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ABSTRAK 

Penerapan pembelajaran secara daring ditengah pandemi Covid-19 ini 

diharapkan agar proses pembelajaran masih tetap berjalan lancar walaupun hanya 

dilaksanakan secara daring agar pembelajaran masih dapat berjalan secara lancar dan 

efektif. Namun terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi peserta didik 

pada pelaksanaan pembelajara jarak jauh ini, seperti biaya, motivasi belajar, layanan, 

umpan balik,  dan lain-lain.  Dalam penelitian ini pelaksanaan pembelajaran daring 

dilaksanakan menggunakan aplikasi whatsapp. Selain mengirimkan pesan whatsapp 

tersebut saling berkaitan sehingga akan menghasilkan aktivitas belajar yang optimal. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental, dimana dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut saling berkaitan sehingga akan mengahasilkan 

aktivitas belajar yang optimal.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif berdasarkan metode survei 

dengan penelitian explanatory research. Penelitian explanatory merupakan penelitian 

yang menjelaskan pengaruh antara variabel X dan Y. penelitian explanatory merupakan 

penelitian yang menjelaskan tentang hubungan kausal (sebab-akibat) antara variable-

variabel yang mempengaruhi hipotesis, Subyek penelitian ini adalah peserta didik 

kelas IV, V dan VI  MIN 5 Bandar Lampung. Sampel penelitian yaitu kelas IV B,  

V C, dan VI D sebagai kelas sampel dengan model pembelajaran daring 

menggunakan Menggunakan aplikasi whatsapp. Teknik analisis data menggunakan 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan regresi sederhana. 

Hasil dari regresi membuktikan bahwa variabel pembelajaran daring 

menggunakan Aplikasi whatsapp   memiliki nilai thitung sebesar 2,247 dengan 

signifikasi 0,002. Hal ini berarti bahwa thitung (2,247) > ttabel (1,985) maka ho ditolak 

sehingga variabel pembelajaran daring menggunakan aplikasi whatsapp secara statistic 

denga alfha 5% memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas belajar siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai (sig 0,002 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti variabel pembelajaran daring Menggunakan 

Aplikasi whatsapp dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

belajar siswa di MIN 5 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Daring, Whatsapp, Aktivitas Belajar 
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MOTTO 

 

 

“bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

(QS. Al-Alaq (96) :1-5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis memaparkan isi dari skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu 

menguraikan tentang arti dan istilah-istilah dari judul skripsi ini ialah:“Pengaruh 

Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi Whatsapp Terhadap Aktivitas 

Belajar Siswa MIN 5 Bandar Lampung” 

Sebagaimana upaya untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami 

skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan, istilah yang 

digunakan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah 

sesuatu yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pengaruh 

merupakan suatu daya yang ada atau timbul dari pembelajaran daring terhadap 

aktivitas belajar siswa. 

2. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan 

tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu 

proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya 

pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam 

jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar 

agar lebih banyak dan lebih luas.
1
 

3. Whatsapp 

Whatsapp adalah aplikasi pesan dan lain-lain untuk smartphone. Selain 

mengirimkan pesan whatsapp tersebut saling berkaitan sehingga akan 

menghasilkan aktivitas belajar yang optimal.
2
 

                                                             
1Oktafia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From 

Home Selama Pandemi Covid 19,” Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran Vol. 8, No. 3 (2020) : 

498, https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/download/8503/4094. 
2Meda Yuliani, Pembelajara Daring Untuk Pendidikan: Teori Dan Penerapan, (Buku Elektroik : 

2020),70. 
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4. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental, dimana 

dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut saling berkaitan sehingga akan 

mengahasilkan aktivitas belajar yang optimal.
3
 

5. MIN 5 Bandar Lampung 

MIN 5 Bandar Lampung merupakan tempat penelitian atau sasaran penulis 

dalam membahas permasalahan yang terkandung dalam skripsi. Dengan demikian 

judul diatas berarti suatu penelitian untuk mengungkapkan tentang Pengaruh 

Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi Whatsapp Terhadap Aktivitas Belajar 

Siswa MIN 5 Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan 

manusia.Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya 

manusia Indonesiaguna menciptakan penerus bangsa yang berkualitas serta mampu 

bersaing dengan negara-negara lain di dunia.Pemerintah Indonesia dengan programnya 

wajib belajar 12 tahun. 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Bab. I, pasal 1 ayat ( 1, 2 ) dijelaskan : (1) Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (2) Pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berpedomkan pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kubudayaan nsional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4
 

Undang Undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 merupakan 

salah satu upaya untuk mencetak generasi penerus bangsa yang nantinya, bahkan 

sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas pendidikan gratis sampai jenjang 

sekolah menengah atas supaya seluruh penduduk Indonesiabisa mengenyam 

                                                             
3Mely Agustin dan Nurul Astuty Yensy B. Rusid, “Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa 

Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Problem Posing Tipe Pres Solution Posing Di SMP Negeri 15 
Kota Bengkulu,” Jurnal Penelitian Pembelajaran Matermatika Sekolah Vol. 1, No. 1, (2017) : 68, 

https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JPPMS/article/viewFile/2259/1505. 
4Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Robiatul Awwaliyah & Hasan Baharun (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)”, 
Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO.1, (2018), 40, http://dx.doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193. 

http://dx.doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193
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pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya wajib dan 

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, Allah SWT berfirman:   

 

اَيُّهَا الَِّزۡيَه 
ُ لَـُكمۡ ي ٰۤ ِلِس فَاۡفَسُحۡوا يَۡفَسِح ّللّا  ُحۡوا فِى اۡلَمج  ا اَِرا قِۡيَل لَـُكۡم تَفَسَّ َمىُۡوٰۤ ا  ۚ ا  َۡ ُُ ُُ اَِرا قِۡيَل اْو ََ  

ٍت  تُوا اۡلِعۡلَم َدَسج  َۡ الَِّزۡيَه اُ ََ َمىُۡوا ِمۡىُكۡم ۙ  ُ الَِّزۡيَه ا 
ا يَۡشفَِع ّللّا  َۡ ُُ ُُ ُ َِِما تَۡعمَ  ؕفَاْو ّللّا  ََ ١١لُۡوَن َخبِۡيش     

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Mujadallah 58:11) 

  

 Saat ini negara kita sedang dilanda musibah yang sangat besar, yaitu adanya wabah 

atau virus yang menyerang manusia di seluruh dunia yaitu dikenal dengan Covid 19, 

dimana wabah atau virus ini menyerang siapa saja, sehingga menyebabkan Negara kita 

Indinesia juga harus sangat waspada, dan menetapkan untuk melakukan kegiatan di 

rumah saja, serta harus social distancing untuk menjaga agar memperlambat penyebaran 

Covid 19. Menurut WHO (2019) Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang 

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.Pada manusia biasanya menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
5
 

 Sejak virus Corona menyebar di Indonesia pada awal maret, menyebabkan 

pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran yang lebih 

luas. Karena pada kasus ini, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona dapat 

menyebar sangat cepat dan telah banyak memakan korban jiwa diberbagai negara, 

sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran yang 

sangat luas, di mana salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh, 

baik dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya guru dan 

pendidik lainnya mencoba untuk memanfaatkan ilmu teknologi untuk menyikapi 

masalah pembelajaran jarak jauh dengan cara memberikan materi serta tugas pelajaran 

melalui online. Namun hal tersebut tidaklah selalu berjalan dengan baik, terdapat 

banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kuota dan sinyal yang tak memadai, 

bahkan beberapa pelajar tidak mempunyai penunjang Handphone yang baik, dan hal ini 

mengakibatkan materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik, sehingga banyak 

                                                             
5Cahyati, Nika dan Rita Kusumah,’’Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah 

Saat Pandemi Covid 19."Jurnal Golden Age, Vol. 4 No. 1 (2020): 153, http://www.e-
journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2203.  

http://www.e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2203
http://www.e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2203
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pelajar yang kurang mengerti dan merasa tidak terbimbing dengan baik dalam 

memahami pelajaran di sekolah.
6
 

 Berdasarkan data tentang persebaran jumlah kasus pasien positif Covid-19 

kemudian pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan melalui Keppres no 11 

tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang 

menghasilkan pembatasan aktivitas bagi masyarakat yang kemudian dikenal dengan 

istilah Lockdown.
7
 

 Proses pembelajaran dalam bidang pendidikan harus terus berlangsung meski 

disaat ini tengah terjadi pandemi COVID-19 tetapi kebijakan new normal dan kebijakan 

pemerintah terhadap pendidikan secara online atau daring tetap dilaksanakan agar 

generasi emas tidak ketinggalan pengetahuan dalam belajar dan tetap melakukan 

pembelajaran demi kemajuan generasi penerus sebagai tunas kemajuan bangsa di masa 

mendatang. Oleh karenanya tenaga pendidik harus dapat membekali mahasiswa mereka 

dengan pendidikan dan keterampilan yang kompeten dan kompleks artinya diharapkan 

harus mempunyai keterampilan berpikir kritis, konstruktif, runut dan juga 

berkarakter.Pada penerapan pembelajaran online atau daring ini maka komunikasi jarak 

jauh tidak lepas dengan penggunaan elektronik seperti telepon genggam, tablet, atau 

laptop dan juga koneksi internet yang dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan 

pembelajaran (Mastura & Rustan Santaria, 2020).
8
 

 Konsekuensi dari penutupan Lembaga Pendidikan secara fisik dan mengganti 

dengan belajar di/dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya 

perubahan sistem belajar mengajar.Pengelola sekolah, siswa, orangtua, dan tentu saja 

guru harus bermigrasi kepada sistem pembelajaran digital atau online, yang lebih 

dikenal dengan istilah e-learning atau dikenal dengan istilah pembelajaran dalam 

jaringan atau “pembelajaran daring” di Indonesia. Negara Indonesia juga relatif tidak 

berbeda dengan negara lain. Meskipun menyadari bahwa ada disparitas terhadap akses 

teknologi pembelajaran dan beragamnya latar belakang orang tua, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan tegas memberlakukan 

kebijakan pembelajaran daring.
9
 

 Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

internet sebagai tempat menyalurkan ilmu pengetahuan.Bentuk pembelajaran seperti ini 

dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat waktu dan tanpa harus bertatap 

