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ABSTRAK 

 

Pada abad ke-21 telah terjadi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat. Hal ini ditandai dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang menyebar secara 

cepat dan luas dalam setiap bagian kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Terjadinya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan, menuntut guru untuk lebih 

kreatif dan inovatif dalam proses kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. Guru 

dituntut untuk dapat menyeimbangkan perkembangan teknologi yang begitu pesat, terlebih setelah covid-

19 melanda Indonesia mulai bulan Maret tahun 2020 Pemerintah menetapkan proses pembelajarn 

dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Sehingga pada saat ini teknologi berperan sangat 

penting dalam proses pembelajaran dengan menggunanakan beberapa aplikasi. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom Dalam Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 

Sungkai Utara.          

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data dalam 

penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, 

reduksi data, tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan teknik.        

  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tahap pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

aplikasi google classroom pada mata pelajaran PAI di SMAN 1 Sungkai sudah tepat, tetapi guru mata 

pelajaran PAI ini juga masih dalam tahap belajar dalam menggunakan aplikasi google classrom dalam 

proses pembelajaran. Guru telah mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada siswa, guru 

memberitahu terlebih dahulu materi yang diajarakan di grup whatsaap yang dilanjutkan dengan 

pemberian materi di aplikasi google classroom. Akan tetapi masih banyak pula siswa yang telat dalam 

mengumpulkan tugas di google classroom hal ini lah yang menunjukkan bahwa kesiapan siswa masih 

kurang. (2) Tahap evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom pada mata pelajaran 

PAI di SMAN 1 Sungkai Utara menggunakan 3 aspek penilaian, yaitu penilaian kognitif (pengetahuan) 

dinilai dari penguasaan materi, penilain afektif (sikap) dinilai dari kesopan siswa saat menjawab 

pertanyaan guru dan ketika memberikan tanggapan kepada guru, penilain psikomotorik yaitu melihat 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 

Kata kunci: Google Classroom, Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

 

"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta 

berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." (HR Tabrani). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kelanjutan skripsi ini penulis akan menjelaskan 

terlebih dahulu definisi dari judul skripsi ini agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman untuk 

para pembaca. Berikut ini akan dipaparkan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi 

ini yang berjudul “Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom Sebagai Sarana Pembelajaran 

Dalam Mata Pelajaran Pai Di Sma Negeri 1 Sungkai Utara”. 

1. Analisis  

Analisis adalah mengamati objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan 

menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata 

analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno (analysis, “memecahkan” atau “menguraikan” dasi 

ana-“naik, menyeluruh” dan lysis “melonggarkan”). 

2. Pemanfaatan  

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat” yang mendapat imbuhan pe-

dan-an yang berarti proses cara perbuatan memanfaatkan
1

. Penghadapan tersebut pada 

umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di 

pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

mengatakan bahwa : “Pemanfaatan adalah hal cara hasil kerja dalam sesuatu yang berguna”. 

Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quali dan Sven Windahi, yakni : 

“Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata 

menunjukan suatu kegiatan menerima).
2
 

Dan jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti  

menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan 

atau memakai aplikasi google classroom sebagai sarana pembelajaran kepada peserta didik. 

3. Aplikasi Google Classroom 

Google classroom (Ruang Kelas Google),merupakan layanan web gratis yang 

dikembangkan oleh google. Layanan web ini diperuntukan untuk membuat kegiatan belajar 

mengajar yang lebih produktif dan efisien. Ada beberapa fitur yang menunjang pembelajaran 

dalam google classroom yakni penugasan penilaian komunikasi arsip pembelajaran aplikasi 

seluler dan keaman pribadi. Layanan google classroom dapat dirasakan secara langsung oleh 

guru maupun siswa. Guru dapat memanfaatkan layanan ini untuk membuat kelas memberikan 

tugas memberikan informasi materi berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa secara 

teratur.
3
 

Perkembangan google classroom awalnya dirancang untuk mempermudah interaksi guru 

dan siswa dalam dunia maya. Adanya kolaborasi antar guru dan siswa pada aplikasi ini pada 

dasarnya untuk mengeksplorasi ide atau pendapat sehingga terbangun komunikasi yang baik 

dan efektif. Pemanfaatan google classroom dirancang untuk mempermudah guru dalam 

mengumpulkan tugas, memberikan materi pembelajaran dengan waktu yang fleksibel dan 

didukung dengan salinan google dokumen secara otomatis kepada setiap siswa. Pada tahun 

2017 google classroom dapat diakses setiap pengguna dengan menggunakan google pribadi. 

