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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan dapat memepermudah dalam memahami 

skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap 

penegasan arti serta makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan judul skripsi ini. 

Penegasan judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang 

terdapat pada judul agar tidak terjadi kesalah pahaman dan 

penafsiran. Selain itu, penegasan judul ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini berjudul “Efektivitas Pembelajaran 

Dalam Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan Media 

Zoom Pada Mata Pelajaran Fiqih Di SMP Qur‟an Darul Fattah 

Rajabasa Bandar Lampung”, dengan demikian akan diberikan 

penjelasan tentang istilah-istilah judul tersebut yaitu: 

1. EfektivitasPembelajaran 

Efektivitas pembelajran menurut Miarso sebagaimana 

dikutip oleh Zinal Abidin, dkk merupakan “salah satu 

standar mutu dalam pendidikan dan tolak ukur 

ketercapaiannya dapat dilihat dari tujuan, atau dapat 

diartikan sebagai ketepatan dalam menyelenggarakan 

suatu situasi (doing the right things)”. Pendapat lain juga 

dikemukakan oleh Sadiman yang mengatakan bahwa 

efektivitas pembelajaran merupakan pencapaian yang 

diperoleh setelah melaksanakan proses belajar mengajar.
1
  

                                                                   
1 dan Anjani D Abidin Z, Hidaya A, „Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh 

Pada Masa Pandemi COVID-19‟, Research and Development Journal of Education, 1 
(2010), 131–46 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v1i1.7659>. 
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Menurut Afifatu Rohmawati efektivitas pembelajaran 

adalah suatu pencapaian keberhasilan yang didapat dari 

proses interaksi dalam kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas 

selama pembelajaran berlangsung, respon dan penguasaan 

konsep.
2
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat 

dipahami bahwa efektivitas pembelajaran merupakan 

suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan atau pengaruhselamaproses belajar mengajar 

yang dapat menghasilkan suatu tujuan pembelajaran. 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pencapaian dalam bentuk 

perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah 

kognirif, afektif, dan psikomotoris selama proses belajar 

dilakukan dalam waktu tertentu.
3
 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

pengertian hasil belajar merupakan pencapaian individu 

dari selama proses belajar berlangsung dengan 

memperoleh suatu bentuk perubahan kogniti, afektif, serta 

psikomotorik. 

3. Peserta Didik 

Pengertian peserta didik menurut UU RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah  

“anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”
4
 

Selain itu, pegertian peserta didik menurut Oemar 

Hamalik ialah suatu komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang kemudian diproses dalam proses 

                                                                   
2 Afifatu Rohmawati, „Efektivitas Pembelajaran Afifatu‟, Jurnal Pendidikan 

Usia Dini, 9.1 (2015), 15–32 <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPUD.091.02>. 
3 Abdul Haris Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Mult 

Pressindo, 2012). 14 
4 Tim Dosen Administrasi Pendidian Universitas Pendidikan Indonesia, 

Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabet, 2011). 204 
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pendidikan, sehingga menghasilkan manusia yang 

berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5
 

Dari kedua pengertian diatas dapat diketahui bahwa 

pengertian peserta didik merupakan seseorang atau 

individu yang memiliki potensi yang kemudian 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dalam 

proses pembelajaran pada jenjang pendidikan yang 

menghasilkan (output) individu yang berkualitas. 

 

4. Media Zoom 

Media Zoom meeting merupakan salah satu alat yang 

dapat digunakan secara langsung dengan siapapun 

sehingga sangat cocok digunakan untuk pembelajaran 

dengan metode jarak jauh. Media zoomini sangat 

membantu proses pembelajaran dengan jarak jauh karena 

dalam porses pembelajaran pendidik dan peserta didik 

dapat beinteraksi dan berkomunikasi secara tatap muka 

walaupun pada tempat yang berbeda.
6
 

jadi, media zoommerupakan alat yang digunakan 

untuk menunjang pembelajaran daring (jarak jauh) 

sebagai media interaksi dan komunikasi oleh pendidik dan 

peserta didik. 