                                                             
6Ibid,  155. 
7Khirjan Nahdi dkk, ”Implementasi Pembelajaran pada Masa Lockdown bagi Lembaga PAUD di 

Kabupaten Lombok Timur“, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5 No. 1 (2021): 178, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.529.  
8Irwanto, “Pelaksanaan Pembelajaran Online (Daring) Di Program Studi Pendidikan 

Vokasional Teknk Elektro Untirta Di Masa Pandemi Covid-19” Prosiding Seminar Nasional 

Pendidikan FKIP, Vol. 3 No.1, (2020) 31, 

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/9852. 
9Poncojari Wahyono, dkk. “Guru Profesional di Masa Pandemi COVID19: Review 

Implementasi, Tantangan, dan Solusi Pembelajaran Daring, Jurnal pendidikan profesi guru, Vol. 1 

No. 1 (2020): 52, https://doi.org/10.22219/jppg.v1i1.12462. 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.529
https://doi.org/10.22219/jppg.v1i1.12462
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muka. Di era perkembangan teknologi pembelajaran daring semakin canggih dengan 

berbagai aplikasi dan fitur yang semakin memudahkan pengguna. Tidak terikatnya 

waktu dan dilakukan tanpa bertatap muka menjadi keunggulan pembelajaran daring 

yang bias dimanfaatkan pendidik. Seperti yang terjadi pada saat ini, pembelajaran 

daring menjadi satu-satunya pilihan bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan oleh 

pendidik ketika terjadi  bencana alam atau pandemi global. Indonesia menerapkan 

social distance di segala aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan.Oleh karena itu, 

pembelajaran daring dapat dikatakan menjadi satu-satunya pilihan pembelajaran yang 

dapat dilakukan oleh pendidik untuk menigkatkan mutu pembelajaran di Indonesia.
10

 

 Pembelajaran daring mempuyai banyak manfaat, yang pertama dapat membangun 

komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara guru dengan murid, kedua siswa 

saling berinteraksi dan berdiskusi antara siswa yang satu dengan yang lainnya tanpa 

melalui guru, ketiga dapat memudahkan interaksi antara siswa guru, dengan orang tua, 

keempat sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis, kelima guru dapat dengan mudah 

memberikan materi kepada siswa berupa gambar dan vidio selain itu murid juga dapat 

mengunduh bahan ajar tersebut, keenam dapat memudahkan guru membuat soal dimana 

saja dan kapan saja.
11

 

 Sistem pembelajaran yang dilaksanakan melalui komputer atau laptop yang 

terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru juga dapat melakukan pembelajaran 

bersama diwaktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti media Whatsapp 

(WA), Telegram, Instagram, aplikasi Zoom ataupun media lainnya sebagai media 

pembelajaran. Dengan itu guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam 

waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan terhadap pendidik dan peserta 

didik di sekolah Pelaksanaan pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan media 

whatsapp, pemilihan  media whatsapp disini dikarenakan whatsapp pada saat ini 

merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh setiap orang, dan 

sebelum system pembelajaran daring diterapkan oleh pemerintah penggunaan media 

whatsaap memang sudah sering digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk 

menjadi media penyampai informasi. selain itu media whatsapp pun memiliki banyak 

fiture pendukung yang dapat memudahkan pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajran daring seperti fiture whatsapp grup, voice note,membagi file, 

membagkan foto, melakukan panggilan video(video call), mengirim pesan suara, 

Enskripsi End To End dan masih banyak lainnya. Sehingga pada pembelajaran yang 

dilaksanakan secara online (daring), pendidik dapat mengirim dan memberikan tugas 

kepada peserta didik secara online melalui fiture whatsapp grup tersebut.Media sosial 

terutama WhatsApp, memiliki fitur grup, sehingga setiap penggunanya termasuk siswa 

                                                             
10Albitar Septian Syarifudin, "Impelementasi Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Mutu 

Pendidikan sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing",  Jurnal Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia Metalingua, Vol. 5 No.1 (2020): 31, https://doi.org/10.21107/metalingua.v5i1.7072. 
11Sobron dkk. “Pengaruh Daring Learning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar”, 

Seminar Nasional Sains & Entrepreneurship, Vol. 1 (SNSE V , 2019): 2, 
http://conference.upgris.ac.id/index.php/snse/article/view/204.  

https://doi.org/10.21107/metalingua.v5i1.7072
http://conference.upgris.ac.id/index.php/snse/article/view/204
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dapat mengirim pesan secara langsung pada anggota grup dengan menggunakan 

berbagai ragam bahasa.
12

 

 Salah satunya adalah di MIN 5 Bandar Lampung, Kegiatan belajar mengajar 

tengah-tengah situasi pandemi Covid 19 yang mengharuskan siswa untuk melakukan 

pembelajaran di rumah dengan metode daring dan mewajibkan siswa atau para orang 

tua untuk selalu siap sedia dengan gawaynya karena kebanyakan guru mengirimkan 

materi ajar dan tugas melalui grup WhatsApp Messenger, kemudian pengumpulannya 

juga via WhatsApp.  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru kelas V MIN 5 

Bandar Lampung, penulis menemukan beberapa masalah yang menunjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa masih yang mengikuti mata pelajaran agama islam dengan media 

daring tergolong rendah yaitu: masih ada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan 

guru, Masih ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, masih ada siswa 

yang tidak fokus ketika sesi tanya jawab,ada siswa yang seperti diam dan tak merespon 

dan sebagian ada yang tidak menanggapi pertanyaan guru, Masih ada siswa yang tidak 

menanggapi pertanyaan teman sekelas, masih ada siswa yang tidak bertanya kepada 

guru tentang materi yang kurang dipahami, masih ada siswa yang tidak mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan guru, dan masih banyak siswa yang mendapatkan nilai yang 

kurang dari KKM yaitu 75, standar nilai yang di tetapkan sekolah. 

 Diterapkannya pembelajaran online melalui aplikasi whatsapp bertujuan untuk 

mengaktifkan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran meski dalam  kondisi 

berjauhan akibat pandemi Covid-19. Aktivitas belajar dalam pembelajaran sangatlah 

penting dan menjadi faktor utama dalam terwujudnya tujuan pembelajaran, maka 

penting juga menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa 

melakukan aktivitas belajar. Dalam konteks belajar maka siswa harus memperoleh 

interaksi baik interaksi dengan guru maupun interaksi sesama siswa. Itulah sebabnya 

aktivitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. 

Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal, antara lain Aktivitas 

visual, seperti membaca, menulis, melakukan eksprimen, Aktivitas lisan, seperti 

bercerita, tanya jawab, Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan penjelasan guru, 

mendengarkan pengarahan guru, Aktivitas gerak, seperti melakukan praktek di tempat 

praktek dan Aktivitas menulis, seperti mengarang, membuat surat, membuat karya tulis 

dsb.
13

 

 Berbagai aktivitas siswa tersebut bertujuan untuk memahami dan menguasai suatu 

pelajaran yang memerlukan aktivitas-aktivitas belajar seperti membaca, menulis, 

mengeluarkan pendapat, bertanya, diskusi, menanggapi, memecahkan soal, 

menganalisis, serta minat yang tinggi dalam belajar.Belajar membutuhkan kegiatan 

yang di sadari (suatu aktivitas dari siswa yang bersangkutan).Suasana belajar yang 

diciptakan guru harus melibatkan siswa secara aktif, misalnya mengamati, bertanya dan 

                                                             
12Muhammad Wildan Sahidillah & Prarasto Miftahurrisqi, “Whatsapp Sebagai Media Literasi Digital 

Siswa,” Varia Pendidikan,  Vol. 31 No.1, (2019) : 53,  DOI: 10.23917/varidika.v1i1.8904. 
13Fakhrurrazi, “Hakikat Pembelajaran Yang Efektif,” Jurnal At-Tafkir, Vol. 11 No. 1. (2018) : 89. 

DOI: https://doi.org/10.32505/at.v11i1.5299.  

https://doi.org/10.23917/varidika.v1i1.8904
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mempertanyakan, menjelaskan, dan sebagainya.Belajar aktif tidak dapat terjadi tanpa 

adanya partisipasi peserta didik. Terdapat berbagai cara untuk membuat proses 

pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dan mengasah ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Proses pembelajaran aktif dalam  memperoleh informasi, 

keterampilan, dan sikap akan terjadi melalui suatu proses pencarian dari diri siswa. Para 

siswa hendaknya lebih dikondisikan berada dalam suatu bentuk pencarian daripada 

sebuah bentuk reaktif.
14

 Dengan demikian dapat dipahami apabila proses pembelajaran 

yang baik maka aktivitas belajar siswapun baik, begitupun sebaliknya apabila proses 

pembelajaran yang kurang baik maka aktivitas 
15

belajar siswa pun kurang baik. 

 Dengan demikian dapat dipahami apabila aktivitas belajar secara daring yang 

dilakukan oleh MIN 5 Bandar Lampung masih kurang baik. Hal tersebut dibuktikan 

dengan berbagai aktivitas yang mereka lakukan selama proses pembelajaran daring 

berlangsung. Pentingnya aktivitas dalam proses pembelajaran merupakan rangkaian 

kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, berpikir, membaca, 

dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang hasil belajar. Belajar hanya 

mungkin terjadi apabila siswa aktif mengalaminya sendiri. Dengan adanya sistem 

pembelajaran secara daring dan melalui media whatsapp ditemukan bahwa masih 

banyak aktivitas belajar siswa yang tidak sesuai dan pihak sekolah akan terus dituntut 

untuk mencapai tujuan yang sama ketika pembelajaran dilakukan secara daring. 