                                                             
1Depertemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), Hlm 710 
2http://.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1. Diakses pada tanggal  15 januari 

2021 
3
 H P Paksi, L Ariyanti, and S M Pustaka, Sekolah Dalam Jaringan1st edn (Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2020) <https://books.google.co.id/books?id=%5C_SH%5C_DwAAQBAJ>. 

http://.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1


 
 

 
2 

 

Aplikasi berbasis open sources ini membantu guru untuk memonitoring seluruh aktivitas siswa 

selama pembelajaran .
4
 

4. Pembelajaran  

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai aktifitas menyampaikan informasi 

dari pengajar kepada pelajar. Menurut. Azhar menjelaskan bahwa pembelajaran adalah, segala 

sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara pendidik dengan peserta didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

materi pelajaran yang diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan dipandang sangat 

efektif untuk menyampaikan informasi sehingga siswa dapat memahami dengan baik. 

Menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2003 pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik harus 

memenuhi kualifikasi sesuai dengan tingkatan peserta didik yang diajari, mata pelajaran yang 

diampu, dan ketentuan yang intruksional lainnya. Disamping itu, pendidik harus menguasai 

sumber belajar dan media pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Sagala pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai 

pendidik sedangkan belajar oleh peserta didik.
5
 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu bentuk bimbingan pola asuh tindakan memotivasi 

yang diberikan seseorang kepada saudaranya sesama muslim dengan tujuan agar ia mampu 

tumbuh secara maksimal dalam menunaikan ibadah sesaui dengan ajaran Islam yang mengacu 

pada dua pedoman ini yakni Al-Qur‟an dan Hadist.
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada abad ke-21 telah terjadi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat. Hal ini ditandai dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang menyebar 

secara cepat dan,,luas dalam setiap bagian kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. 

Dalam bahasa sederhana teknologi informasi dan komunikasi adalah  medium interaktif yang 

digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam rangka tukar-menukar informasi (media pengirim 

dan penerima pesan jarak jauh). Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

dunia pendidikan menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses kegiatan pembelajaran 

agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. 

Adapun tujuan dan fungsi pendidikan tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Islam sangat mementingkan pendidikan. Pendidikan dan belajar ibaratkan lampu penerang 

selayaknya dua sisi mata uang yang tidak akan dapat dipisahkan. Pendidikan dan belajar bisa 

menjadi salah satu modal untuk menggapai kemuliaan dan ketinggian derajat seseorang seperti yang 

termaktub dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut. 

                                                             
4
 Lidia Simanihuruk, E-Learning: Implementasi, Strategi, Inovasinya, ed. by Tonni Limbong, 1st edn 

(Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019). 
5
 S.P.M.P. Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah (Jawa Tengah: 

Penerbit CV. Sarnu Untung, 2020) <https://books.google.co.id/books?id=s9bsDwAAQBAJ>. 
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992), Hlm 32 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu “Berlapang-lapanglah dalam 

majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan “berdirilah kamu” maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Qs. Al- Mujadilah : 11)
7
 

 

Ayat,,diatas,,menjelaskan,,betapa,,pentingnya,pendidikan dalam kehidupan manusia, disamping 

itu,,menuntut,,ilmu,,merupakan,,suatu,,kewajiban,,bagi,,setiap,,muslim,,dengan,,kata,,lain,,menuntut 

ilmu,,merupakan,,suatu,,perintah,,wajib,,yang,,harus,,dilakukan,,sebagaimana,terdapat dalam hadist : 

 

 

 

 

Artinya :  

 

“Dari Anas ibn Maliik r.a. ia berkata Rasulullah Saw. Bersabda: Menuntut ilmu iu adalah 

kewajiban bagi setiap orang islam”.(H.R. Ibnu Majah)
8
 

 

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 

tahun 2013 tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran yang ditambah pula dimasa sekarang mengingat masa pandemi sedang melanda 

indonesia diharuskan seluruh lembaga pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak 

jauh atau daring dirumah masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Maka dari itu 

penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan pada masa pandemi sekarang. 

Dengan adanya era teknologi yang semakin berkembang ini maka program pembelajaran 

diarahkan untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Salah satu pemanfaatan teknologi 

saat ini adalah e-Learning menggunakan web untuk mengaksesnya. Tidak memungkiri karena 

banyak peserta didik sekarang memiliki smartphone jadi lebih mudah untuk mengaksesnya dari 

manapun berada dan kapanpun juga. 

