya yaitu objek 

penelitian dalam jurnal studi kasus dilakukan di sebuah 

Universitas, dan penulis melakukan studi kasus di 

Sekolah Menengah Pertama.
16

 

5. Rini Atikah dkk dalam jurnal PETIK yang berjudul 

“Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media 

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19”. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu proses pembelajaran terlaksana 

dengan baik menggunakan Google classroom. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran daring melalui Google 

classroom pada kegiatan pembelajaran dapat dengan 

mudah diakses baik oleh guru/pendidik maupun siswa 

sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan 

diteliti yaitu pemanfaat google classroom sebagai media 

pembelajaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

fokus penelitian, penulis meneliti tentang penggunaan 

google classroom untuk mata pelajaran PAI dan pada 

                                                             
15Hilyah Ashoumi dan Mochammad Syafiuddin Shobirin, “Penggunaan 

Google Classroom pada mata kuliah PAI” jurnal JoEMS Vol.2 No.4 (2019): 29-34 
16 Muhammad Arifin Rahmanto dan Bunyamin, “Efektifitas Media 

Pembelajaran Daring Melalui Google Classroom” Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No 

2 (2020): 133 
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jurnal fokus penelitian yaitu tentang pemanfaatan google 

classroom di masa pandemi covid 19.
17

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 33 Bandar 

Lampung yang terletak di Jl. Kamboja No 26 Enggal, 

Bandar Lampung. 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dilihat dari jenis penelitianya, Penelitian ini termasuk 

menggunakam jenis penelitian lapangan (file research) 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang individual, maupun kelompok. Penelitian ini 

ditujukan agar dapat mendeskripsikan suatu peristiwa atau 

kejadian yang telah terlewati. Penelitian ini dapat disebut 

dengan penelitian non eksperimen, karena pada penelitian 

ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi 

variabel penelitian.
18

 

Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah SMP 

Negeri 33 Bandar Lampung dan fokus pada penelitian ini 

adalahmeneliti tentang implementasi penggunaan Google 

Classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 33 

Bandar Lampung.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan atau menggambarkan masalah secara 

sistematis, akurat, dan factual mengenai fakta-fakta dan 

                                                             
17 Rini dkk, “Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran 

Di Masa Pandemi covid 19” Jurnal PETIK Vol 7 No 1 (2021): 7 
18Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

157 
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sifat populasi tertentu.
19

 Berdasarkan definisi diatas maka 

pada karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan, 

mendeskripsikan dan menggambarkan secara akurat 

sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta dalam 

implementasi penggunaan google classroom pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 33 

Bandar Lampung. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang akan 

diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). 

Subjek penelitian pada intinya adalah yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian. Dari penjelasan tersebut 

maka peneliti mengambil subjek penelitian yaitu Waka 

Kurikulum, Guru dan Peserta didik di SMP Negeri 33 

Bandar Lampung. 

b. Objek Penelititan  

Objek penelitian merupakan sifat keadaan dari sutu 

benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan 

sasaran penelitian. Sifatnya bisa berupa sifat, kuantitas, 

dan kualitas yang berupa prilaku, kegiatan, pendapat, 

pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, 

keadaan batin, dan bisa juga berupa proses. Dari 

pengertian objek penelititan tersebut, maka peneliti 

mengambil objek penelitian yaitu pelaksanaan 

pembelajaran dengan Google Classroom dalam mata 

pelajaran PAI. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data yang diperlukan. 

Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari objek yang akan 

                                                             
19Usman Rainse, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 32 
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diteliti dengan cara mengambil, meneliti, kemudian 

diolah sendiri oleh peneliti saat melakukan penelitian 

sehingga mendapatkan kesimpulan.
20

 Pada penelitian 

ini data dijadikan sebagai data pokok dalam 

penelitian. Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil wawancara dengan guru 

PAI, Waka Kurikulum, dan peserta didik. 

Dalam pengambilan sampel sumber data primer, 

peneliti menggunakan tekhnik non random sampling 

atau non probability, yaitu tidak semua anggota 

populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi 

sampel. Sementara teknik sampling yang digunakan 

yaitu purposive sampling, yakni pemilihan 

sekelompok subjek yang dilihat pada ciri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu pada populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Adapun sampel pada penelitian ini 

adalah 5 orang terdiri dari waka kurikulum, guru mata 

pelajaran PAI dan 3 peserta didik di SMP Negeri 33 

Bandar Lampung. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau 

data yang diperoleh dari data yang sudah ada.
21

 

Adapun sumber data sekunder yang diperoleh saat 

penelitian yaitu buku-buku, jurnal, dokumen, arsip-

arsip terkait judul skripsi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (Kondisi yang alamiah), sumber data 

promer dan teknik pengumpulan data lebih banyak dari 

pada observasi. Adapun metode dalam pengumpulan data 

yaitu: 

 

                                                             
20Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabetha, 2017), 308 
21Sugiyono, 309 
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a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan pada objek penelitian. 

Observasi dapat dilaksanakan secara langsung dan 

tidak langsung.
22

Ada dua jenis observasi: 

1) Observasi partisipan adalah suatu proses 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan turut mengambil bagian dalam 

keadaan objek yang akan di observasi. 

2) Observasi non partisipan adalah dimana 

peneliti tidak ikut di dalam keadaaan objek 

yang akan di observasi, dan secara terpisah 

berkedudukan selaku pengamat.  

Adapun jenis observasi yang penulis terapkan 

pada penelitian ini adalah observasi partisipan, 

dimana peneliti terlibat dan bergabung dalam grup 

kelas online dalam google classroom. Dengan 

observasi ini maka peneliti dapat menggambarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. 

Metode observasi yang dilakukan bertujuan untuk 

mencari informasi tentang penggunaan google 

classroom sebagai media pembelajaran dalam mata 

pelajaran PAI. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi yang 

sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan 

wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, 

karena mampu menggali pemikiran atau pendapat 

secara detail. Wawancara juga dapat dikatakan alat 

re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh. Menurut Sugiyono 

terdapat 3 jenis wawancara yaitu: 

1) Wawancara terstruktur  

Pada wawancara ini, pengumpulan data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa 

                                                             
22Sugiyono, 310 
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pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawaban telah disiapkan, responden diberi 

pertanyaan yang sama kemudian pengumpul 

data mencatatnya, alat bantu yang digunakan 

biasanya tape recorder, gambar, brosur, dan 

material lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar. 