 Pentingnya aktivitas dalam proses pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan 

yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, berpikir, membaca, dan 

segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang hasil belajar. Belajar hanya 

mungkin terjadi apabila siswa aktif mengalaminya sendiri. Dengan adanya sistem 

pembelajaran secara daring dan melalui media whatsapp maka aktivitas belajar dituntut 

untuk mencapai tujuan yang sama ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menganggap perlu dilakukanya 

penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBELAJARAN DARING  

MENGGUNAKAN APLIKASI WHATSAPP TERHADAP AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA KELAS V MIN 5 BANDAR LAMPUNG”. Alasan peneliti 

memilih untuk mengambil siswa kelas V karena beberapa sebab, diantaranya adalah 

bahwa kelas V sudah lebih memahami cara penggunaan android dan juga internet, 

kemudian 90% sudah memiliki android pribadi, kemudian mereka sedang dihadapkan 

dengan kondisi seperti ini menjadikan kegiatan belajar mengajar pun berubah. 

Kemudian dari beberapa sebab tersebut bagaimana kaitannya dengan prestasi belajar 

mereka. 

 

                                                             
14Vina Rahmayanti, “Pengaruh Minat Belajar Siswa Dan Persepsi Atas Upaya Guru Dalam 

Memotivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Indonesia Siswa SMP Di Depok,” Jurnal SAP Vol.1, 
no.2, (2018), 207, DOI: http://dx.doi.org/10.30998/sap.v1i2.1027. 

 

http://dx.doi.org/10.30998/sap.v1i2.1027
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C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

a. Masih banyaknya keluhan dari peserta didik ketika pembelajaran daring 

berlangsung. 

b. Masih banyaknya peserta didik yang kurang berpartisipasi dan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Masih banyaknya siswa yang bingung terhadap aktivitas secara daring. 

2. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari permasalahan dan fokus dalam penelitian yang dituju, maka 

dapat dibatasi sebagai berikut : 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada  

a. Pembelajaran daring menggunakan aplikasi whatsapp disini dibatasi sebagai 

variable independen (yang mempengaruhi). 

b. Aktivitas belajar siswa disini dibatasi sebagai variable dependen (yang 

dipengaruhi). 

c. Subjek penelitian disini ialah peserta didik MIN 5 Bandar Lampung dan sempel 

diambil secara acak sebanyak 3 kelas untuk mewakili kondisi kelas disetiap 

tingkatan kelas dalam pembelajaran daring menggunakan aplikasi whatsapp. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dan yang telah di 

paparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan 

yaitu: “Apakah Terdapat Pengaruh Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi 

Whatsapp Terhadap Aktivitas Belajar Siswa di MIN 5 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut maka tujuan 

penelitian yang dikehendaki adalah sebagai berikut yaitu untuk mengetahui Pengaruh 

Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi Whatsapp Terhadap Aktivitas Belajar 

Siswa di MIN 5 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu 

peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar pada proses pembelajaran 

daring. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, penelitian ini apat memacu peserta didik agar lebih aktif dan 

termotivasi dalam pembelajaran daring, serta memenuhi kompetensi lulusan 

yang lebih berkarakter sesuai dengan tujuan Pendidikan Indonesia. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan keterampilan guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran Daring. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memenuhi tugas akhir 

sebagai salah satu syarat kelulusan strata 1 sekaligus sebagai bekal 

profesionalitasnya kelak. 

d. Bagi sekolah, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 

perbaikan kegiatan pembelajaran Daring yang lebih inovatif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MIN 5 Bandar Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian yang Relevan 

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa orang yang telah melakukan 

penelitian dengan judul yang relevan dengan penulis.Namun, ada beberapa orang yang 

telah melakukan penelitian dengan judul yang relevan dengan penulis, akan tetapi ada 

beberapa perbedaan dalam objek, tempat dan variable penelitiannya. 

Pertama, penelitian oleh Sulistyaning Kartika & Hendrik Pratama dengan judul, 

“Pengaruh Penggunaan Whatsapp Messenger sebagai Mobile Learning Terintegrasi 

Metode Group Investigation terhadap Kemampuan Berpikir Kritis” pada tahun 

2017.
16

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kuesioner.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa. Peneliti menggunakan t-test untuk membandingkan kelompok 

kontrol dan eksperimen yang ditinjau dari aspek kemampuan berpikir kritis pada tingkat 

alpha 0,05. Hasil pada aspek kemampuan berpikir kritis pada kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol.Desain pembelajaran yang dirancang meliputi 

tahap start, grouping, planning, presenting, organizing, investigating, evaluating, 

ending. Proses investigasi dalam kelompok melatih peserta didik untuk berpikir kritis. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaning Kartika & Hendrik dengan 

penelitian penulis adalah variabel yang dipakai adalah penggunaan media whatsapp dan 

                                                             
16Sulistyaning Kartika & Hendrik Pratama dengan judul, “Pengaruh Penggunaan Whatsapp 

Messenger sebagai Mobile Learning Terintegrasi Metode Group Investigation terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis”, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Vol.2 No.2, (2017): 33-38, DOI: 

http://doi.org/10.25273/jupiter.v2i2.1797. 

http://doi.org/10.25273/jupiter.v2i2.1797
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sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan perbedaanya ialah 

peneliti melihat apakah ada pengaruh media whatsapp terhadap aktivitas belajar siswa 

sedangka Sulistyaning Kartika & Hendrik melihat pengaruh Penggunaan Whatsapp 

Messenger sebagai Mobile Learning Terintegrasi Metode Group Investigation terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahroh, 2021 dengan judul 

skripsi “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Whatsapp Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kelas IV SDN Pakong 1 Pamekasan Di Masa Pandemi Covid-19” dari IAIN 

Madura. Hasil dari penelitian ini bahwa Penggunaan sosial media whatsapp 

berpengaruh terhadap Motivasi belajar siswa. Hasil uji koefisien korelasi yaitu nilai 

pearson correlation sebesar 0,463 yang berarti tingkat korealsi antara kedua variable 

adalah kuat. Hasil Uji Koefisien Determinasi yaitu, besarnya adjusted R square adalah 

0,21, hal ini berarti pemanfaatan media social whatsapp memiliki pengaruh sebesar 

21% terhadapmotivasi belajar. Sedangkan sisanya (100%-21% = 79%) dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fatimuz Zahroh dengan penelitian 

penulis adalah variabel yang dipakai adalah penggunaan media whatsapp dan sama-

sama menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan perbedaanya ialah peneliti 

melihat apakah ada pengaruh media whatsapp terhadap aktivitas belajar siswa 

sedangkan nur lias pengestika melihat apakah ada pengaruh pemanfatan media social 

whatsapp terhadapmotivasi belajar siswa.
17

 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ailany N.I Girsang , Nancy Angelia Purba, 

Yunita Sari dan Cenia Cantri Purba, 2021 dengan judul skripsi “Pengaruh Penggunaan 

Media Aplikasi Whatsapp Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Masa Pendemi Covid-19 

Kelas IV SDN 098145 ” dari Universitas HKBP Nommensen Pematang siantar. Hasil 

dari penelitian ini bahwa Penggunaan sosial media whatsapp berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Hasil uji koefisien korelasi yaitu nilai pearson correlation sebesar 0,463 

yang berarti tingkat korealsi antara kedua variable adalah kuat. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi yaitu, besarnya adjusted R square adalah 0,20, hal ini berarti pemanfaatan 

media social whatsapp memiliki pengaruh sebesar 20% terhadap hasil belajar. 

Sedangkan sisanya (100%-20% = 80%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ailany N.I Girsang , Nancy Angelia 

Purba, Yunita Sari dan Cenia Cantri Purba dengan penelitian penulis adalah variabel 

yang dipakai adalah penggunaan media whatsapp dan sama-sama menggunakan metode 

                                                             
17 Zahroh, F. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Whatsapp terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 

IV SDN Pakong 1 Pamekasan di Masa Pandemi Covid-19”, Edukasi Tematik: Jurnal Pendidikan Sekolah 

Dasar, Vol 2 No. 1, Retrieved from https://ejurnal.unisap.ac.id/index.php/edukasitematik/article/view/92 
(2021) 12-21. 
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penelitian kuantitatif sedangkan perbedaanya ialah peneliti melihat apakah ada 

pengaruh media whatsapp terhadap aktivitas belajar siswa sedangkan nur lias pengestika 

melihat apakah ada pengaruh pemanfatan media social whatsapp terhadap hasil belajar 

siswa.
18

 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Silfi Auliyanti, 2016 dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan E-Learning Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Virus”. Hasil dari penelitian ini bahwa Penggunaan E-Learning berpengaruh 

terhadap aktivitas belajar siswa. peningkatan untuk semua aspek dengan rata-rata 

aktivitas berkriteria tinggi (80,63%), Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 

dengan rata-rata N-gain 75,75. Sejalan dengan hal itu, sebagian besar siswa (96,67%) 

memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan e-learning. Dengan demikian, 

penggunaan e-learning berpengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Silfi Auliyanti dengan penelitian penulis 

adalah variabel yang dipakai adalah penggunaan sistem pembelajaran Daring atau E- 

Learnin, berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa, dan juga menggunakan metode 

penelitian kuantitatif sedangkan perbedaanya ialah peneliti melihat apakah ada 

pengaruh media whatsapp terhadap aktivitas belajar siswa sedangkan Silfi Auliyanti  

melihat apakah ada pengaruh penggunaan e-learning terhadap aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Mela Marlena, 2021 dengan judul skripsi 

“Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPS Di SMP Negeri 22 Kota Bengkulu ” dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
19

 

Hasil dari penelitian ini bahwa Pembelajaran daring berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar siswa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran 

daring terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 22 Kota 

Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier sederhana Y= 64,71 + 0,42 

X dan keeratan hubungan variabel X (pembelajaran daring) terhadap variabel Y 

(aktivitas belajar siswa) yaitu sebesar 0,83 sehingga termasuk dalam tingkat hubungan 

                                                             
18Girsang, Lailany NI, et al. "Pengaruh Penggunaan Media Aplikasi Whatsapp Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Di Masa Pendemi Covid-19 Kelas IV SDN 098145." Prosiding Seminar Nasional. Vol. 1. 