Pada masa pandemi seperti ini yang mengharuskan belajar dari rumah masing-masing, yang 

mengharuskan seluruh lembaga pendidikan diarahkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran 

secara daring. Kegiatan pembelajaran menggunakan e-learning disekolah tersebut memanfaatkan 

aplikasi yang tersedia di sekolah. Dalam proses pembelajaran siswa diberikan penugasan oleh guru 

dan mengirimkan hasil laporannya ke aplikasi yang digunakan setiap sekolah. Selain itu juga siswa 

diberikan materi tambahan guna memahami lebih luas materi yang akan disampaikan. E-learning 

merupakan sarana alternatif untuk memberikan soal-soal ujian test dan improvisasi media yang tidak 

selalu menggunakan media cetak.  

Berdasarkan kondisi di atas SMAN 1 Sungkai Utara merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang telah memanfaatkan e-learning yaitu google classroom sebagai sarana pembelajaran agar siswa 

                                                             
7
 https://tafsirweb.com/10765-quran-surat-al-mujadilah-ayat-11.htm 

8
 Syeikh al-Bani, Shahih Ibnu Majah, (Beirut : Dar al-fikr, 1420), juz 1, h. 7. Nomor hadist 224 
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dapat terus mendapatkan materi yang baik meskipun sedang belajar dirumah. Dalam proses 

pembelajaran siswa diberi penugasan oleh guru dan mengirimkan hasil tugasnya ke aplikasi google 

classroom terlihat bahwa guru mengirimkan tugas-tugas tema, mengirim video pembelajaran sebagai 

sarana pembelajaran kepada siswa sehingga siswa langsung dapat memahami materi yang diberikan 

guru melalui google classroom. Google classroom menjadi salah satu alternatif untuk membagikan 

materi dan soal-soal tanpa menggunakan media cetak. Dan semakin berjalannya waktu selama masa 

pandemi ini lembaga pendidikan juga dituntun untuk terus memanfaatkan e-learning sebaik-baiknya. 

Alasan SMAN 1 Sungkai Utara menggunakan Aplikasi Google Classroom sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu karena aplikasi ini dirasa menarik dan efektif untuk digunakan dan juga terdapat 

fitur yang menarik. Namun hal ini tak semata-mata pembelajaran secara daring hanya menggunakan 

aplikasi google classroom saja guru diperkenankan untuk menggunakan aplikasi penunjang lainnya 

asalkan materi pembelajaran dapat diberikan dengan baik.
9
 

SMAN 1 Sungkai Utara memiliki visi “Unggul Dalam Iman, Budaya, Akademik, dan 

Teknologi”. Dengan demikian sekolah ini berupaya memanfaatakan teknologi yang ada dalam 

proses pembelajaran, yaitu dalam penggunaan sarana ataupun media pembelajaran e-learning. 

Untuk mewujudkan hal itu maka SMAN 1 Sungkai Utara menuntut guru untuk bisa 

menggunakan teknologi seperti aplikasi penunjang pembelajaran yaitu google classroom, pendidik 

harus benar-benar mahir dan kreatif dalam memanfaatkan e-learning ini, agar pendidik dapat dengan 

mudah memahami materi yang diberikan walaupun tidak secara tatap muka. Namun pada awal 

penggunaan aplikasi google classroom ini para pendidik maupun peserta didik mengalami kesulitan 

dalam menggunakan pembelajaran online berbasis google classroom. Akan tetapi, setelah pendidik 

dan peserta didik memahami penggunaan google classroom dalam proses pembelajaran online,  para 

siswa merasa lebih mudah dalam mengirim tugas sekolah melalui google classroom dibandingkan 

mengirim tugas melalui emali, karena menurut mereka kalau mengirim tugas melalui email 

terkadang tugas sekolah yang dikirim melalui email tidak terbaca. 

Dalam proses pembelajaran PAI sebelum menggunakan aplikasi google classroom siswa merasa 

kesulitan dalam memahami materi-materi yang harus dilakukan praktek secara langsung dan guru 

pun hanya memberikan teori-teori saja. Namun pada saat digunakannya aplikasi google classroom 

siswa sedikit mulai memahami materi yang diajarkan, yaitu guru mengirimkan video pembelajaran 

yang terkait dengan mata pelajaran PAI seperti, video praktek pengurusan jenazah, dan lain-lain
10

. 

Pendekatan pembelajaran melalui google classroom merupakan bagian dari strategi dalam 

memanfaatkan teknologi yaitu sesuai dengan visi SMAN 1 Sungkai Utara, sehingga dapat 

memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui google classroom, guru dapat 

memberikan materi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan. Baik itu menyajikan materi, 

memberikan tugas maupun mengunggah nilai siswa sehingga siswa langsung dapat melihat nilai di 

mata pelajaran tersebut. Pembelajaran dengan menggunakan google classroom sebagai media 

maupun sarana pemebelajaran diharapkan dapat membantu guru dan siswa dalam mencerna mata 

pelajaran PAI secara interaktif dan menyenangkan.
11

 