2) Wawancara semi terstruktur  

Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dari 

pada wawancara terstruktur yaitu narasumber 

diminta pendapat dan ide-idenya karena tujuan 

wawancara ini untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka. 

3) Wawancara tidak terstruktur  

Wawancara yang bebas, peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan-pengumpulan data-datanya. 

Pedoman wawancara hanya menggunakan 

garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur yang akan dilakukan kepada 

para narasumber, diantaranya adalah Waka 

Kurikulum, guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan Peserta Didik. Pada wawancara ini, 

peneliti mewancari narasumber secara langsung dan 

online, waka kurikulum dan guru mata pelajaran 

diwawancari secara langsung sedangkan peserta didik 

secara online melalui Video Call. Wawancara ini 

diajukan untuk mengetahui bagaimana gambaran 

tentang penggunaan Google Classroom sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suhairismi Arikunto 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 
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berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, agenda, dan lain sebagainya.
23

 Metode 

dokumentasi merupakan pelengkap dari metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian akan lebih dipercaya oleh seseorang 

ketika ada bukti dari kegiatan yang telah 

dilakukannya. Dalam penelitian ini berisi tentang 

gambaran umum SMP Negeri 33 Bandar Lampung 

yang didapatkan dari profil sekolah. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam 

praktenya tidak dapat dipisahkan dengan proses 

pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan 

data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan 

pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang 

untuk memecahkan masalah.
24

 Menurut Miles dan 

Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis 

data kualitatif yaitu: 

 
a. Reduksi Data  

Mereduksi data memiliki arti menerangkan, 

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Data yang diperoleh di lapangan ditulis 

                                                             
23Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 

(Jakarta: Rineka Cipta 2013), 274 
24Sugiyono, 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data Penyajian data 

Penarikan kesimpulan 

/Verifikasi 
Reduksi data 



 18 

dalam bentuk uraian rinci yang akan bertambah 

sejalan dengan bertambahnya waktu penelitian. Untuk 

itu data tersebut perlu direduksi, dipilah-pilah, 

dirangkum dan difokuskan kemudian dicari tema atau 

pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran dengan jelas dan 

mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data 

selanjutnya. 

Dalam mereduksi penelitian, mula-mula peneliti 

mengumpulkan mengenai problem guru dalam 

menggunakan google classroom sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 

33 Bandar Lampung berupa catatan observasi, hasil 

wawancara, dokumentasi kegiatan-kegiatan, dan arsip 

dari guru. Setelah itu penulis dapat memperoleh 

berbagai macam data yang berkaitan dengan 

penerapan pembelajaran PAI dengan sistem google 

classroom sebagai media pembelajaran. 

b. Penyajian Data (Display data) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

kualitatif dapat dilakukan dengan urain singkat berupa 

teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Melalui penyajian data, maka data yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini akan terstruktur, 

sehingga akan mudah dipahami, dan pada penelitian 

ini data yang disajikan dengan membuat teks-teks 

naratif dan peta konsep dari hasil wawancara, 

observasi serta dokumentasi.  

Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah 

memahami apa yang terjadi tentang pengunaa google 

classroom sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI di SMP Negeri 33 Bandar Lampung 
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c. Verifikasi Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan 

proses perumusan makna dari hasil penelitian yang 

diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan 

mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara 

berulang kali melakukan peninjauan mengenai 

kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan 

dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, 

tujuan dan perumusan masalah yang ada. 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data merupakan salah satu yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif, untuk 

mengetahui credibility (derajat kepercayaan) dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan 

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 

dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian 

yang benar-benar dapat di pertanggungjawabkan dari 

berbagai aspek. Untuk mendapatkan validitas data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan credibility (derajat 

kepercayaan) dengan menggunakan teknik triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan data.
25

 

Wiliam Wiersma  mengatakan triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Tujuan dari 

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. 

Adapun macam-macam triangulasi yaitu:
26

 

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data dari beberapa sumber 

tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan 

                                                             
25Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 320 
26Sugiyono, 274 
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mana pandangan yang sama, data yang berbeda dan 

data yang spesifik dari beberapa sumber data 

tersebut. 

b. Triangulasi Teknik  

Triagulasi teknik dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama namun 

menggunakan teknik atau metode yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, 

kemudian di cek dengan observasi, dokumentasi 

atau kuisioner.  

 

c. Triangulasi Waktu  

Triangulasi Waktu, waktu juga sering 

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

terkumpul dengan teknik wawancara di pagi hari 

dengan keadaan narasumber yang masih segar, akan 

memberikan data yang lebih valid. Dalam rangka 

pengujian kredibilitas dapat dicek kembali dengan 

melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi 

dalam waktu yang berbeda.  

d. Triangulasi teori 

Dilakukan dengan menggunakan berbagai teori 

untuk menafsirkan sebuah data. Penggunaan 

beragam teori dapat membantu memberikan 

pemahaman yang lebih baik saat menafsirkan data. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini dalah 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Artinya data 

yang diperoleh diuji keberannya (validitas) dengan cara 

menggunakan data hasil observasi (pengamatan) dengan 

data hasil dari wawancara, atau dengan cara 

memperpadukan data hasil wawancara dengan 

dokumentasi. 
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I. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum skripsi ini, untuk 

mempermudahkan penyusunan dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  Pendahuluan memuat penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Landasan Teori memuat landasan teori yang 

terdiri 3 sub yaitu google classroom, media 

pembelajaran dan mata pelajaran pendidikan 

agama islam 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian memuat tentang 

gambaran umum SMP Negeri 33 Bandar 

Lampung berisi sejarah sekolah, visi misi 

letak geografis, sarana prasarana struktur 

organisasi sekolah, data guru dan peserta 

didik serta penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV  Analisis Penelitian memuat tentang analisis 

data dan temuan hasil. 

BAB V Penutup memuat tentang simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Google Classroom 

1. Pengertian Google Classroom 

Menurut Abdul Barir Hakim, Google classroom adalah 

layanan berbasis Internet yang disediakan oleh google. 

Service ini didesain supaya dapat membantu guru membuat 

dan menyampaikan tugas kepada peserta didik secara 

paperless. Pemakai service ini diharapkan seseorang yang 

telah memiliki akun di google. Google classroom hanya dapat 

dimanfaatkan oleh sekolah yang telah memiliki google apps 

for education.
27

 Sebagaimana pendapatnya Asanawi yang 

dikutip pada jurnal semantik, beliau memaparkan bahwa 

aplikasi google classroom ialah sistem pembelajaran e-

learning yang dapat diakses secara gratis di internet. 