No. 1. (2021). 
19

Marlena, Mela, “Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS di SMP Negeri 22 Kota Bengkulu”,  (Doctoral dissertation : IAIN Bengkulu), 2021. 
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yang kuat. Serta Kontribusi (sumbangan) yang ada pada variabel X terhadap variabel Y 

sebesar 68,89% sedangkan 31,11% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mela Marlena dengan penelitian penulis 

adalah variabel yang dipakai adalah pembelajaran daring dan sama-sama menggunakan 

metode penelitian kuantitatif sedangkan perbedaanya ialah peneliti tidak memfokuskan 

pada penggunaan aplikasi whatsapp terhadap hasil belajar siswa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini akan dikemukakan lima dan 

setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Sebelum membahas inti permasalahan skripsi 

ini akan dikemukakan terlebih dahulu beberapa halaman formalitas. Adapun isi dari bab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. BAB I: Merupakan yang secara umum menjelaskan tentang penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II: Dalam bab ini berisi beberapa landasan teoritis yang diperoleh dari 

berbagai referensi, deskripsi teori tentang pembelajaran daring, aplikasi 

whatsapp, aktivitas belajar. 

3. BAB III: Merupakan bagian tentang rencana penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sempel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variable, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilits data, uji prasarat 

analisis, uji hipotesis. 

4. BAB IV: Bab ini menjelaskan deskripsi karakteristik data pada masing-masing 

variabel dan tentang hasil pengujian hipotesis. Bab ini juga menjelaskan tentang 

pembahasan yang dijelaskan adalah temuan-temuan penelitian yang telah 

dikemukakan pada hasil penelitian. 

5. BAB V: Merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi yang meliputi 

kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan pembahasan masalah dalam 

skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Pembelajaran Daring 

a. Pengertian Belajar 

Eenest R Hilgard dalam bukunya yang berjudul Theories of Learning yang 

dikutip Pasaribu dan Simanjuntak (1983: 59), mengatakan bahwa learning is the 

process by wich an activity organites or is changed through respondeing to a 

situation, provided the changes can not be attributed to growth or the temporary 

state of the organism as in fatique or under drugs. Dalam bahasa Indonesia 

dikatakan sebagai berikut: 

“Belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, 

perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh 

pertumbuhan atau keadaan sementara seseorang seperti kelelahan atau disebabkan 

obat-obatan. Maksudnya, perubahan kegiatan itu mencakup pengetahuan, 

kecakapan, tingkah laku.”
20

 

Menurut Pavlov, belajar dapat diartikan sebagai respons terhadap stimulus. 

Stimulus itu seperti tingkah laku yang tampak dari luar, yang terjadi sebagai reaksi 

terhadap stimulus yang berupa perubahan benda dan kejadian yang ada 

dilingkungan sekitar.Menurut Gegne dkk, belajar adalah penerimaan, pemrosesan, 

dan penyimpanan informasi didalam otak serta pengorekan kembali bila respons 

untuk menanggapi informasi perlu dijalankan. Informasi yang diproses itu adalah 

benda-benda dan kejadian-kejadian yang teramati oleh indra, sedangkan respons 

pada umumnya berbentuk tingkah laku luar yang diamati. Piaget berpendapat 

bahwa belajar adalah proses perubahan dan perkembangan struktur kognitif sebagai 

akibat dari proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan.
21

 

Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari 

atau disengaja.Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan 

aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya.Dengan 

demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila 

intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi.Sebaliknya

                                                             
20Esti Ismawati dan Faraz Umaya, Belajar Bahasa dikelas Awal, 3 ed, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2017), 1. 
21Pudyo Susanto, Belajar Tuntas (Filosofi, Konsep, dan Implementasi), 1 ed. (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2018), 20. 
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meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmaniah dan 

mentalnya rendah berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami 

bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. 

Tokoh psikologi belajar memiliki persepsi dan penekanan tersendiri tentang 

hakikat belajar dan proses ke arah perubahan sebagai hasil belajar. Berikut ini 

adalah beberapa kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang 

belajar: 
22

 

1) Kognitivisme, merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai 

pembahasan juga sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini 

tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang 

situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang 

bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. 

 

2) Behaviorisme, teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman 

tertentu kepadanya. Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu 

tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran 

karena tidak dapat dilihat. 

 

3) Teori Belajar Psikologi Sosial, menurut teori ini proses belajar bukanlah 

proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui 

interaksi. 

 

4) Teori Belajar Gagne, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara 

behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara 

alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertantu. Yaitu kondisi 

internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah 

dipelajari, kemudian kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang 

secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses 

belajar. 

 

5) Teori Fitrah, pada dasarnya peserta didik lahir telah membawa bakat dan 

potensi-potensi yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Potensi-

potensi tersebut pada hakikatnya yang akan dapat berkembang dalam diri 

                                                             
22

Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar dan Pembelajaran”, Fitrah: Jurnal Kajian 

Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 3 No. 2 (2017): 335-337, https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945.  

https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945
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seorang anak. 5 Artinya adalah, teori fitrah dalam pendidikan Islam 

memandang seorang anak akan dapat mengembangkan potensipotensi baik 

yang telah dibawanya sejak lahir melalui pendidikan/ belajar. Dalam Alquran 

Allah berfirman: 

 

 ِ
ِ الَّتِۡی فَطََش الىَّاَس َعلَۡيہَا ؕ ََل تَۡبِذۡيَل لَِخۡلِق ّللّا 

ۡيِه َحىِۡيفًا ؕ فِۡطَشَت ّللّا  ۡجہََک لِلذِّ ََ  ؕ فَاَقِۡم 

ِکهَّ اَۡکثََش الىَّاِس ََل يَۡعلَُمۡونَ  ََ ل  ۡيُه اۡلقَيُِّمۙ  لَِک الذِّ  ر 

 

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); 

(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia 

menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan 

Allah.(Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui”. (Q. S Ar- Ruum 30:30) 

 

 Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan agama 

diturunkan Allah kepada manusia adalah agar dapat mengarungi hidup dan 

penghidupannya di bumi ini sesuai dengan fitrah aslinya. Implikasi 

paedagogisnya adalah bahwa pendidikan mengemban tugas untuk 

mengupayakan agar kecenderungan-kecenderungan religious, intelegensi, 

sosio-kultural dan pemenuhan kebutuhan biologisnya benar- benar terarah 

sesuai dengan tujuan penciptaanya, sehingga senantiasa relevan dengan fitrah 

aslinya yang cinta pada kebaikan dan kebenaran.
23

 

 

Dari uraian di atas, terkait dengan teori behaviorisme, kognitivisme, teori 

belajar psiko sosial, teori gagne serta yang terakhir adalah teori fitrah yang sesuai 

dengan pendidikan Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman, yang pada mulanya 

seorang anak tidak dibekali dengan potensi fitrah, kemudian dengan terjadinya 

proses belajar maka seorang anak beubah tingkah laku dan pemahamannya 

semakin betambah. 

 

b. Prinsip Belajar 

Prinsip belajar adalah konsepkonsep yang harus diterapkan di dalam proses 

belajar mengajar. Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 

apabila ia dapat menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

                                                             
23Ibid., 335. 
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orang belajar. Dengan kata lain, supaya dapat mengontrol sendiri apakah tugas-

tugas mengajar yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip belajar, 

maka guru perlu memahami prinisp-prinsip belajar itu. Pentingnya guru memahami 

prinsip dari teori belajar mempunyai alasan yaitu teori belajar ini membantu guru 

untuk memahami proses belajar yang terjadi di dalam diri siswa. 

Ada berbagai prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli psikologi 

pendidikan. Bahwa belajar akan terjadi dan diikuti dengan keadaan memuaskan, 

jika hal itu diperkuat oleh hal-hal berikut: 
24

 

1) Spread of effect yaitu emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak 

terbatas kepada sumber utama pemberi kepuasan tetapi kepuasan 

mendapat pengetahuan baru. 

2) Law of exercice yaitu hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat 

dengan latihan dan penguasaan. 

3) Law of primacy yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama 

akan sulit digoyahkan. 

 

c. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar 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 lambah 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, jika hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran 

adalah “pengaturan”.
25

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tantang 

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik 

dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan 

belajar. Pendidik harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan tingkatan peserta didik 

yang diajari, mata pelajaran yang diampu, dan ketentuan yang intruksional 

                                                             
24Laili Arfani, “Mengurai Hakikat Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran”, Pelita Bangsa Pelestari 

Pancasila, 2018, Vol. 11 No. 2 (2018): 89-90, 

https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/5160.  
25Pane Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, 337. 

https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/5160
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lainya.Disamping itu pendidik harus menguasai sumber belajar dan media 

pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran.
26

 

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi, 

yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari pihak pendidik 

(guru) dan kegiatan belajar secara paedagogis pada diri peserta didik, berproses 

secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.Pembelajaran 

tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu.Dalam 

pembelajaran, pendidik menfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Dengan adanya interaksi tersebut maka akan menghasilkan proses pembelajaran 

yang efektif sebagaimana yang telah diharapkan.
27

 

Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan 

tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan 

sebagai produk interaksi berkelanjtan antara pengembangan dan pengalaman 

hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya 

(mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud 

agar tujuannya dapat tercapai. Dari uraiannya tersebut, maka terlihat jelas bahwa 

pembelajaran itu adalah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik, diantara 

keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah 

ditetapkan.
28

 

Menurut Sagala, Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asa 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedagkan belajar oleh peserta didik.
29

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh dua 

orang pelaku, yaitu guru dan siswa.Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku 

siswa adalah belajar.Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut tidak terlepas 

dari bahan pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah 

kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat 

belajar dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua 

kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah 

laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan tindakan 

penyempaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Oleh karena itu, makna 

                                                             
26Pohan Albert Efendi, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis pendekatan Ilmiah, 1 ed (Grobogan : 

CV Sarnu Untung 2020), 1-2. 
27Pane Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, 338. 
28Ibid. 
29Pohan Albert Efendi, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis pendekatan Ilmiah, 2. 
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pembelajaran merupakan tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah 

tindakan internal dari pembelajaran. 