Maka berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan mengkaji sejauh mana Analisis Pemanfaatan 

Aplikasi Google Classroom Dalam Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 Sungkai Utara 
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10
Pujiama, Guru Mata Pelajaran PAI, Wawancara, Sungkai Utara 28 Januari 2021 

11
Suryati. As, Kepala Sekolah SMAN 1 Sungkai Utara, Wawancara, Sungkai Utara 28 Januari 2021  
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau untuk menyamakan persepsi terhadap 

permasalah ini maka peneliti akan membuat batasan masalah terhadap permasalahan yang 

akan dibahas, yaitu penelitii memfokuskan permasalahan yang akan diteliti pada “Analisis 

Pemanfaatan Aplikasi Goggle Classroom Dalam Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 Sungkai 

Utara”. 

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom pada mata pelajaran 

PAI 

b. Evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom pada mata pelajaran 

PAI 

c. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran menggunakan aplikasi google 

classroom pada mata pelajaran PAI 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, ialah Bagaimana 

Analisis Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom Dalam Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 Sungkai 

Utara 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini, ialah Untuk Mengetahui Analisis Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom Dalam Mata 

Pelajaran PAI Di SMAN 1 Sungkai Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagi sumber referensi untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai pemanfaatan aplikasi google classroom. Disamping itu, dapat diketahui 

bagaimana guru mata pelajaran PAI dalam pemanfaatan pembelajaran berbasis google 

classroom di SMAN 1 Sungkai Utara. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi sekolahan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada 

sekolahan dalam melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung 

proses pembelajaran berbasis e-Learning, dalam kaitannya Pengembangan Teknologi 

Pendidikan dlam memanfaatkan google classroom. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Pertama,  Skripsi yang ditulis oleh Himyatul Muyasaroh yang berjudul“Penerapan Google 

Classroom Pada Pembelajaran PAI Kelas XI Jurusan Bisnis Daring Pemasaran (Bdp) Di Smk 

Negeri 1 Purwokerto  Tahun Pelajaran 2019/2020”, Program studi Pendidikan Agama Islam, 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif 

kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengambil subjek penelitian guru Pendidikan Agama Islam 

kelas XI BDP, waka kurikulum, kepala sekolah SMK N 1 Purwokerto dengan memfokuskan objek 

penelitian pada penerapan google classroom pada pembelajaran PAI kelas XI BDP. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.   
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Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pada tahap 

perencanaan pembelajaran dengan google classroom dilaksanakan dengan pembuatan grup kelas 

online, perencanaan instrumen evaluasi, pembuatan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Pada tahap pelaksanaan pembelajaran dengan google classroom di SMK N 1 Purwokerto 

yaitu dengan metode penugasan. Sedangkan pada tahap evaluasi pembelajaran dengan 

googleclassroom yaitu dengan memperhatikan aspek sikap, aspek pengetahuan serta aspek 

keterampilanng. 

Kedua, skripsi ditulis oleh Ivah Nur Fitriyani  yang berjudul “Model Pembelajaran Online 

(Daring) Menggunakan Google Classroom Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan 

Budi Pekerti Di Smpn 4 Ambarawa Tahun Ajaran 2020/2021”, Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan secara detail selengkap 

mungkin mengenai realitas yang dikaji. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif, karena dalam penelitian data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan  kata- 

kata, dan gambar. Karena memperhatikan kejadian-kejadian dilapangan secara langsung dan terlibat 

secara pribadi. Selanjutnya menguraikan dan menafsirkan kejadian atau peristiwa yang dialami 

dengan bentuk kata-kata.
12

 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ernawati yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi 

Google Classroom Terhadap Kualitas Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi kelas XI di MAN 1 Kota Tangerang Selatan”, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa (1) terdapat pengaruh positif signifikan penggunaan google 

classroom terhadap kualitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di MAN 1 

Kota Tangerang Selatan dengan nilai t hitung > t tabel (2.357 > 2.045) dengan nilai signifikansi 

0.025. dengan artian penggunaan google classroom dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa 

pada mata pelajaran ekonomi. (2) terdapat pengaruh positif signifikan penggunaan google classroom 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI sebesar e
0.892

=2.44 kali dengan 

signifikansi 0.016. artinya penggunaan google classroom berpengaruh signifikan sebesar 2.44 kali 

terhadap hasil belajar siswa
13

.  