 Dalam Wikipedia, google classroom ialah sistem 

pembelajaran campuran yang diperuntukan terhadap suatu 

ruang lingkup pendidikan yang dimaksud untuk menemukan 

jalan keluar atau solusi atas kesulitan dalam membuat, 

membagikan dan menggolong-golongkan setiap penugasan 

tanpa kertas.
28

 Google classroom merupakan suatu aplikasi 

yang disediakan oleh Google For Education untuk 

menciptakan ruang kelas dalam dunia maya. Aplikasi ini 

mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

belajar dengan lebih mendalam.  

Proses belajar ini sangat memudahkan untuk seorang 

pengajar dengan peserta didik dalam pembelajarannya. 

Aplikasi ini memberikan kesempatan kepada pengajar untuk 

mengeksplorasi gagasan keilmuan yang dimilikinya kepada 

                                                             
27Siti Qomariah, dkk, Implementasi Pemanfaatan Google Classroom Untuk 

Pembelajaran di Era Revolusi 4.0, Sindimas (Seminar Nasional Hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat): 2019,  
28Lilis Amalia Rosdiana, dkk, “Meningkatkan Kedisiplinan Melalui Google 

Classroom Dalam Mata Kuliah Bahasa Indonesia”, Semanik, Vol. 9, No. 1, Februari 

2020, 36 
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peserta didik.
29

 Jadi, yang dimaksud dengan google classroom 

yaitu pembelajaran secara jarak jauh dengan basis internet 

yang dapat dilakukan antara guru dengan peserta didik. 

2. Fungsi Google Classroom 

Google Classroom merupakan sebuah produk dari 

Google For Education yang istimewa, Karena memiliki 

banyak fasilitasdidalamnya seperti memberikan pengumuman 

atau tugas, mengumpulkan tugas dan dapat melihat siapa saja 

yang sudah mengumpulakn tugas. Pada situs Google 

Classroom tertulis bahwa aplikasi ini terhubung dengan 

semua layanan yang ada di Google For Education yaitu 

Google Mail, Google Drive, Google Calendar, Google Sheets, 

Google Docs, Google Slides dan Google Sites dalam proses 

pembelajaran.  

Sehingga saat pendidik menggunakan Google Classroom 

pendidik juga dapat memanfaatkan Google Calendar untuk 

mengigatkan pesrta didik tentang jadwal atau tugas yang ada, 

sedangkan penggunaan Google Drive sebagai tempat untuk 

menyimpan keperluan pembelajaran seperti Power Point, file 

yang perlu digunakan dalam pembelajaran maupun yang 

lainnya.
30

 Dengan demikian, Google Classroom dapat 

membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dengan lebih mendalam. Hal ini 

disebabkan karena siswa dapat mengumpulkan tugas, guru 

dapat meberikan tugas dan dapat berdiskusi tentang pelajaran 

dimanapun tanpa terikat batas waktu atau jam pelajaran. Hal 

ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi menarik, 

lebih efesien dalam hal pengelolaan waktu. 

 

 

 

                                                             
29Abd Rozak, dkk, “Desain Perkuliahan Bahasa Arab Melalui Google 

Classroom” Arabiyat: Vol. 5, No. 1, 2018, 86 
30Ernawati, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom Terhadap 

Kualitas Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 

XI di MAN 1 Kota Tanggerang Selatan”. Skripsi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial UIN Syarif Hidayatullah. 16 
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3. Manfaat Google Classroom 

Menurut Mustaniroh yang dikutip dalam Jurnal 

Semantik, mengemukakan bahwa ada beberapa keunggulan 

yang didapat dari google classroom, diantaranya yaitu: 
31

 

a. Membantu guru dalam menyampaikan berita pada laman 

google classroom atau memberikan tes online. 

b. Siswa dapat mengirimkan tugas secara cepat dengan satu 

klik tanpa bantuan kertas. 

c. Guru bisa menggunakan ruang diskusi, yang nantinya 

siswa dapat saling memberikan komentar dan 

mengeluarkan pendapatnya. 

d. Guru dan siswa dapat bertemu dalam ruang google 

classroom yang sama saat guru menginstrusikan kepada 

siswa untuk online secara bersamaan sesuai dengan waktu 

yang telah guru tetapkan. 

4. Fitur-Fitur dalam Google Classroom 

Fitur-Fitur dalam Google Classroom Dalam Wikipedia, 

fitur yang terdapat pada google classroom, diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Assigments (tugas)  

Google berfungsi sebagai tempat penyimpanan tugas-

tugas siswa yang telah diberikan oleh guru. Dokumen 

yang terdapat di google drive siswa dengan guru, file di 

host di drive siswa nantinya diserahkan untuk penilaian. 

Guru dapat memberikan pilihan file yang dapat 

diperlukan untuk setiap siswa agar dapat mengedit 

salinannya sendiri dan kemudian kembali ke nilai kelas 

alih-alih membiarkan semua siswa melihat, menyalin atau 

mengedit salinannya sendiri dan kembali ke nilai kelas 

atau mengedit dokumen yang sama. Siswa juga dapat 

memilih untuk melampirkan dokumen tambahan dari 

drive mereka ke tugas. 

b. Granding (pengukuran)  

Di dalam google classroom terdapat beberapa pilihan 

penilaian yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Pilihan 

                                                             
31 Abd Rozaik, 98 
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tersebut yaitu seperti siswa dituntut untuk melampirkan 

file ke tugas dan nanti siswa akan dapat melihat, 

mengedit, atau mendapatkan salinan individualnya 

sendiri. Siswa dapat membuat file dan kemudian 

menempelkannya ke tugas jika salinan file tidak dibuat 

oleh guru. Setiap siswa dengan siswa lain bisa saling 

memberikan komentar dan edit, yang nantinya dapat 

dinilai guru sebagai kemajuan dalam belajarnya. 

Kemudian setelah tugas dinilai oleh guru siswa tidak 

dapat mengeditnya kembali, kecuali saat guru yang 

mengembalikan tugas masuk. 

c. Communication (komunikasi)  

Interaksi antar siswa dapat dilakukan dengan 

memberikan komentar pada setiap postingan yang yang 

diberikan oleh guru. Komunikasi secara dua arah ini dapat 

dilakukan antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan 

siswa yang lainnya.  

d. Time cost (hemat waktu)  

Berbagai macam jenis tugas siswa, pertanyaan, nilai, 

komentar dapat diatur oleh guru sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukannya. Untuk menambahkan jumlah 

siswa dalam kelas online, guru dapat memberikan kode 

kelas untuk diikuti oleh siswanya. Seorang guru juga 

dapat mengelola dan berbagi tulisan di beberapa kelas 

yang diampunya. 

e. Archieve course (arsip program)  

Tempat tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada 

siswanya dapat diarsipkan saat akhir tahun pembelajaran. 