 

d. Komponen-komponen Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem, karena pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membelajarkan 

siswa.Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung 

komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan 

berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi, dimana guru harus 

memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan 

yang ingin direncanakan.
30

 

Berikut ini adalah uraian dari komponen-komponen dalam pembelajaran:
31

 

1) Guru dan Siswa  

Di dalam UU. RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional, Bab IV Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik merupakan 

tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama pada pendidik di Perguruan Tinggi. 

Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan 

sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Seorang guru 

haruslah memiliki kemampuan dalam mengajar, membimbing dan membina 

peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan keputusan Menpan No. 26/MENPAN/1989, tanggal 2 Mei 

1989 dijelaskan, bahwa guru terlibat langsung dalam proses pendidikan. Oleh 

karena itu guru memegang peranan yang sangat menentukan bagi tujuan 

pendidikan. Guru haruslah meningkatkan kemampuan profesinya agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Pada kenyataan di lapangan, banyak 

dijumpai masalah berikut:  

a) Penampilan (performance) guru di depan kelas dalam KBM belum 

memuaskan, padahal kualifikasi keguruannya beragam. 

b) Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK) 

mulai menuntut adanya penyesuaian dari guru untuk mengembangkan 

pendidikan di sekolah. 

                                                             
30Pane Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, 339-345. 
31Ibid,340-350. 
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Dari kenyataan di lapangan tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang 

guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan 

strategi pembelajaran.Strategi pembelajaran tidak dapat diaplikasikan tanpa 

adanya guru.Keberhasilan suatu penerapan strategi pembelajaran sangat 

tergantung dengan guru dalam menggunakan metode, teknik dan taktik 

pembelajaran. Seorang guru yang memberikan materi pelajaran dengan hanya 

sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berdeda dengan seorang guru 

yang menganggap mengajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta 

didik.  

Sama halnya dengan guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa yang memiliki latar belakang 

berbeda-beda. Terdapat siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan 

rendah.Perbedaan tersebut tentunya memerlukan perlakuan yang berbeda. 

Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas juga merupakan aspek lain yang 

mempengaruhi proses pembelajaran.19 Oleh sebab itu, peran siswa juga 

sangat mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran, begitupun sebaliknya.  

Dja’far Siddik mengungkapkan persoalan yang sering terjadi antara 

guru dengan siswa adalah konsep pendidikan yang memposisikan para guru 

atau pedidik yang dikelompokkan pada proses pembelajaran yang terpusat 

pada guru (teacher centered) atau terpusat pada siswa (student centered). 

Dalam pendidikan Islam, istilah fitrah manusia terdapat pada seluruh aspek 

rohaniah dan jasmaniah manusia, baik berupa sifat dasar moral atau bakat 

keterampilan yang dimiliki. Menurut pandangan Islam, kecenderungan dan 

bakat yang dimiliki siswa akan dapat dilakukan apabila siswa tersebut 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Maka, tidak semua yang ingin 

diketahui oleh siswa dapat diperoleh dengan sendirinya tanpa bantuan guru. 

Siswa dan guru, masing-masing mempunyai kedaulatan yang sama dalam hal 

bekerja sama dalam proses pembelajaran. Konsep seperti inilah yang 

menjadikan hadirnya dua pilihan, terpusat pada guru (teacher centered) 

ataukah terpusat pada siswa (student centered). Jika dilihat dari posisi guru 

yang menjadi pelaku aktif, maka pastilah memberikan peluang bagi 

terlaksanakannya proses pembelajaran yang terpusat pada guru. Sebaliknya, 

jika dilihat dari posisi siswa yang juga pelaku aktif, maka dapat juga diberi 

peluang untuk melaksanakan proses pembelajaran yang terpusat pada siswa. 
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2) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan 

sasaraan yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan 

pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran 

akan lebih terarah. Tujuan dalam pembelajaran yang telah dirumuskan 

hendaknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu, sarana prasarana dan 

kesiapan peserta didik.Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh kegiatan 

guru dan peserta didik harus diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah 

diharapkan. 

Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen 

pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 

pemilihan metode, alat, sumber dan alat evaluasi. Oleh Karena itu, maka 

seorang guru tidak dapat mengabaikan masalah perumusan tujuan 

pembelajaran apabila hendak memprogramkan pengajarannya 

Jika dilihat dari sisi ruang lingkupnya, tujuan pembelajaran dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:  

a) Tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari 

materi pelajaran yang akan disampaikan. 

b) Tujuan Pembelajaran Umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah 

tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan 

dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Tujuan khusus yang 

dirumuskan oleh seorang guru harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:  

a) Secara spesifik menyatakan perilaku yang akan dicapai 

b) Membatasi dalam keadaan mana pengetahuan perilaku diharapkan 

dapat terjadi (kondisi perubahan perilaku)  

Secara spesifik menyatakan criteria perubahan perilaku dalam arti 

menggambarkan stanndar minimal perilaku yang dapat diterima sebagai hasil 

yang dicapai. 

 

3) Materi pembelajaran  

Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam 

proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran proses belajar 

mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti 

memiliki dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa. Materi pelajaran merupakan satu sumber belajar bagi siswa.Materi yang 
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disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk 

tujuan pembelajaran.Suharsimi Arikunto memandang bahwa materi pelajaran 

merupakan unsure inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena 

bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Maka, 

seorang guru ataupun pengembang kurikulum seharusnya tidak boleh lupa 

harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera yang 

berhubungan dengan kebutuhan siswa pada usia tertentu dan dalam 

lingkungan tertentu pula. 

Pada umumnya, aktivitas siswa akan berkurang jika materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru tidak menarik perhatiannya disebabkan cara 

mengajar yang mengabaikan prinsip-prinsip mengajar. Sering sekali guru 

merasa telah menguasai materi pelajaran dengan menggunakan bahasa yang 

tidak sesuai dengan perkembangan bahkan jiwa siswa, dengan begitu maka 

guru akan mengalami kegagalan dalam menyampaikan materi dan sebaliknya 

pula, siswa akan mengalami kegagalan dalam menerima pelajaran. 

Materi pembelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu 

siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada 

hakikatnya, jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media dan cara 

evaluasi yang berbeda-beda. Ruang lingkup dan kedalaman materi 

pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar sesuai dengan tingkat 

kompetensinya.Urutan materi pembelajaran perlu diperhatikan agar 

pembelajaran menjadi terarah. Adapun cara mengajarkan/ menyampaikan 

materi pembelajaran juga perlu dipilih secara tepat agar tidak salah 

mengajarkannya.  

Karena itu, lebih baik menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan 

perkembangan siswa. Dengan demikian, materi pembelajaran merupakan 

komponen yang tidak bias diabaikan dalam pembelajaran, sebab materi adalah 

inti dari proses belajar mengajar yang disampaikan kepada siswa.  

 

4) Metode Pembelajaran  

Metode Pembelajaran Menurut J.R David dalam Teaching Strategies for 

College Class Room yang dikutip oleh Abdul Majid, mengatakan bahwa 

pengertian metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan 

suatu strategi digunakan seperangkan metode pengajaran tertentu.Dalam 

pengertian demikian ini, maka metode pembelajaran menjadi ssalah satu 

unsure dalam strategi belajar mengajar. Metode pembelajaran digunakan oleh 
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guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru 

dan siswa terlibat selama proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru 

dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran dengan tekhnik adalah dua hal yang 

berbeda. Metode pembelajaran lebih bersifat procedural, yaitu berisi 

tahapantahapan tertentu, sedangkan tekhnik adalah cara yang digunakan dan 

bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode dapat sama, akan tetapi 

tekhniknya berbeda. 

Metode pembelajaran suatu cara yang digunakan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat 

diperlukan oleh guru, penggunaan metode dapat dilakukan secara bervariasi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan metode pembelajaran 

yang bervariasi akan memberikan suasana belajar yang menarik, dan tidak 

membosankan bagi peserta didik. Akan tetapi, bisa saja penggunaan metode 

yang bervariasi menjadikan kegiatan belajar tidak menguntungkan jika 

penggunaan metode variasinya tidak tepat.Oleh karena itulah, dalam 

menggunakan metode pembelajaran dibutuhkan kompetensi guru untuk 

memilih metode yang tepat.Oleh karena itulah, dalam menggunakan metode 

pembelajaran dibutuhkan kompetensi guru untuk memilih metode yang tepat. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) Tujuan yang bermacam-macam jenis 

dan fungsinya 2) Peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya 3) 

Situasi yang berbagai macam keadaannya 4) Fasilitas yang berbagai macam 

kualitas dan kuantitasnya 5) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya 

yang berbeda-beda. 

 

5) Alat pembelajaran  

Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk 

memperlancar penyelengaraan pembelajaran aga lebih efisien dan efektif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat atau media pembelajaran dapat 

berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu yang dapat 

digunakan guru sebagai perantara untuk menyajikan bahan pelajaran. 