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Devi Alfina Anggraeni dkk yang berjudul “Penerapan 

Google Classroom untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas X C Multimedia SMKN 

03 Kota Batu”. Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa peneran metode google classroom 

tidak sesuai dengan alasan sekolah memilih google classroom yang memudahkan siswa untuk 

mengoperasikannya, karena dalam kenyataannya pengeoperasiannya banyak menemukan kendala 

yang berpengaruh pada pemberian tugas. Kendala yang dialami mayoritas karena koneksi internet 

dan tidak terbentuknya komunikasi dengan guru. Selama pembelajaran menggunakan google 

classroom dari bulan maret hingga april di kelas X C  Multimedia dapat disimpulkan bahwa kurang 

efektif. Hasil belajar siswa yang menurun sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan.
14

  

                                                             
12 Ivah Nur Fitriyani, Model Pembelajaran Online (Daring) Menggunakan Google Classroom Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di SMPN 4 Ambarawa Tahun Pelajaran 2020/2021, (Institut 

Agama Islam Salatiga : 2021) 

 
13

 Ernawati, Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom Terhadap Kualitas Pembelajaran dan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI di MAN 1 Kota Tanggerang Selatan, (Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah :2019) 
14

 Devi Alfina Anggraeni, Ilyas Thohari, and Ika Anggraheni, „Penerapan Google Classroom Untuk 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kelas X C Multimedia SMK 03 Kota Batu‟, Pendidikan Islam, 5.1 

(2020), 1–5. 
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Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Hilyah Ashoumi dan Mochammad Syadiuddin Shobirin yang 

berjudul “Penggunaan Google Classroom Pada Mata Kuliah PAI”. dari hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penggunaan google classroom berdasarkan pembelajaran inquiri dapat 

digfunakan sebagai alternatif dalam meningkatkan partisipasi belajar siswa. Penggunaan google 

classroom adalah salah satu proses pembelajaran modern yang sangat mendukung dan memberikan 

wawasan baru bagi para pendidik dan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif saat belajar. Selain 

keaktifan juga membuat siswa lebih berani untuk mengeksplor dan berekperimen dengan materi 

kuliah.
15

  

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Haris Budiman yang berjudul “Peran Teknologi Informasi 

Dan Komunikasi Dalam Pendidikan”. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari 

lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk 

selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan 

mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam 

proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, bertujuan agar siswa memahami secara umum, 

termasuk komputer (computer literate) dan  digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi. 

Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajara, selain membantu siswa dalam belajar 

juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk 

kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis  penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Metode Kualitatfif dimana tempat 

mengumpulkan, memcahkan dan mengetahui suatu permasalahannya menggunakan cara terjun 

langsung kelapangan. Penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik dimana datanya 

berdasarkan keadaan yang sebagai mana mestinya dan sewajarnya
17

. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitan ini menggambarkan dan 

menganalisis suatu fenomena peristiwa keadaan dan gejala akan tetapi penelitian ini hanya 

menggambarkan sesuatu “apa adanya” yang menjelaskan suatu keadaan. Penelitian ini tidak 

bertujuan menghubungkan ataupun membandingkan dari satu variabel dengan variabel lainnya. 

Jadi penelitian hanya mendeskripsikan variabel yang ada yaitu menggambarkan peristiwa tanpa 

membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lainnya
18

.  

2. Partisipan dan tempat penelitian 

a. Tempat dan waktu penelitian 

Dalam mencapai proses penelitian, maka penulis melakukan pelaksanaan penelitian 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungkai Utara yang berada di Jl. Pramuka II, Rt/Rw 

02/02, Kelurahan Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, 

Provinsi Lampung, Kode Pos 3455. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan selesai. 

b. Subyek penelitian 
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 Hilyah Ashoumi and Mochammad Syafiuddin Shobirin, „Penggunaan Google Classroom Pada Mata 

Kuliah PAI‟, JoEMS (Journal of Education and Management Studies), 2.4 (2019), 29–34. 
16

 Haris Budiman, „Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan‟, Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam, 8.1 (2017), 31 <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>. 
17

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Alfabeta, 2010), h. 253 
18

 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 234-235 
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Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam penelitian 

dan akan diteliti oleh peneliti
19

. Adapun yang dikatakan sebagai subjek penelitian ini 

adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Sungkai Utara, Waka Kesiswaan, Waka Sarana dan 

Prasarana, 4 Guru pelajaran PAI serta 5 Staff TU SMAN 1 Sungkai Utara. 

3. Sumber data 

Sumber data merupakan sebuah subyek dari data yang diperoleh. Penelitian ini 

menggunkan dua sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data primer 

Sumber data primer merupakan sebuah data yang diperoleh penelitian secara 

langsung dari sumber pertama yakni sumber yang utama. Sumber pertama (utama) yang 

dimaksud adalah Kepala Sekolah, Waka bagian Sarana dan Prasarana serta Waka bagian 

Kesiswaan, Guru dan Staff yang ada di SMAN 1 Sungkai Utara. Data ini didapatkan 

berdasarkan hasil interview atau wawancara secara langsung dengan subjek. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. 