Kelas arsip merupakan kelas khusus yang menempatkan 

situs-situs yang telah dihapus pada beranda. Guru dan 

siswa dapat melihat kelas arsip tersebut namun tidak bisa 

melakukan perubahan kecuali telah dipulihkan. 

f. Mobile application (aplikasi dalam telepon genggam)  

Google classroom saat ini dapat diakses oleh siswa 

melalui telepon genggam. Aplikasi ini nantinya 

memudahkan pengguna untuk mengunggah foto atau 
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mengshare ke tugas mereka. Selain foto juga mereka bisa 

saling berbagi file untuk dapat dipelajari. 

g. Privacy (privasi)  

Sebagai salah satu jenis G Suite For Education, 

google classroom tidak dapat menampilkan iklan dalam 

bentuk apa saja kepada siswa, fakultas, kelas, serta data 

pemakai akun tidak dapat dipindai dengan maksud untuk 

mengiklankan. Akun ini sifatnya privacy dan tidak ada 

yang mengetahui kecuali pemakainya.
32

 

Jadi Semua fitur yang ada di atas dapat dimanfaatkan guru 

saat proses pembelajaran. Guru dapat dengan mudah 

mempelajari pemanfaatannya dengan mempelajarinya secara 

mandiri dengan melihat di google support pada google 

classroom. 

5. Langkah-Langkah Mengaplikasikan Google 

Classroom 

Google Classroom dapat diakses dengan menggunakan 

komputer dan Android.Langkah-langkah pembuatan Google 

Classroom dibedakan menjadi 2 berdasarkan penggunanya 

yaitu:
33

 

a. Guru 

1) Buka www.classroom.google.com lalu klik Sign In 

untuk memulai membuka ruang kelas pada Google 

Classroom. Atau dapat dilakukan dengan membuka 

email gmail kemudian pilih tab sebelah kanan atas. 

2) Klik lanjutkan untuk memulai membuat kelas dengan 

menggunakan Google Classroom 

3) Untuk selanjutnya akan diminta memilih peran 

apakah sebagai seorang siswa atau guru, klik “saya 

sebagai guru”. Kemudian, untuk memulai membuat 

kelas digital pilihan tanda (+) yang ada ditab, 

selanjutnya tuliskan nama kelas, kemudian klik 

(buat) untuk memulai kelas baru. 

                                                             
32Vicky Dwi Wicaksono, Putri Rachmadyani, Pembelajaran Blended 

Learning Melalui Google Classroom di Sekolah Dasar, Seminar Nasional Pendidikan 

PGSD UMS & HDPGS di Wilayah Jawa Timur, 517 
33Abd Rozaik dkk, 96-97 
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4) Jika berhasil, tampilan selanjutnya yaitu laman 

dashboard pada Classroom 

5) Pada tab Siswa klik undang siswa untuk bergabung ke 

kelas dengan cara menampilkan kode kelas. 

6) Pada tab aliran klik tanda (+) untuk menambahkan 

tugas, pengumuman, video, materi tugas, dan 

sebagainya. 

7) Klik pilih tema pada sudut kanan atas untuk 

menambah atau merubah gambar tema pada kelas 

Google Classroom.  

8) Pada tab tentang, guru dapat menambah deskripsi 

mengenai ruang kelas, pengaturan kalender dan folder 

Google Drive 

b. Peserta didik 

a. Buka www.classroom.google.com lalu klik Sign In 

untuk memulai membuka ruang kelas pada Google 

Classroom. Atau dapat dilakukan dengan membuka 

email gmail kemudian pilih tab sebelah kanan atas.  

b. Klik lanjutkan untuk memulai menggunakan 

Classroom. 

c. Untuk selanjutnya akan diminta memilih peran 

apakah sebagai seorang siswa atau guru, klik “saya 

sebagai siswa”. Kemudian, lakukan pendaftaran atau 

gabung kelas dengan cara klik tanda (+) dan klik 

gabung dengan kelas.  

d. Masukkan kode kelas sesuai dengan kelas atau mata 

pelajaran yang diikuti. 

e. Jika berhasil, tampilan selanjutnya yaitu laman 

dashboard pada Classroom. 

6. Kelebihan dan KelemahanGoogle Classroom 

Berdasarkan website resmi Google dalam penelitian 

Afrianti , ada beberapa kelebihan dari Google Classroom: 

a. Proses setting yang mudah dan cepat. Set up pada 

Google Classroom sangat mudah dan cepat. 

Penggunaan dimulai dari guru menambahkan daftar 

peserta didik atau berbagi kode unik yang dapat 
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memungkinkan peserta didik masuk ke kelas online. 

Guru yang telah mengakses aplikasi Google 

Classroom sudah bisa memulai membagikan tugas-

tugas dan materi belajar. Aplikasi ini lebih mudah dan 

sederhana untuk digunakan.  

b. Hemat waktu dan paperless. Guru hanya perlu 

mengirimkan softfile tugas untuk peserta didik secara 

online. Semuanya dilakukan secara paperless. Guru 

dapat menentukan peringkat, memberikan umpan 

balik untuk semua tugas dan melakukan penilaian 

menggunakan Google Classroom. Sehingga ada 

potensi untuk menghemat waktu bagi kedua pihak. 

c. Pengelolaan yang lebih baik. Guru dapat melihat 

tugas di halaman tugas, guru juga dapat membuat alur 

kelas melalui Google Calender, dan semua materi 

tersimpan secara otomatis dalam folder Google Drive.  

d. Meningkatkan komunikasi. Guru dapat memberikan 

pemberitahuan informasi kepada peserta tanpa harus 

bertatap muka. Sebaliknya peserta didik dapat 

berkomunikasi dengan guru jika menemukan 

kesulitan dalam proses pembelajaran. 

e. Aman dan terjangkau. Google Classroom dapat di 

gunakan oleh orang yang hanya memiliki akses 

masuk dan dapat di gunakan secara gratis.  