Pada dasarnya, setiap alat pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kelemahan.Hal itu sejalan dengan fungsi dari alat tersebut dalam setiap 

penggunaannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan alat pembelajaran, 

perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:  
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a) Alat pendidikan harus cocok atau sesuai dalam mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu.  

b) Pendidik memahami dengan baik peranan alat pembelajaran yang 

digunakan serta dapat memanfaatkannya secara baik sesuai dengan 

bahan/ materi pelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.  

c) Peserta didik dapat menerima dengan baik penggunaan alat pembelajaran 

sesuai dengan kondisi dan latar belakang usianya, dan bakat-bakatnya. 

d) Alat pembelajaran haruslah memberikan dampak atau hasil yang baik 

serta tidak menimbulkan dampak negative terhadap perkembangan 

akhlak agamanya, maupun terhadap perkembangan fisik dan 

psikologisnya.  

 

Penggunaan media dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan 

kondisi yang sedang berlangsung.Media atau alat pembelajaran yang 

digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan, dengan adanya media 

atau alat pembelajaran ini sudah seharusnya dapat memudahkan guru dalam 

menyampaikan pembelajaran sehingga tujuan dari materi yang disampaikan 

dapat dicapai oleh siswa. 

 

6) Evaluasi  

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. 

Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas 

kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi 

dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam 

pembelajaran. Dja’far Siddik mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi adalah:  

a) Intensif untuk meningkatkan peserta didik belajar. 

b) Umpan balik bagi peserta didik. 

c) Umpan balik bagi pendidik. 

d) Informasi bagi orangtua/ wali. 

e) Informasi untuk lembaga.  

 

Dengan adanya evaluasi dalam pembelajaran, sehingga guru akan 

mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. 

Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada evaluasi, maka guru, siswa, 

orangtua/ wali siswa, serta lembaga tidak akan mengetahui hasil yang 
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diperoleh dari pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi sangatlah penting 

dalam proses belajar mengajar.
32

 

 

e. Pengertian Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring sangat dikenal dikalangan masyarakat dan akademik 

dengan istilah pembelajaran online (online learning). Istilah lain yang sangat 

umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (learning distance). Pembelajaran 

daring merupakan pembelajaran yang berlangsung didalam jaringan dimana 

pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Menurut Isman 

(2016) pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses 

pembelajaran. 

Sedangkan menurut Meidawati, dkk (2019) pembelajaran daring learning 

sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh 

sekolah yang peserta didik dan instrukturnya (guru) berada dilokasi terpisah 

sehingga memerlukan sistem telekomusikasi interaktif untuk menghubungkan 

keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan didalamnya. Pembelajaran 

daring dapat dilakukan dari mana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat 

pendukung yang digunakan.
33

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang berlangsung didalam jaringan dimana pengajar dan 

yang diajar tidak bertatap muka secara langsung serta dapat dilakukan dari mana 

dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan 

seperti gaway ataupun komputer. 

 

f. Manfaat Pembelajaran Daring 

Menurut Meidawati, dkk (2019) manfaat pembelajaran daring learning dapat 

membangun komunikasi dan diskusi yang sangan efisien antara guru dengan 

murid, kedua siswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara siswa yang satu 

dengan yang lainya tanpa melalui guru, ketiga dapat memudahkan interaksi anatar 

siswa dan guru, dengan orangtua, keempat sarana yang tepat untuk ujian maupun 

kuis, kelima guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada siswa berupa 

gambar dan video, selain itu murid juga dapat mengunduh bahan ajar tersebut, 

keenam dapat memudahkan guru membuat soal dimana saja dan kapan saja tanpa 

batas waktu. 
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Menurut Ghiaradini (2011) pembelajaran daring juga memberikan metode 

pembelajaran yang efektif, seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, 

menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi 

pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang menggunakan simulasi dan 

permainan.
34

 

 

g. Prinsip Pembelajaran Daring 

Prinsip pembelajaran daring adalah terselenggaranya pembelajaran yang 

bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada interaksi dan kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran bukan terpaku pada pemberian tugas-tugas belajar 

kepada siswa. Tenaga pengajar dan yang diajar harus tersambung dalam proses 

pembelajaran daring. 

Menurut munawar (2013) didalam Padjar, dkk (2019) perancangan system 

pembelajaran daring harus mengacu pada 3 prinsip harus dipenuhi yaitu: 

1) Sistem pembelajaran harus sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. 

2) System pembelajaran harus dibuat personal sehingga pemakai system 

tidak saling tergantung. 

3) Sistem harus cepat dalam proses pencarian materi atau menjawab soal 

dari hasil perancangan system yang dikembangkan.
35

 

 

h. Kelebihan-kelebihan Pembelajaran Daring 

Dalam pembelajran dari memiliki kelebihan, Adapun kelebihan-kelebihan 

dalam pembelajaran Daring yakni antara lain sebagai berikut : 

1) Pembelajaran daring itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka 

sebetulnya waktu yang dipergunakan pun akan lebih leluasa.  

2) Pembelajaran yang bersifat mandiri dan interaktivitas tinggi, sehingga 

mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak 

pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi yang 

semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan juga 

memberikan kemudahan dalam menyampaikan berbagai materi, 

memperbaharui isi, mengunduh, dan para siswa juga bisa mengirim email 

kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai 

ruang chat, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung. 

3) Meningkatkan kadar interaksi antara peserta didik dengan pendidik, 

pembelajaran dapat dilakukan dimana dan kapan saja (time and place 
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flexibility), menjangkau peserta didik dalam cangkupan yang luas, dan 

mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran.  

4) Pembelajaran daring ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak 

tertentu yang ikut terlibat dalam prosesnya, dan pihak secara langsung 

merasakan dampak positif dari adanya pembelajaran daring tersebut yaitu 

satuan pendidikan sebagai penyelenggara, guru sebagai 12 pengajar dan 

pengawas disekolah, siswa sebagai objek dalam pembelajaran, orang tua 

sebagai pengawas pembelajaran dirumah dan stake holder/pemangku 

kepentingan tertentu. 

 

i. Kelemahan-kelemahan Pembelajaran Daring 

Dalam pembelajaran daring pun memiliki kelemahan, Adapun kelemahan 

pembelajaran daring dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut : 

1) Bagi Kesehatan, kesehatan menjadi point penting bagi kehidupan kita, 

pembelajaran daring dengan menggunakan media gadget/laptop yang 

cukup lama akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan kita.  

2) Bagi sekolah/satuan pendidikan, Sekolah sebagai pelaksana dari 

kebijakan pembelajaran daring, tentunya akan merasakan dampak yang 

terjadi baik itu dampak positif ataupun negatif. Pembelajaran daring 

tentunya membutuhkan persiapan matang dan layak bagi sekolah. Namun 

sudah kita ketahui bahwa tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas dan 

keadaan yang bagus, bagi sekolah yang berada dipelosok tentunya hal ini 

akan sangat sulit untuk diimplementasikan karena terlalu banyak kendala 

yang dihadapi seperti tidak adanya sinyal internet, tidak punya hp, dan 

kurang layaknya fasilitas laindalam mendukung pembelajaran daring.  

3) Bagi guru/tenaga pendidik, beberapa faktor penghambat guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring yaitu : masih banyak guru yang tidak 

menguasai teknologi, guru tidak memiliki fasilitas/media pendukung, 

kesulitan dalam memberikan penilaian, keterbatasan ruang dan waktu 

dalam proses mengajar, harus membuat perencanaan baru dalam 

pengajaran, bagi guru yang memiliki anak dirumah, kerepotan karena 

harus mengajarkan anaknya, tetapi juga harus mengajar muridynya.  

4) Bagi siswa, beberapa factor penghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring bagi siswa yaitu : tidak semua siswa langsung bisa 

menggunakan IT, jaringan internet yang kurang stabil, tidak memiliki 

media, keterbatasan ekonomi, kurangnya interaksi langsung dengan guru, 
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siswa merasa terisolasi, kurangnya komunikasi aktif, mudah bosan dan 

jenuh.  

5) Bagi orang tua, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh orang tua 

siswa, pada saat pembelajaran daring di antaranya : tidak semua orang tua 

biasa membagi waktu antara pekerjaan dan pendampingan anak dirumah, 

orang tua harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk 

pemasangan jaringan internet/membeli kouta internet, kekhawatiran bagi 

ibuk yang bekerja dan tidak dapat melakukan pendampingan, Orang tua 

dituntut untuk bias menggunakan teknologi dan memiliki ilmu 

pengetahuan.
36

 

 

2. Aplikasi Whatsapp 

a. Pengertian Whatsapp 

WhatsApp atau yang sering dikenal dengan sebutan WA menjadi salah satu 

media sosial paling aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu sebanyak 83% 

pengguna internet atausekitar 124 juta pengguna tercatat menggunakan WhatsApp 

(Hadya Jayani, 2019).  

WhatsApp merupakan aplikasi yang berfungsi untuk berkirim pesan instan 

(Instans Messenger), tetapi jika ditinjau berdasarkan fungsi utamanya, WhatsApp 

mirip dengan aplikasi SMS (Short Messege Service) yang biasa digunakan di 

ponsel lama. Hanya saja, WhatsApp tidak memanfaatkan pulsa langung seperti 

pada penggunaan SMS,  melainkan menggunakan layanan internet. Selama ponsel 

masih terhubung dengan layanan internet, pengguna  dapat berkirim pesan. Tidak 

hanya itu, pengguna dapat berkirim soft files dengan ekstensi Pdf, docs, dan 

berbagai jenis dokumen lainnya. 

Kehadiran dan kemajuan media sosial khususnya WhatsApp sebagai sistem 

komunikasi yang canggih di masa ini, sehingga tenaga pendidik juga dituntut 

mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan TIK, dengan cara 

mengembangkan sendiri atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada,seperti 

WhatsApp sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan dengan cepat tanpa harus 

terpaku pada waktu pembelajaran tertentu saja, dengan tetap  memperhatikan 

berbagai faktor agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini juga ditegaskan 

oleh I Nyoman Sudana Degeng bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

tenaga pendidik dan dipertimbangkan dalam membuat berbagai jenis media 
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pembelajaran, yakni: (1) tujuan instruksional; (2) keefektifan; (3) siswa; (4) 

ketersediaan; (5) biaya pengadaan; (6) kualitas teknis (Nurseto, 2012). 