 

5. Mata Pelajaran Fiqih 

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu pelajaran 

agama Islam yang memiliki tujuan untuk menyiapkan 

peserta didik untuk dapat mengenal, memahami, serta 

menghayati terutama dalam ibadah sehari-hari, yang 

kemudian nantinya menjadi dasar pedoman hidup melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan 

pengalaman, dan pembiasaan. Pada tingkat Madrasah 

Tsanawiyah/SMP materi untuk mata pelajaran fiqih 

meliputi: Thaharah, Wudhu, Shalat, Zakat, Puasa, Haji 

                                                                   
5 Tim Dosen Administrasi Pendidian Universitas Pendidikan Indonesia. 205 
6 Zulfikar Marsiding, „Efektifitas Penggunaan Media Zoom Terhadap 

Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19‟, Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 2.1 (2021), 

33–39 <https://doi.org/10.36090/jipe.v2i1.931>. 
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serta kegiatan Muamalah, dengan menitikberatkan pada 

kemampuan yang dicapai oleh peserta didik, makna yang 

terkandung dalam dalil dan teori dari fakta yang ada.
7
 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa mata 

pelajaran fiqih merupakan bagian dari materi Fiqih yang 

dipisahkan untuk dapat menghasilkan peserta didik yang 

dapat mengenal, memahami, menghayati ibadah Islam 

serta hukum syara‟. Mata pelajaran fiqih juga merupakan 

salah satu pelajaran yang harus dipelajari di sekolah, 

namun tidak semua sekolah mengambil mata pelajaran 

fiqih ini biasanya sekolah yang tidak ada mata pelajaran 

fiqih menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI). Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

kelas observasi pada kelas VIII SMP adapun didalam 

kelas VIII materi yang diajarkan adalah mengenai 

macam-macam shalat sunnah. 

 

6. Kelas VIII 

Kelas VIII dapat dikenal dengan kelas 2 pada tingkat 

SMP.Kelas VIII yang berada di SMP Qur‟an Darul Fattah 

Rajabasa Bandar Lampung terbagi menjadi sembilan 

kelas yaitu kelas A-I.pembagian kelas VIII juga di SMP 

Qur‟an Darul Fattah terpisah antara siswa laki-laki dan 

siswa perempuan. Siswa perempuan memiliki jumlah 

kelas lebih banyak yaitu lima kelas A-E. Sedangkan kelas 

laki-laki berjumlah empat kelas yang dimulai dari kelas F-

I. 

 

7. SMP Qur‟an Darul Fattah 

SMP merupakan singkatan dari Sekolah Menengah 

Pertama dimana kelanjutan daripada jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar. SMP Qur‟an Darul Fattah adalah salah 

satu sekolah swasta yang berada di Bandar Lampung. 

                                                                   
7 Zaenudin Zaenudim, „Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Fiqh Melalui Penerapan Strategi Bingo‟, Edukasia : Jurnal Penelitian 
Pendidikan Islam, 10.2 (2015), 301–18 

<https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i2.796>. 
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SMP Qur‟an Darul Fattah merupakan lembaga pendidikan 

yang berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan 

Dakwah Islamiyahlm. SMP Qur‟an Darul Fattah berada di 

jalan Kopi No. 23 A, Gedung Meneng, Kecamatan 

Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 

dimana SMP Qur‟an Darul Fattah ini merupakan  tempat 

penulis mengadakan penelitian. 

Berdasarkan istilah yang telah diuraikan diatas dapat 

ditegaskan kembali bahwa dalam penelitian ini akan 

meneliti tentang “Efektivitas Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan 

Media Zoom  Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII di 

SMP Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan 

mendidik (homo educandum). Pengertian ini dapat dibuktikan 

dengan adanya kegiatan pendidikan yang ada di dalamnya 

terdapat pendidik dan peserta didik sebagai objek utama dari 

pendidikan. Manusia dalam perpektif pendidikan sering 

disebut sebagai peserta didik yakni sebagai objek utama yang 

belum dewasa, sehingga memerlukan pertolongan dari orang 

lain yang dianggap dewasa seperti pendidik. Dalam proses 

pertolongan ini dapat dikenal dengan pendidikan.
8
 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Islam manusia juga 

diciptakan oleh Allah SWT. Di dunia sebagai penerima dan 

pelaksana ajaran Allah SWT. Manusia memiliki tugas pokok 

selain beribadah kepada Allah SWT. (ta’abbud ilallah) juga 

bertugas sebagai pemimpin di muka bumi (khalifah di al-ard). 