Menurut Abd Rozak yang dikutip dalam jurnal Arabiyat, 

mengemukakan bahwa ada beberapa kelemahan yang didapat 

dari google classroom, diantaranya yaitu sebagai berikut:
34

 

a. Buruknya jaringan wifi di sekolah  

Lambat atau buruknya jaringan wifi menjadikan 

pembelajaran melaui aplikasi google classroom menjadi 

terhambat, serta terganggunya proses pembelajaran. 

b. Hilang satu hilang seribu.  

Saat siswa belum melakukan log out akun google 

classroom ketika selesai menggunakan aplikasi ini maka 

akan menjadikan hal yang fatal. Untuk mengantisipasi 

                                                             
34Abd Rozaik dkk, 99 
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hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya file 

dokumen atau tugas-tugas, maka semua yang telah 

tersimpan dalam google drive harus dijaga dengan benar. 

Karena ketika siswa lalai file yang telah tersimpan 

menjadi hilang. 

c. Menuntut siswa untuk memiliki gawai yang canggih  

Siswa yang menggunakan aplikasi ini dituntut untuk 

memiliki ponsel, laptop, ataupun yang lainnya dengan 

standar yang canggih guna memaksimalkan pemakaian 

aplikasi ini. Saat peralatan yang mendukung aplikasi ini 

masih kurang, maka peserta didik harus ke warnet untuk 

tercapainya pembelajaran dengan aplikasi ini. 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana 

penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai 

dengan teori pembelajaran, dapat digunakan untuk tujuan 

pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang 

pikiranperasaan perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan 

dan terkendali.
35

 

Cecep Husrandi dan Bambang Sutjipto menyatakan 

bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat mebantu 

kegiatan belajar mengajar dan memiliki fungsi untuk 

memperjelas arti pesan atau informasi yang disampaikan 

sehingga mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna.
36

 

Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan 

dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pengajaran hanya 

meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam 

proses pengajaran yang terlaksana. Sedangkan dalam arti luas, 

media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang 

                                                             
35Nunuk Suryani dkk, Media Pembelajaran  Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 5 
36Cecep Hustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran: Manual dan 

Digital, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 9 
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kompleks tetapi juga mencakup alat-alat sederhana, seperti 

slide, fotografi, diagram dan bagan buatan guru, objek-objek 

nyata serta kunjungan ke luar sekolah.
37

 

Jadi dapat disimpulkan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau 

menyalurkan pesan kepada yang dituju seperti peserta didik, 

sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Adapun dalil 

yang menjelasakan tentang media pembelajaran yaitu: 

 

                    

Artinya: “Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam” (QS Al 

Alaq ayat 3-4)
38

 

 

Menurut Al-Asfahani berarti potongan dari suatu yang 

agak keras seperti kuku dan kayu, serta secara khusus 

digunakan untuk menulis (pena). Sedangkan menurut tafsir 

Al-Maraghi ayat tersebut menjelaskan bahwa Dia-lah Allah 

yang menjadikan kalam sebagai media yang digunakan 

manusia untuk memahami sesuatu, sebagaimana mereka 

memahaminya melalui ucapan. 
االنَِّبُّاَصلَّىااللَّواَعَلْيِواَوَسلََّما َعْناَعْبِداللَِّواَرِضيااللَّواَعْنواقَاَلا:اَخطَّ

اُخَططًااِصَغارًااِإََلاَىَذاا اَخطِّااِفااْلَوَسِطاَخارًِجااِمْنُواَوَخطَّ َخطِّااُمَرب ًَّعااَوَخطَّ
ْنَساُناَوَىَذااَأَجُلُواالَِّذياِفااْلَوَسِطاِمْناَجانِِبِواالَِّذياِفااْلَوَسِطاوَا قَاَلاَىَذاااْْلِ

َغاُرا يٌطاِبِواأَْواَقْداَأَحاَطاِبِواَوَىَذااالَِّذياُىَواَخارٌِجاأََمُلُواَوَىِذِهااْْلَُطُطاالصِّ ُمُِ
اْْلَْعرَاُضافَِإْناَأْخطَأَُهاَىَذاانَ َهَشُواَىَذااَوِإْناَأْخطَأَُهاَىَذاانَ َهَشُواَىَذاا)رواها

 البخاري(

                                                             
37Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 

Sistem, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 202 
38Departemen Agama RI, 597 
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Artinya:“Nabi S.a.w membuat gambar persegi empat, 

lalu menggambar garis panjang di tengah persegi empat 

tadi dan keluar melewati batas persegi itu. Kemudian 

beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi 

tadi, di sampingnya: (persegi yang digambar Nabi). Dan 

beliau bersabda : “Ini adalah manusia, dan (persegi 

empat) ini adalah ajal yang mengelilinginya, dan garis 

(panjang) yang keluar ini, adalah cita-citanya. Dan garis-

garis kecil ini adalah penghalang-penghalangnya. Jika 

tidak (terjebak) dengan (garis) yang ini, maka kena 

(garis) yang ini. Jika tidak kena (garis) yang itu, maka 

kena (garis) yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua 

(penghalang) tadi, maka dia pasti tertimpa 

ketuarentaan.”(HR. Bukhari)
39

 

 

Merenungkan hadis ini menunjukan kepada kita betapa 

Rasulullah saw seorang pendidik yang sangat memahami 

metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada 

manusia, beliau menjelaskan suatu informasi melalui gambar 

agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa. 

2. Prinsip-Prinsip Media Pembelajaran 

Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran 

tentunya harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai 

acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Prinsip-

prinsip media pembelajaran yaitu:
40

 

a. Efektifitas 

Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada 

keefektifan dalam pembelajaran dan mencapai tujuan 

pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik 

harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang 

diperlukan untuk membentuk kompetensi secara 

optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. 

                                                             
39Al-Iman Bukhari dan Abu Hasan As-Sindy, Shahihul Bukhari bi 

Haasyiati al-Imam as–Sindy, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), Hal. 224 
40Nasruddin Hasibuan, “Implementasi Media Pembelajaran Dalam 

Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Darul „Ilmi, Vol 4 No 1, 2016, 31 
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b. Relevansi 

Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan 

dengan tujuan, karakteristik meteri pelajaran, potensi 

dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang 

tersedia. 

c. Efisiensi 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus 

benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut 

murah atau hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti 

pesan yang dimaksud, persiapan dan penggunaanya 

relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian 

hanya memerlukan sedikit tenaga. 

d. Dapat digunakan 

Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar 

dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, 

sehingga dapat menambah meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

e. Kontekstual 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus 

mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya 

dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada 

pembelajaran life skills. 