Data ini digunakan oleh peneliti sebagai penunjang dari data sumber pertama. Data ini 

sudah tersedia dan tersusun dalam bentuk data dokumen, sehingga peneliti dapat melihat, 

membaca ataupun mendengarkan. Seperti pada penelitian ini penulis menggunakan 

dokumen berupa data tentang sejarah berdirinya SMAN 1 Sungkai Utara, data Sarana 

Prasarana, data Jumlah Pendidik serta Jumlah Peserta Didik dan data penunjang lainnya 

yang ada di SMAN 1 Sungkai Utara. Dari kedua data diatas, maka peneliti menggunakan 

kedua sumber data tersebut sebagai pembantu dalam menemukan data yang aka diperoleh. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan dalam 

sebuah penelitian fungsinya guna mengetahui teknik yang dilakukan seorang peneliti dalam 

melakukan penelitian. Karena pada dasarmya dalam melakukan penelitian dibutuhkan teknik-

teknik yang menunjang sebuah penelitian sehingga peneliti tersebut dapat dikatakan relevan dan 

sesuai dengan prosedur yang ada. 

Teknik pengumpulan data pada dasarnya menggunakan pencarian data di lapangan dengan 

menggunakan alat pengumpulan dataa yang sudah disediakan, baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis yakni hanya dengan menggunakan angan-angan mengenai suatu hal berdasarkan apa 

yang akan dicari di lapangan
20

. Teknik penumpulan data merupakan langkah yang penting dalan 

melakukan penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data yang ada di lapangan
21

. Berikut 

beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi merupakan sebuah alat pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian dengan berdasarkan pada pengamatan secara langsung yang dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat mengenai gejala yang ada dalam satu permasalahan untuk 

diselidiki lebih lanjut
22

.  

Observasi menurut Sanafiah Faisal diklarifikasikan menjadi beberapa jenis yakni 

observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan samar, serta observasi yang tidak 

                                                             
19

 Saifudiin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016), h. 34 
20

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 37 
21

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 308 
22

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodoligi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 70 
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terstruktu. Kemudian Spardley membagi observasi partisipan menjadi empat yaitu, passive 

participation, moderat participation,active participation, serta complete participation23. 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, yakni 

penelitian mendatangi langsung tempat pelaksanaa kegiatan yang akan diamati, tanpa 

terlibat dalam suatu kegiatan tersebut. Peneliti mengamati secara langsung kondisi dalam 

pemanfaatan Google Classroom, sarana prasarana, jumlah peserta didik serta pendidik yang 

ada di SMAN 1 Sungkai Utara tanpa terlibat secara langsung pada setiap kegiatan yang ada 

di Sekolah tersebut. Sehingga peneliti hanya mengamati bagaimana pemanfaatan aplikasi 

Google Classroom yang ada di SMAN 1 Sungkai Utara, baik dalam proses penggunaan 

aplikasi Google Classroom pada pembelajaran PAI, serta cara pemberian tugas dalam 

pembelajaran. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengamatan dengan berupa mengamati, mencatat, dan menganalisis serta membuat 

kesimpulan mengenai Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom Sebagai Sarana 

Pembelajaran yang ada di SMAN 1 Sungkai Utara. 

b. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung dengan tanya jawab berupa percakapan antara peneliti dengan 

informan/narasumber. Tanya jawab tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bertatapan muka serta mendengarkan informasi atau keterangan-keterangan yang di ajukan 

secara langsung
24

. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendaoatkan informasi secara 

mendalam berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan/narasumber. 

Menurut Esterberg terdapat beberapa macam wawancara dalam penelitian yakni 

sebagai berikut : 

1) Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan jika peneliti sudah 

mengetahui dengan jelas informasi yang akan diperoleh. 

2) Wawancara semistruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara terstuktur. 

Tujuannya guna mengetahui permasalahan secara transparan dengan meminta ide 

dan pendapat dari pihak yang di wawancara. 

3) Wawancara tidak terstruktu merupakan wawancara bebas yang dilakukan tidak 

sesuai dengan prosedur dan sistematika wawancara yang dilakukan. Wawancara 

dilakukan hanya berdasarkan pada garis besar yang mengenai permasalan tersebut
25

. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan tidak berstruktur 

wawancara ini dilakukan dimana peneliti melaksanakan wawancara dengan tatap muka 

dimana seorang peneliti dalam menyampaikan pertanyaan tidak menggunakan pedoman. 

serta wawancara dilakukan secara bebas, dilakukan antara peneliti dengan informan yakni 

Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Guru dan Staff SMAN 1 Sungkai Utara. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penelitian dan sekolah yang diteliti yakni 

SMAN 1 Sungkai Utara. Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui data berdasarkan 

tulisan dan dokumen yang jelas dan akurat. Dokumentasi pada penelitian ini berupa sejarah 

berdirinya sekolah, profil sekolah, visi misi dan tujuan sekolah, struktur organisasi sekolah, 

jumlah guru serta staff TU sekolah, jumlah peserta didik, serta sarana dan prasarana yang 

terdapat di SMAN 1 Sungkai Utara. 