Pada aplikasi WhatsApp terdapat sebuah fitur yang memungkinkan orang 

untuk berkomunikasi secara berkelompok yakni menggunakan grup. Dengan 

adanya grup ini, bagaimana pendidik dan peserta didik tetap dapat melaksanakan 

pembelajaran.
37

 

 

b. Pembelajaran dengan Aplikasi Whatsapp 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini, mampu 

mendorong berbagai pihak untuk terus perupaya membuat pembaharuan dalam 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam pembelajaran, apalagi di era revolusi 

industri 4.0, sangat dibutukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kemampuan dan daya saing tinggi (Kemenperin, 2019). 

Sehingga dituntut adanya strategi belajar yang cepat yang dapat membawa 

perubahan pembelajaran disegala aspek perilaku kehidupan, sebagaimana 

keyakinan belajar cepat (learning revolution) yang dinyatakan Gordon Driton dan 

Jeannette Vos bahwa dunia sedang bergerak cepat melalui titik balik sejarah yang 

sangat menentukan hidup di masa revolusi yang mengubah cara hidup, 

berkomunikasi, berfikir memanfaatkan gelombang perubahan ini dengan cerdik. 

Karena itu, dibutuhkan revolusi belajar untuk mengimbangi perubahan informasi, 

agar semua orang dapat menikmati keuntungan bersama dari potensi SDM yang 

luar biasa.  

Pada dasarnya, secara alami manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

serta kemampuan membuat suatu keputusan, bahkan mencapai prestasi sesuai 

kemampuan masing-masing. Akan tetapi, semua itu akan berproses secara alami 

dan baik apabila didukung lingkungan disekitar. Penggunaan Perkembangan 

teknologi seluler seperti ponsel cerdas dan tablet menawarkan kesempatan belajar 

bersama dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Grup WhatsApp 

dipilih sebagai salah satu media pembelajaran, karena ditinjau dari sisi jumlah 

pengguna, fungsi dan cara penggunaannya, dimana pendidik dapat berbagi 

(sharing) materi pelajaran atau tugas dalam bentuk gambar, pdf, ppt, doc, xls, 

audio, video secara langsung dan meminta tanggapan (jawaban) dari peserta grup 

(peserta didik). WhatsApp juga merupakan aplikasi yang baik untuk pembelajaran 

berbasis ponsel pintar, seperti untuk menyelesaikan tugas-tugas dari pendidik. 

                                                             
 37I Made Pustikayasa,” Grup WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran(WhatsApp Group As 

Learning Media)”, Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu, Vol. 10 No. 

2 (2019) : 55,  DOI: https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v10i2.281  

https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v10i2.281
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Sehubungan dengan penyelesaian tugas aplikasi seluler seperti WhatsApp ini lebih 

disukai daripada diskusi di kelas. Karena melalui grup, apa pun yang diposting oleh 

pendidik atau peserta didik akan langsung dapat diakses oleh peserta grup yang 

sedang online. Artinya, kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi grup 

WhatsApp membawa manfaat bagi prestasi dan sikap peserta didik terhadap 

pembelajaran dan pendidikan secara mobile.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranajaya dan Hendra Wicaksono 

(2017)
38

 tentang pemanfaatan WhatsApp dikalangan pelajar juga menujukkan 

bahwa 57% responden menyatakan dalam proses belajar dengan aplikasi WhatsApp 

sangat bermanfaat, walaupun dalam pernyataannya penggunaan WhatsApp tidak 

sepenuhnya mempengaruhi nilai belajar. Demikian juga Utomo (2018) menyatakan 

pada memanfaatkan aplikasi WhatsApp dalam penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah bahwa berdampak positif atau berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Penggunaan grup WhatsApp ini membuat peserta didik menjadi mudah dalam 

mendistribusikan makalah atau menerima materi serta dapat berdiskusi kelompok 

di luar jam pelajaran.  

Selain kolaburasi pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran melalui 

grup, WhatsApp juga dapat dimanfaatkan untuk memberi motivasi kepada peserta 

didik. Sebagaimana Legg dan Wilson menyimpulkan bahwa sapaan dari seorang 

dosen kepada mahasiswanya setiap pagi melalui email, pesan SMS, atau media 

sosial terbukti meningkakan motivasi belajar peserta didik. Dari berbagai hasil 

penelitian dapat ditentukan bahwa aplikasi WhatsApp memiliki dampak positif 

pada kesuksesan pembelajaran dan penggunaannya disambut secara substansial. 

Teknologi WhatsApp sangat baik digunakan dalam pembelajaran karena memiliki 

potensi teknologi pendidikan alami dan kualitas untuk berkontribusi pada 

pendidikan sebagai teknologi yang mendukung pembelajaran.
39

 

Berdasarkan pengelompokan media pembelajaran oleh Rowntree kelompok 

media yang dapat diadaptasi dengan media WhatsApp adalah media dictorial. 

Media ini dianggap memiliki banyak keuntungan karena hampir semua bentuk 

benda, ukuran, mahluk dan peristiwa dapat disajikan, karena penyajiannya terdiri 

berbagai bentuk variasi gambar dan diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau 

tidak bergerak, dibuat diatas kertas yang didigitalisasi atau jadikan gambar 

bergerak, bersuara dan disajikan dalam sebuah video, rekaman suara dan dokumen 

                                                             
 38Pranajaya, P., & Wicaksono, H. “Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (Wa) Di Kalangan Pelajar: 

Studi Kasus Di Mts Al Muddatsiriyah Dan Mts Jakarta Pusat”, Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan 

Rekayasa Dan Sosial, Vol. 14 No. 1 (2018): 59-67, DOI: http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v14i1.1155 

 39I Made Pustikayasa,” Grup WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran(WhatsApp Group As 
Learning Media), 58-60. 

http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v14i1.1155
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lainnya yang didukung oleh WhatsApp. WhatsApp sangat layak dimanfaatkan 

sebagai salah satu media dalam proses belajar mengajar, karena dapat 

mempermudah pembelajaran, membangkitkan motivasi, dapat meningkatkan 

keingintahuan dan sebagai sumber belajar mandiri. Menggunakan WhatsApp juga 

dapat memperoleh peluang belajar baru, menumbuhkan komunikasi yang efektif, 

memungkinkan umpan balik yang relevan, menawarkan peluang pembelajaran 

formal dan informal, dan mendukung pembelajaran kolaboratif. 

 

c. Kelebihan-kelebihan pada Whatsapp 

Adapun kelebihan-kelebihan pada WhatsApp sebagai media pembelajaran 

yaitu: 

1) Tidak harus login terlebih dahulu untuk mengakses WhatsApp jika 

nomor ponsel sudah terdaftar. 

2) Langsung terhubung dengan kontak pengguna WhatsApp lainnya. 

3) Pengguna dapat bertukar kontak dengan pengguna lainnya. 

4) Dapat membagikan lokasi terkini. 

5) Dapat mengirim pesan ke banyak orang (broadcast). 

6) Aplikasi ini tidak menguras kuota terlalu banyak. 

7) Guru dan siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih 

rileks. 

8) Dapat melihat siapa saja yang sudah membaca dan siapa yang tidak 

aktif. 

9) Guru dapat mengirimkan dokumen, foto, audio ataupun video sebagai 

materi pembelajaran kepada siswa melalui grup WhatsApp.Guru dan 

siswa dapat melihat dan mengulang materi pembelajaran melalui HP 

dengan mudah, Guru dan siswa dapat berkomunikasi kapan saja dan di 

mana saja. 

 

d. Kelemahan-kelemahan Whatsapp 

Adapun kelemahan-kelemahan pada whatsapp sebagai media pembelajaran 

sebagai berikut : 

1) Pengguna harus terhubung dengan layanan internet untuk menggunakan 

aplikasi ini, jika tidak terhubung akan menghambat proses pembelajaran 

secara daring 

2) Komunikasi hanya dengan chat saja, kapasitas orang terbatas jika ingin 

bertatap muka secara virtual (video call). 
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3) Tanpa aturan atau kesepakatan yang jelas oleh admin (pendidik) grup, 

komunikasi dapat keluar dari kontek pembelajaran. 
40

 

 

3. Aktivitas Belajar 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keaktifan 

kegiatan, kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian 

di dalam perusahaan ". Sejalan dengan itu, Sampoerna (2009) mengatakan bahwa 

aktivitas adalah kegiatan, keaktifan, dan kesibukan. Sedangkan pembelajaran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan "proses cara perbuatan menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar". Spasi berarti secara umum aktivitas 

pembelajaran merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses 

menjadikan peserta didik belajar sebab itu, jika dalam kondisi "belajar" maka 

peserta didik dianggap "aktif". jika " Belum pada kondisi belajar "maka tugas 

pendidik lah untuk menyediakan kegiatan menarik bahkan menantang yang dapat 

memacu peserta didik Untuk libat sehingga terjadilah yang namanya "belajar". 
41

 

 

b. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Para ahli banyak mengungkapkan pendapatnya tentang aktivitas belajar, Salah 

satu di antaranya adalah Paul D dierich (Dalam sardiman 2010: 101) Yang 

mengelompokkan aktivitas belajar kedalam beberapa kegiatan yaitu sebagai 

berikut:
42

 

1) Visual activities, termasuk didalamnya misalnya, membaca 

memperlihatkan gambar demonstrasi percobaan pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, Seperti: menyatakan merumuskan bertanya memberi 

saran mengeluarkan pendapat mengadakan wawancara diskusi interupsi. 

3) Listening activities, Sebagai contoh: mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, Seperti misalnya menulis cerita karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5) Drawing activities, Misalnya: menggambar, membuat 

grafik,peta,diagram. 