3. Manfaat Media Pembelajaran 

Pada pebelajaran di sekolah, seorang guru dapat 

menciptakan suasana belajar yang menarik dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

variatif, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan 

mengoptimalkan proses dan berorientasi pada prestasi belajar. 

Dasar penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar juga dapat kita temukan dalam Alquran. Firman 

Allah Swt. dalam surah al-Naḥl ayat 44, yaitu:  
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Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-

kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar 

kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan.41
 

Menurut pendapat Kemp & Dayton manfaat media yang 

menunjukan dampak positif dari pengguna media sebagai 

bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama 

pembelajaran berlangsung sebagai berikut: 

a. Penyampaian materi pembelajaran lebih baku. Setiap 

pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui 

media menerima pesan yang sama. 

b. Pembelajaran lebih menarik. Media dapat diasosiasikan 

sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap 

terjaga dan memperhatikan. Dengan kejelasan dan 

keruntutan pesan yang disampaikan dapat menimbulkan 

keingintahuan siswa, dan memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan minat. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, dengan 

diterapkannya teori belajar dan prinsip- prinsip psikologis 

yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, 

dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat 

dipersinglat. Karena kebanyakan media hanya 

memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan- 

pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Jika integrasi 

kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 

penggunaan individu.  

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari 

dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. 

                                                             
41Departemen Agama RI, 272 
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h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, 

beban guru untuk menjelaskan yang berulang- ulang 

mengenai isi pelajaran dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan. Sehingga ia dapat memusatkan perhatian 

kepada aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, 

misalnya sebagai konsultan atau penasehat siswa 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk membantu dan mempermudah 

proses belajar mengajar dalam pemberian materi atau bahan 

ajar yang akan disampaikan ke peserta didik. Dengan bantuan 

media yang digunakan dan didesain dengan tampilan media 

yang menarik, maka dapat mempermudah pesera didik dalam 

memahami dan mempelajari materi dengan baik. 

4. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri-ciri media 

pembelajaran yang merupakan petunjuk mengapa media 

digunakan. Adapun ciri-ciri media pembelajaran yaitu: 

a. Ciri fiksatif (fixative property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, 

menyimpulkan, melestarikan dan mengkonstruksi suatu 

peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat 

diurut dan disusun kembali dengan media sperti fotografi, 

video tape, audio tape, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, 

media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek 

yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan 

tanpa mengenal waktu. 

b. Ciri manipulatif (manipulatve property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan 

karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang 

memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada 

peserta didik dalam waktu dua atau tiga menit dengan 

teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. 

Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan 

perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi 

kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian, 
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maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang akan 

membingungkan dan menyesatkan. Manipulasi kejadian 

atau objek dengan jalan mengedit hasil rekaman dapat 

menghemat waktu. 

c. Ciri distributif (distributive property) 

Ciri distributive dari media memungkinkan suatu 

objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan 

secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada 

sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman 

yang relatif sama dengan kejadian itu. Sekali informasi 

direkam dalam format media apa saja, ia dapat 

direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara 

bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara 

berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi 

yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama 

dengan aslinya.
42

 

5. Macam-macam Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. 

Mulai yang paling kecil sederhana dan murah hingga media 

yang canggih dan mahal harganya. Ada media yang dapat 

dibuat oleh guru sendiri, ada media yang diproduksi pabrik. 

Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung 

dapat kita manfaatkan, ada pula media yang secara khusus 

sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Media 

pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu :
43

 

1. Media Nonelektronik  

a. Media Cetak  

Media cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

mnyampaikan materi, seperti buku dan materi visual 

statis terutama melalui proses percetakan mekanis 

atau fotografis. Contoh media cetak ini antara lain 

                                                             
42Rafiqa Ulfah Rangkuti, “Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai 

Media Pembelajaran Berbasis Blended Learning Pada Mahasiswa Teknik Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED)” Vol 3 Tahun 2019, 
889 

43 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), 29. 
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buku teks, modul, buku petunjuk, grafik, foto, lembar 

lepas, lembar kerja, dan sebagainya. Media ini 

menghasilakan materi pembelajaran dalam bentuk 

salinan tercetak. Dua komponen pokok media ini 

adalah materi teks verbal dan materi visual yang 

dikembangkan berdasarkan teori yang berkaitan 

dengan persepsi visual, membaca, memproses 

informasi, dan teori belajar. 

b. Media Pajang  

Media pajang umumnya digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi didepan 

kelompok kecil. Media ini meliputi papan tulis, white 

board, papan magnetik, papan buletin, chart dan 

pameran. Media pajang paling sederhana dan hampir 

selalu tersedia disetiap kelas adalah papan tulis. 

c. Media Peraga dan Eksperimen  

Media peraga dapat berupa alat-alat asli atau 

tiruan, dan biasanya berada di laboratorium.Media ini 

biasanya berbentuk model dan hanya digunakan 

untuk menunjukkan bagian-bagian dari alat yang asli 

dan prinsip kerja dari alat asli tersebut. Di samping 

media peraga terdapat pula media eksperimen yang 

berupa alat-alat asli yang biasanya digunakan untuk 

kegiatan praktikum. Perbedaan antara media peraga 

dengan media eksperimen antara lain:  

1) Alat-alat pada media eksperimen berupa alat asli 

sedangkan media peraga berupa alat-alat tiruan. 

2) Media eksperimen dapat digunakan sebagai 

media peraga, sedangkan media peraga belum 

tentu dapat digunakan sebagai media eksperimen. 