                                                             
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 310 
24

 Ibid, h. 83 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 10 
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5. Metode Analisis data 

Selanjutnya adalah memenuhi pengolahan data yang dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut ini : 

a. Reduksi  

Mereduksi data memiliki arti yaitu, menerangkan atau memilih hal-hal pokok serta 

memfokuskan dengan suatu hal yang penting, mencari tema, dan meninggalkan serta 

membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi memberikan suatu 

gambaran yang dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan mencari 

kembali data tersebut jika peneliti membutuhkan
26

. 

Data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang spesifik, hal tersebut guna 

mempermudah peneliti mengumpulkan data dan mencari tambahan data jika peneliti 

memerlukan. Karena semakin lama peneliti melakukan penelitian dilapangan maka data 

yang didapat akan semakin banyak, hal tersebut akan membuat peneliti menjadi rumit. 

Maka dari itu reduksi data sangat dibutuhkan agar peneliti tidak merasa kesulitan dalam 

melakukan analisis selanjutnya
27

. 

b. Display  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Display ini 

dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkontruksi data kedalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh, bukan hanya itu display digunakan untuk memeriksa sejauh 

mana kelengkapan data yang tersedia. 

Langkah selanjutnya dalam mendisplay data selain dengan naratif, bagan, hubungan 

antar kategori serta diagram alur. Dengan cara ini, mempermudah untuk memahami apa 

yang terjadi untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami
28

. 

c. Verifikasi  

Setelah melakukan display, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 

melakukan verifikasi atau bisa diartikan sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang 

dimaksud kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan 

kesimpulan itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mencari atau memahami 

keteraturan, pola, arti atau alus sebab. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam 

analisis data. 

 

6. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian terhadap keabsahan data merupakan salah satu yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif, untuk mengetahui credibility (derajat kepercayaan) dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemerikasaan terhadap keabsahan data secara 

cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat di 

pertanggungjawabkan dari berbagai aspek. 

Pengecekan atau pemeriksaan diperlukan untuk menjamin keabsahan data. Pemeriksaan 

data menganut teknik tertentu yang dipandang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ketekunan pengamatan data triamgulasi. 

Triangulasi dalam pengejian krdibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

a. Triangulasi sumber 

                                                             
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 335 
27
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Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, 

untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan 

penguji dating yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang 

bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tesebut tidak bisa 

diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik 

dari tiga sumber data tersebut. 

b. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda, maka penelit melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

c. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakuka dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim 

peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data
29

. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik, karena dalam penelitian ini mengumpulakan data dari berbagai sumber 

melalui wawancara dan observasi. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka dibuatlah suatu bentuk sistem 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memuat tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yanh relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II 

Pada bab ini berisi ulasan tentang subjek penelitian yakni landasan teori yang sesuai dengan 

tema skripsi ini diantaranya adalah tentang fakta dan daya terkait Pemanfaat Aplikasi Google 

Classroom Sebagai Sarana Pembelajaran Dalam Pelajaran PAI. Pada bab ini juga dibahas tentang 

pengertian pembelajatan, pengertian e-learning, pengertian google classroom. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif tentang pemanfaat aplikasi google classroom 

                                                             
29
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Alfabeta, 2017), h. 372-374 
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sebagai sarana pembelajaran dalam pelajaran PAI. Oleh karena itu, pengkajian terhadap teori-teori 

tersebut sangatkag penting. 

BAB III 

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum objek penelitian dalam hal ini obyek penelitian 

terdapat di SMAN 1 Sungkai Utara. Pada bab ini memuat tentang profil lengkap dari sekolah tersebu 

seperti, sejarah berdirinya SMAN 1 Sungkai Utara, Data siswa dan guru, Saran dan Prasarana yang 

merupakan suatu fakta dan data penelitian. 

BAB IV 

Bab ini merupakan bab inti. Dalam bab ini peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin 

dari informan tentang kasus atau masalah yang banyak terjadi di SMAN 1 Sungkai Utara tentang 

Pemanfaatan Aplikasi Google Classroom Sebagai Sarana Pembelajaran. Terdapat proses analisi data 

penelitian atau mungkin temuan terbaru yang sesuai dengan catatan lapangan terkait penelitian yang 

dilakukan. Dalam hal ini peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi melalui wawancara namun 

juga adanya observasi tentang interaksi sosial yang terjadi dilingkungan sekolah lalu kemudia 

mencari relevansinya terhadap pemanfaatn aplikasi google classroom sebagai sarana pembelajaran. 