                                                             
40Ibid, 60-61. 
41Arsyi Mirdanda, Mengelola aktivitas pembelajaran di sekolah dasar, (Kalbar : Yudha English 

Gallery, 2019), 7. 
42 Ibid. 
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6) Motor activities, Yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7) Mental activities, Sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8) Emosional activities, Seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira dan bersemangat bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

c. Faktor- faktor yang Memengaruhi Aktivitas Pembelajaran 

Rendah tingginya aktivitas pembelajaran tentunya dipengaruhi berbagai faktor 

internal maupun eksternal. Soemanto (dalam Sadirman 1987:107- 110) 

Menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar, Yaitu 

Faktor stimuli belajar, metode belajar, dan faktor individual. ketiga faktor tersebut 

secara jelas diuraikan sebagai Berikut: 

1) Faktor Stimuli Belajar 

Segala hal hal diluar individu tentang individu untuk mengadakan aksi 

atau perbuatan belajar titik perbuatan atau aktivitas belajar yang disebabkan 

faktor inilah yang menyebabkan adanya dorongan atau motivasi dan minat 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Ada beberapa hal yang 

berhubungan dengan faktor belajar yaitu: panjangnya bahan pelajaran, 

kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, suasana lingkungan 

eksternal. 

2) Faktor Metode belajar 
Dalam proses belajar mengajar, metode yang digunakan pendidik akan 

mempengaruhi belajar peserta didik. Adapun faktor yang menyangkut metode 

belajar yaitu kegiatan berlatih atau praktek, pengenalan hasil belajar, 

bimbingan dalam belajar. 
 

3) Faktor Individual 

Faktor individual peserta didik juga sangat berpengaruh dalam aktivitas 

belajar peserta didik. adapun faktor-faktor individual menyangkut hal-hal 

sebagai berikut: kematangan, pengalaman sebelumnya, kondisi kesehatan. 

d. Indikator Aktivitas Belajar Siswa pada Diri Seseorang 

Keaktifan belajar dapat dilihat melalui beraneka bentuk kegiatan siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung baik dari yang mudah diamati sampai 

dengan yang sulit diamati. Kegiatan yang dapat diamati yaitu diantaranya seperti 
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kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, memeragakan dan mengukur menurut 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006:114).  

Sedangkan untuk indikator keaktifan penelitian berdasarkan pendapat diatas 

yaitu: (1) Siswa mencatat atau hanya mendengarkan pemberitahuan, (2) 

Memperhatikan penjelasan materi dari guru, (3) Mencatat tugas yang diberikan 

serta langsung mengerjakan tugasnya, (4) Melakukan diskusi di dalam kelompok 

belajarnya, (5) Ikut melibatkan diri atau berpartisipasi dalam proses tanya jawab, 

(6) Melibatkan diri di dalam menyimpulkan pembelajaran.
43

 

Dengan adanya indikator yang disebutkan, dapat dijelaskan bahwa siswa 

dikatakan aktif apabila: 

1) Siswa mencatat atau hanya mendengarkan pemberitahuan, yang berarti 

bahwa keaktifan belajar siswa sudah dikatakan terlaksana dengan baik 

apabila didalam proses pembelajaran terutama untuk mencatat atau pun 

hanya mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru, 

siswa tidak perlu lagi didorong untuk melaksanakannya.  

2) Siswa memperhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh guru, yang berarti 

bahwa siswa dikatakan aktif apabila didalam kegiatan pembelajaran 

berlangsung, perhatian siswa terfokus dan tertuju pada penjelasan guru 

dan tidak ada aktifitas yang mengganggu siswa didalam proses 

belajarnya.  

3) Siswa mencatat tugas yang diberikan guru dan mengerjakan tugasnya, 

artinya siswa dapat dikatakan aktif apabila ada tugas untuk mencatat, 

siswa langsung melakukannya tanpa didorong oleh guru serta tugas pun 

langsung dilaksanakan oleh siswa dan tidak menunda-nunda tugas yang 

dikerjakannya.  

4) Siswa melakukan diskusi didalam kelompok berarti bahwa siswa 

dikatakan aktif apabila didalam melakukan kegiatan diskusi kelompok, 

siswa dapat melaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab didalam 

kelompoknya. Akan lebih baik lagi apabila siswa didalam melakukan 

kegiatan diskusi kelompok tanpa harus selalu didampingi oleh guru.  

5) Ikut melibatkan diri atau berpartisipasi dalam proses tanya jawab, jadi 

bahwa keaktifan siswa dapat terlaksana dengan baik apabila siswa dapat 

mengutarakan kejelasannya tentang materi pelajaran yang telah 

dipelajarinya, dengan kata lain apabila ada materi yang belum 

                                                             
43Ahmad Kharis, “Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Model Pembelajaran Picture and 

Picture Berbasis IT pada Tematik”, Mimbar PGSD Undiksha, Vol: 7 No: 3 (2019), 176 DOI: 
http://dx.doi.org/10.23887/jjpgsd.v7i3.19387. 

http://dx.doi.org/10.23887/jjpgsd.v7i3.19387
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dipahaminya siswa diperkenan untuk bertanya. Biasanya dengan adanya 

pancingan pertanyaan dari guru, siswa akan lebih mudah dalam 

melakukan bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru.  

6) Terlibat didalam menyimpulkan pembelajaran artinya siswa aktif 

melakukan kegiatan menyimpulkan pembelajaran tanpa harus ditunjuk 

atau pun didorong oleh guru. 

 

4. Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 

Pembelajaran dalam jaringan bukan hal yang baru dikenal dan diterapkan didalam 

pendidikan pada saat ini. Konsep pembelajaran ini sudah ada sejak mulai bermunculan 

berbagai jargon berawalan e, seperti e-book, e-learning, e-laboratory,e-ducation, e-

library, e-payment, dan lain sebagainya. Namun pada pelaksanaanya, tidak semua 

instansi menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Bahkan jumlah 

institusi yang menggunakan atau menerapkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran 

daring jauh lebih sedikit. 

Secara total, pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia bahkan diseluruh 

Negara di dunia dimulai pada tahun 2020.Kondisi ini dipicu permasalah global berupa 

penularan wabah Corona Virus 2019. Antara efektif dan terpaksa menjadi hakikat dari 

konsep pembelajaran daring ini.Secara umum banyak permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring ini. Permasalahan berdasarkan ketersediaan 

infrastruktur ditempatkan sebagai masalah utama dibeberapa daerah di Indonesia, 

khususnya didaerah 3T (terdepan, tertular, tertinggal). Permasalahan yang dimaksud 

seperti permasalahan ketersediaan listrik dan akses internet pada satuan pendidikan. 

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbud pada tahun 2020 terdapat 46.272 atau 

18% Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tidak ada akses internet dan 8.281 Satuan 

Pendisdikan atau 3% belum terpasang listrik. Disamping itu, mengacu kepada hasil 

survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 

2020 bahwa terdiri dari 40,2% satuan Pendidikan tidak memberikan bantuan fasilitas 

kepada guru. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Permasalahan lain yang terjadi adalah permasalahan teknis yang dihadapi oleh 

kalangan pelajar, tenaga pengajar, dan orangtua. Permasalahan yang dialami guru 

adalah kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring.Tidak semua 

guru menguasai berbagai platform pembelajaran sebagai media utama pendukung 

pembelajaran dalam jaringan ini. Guru-guru tidak unggul dan mahir menggunakan e-

learning, edmodo, schoolgy, google meet, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menjadi 
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permasalahan utama baik dari proses penyelenggaraan pembelajaran daring maupun 

hasil pembelajaran daring. 

Permasalahan yang dihadapi siswa terdiri dari masalah financial dan juga 

psikologis. Secara financial, siswa-siswi di Indonesia tidak memiliki keadaan ekonomi 

yang sama baik. Sudah barang tentu hal ini menjadi permasalahan yang sangat 

serius.Banyak diantara siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran dalam jaringan karena 

terkendala materi. Tidak bisa membeli alat belajar online seperti gaway ataupun laptop 

sebagai fasilitas utama.Disamping itu banyak juga siswa yang tidak sanggup membeli 

kuota internet. 

Secara psikologis, siswa mengalami tekanan dalam mengikuti pembelajaran daring 

ini secara total. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya seperti banyaknya tugas-

tugas yang diberikan oleh guru dengan tenggang waktu yang sangat terbatas. Siswa juga 

tidak mengerti secara total materi yang diberikan bagaimana mengerjakanya. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) pada tahun 2020 bahwa terdiri 77,6% guru menekankan pembelajaran yang 

berorientasi pada penugasan dan penelitian pada pelaksanaan Pembelajaran Jaraj Jauh 

(PJJ) dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang bermakna (aspek proses).
44

 

Dalam hal ini, tenaga pengajar juga tidak bisa diposisikan sebagai komponen yang 

salah dalam mengambil tindakan. Karena guru-guru juga tidak memiliki persiapan yang 

matang untuk  menghadapi kondisi ini. Bahkan guru-guru belum memiliki buku 

pegangan bagaimana mengadapak pembelajaran online yang berorientasi kepada 

pembelajaran bermakna. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah  penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan 

. dikatakan sementara , karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.
45

 Pengajuan 

hipotesis sebagai berikut: 

a. Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh pada pembelajaran daring menggunakan aplikasi 

Whatsapp terhadap aktivitas belajar siswa di MIN 5 Bandar Lampung. 

                                                             
44

Pohan Albert Efendi, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis pendekatan Ilmiah, 3-4. 
`45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 27 ed, (Bandung: Alvabeta 

cv, 2018), 64. 
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b. Hipotesis Statistik 
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Keterangan: 

  = Tidak Terdapat Pengaruh Pembelajaran Daring Menggunakan 

Aplikasi  Whatsapp Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MIN 5 Bandar 

Lampung Tahun. 

 

   = Terdapat Pengaruh Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi 

Whatsapp Terhadap Aktivitas Belajar Siswa di MIN 5 Bandar Lampung.  
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