2. Media Elektronik 

a. Overhead Projector (OHP)  

Media transparansi atau overhead transparency 

(OHT) sering kali disebut dengan nama perangkat 

kerasnya yaitu OHP (overhead projector). Media 

transparansi adalah media visual proyeksi, yang 



 38 

dibuat di atas bahan transparan, biasanya film acetate 

atau plastik berukuran 81/2” x 11”, yang digunakan 

oleh guru untuk memvisualisasikan konsep, proses, 

fakta, statistik, kerangka outline, atau ringkasan di 

depan kelompok kecil/besar. 

b. Program Slide Instruksional  

Slide merupakan media yang diproyeksikan dapat 

dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. Slide 

adalah sebuah gambar transparan yang diproyeksikan 

oleh cahaya melalui proyektor. 

c. Program Film Strip 

Film strip adalah satu rol positif 35 mm yang 

berisi sederetan gambar yang saling berhubungan 

dengan sekali proyeksi untuk satu gambar. 

d. Film  

Film merupakan gambar hidup yang diambil 

dengan mengguanakan kamera film dan ditampilkan 

melalui proyektor film. Dibandingkan dengan film 

strip, film bergerak dengan cepat sehingga 

tampilannya kontinu. Objek yang ditampilkan akan 

lebih alamiah, artinya sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Terlebih lagi film yang diunakan adalah 

film berwarna. Pada umumnya film digunakan untuk 

menyajikan hiburan. Tetapi, dalam perkembangannya 

film dapat menyajikan informasi lain, khususnya 

informasi yang berkaitan dengan konsep 

pembelajaran keterampilan dan sikap. 

e. Video Compact Disk  

Untuk menayangkan program VCD instruksional 

dibutuhkan beberapa perlengkapan, seperti kabel 

penghubung video dan audio, remote control, dan 

kabel penghubung RF dan TV. 

f. Televisi  

Televisi adalah system elektronik yang 

mengirimkan gambar diam dan gambar hidup 

bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini 
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menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan 

suara kedalam gelombang elektrik dan 

mengkonversinya kembali kedalam cahaya yang 

dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. 

g. Internet  

Media ini memberikan perubahan yang besar 

pada cara orang berinteraksi, bereksperimen, dan 

berkomunikasi. Berdasarkan karakteristik tersebu, 

internet sangat cocok untuk kelas jarak jauh, dimana 

siswa dan guru masing-masing berada di tempat 

berbeda, tetapi tetap dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi seperti layaknya di kelas. 

Menurut Arsyad media dapat diklasifikasikan menjadi 

lima kelompok yaitu: 

1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, 

main-peran, kegiatan kelompok dan field trip). 

2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku 

latihan, alat bantu kerja dan lembaran lepas). 

3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, 

charts, grafik, peta, gambar, transparansi dan slide) 

4. Media berbasis audiovisual (video, film, program 

slide dan televisi)  

5. Media berbasis komputer (pengajaran dengan 

berbantuan komputer, interaktif video dan 

hypertext). 

Tabel 2.1 Media Pembelajaran 

No Media Contoh dalam 

pembelajaran 

1 Audio  Kaset, siaran radio, CD, 

Telpon 

2 Cetak Buku, modul, brosur, 

gambar 

3 Audio-cetak Kaset audio yang 

dilengkapi bahan tertulis 

4 Proyeksi visual Overhead transparansi 

(OHT), Film bingkai 



 40 

(slide) 

5 Proyeksi Audio 

visual diam 

Film bingkai (slide) 

bersuara 

6 Visual gerak Film bisu 

7 Visual Gerak 

dengan Audio 

Visual gerak, film gerak 

bersuara, video/VCD, 

televise 

8 Obyek fisik Benda nyata, model, 

specimen 

9 Manusia dan 

lingkungan 

Manusia dan lingkungan 

10 Komputer CAI (Pembelajaran 

berbantuan komputer), 

CBI (Pembelajaran 

berbasis komputer) 

 

C. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Istilah “Pendidikan Agama Islam” terjalin dari dua kata, 

“pendidikan” dan “islam” kuncinya konteks ini, kata kuncinya 

adalah “islam” yang berfungsi sebagai sifat, penegas, dan 

pemberi ciri khas bagi kata “pendidikan”. Dengan demikian 

pendidikan agama islam merupakan pendidikan yang secara 

khas memiliki ciri islami, berbeda dengan konsep atau metode 

pendidikan yang lain.
44

 

Ramayulis dan Samsul Nizar mendefinisikan pendidkan 

agama islam sebagai suatu sistem yang memungkinkan 

peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan 

ideologi islam. Sedangkan menurut Sajjad Husain dan Syed 

Ali Asraf mendefinisikan pendidikan agama islam sebagai 

pendidikan yang melatih perasaan murud-murid dengan cara-

cara tertentu sehingga sikap hidup, tindakan, keputusan, 

pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan sangat 

                                                             
44Achmad Asriri, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandar Lampung: Fakta Press, 

2010), 5. 
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dipengaruhi oleh nilai-nilai spritual dan sadar akan nilai etis 

islam.
45

 

Menurut Zakiah Darajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan 

Islam, Pendidikan Agama Islam dapat disimpulkan sebagai 

berikut:
46

 

a. Pendikan Agama Islam ialah usaha berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah 

selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran agama islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of 

life).  

b. Pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang 

dilaksanakan berdasarkan ajaran islam. 

c. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan 

melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari ia dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta 

menjadikan ajaran agama islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.  

Muhammad Fadhil al-Jamali mengatakan pengertian 

pendidikan islam adalah upaya mengembangkan, 

mendorong serta menganjak manusia untuk lebih maju 

dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia sehingga terbentuk pribadi sempurna, baik 

yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun 

perbuatan.
47

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pendidikan agama islam adalah 

                                                             
45Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 21.  
46 Zakiah Dradjat, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 86. 
47Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1. 
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upaya sadar, bimbingan, yang dilakukan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat 

memahami apa yang terkandung didalam ajaran islam 

secara keseluruhan, dapat mengamalkan dan manjadikan 

ajaran-ajaran islam sebagai pedoman hidup.  

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dalam Al Qur‟an dasar pendidikan agama islam 

terkandung dalam firman Allah dalah Surah At Taubah 

ayat 122: 

                    

                   

         

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari 

tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 

dapat menjaga dirinya.
48

 

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan tantang kewajiban 

seseorang untuk memperdalam agama dan kewajiban 

untuk mengajarkannya kepada orang yang ada 

disekitarnya. 