BAB V 

Bab ini merupakan bab akhir/penutup. Pada bab ini memuat sebuah kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang telah peneliti peroleh. Peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang 

merupakan benang merah penelitian. Selain itu, bertitik tolak dari penelitian tersebut, peneliti akan 

memberikan saran-saran kontruktif terkait tentang pemanfaatan apilkasi google calssroom sebagai 

sarana pembelajaran dalam pelajaran PAI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan aplikasi googl ,classroom dalam 

mata pelajaran PAI di SMAN 1 Sungkai Utara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang penulis tentukan dalam penelitian yaitu: 

1. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom pada mata pelajaran 

PAI, dengan cara metode penugasan. Dalam pelaksanaannya guru memberikan tugas-tugas 

yang dikirim melalui aplikasi google classroom di dalam fitur tugas kelas, sebelum tugas 

itu dikirim guru memberikan pemaham-pemahaman materi ajar dengan cara mengirim 

video pembelajaran maupun diskusi kelas, jika materi belum selesai disampaikan maka 

guru akan mengadakan jam tambahan melalui grup whatsapp kelas. 

2. Evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom pada mata pelajaran PAI, 

guru menggunakan tiga aspek dalam penilaian siswa yaitu aspek, kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dalam aspek kognitif guru menilai dari hasil belajar siswa tersebut, baik dari 

tugas-tugas, maupuan ulangan, pada aspek afektif guru melihat dari sikap siswa dalam 

ketepatan siswa mengumpul tugas dan kesigapan dalam merespon guru didalam grup kelas 

baik untuk absen maupun saat mengadakan diskusi. Dan pada aspek psikomotorik, guru 

menilai keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung misalnya ketika guru 

memberikan pertanyaan dan peserta didik tersebut mampu menjawab dan menambahkan 

jawaban, itu sudah termasuk poin penilain bagi guru. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan aplikasi google classroom dalam 

mata pelajaran PAI, dalam penggunaanya aplikasi google classroom banyak menemukan 

faktor pendukungnya seperti guru jadi lebih bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan 

guru juga diharapkan dapat lebih kreatif dalam pengajaran. Dan untuk faktor penghambat 

ternyata masih banyak guru terutama guru PAI yang kurang memahami betul penggunaan 

aplikasi google classroom, jadi para pendidik harus lebih belajar lagi dalam menggunakan 

aplikasi tersebut, dan untuk kendala dari siswa yaitu susah nya sinyal didaerah tempat 

tinggal mereka untuk mengakses internet, dan ditambah pula masih terdapat siswa yang 

tidak memiliki android, tetapi hal tersebut masih dapat diatasi karena mengingat hanya 

sebagian kecil saja siswa yang tidak memiliki android, sehingga pembelajaran masih dapat 

berjalan dengan baik dan semestinya. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkannya dalam penggunaan aplikasi google classroom ini sekolah jadi lebih 

memperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran secara daring ini, 

yaitu disediakannnya wifi sekolah dan kuota gratis bagi siswa. Dan diharapkan juga 

sekolah bisa mengadakan pelatihan-pelitahan terkait tentang IT bagi guru untuk terus 

belajar dalam menggunakan aplikasi lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran 

2. Bagi Guru 

Dalam proses pembelajaran guru PAI diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam 

memanfaatkan google classroom, guru bisa lebih memahami penggunannya dan,,membuat 

strategi pembelajaran dengan google classroom yang lebih menarik lagi agar materi yang 

disampaikan kepada siswa dapat dengan mudah dipahami. 

3. Bagi Kurikulum 
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Akan lebih baik jika mengkoordinasikan guru PAI untuk disamakan penerapan suatu media 

pembelajaran yang efektif sehingga penerapan media yang digunakan oleh semua guru 

mudah untuk dievaluasi. 

 

4. Bagi Peserta Didik 

Walau proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, peserta didim harus tetap semangat 

dalam melaksanakan proses pembelajaran lebih disiplin dengan waktu. Ketika guru sudah 

menyuruh untuk absen dan masuk ke google classroom maka diharapkan siswa bisa masuk 

dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Untuk peneliti yang lain diharapkan ada peneliti yang meneliti tentang pemanfaatan 

aplikasi google classroom dalam mata pelajaran PAI dalam konsep lain sehingga 

pembelajaran lebih luas dan lengkap dan google classroom dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam pendidikan. 
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