ثَ َنااَعْبُدااَْلْعَلىاَعْناَمْعَمٍرا ثَ َنااَبْكُراْبُناَخَلٍفاأَبُ ْواِبْشٍراَحدَّ َحدَّ
اُىَريْ َرَةاَقاَلاَرُسْوُلااهلِلا اَعْناَسِعْيِدْبِنااْلُمَسيَِّباَعْناَأِِبْ َعْناالزُّْىرِيِّ

ينِااَصلَّىااهللُاَعَلْيِواَوَسلََّماَمنْا يُرِْدااهللُاِبِواَخْْياًايُ َفقِّْهُواِفاالدِّ . 
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Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf 

Abu Bisyr berkata, telah menceritakan kepada kami 

Abdul A'la dari Ma'mar dari Zuhri dari Sa'id Ibnul 

Musayyab dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 

dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah 

akan memberikan pemahaman kepadanya tentang 

agama." (HR Ibnu Majah No, 216)
49

 

 

3. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan agama islam adalah meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya 

pendidikan agama islam di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan peserta didik tentag agama islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Sw.
50

 

Dalil tentang tujuan pendidikan agama islam terdapat 

pada beberapa surah yaitu: 

                    

     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 

janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

Keadaan beragama Islam.(QS Al Imran: 102)
51

 

                                                             
49 https://www.hadits.id/hadits/majah/216  
50Ramayulis, Metodelogi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 22. 
51Ibid, 63. 
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Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan bahwa 

pendidikan agama islam memiliki tiga pokok tujuan 

sebagai berikut: 

a. Tujuan jasmaniah (ahdaf al-jismiyyah) 

Tujuan jasmaniah pendidikan agama islam yaitu 

Manusia memiliki peran khilafah yaitu agar dapat 

mengatur, mengolah serta dapat mengeksplorasi 

sumber daya alam. Dibutuhkan seorang manusia yang 

memiliki kesempurnaan kekampuan kekuatan (al-

qawiy) agar dapat memainkan peran seorang manusia 

didunia. 

b. Tujuan ruhani (ahdaf al-ruhiyyah)  

Tujuan ruhani pendidikan agama islam atau dapat 

disebut ahdaf alruhiyyah. Kekuatan keiman terhadap 

jiwa seseorang yang dapat menunjukan dirinya agar 

taat serta tunduk kepada Allah SWT. 

c. Tujuan akal (ahdaf al-aqliyyah) 

Tujuan akal merupakan suatu hal yang dapat 

mengarahkan terhadap perkembangan dari intelegensi 

seorang manusia sebagai individu agar dapat 

menemukan suatu kebenaran. 

d. Tujuan pendidikan sosial (ahdaf al-ijtima’iyah) 

Tujuan pendidikan sosial dalam pendidikan agama 

islam yaitu Manusia merupakan makhluk sosial yang 

mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat 

dengan lingkungan sekitar.
52

 

4. Fungsi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Konfensional, dalam fungsi ini, pendidikan Agama 

dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan 

perilaku keberagamaan peserta didik. Dengan kata 

lain pendidikan agama islam dimaksudkan untuk 

mengagamakan orang yang sesuai dengan 

keyakinannya. Karena itulah peserta didik yang 

                                                             
52Imam Syafe‟I, Tujuan Pendidikan Agama Islam, (Al tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, 2015), Vol 6 No 2, 157-162.  
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beragama islam hanya diajarkan pendidikan agama 

islam.  

b. Neo-konfensional, PAI juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan keberagamaan peserta didik sesuai 

dengan keyakinannya.  

c. Konfensional tersembunyi. Dalam rangka 

mengemban tugas ini pendidikan agama islam harus 

mampu memberikan peluang untuk memilih ajaran 

agama yang sesuai dengan atau tepat untuk dirinya, 

tanpa intervensi dari pihak lain. Dalam fungsi ini, 

pendidik tidak diperkenankan memberikan arahan 

kepada peserta didik sehingga ia harus netral terhadap 

berbagai ajaran agama yang diajarkan. 

d. Implisit, fungsi ini dimaksudkan untuk mengenalkan 

kepada peserta didik ajaran agama secara terpadu 

dengan seluruh aspek kehidupan melalui berbagai 

subyek pelajaran. Non konfensional dalam fungsi ini, 

pendidikan agama islam dimaksudkan sebagai alat 

untuk memahami keyakinan atau pandangan hidup 

yang dianut seseorang.
53

 

Firman Allah An Nissa ayat 59 

                    

                     

                      

   

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

                                                             
53Ibid, 8 
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kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.”54 

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa al Qur‟an da Hadis bukan hanya menjadi dasar 

dalam Pendidikan Agama Islam saja, akan tetapi menjadi 

dasar dari segala permasalahan yang dihadapi umat islam. 

5. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Menurut Muhaimin, Pendidikan agama Islam 

memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama Islam berusaha memelihara dan 

menjaga nilai-nilai serta ajaran yang terkandung 

dalam al-qur‟an dan as-sunnah, serta kemurnian 

keduanya sebagai sumber utama dalam ajaran Islam. 

b. Pendidikan agama Islam sebagai landasan etika dan 

moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek), budaya, dan aspek-aspek kehidupan 

yang lain. 

c. Pendidikan agama Islam selaluu berusaha menjaga 

aqidah anak didik agar tetap kokoh dalam kondisi dan 

situasi apapun. 

d. Dalam beberapa hal, Pendidikan agama Islam 

mengandung penafsiran dan pemahaman yang sangat 

beragam, untuk itu memerlukan sikap yang terbuka 

dan semangat ukhuwah Islamiyah. 

e. Pendidikan agama Islam selalu berusaha 

mengembangkan dan membentuk keshalehan sosial 

dan keshalehan individu. 
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f. Pendidikan agama Islam selalu berusaha 

menunjukkan kesatuan ilmu, iman dan amal dalam 

kehidupan sehari-hari.
55

 

6. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam  

Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara: 

a. Hubungan manusia dengan Allah Swt. 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkungannya 

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan 

agama Islam meliputi lima unsur pokok, yaitu: 

a. Al –Qur‟an  

Pengajaran al-Qur‟an ini bertujuan agar peserta didik 

dapat membaca al-Qur‟an dan mengerti arti 

kandungan yang terdapat disetiap ayat-ayat al –

Qur‟an. 

b. Aqidah  

Pengajaran aqidah berarti proses belajar mengajar 

tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya 

kepercayaan menurut ajaran islam. 

c. Ibadah  

Pengajaran ibadah adalah pengajara tentang segala 

bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan 

dari pengajaran ini agar peserta didik mampu 

melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. 

d. Akhlak  

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 

mengarah kepada pembentukan jiwa, cara bersikap 

individu pada kehidupannya, pengajaran ini berarti 
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proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

supaya yang diajarkan berakhlak mulia. 

e. Sejarah Islam  

Pengajaran sejarah islam merupakan pelajaran penting 

sebagai upaya untuk membentuk watak dan 

kepribadian umat. Dalam mempelajari sejarah, 

generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang 

sangat berharga dari pelajaran tokoh generasi 

terdahulu.
56
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