Hal ini yang menjadikan manusia pada hakikatnya yang 

memiliki fitrah manusia untuk bertanggung jawab atas tugas-

tugas yang telah ditetapkan Allah SWT. Pendidikan 

merupakan sebagai salah satu jalan untuk dapat menjaga 

                                                                   
8 Muhammad Alqadri Burga, „Hakikat Manusia Sebagai Makhluk 

Pedagogik‟, Al-Musannif: Journal of Islamic Education and Teacher Training, 1.1 

(2019), 19–31 <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.2652859.>. 
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manusia tetap berada pada fitrahnya dan tidak menyimpang 

dari garis yang telah ditentukan.
9
 

لِيَ ْعُبُدونِِ ْنَسِإَّلَّ (٦٥الّذاريت:ِسورهِِ)َِوَماَخَلْقُتاْلِجن ََّواْْلِ  
Artinya:“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. 

(QS. Az-Zariyat: 56) 

 

Ayat diatas merupakan salah satu firman Allah SWT. 

dalam menciptakan manusia yakni untuk beribadah kepada 

Allah SWT.  baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya 

merupakan sama-sama seorang hamba dan memiliki 

kapasitas. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang 

sama untuk menjadi seorang hamba yang ideal (bertakwa).
10

 

Menurut Ahmadi pendidikan menurut Islam adalah 

segala usaha untuk mengembangkan dan memelihara 

fitrahnya sebagai manusia yang sempurna, serta sumber daya 

insani (manusia) yang ada padanya menuju terbentuknya 

insan kamil (manusia seutuhnya) yang sesuai dengan norma 

Islam. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Thoumi al-Syaiban 

pendidikan Islam adalah proses perubahan tingkah laku 

individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, serta alam 

sekitarnya. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara 

pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan 

profesi.11
 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis yang 

dilakukan oleh orang-orang (pendidik) yang dibebankan 

tanggung jawab untuk dapat mempengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan. Selain daripada itu, pendidikan dapat diartikan 

juga sebagai usaha untuk membantu peserta didik yang 

                                                                   
9 Burga. 
10 Tri Wahyudi Ramdhan, „Tafsir Gender‟, LISAN AL-HAL: Jurnal 

Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 10.1 (2016), 79–98 

<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i1.114>. 
11 Hasbi Siddik, „Hakikat Pendidikan Islam‟, Al-Riwayah : Jurnal 

Kependidikan, 8 (2016), 89–103 <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-

Riwayah/article/view/109/104>. 
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dilakukan secara sengaja (dengan jalan membimbing, 

membantu dan memberi pertolongan) agar ia menjadi manusia 

dewasa, bersusila, bertanggungjawab serta mandiri. Pendapat 

lain juga memberikan pandangan kepada pendidikan bahwa 

pendidikan merupakan segala situasi atau keadaan hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman 

belajar yang berlangsung di sekitar lingkungan hidup dan 

sepanjang hidup.
12

 

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, secara 

umum dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu 

proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

membimbing dan mengajar peserta didik yang dapat 

mempengaruhi tingkah lakunya yang berlangsung di sekitar 

lingkungan hidup dan di sepanjang hidupnya.  

Indonesia memiliki standar nasional dalam pendidikan. 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), telah 

ditetapka dalam Peraturan Pemerintah No. 19 pasal 19 ayat 

(1) Tahun 2005 guru harus melaksanakan proses pembelajaran 

dengan mengaktifkan siswa, pembelajaran dilakukan dengan 

menyenangkan, dinamis, kreatif, inspiratis, menantang, serta 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik baik dari perkembangan fisik maupun psikologinya, dan 

juga sesuai dengan bakat dan minat siswa. Prinsip 

pembelajaran tersebut dikenal dengan istilah PAKEM 

(pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan).  

Dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan kewajiban 

kepada guru untuk melaksanakan pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, serta logis.
13

 

Jika membahas mengenai pendidikan maka sangat erat 

kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Karena belajar 

dan pembelajaran merupakan aktivitas pokok yang dilakukan 

                                                                   
12 Laili Arfani, „Mengurai Hakikat Pendidikan, Belajar Dan Pembelajaran‟, 

Pelita Bangsa Pelestari Pancasila, 11.2 (2016), 81–97 

<https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/5160>. 
13 Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2019). 51 
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dalam sebuah proses pendidikan. Belajar merupakan aktivitas 

interaksi antara individu terhadap lingkungan sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku. Sedangkan pembelajara adalah 

penyediaan kondisi yang mengakibatkan terjadinya proses 

belajar pada diri peserta didik. Dalam proses belajar mengajar 

peserta didik tidak selalu inisiatif dalam melakukannya 

sendiri, melainkan juga memerlukan bantuan seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya seperti 

pendidik (guru). Hubungan/interaksi yang dibangun antara 

guru, peserta didik, dan media/sumber belajar dapat 

menciptakan kondisi pembelajaran menjadi efektif. 

Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus 

pertama Covid-19 masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. 

Jumlah korban yang positif terjangkit virus corona pada 30 

Maret 2020 mencapai 1.414 orang, diantara jumlah tersebut 

1..217 dirawat, 75 dinyatakan sembuh, dan 122 dinyatakan 

meninggal dunia. Untuk memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19 sejumlah kebijakan pun segera diambil oleh 

pemerintahlm. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk memerangi penyebaran virus corona, pemerintah 

mengeluarkan kbijakan agar masyarakat melakukan pekerjaan 

dari rumah (work from home/WFH), hal ini juga berdampak 

pada semua sektor. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah 

satu bidang yang terkena dampak adanya virus corona 

tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi sosial atau 

social distance, Kementerian pendidikan dan kebudayaan 

(Kemendikbud) juga mengeluaran kebijakan yaitu dengan 

meliburkan sekolah dengan mengganti proses pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran dalam jaringan (daring).
14

 

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa virus 

corona telah memakan banyak korban bahkan selain banyak 

korban yang terkena virus, virus ini juga telah memberikan 

dampak besar di berbagai sektor salah satunya ialah 

pendidikan. Dampak yang dirasakan ialah kini siswa tidak lagi 

                                                                   
14 Ana Widyastuti, Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring, 

Luring, BdR (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021). 2 
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dapat belajar seperti biasanya dikarenakan pembelajaran harus 

dilaksanakan secara daring agar dapat memutus mata rantai 

penyebaran virus corona.  

Langkah ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi demi 

mencegah adanya penyebaran virus corona di lingkungan 

sekolah. Berdasarkan pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan 

Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, “maka 

kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring dalam 

rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Hingga saat ini 

sejumlah pemerintah daerah sudah meliburkan sekolah untuk 

menggantikannya dengan sekolah daring atau akrab disebut 

sekolah online”.
15

 

Dalam pembelajaran daring aktivitas belajar harus dapat 

terlaksana dengan baik seperti pembelajaran secara luring. 

Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika dalam 

proses pembelajaran siswa dapat terlibat didalamnya. Secara 

umum, belajar dapat diartikan sebagai proses untuk 

memperoleh kompetensi yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.  

Pembelajaran yang efektif memiliki empat syarat utama 

yang dikemukakan oleh Silvina sebagaimana yang dikutip 

oleh Nurfaida dalam Tesis IAIN Parepare 2021. Dijelaskan 

bahwa menurutnya pembelajaran yang efektif dapat dilihat 

dari , a) kualitas dari pembelajaran yang disajikan dapat 

mudah dipahami, b) menyesuaikan pembelajran dengan 

kekmampuan siswa, c) usaha yang dilakukan secara intens 

untuk memberikan motivasi ke siswa sehingga siswa dapat 

aktif dan mengerjakan tugasnya dengan baik, d) ketepatan 

waktu menyelesaikan tugas sebagai tolak ukur efektivitas dari 

pembelajaran.
16

 

Pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem 

pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara 

                                                                   
15 Ana Widyastuti. 14 
16 Nurfaida, „Efektivitas Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam Dan 

Budi Pekerti Melalui Aplikasi Google Classroom Peserta Didik Kelas X BDP 1 SMK 

Negeri 1 Wajo‟ (Thesis, IAIN Parepare, 2021). 16 
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langsung yang terjadi antara guru dengan siswa tetapi 

dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan 

internet. Dengan adanya kegiatan belajar mengajar daring  

(online) menjadi tantangan bagi setiap pendidik untuk dapat 

memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan 

maksimal, meskipun siswa belajar dari rumah. Selain 

pendidik pembelajaran daring juga menjadi tanggungjawab 

bagi orang tua/wali murid untuk dapat membantu anak-anak 

belajar dari rumah. Bagi orang tua/wali murid kebijakan 

sistem belajar yang ditetapkan oleh pemerintah saat 

penyebaran Covid-19 ini merupakan hal yang baru, sehingga 

tidak jarang mereka menemukan sejumlah kendala dalam 

membantu anak-anak mereka untuk melaksanakan sistem 

pembelajaran daring ini.
17

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan 

dengan jarak jauh dan menggunakan jaringan internet untuk 

dapat terhubung antara pendidik dan peserta didik. Kendala 

yang paling sering dirasakan oleh anak-anak dalam 

pembelajaran jarak jauh ialah penambahan masa pembelajaran 

daring terus diperpanjang di berbagai daerah sampai waktu 

yang belum bisa ditentukan oleh pemerintah demi 

menghambat penyebaran virus Corona. Beberapa hal dapat 

dirasakan ketika menghadapi pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan cara daring, masalah umum yang ditemukan adalah 

kurang fokus dalam belajar dari rumah. Pembelajaran yang 

dilakukan dari rumah ini membuat mutu pembelajaran bagi 

para siswa serta mutu pengajaran bagi guru menjadi menurun, 

karena kondisi lingkungan rumah yang membuat proses 

belajar kurang efektif. Kondisi yang dimaksud ialah seperti 

banyaknya pengaruh yang membuat siswa kurang fokus 

dalam belajar, mengganggap mudah belajar dari rumah 

sehingga tidak mempersiapkan diri, tidak adanya 

pendampingan secara fisik, menurunnya semangat belajar 

siswa dikarenakan banyaknya tugas yang diberikan, dan 

                                                                   
17 Ana Widyastuti. 23 
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masih banyak kondisi lainnya yang menyebabkan siswa tidak 

fokus.  

Kemajuan teknologi seperti gawai (gadget) dapat 

memudahkan pendidik dalam melaksanakan interaksi virtual 

guru dengan siswa untuk menyampaikan informasi/ilmu di 

masa pandemi. Metode pembelajaran daring ini pada 

umumnya kerap menggunakan gawai (gadget) maupun laptop 

dilakukan melalui beberapa portal dan aplikasi penunjang 

pembelajaran daring. Aplikasi yang dapat digunakan guru 

dalam melakukan interaksi virtual dengan siswa seperti 

aplikasi zoom, Google Classroom, Google Meet, Hangout, E-

Learning sekolah. Aplikasi ini ideal digunakan dalam metode 

pembelajaran daring karena guru dapat menjelaskan ada 

materi umpan balik, diskusi, tanya jawab, kuis, dan lain 

sebagainya.
18

 

Teknologi yang biasa digunakan di SMP Qur‟an Darul 

Fattah dalam pembelajaran daring adalah gawai, dimana 

teknologi ini adalah alat yang paling mudah digunakan dan 

dapat digenggam karena ukurannya yang relatif kecil sehingga 

mudah disimpan di saku. Gawai (gadget) ini memerlukan 

aplikasi lain untuk mendukung interaksi terutama dalam 

proses pembelajaran. Aplikasi yang kerap kali digunakan 

ialah aplikasi whatsapp, dan zoom meeting. Aplikasi ini sering 

digunakan karena fitur yang disediakan dapat di operasikan 

dengan mudah. 

Zoom merupakan aplikasi yang dibuat Amerika Serikat 

yakni oleh Zoom Video Communications. Aplikasi ini telah 

dirilis jauh sebelum adanya penyebaran virus Corona. Namun 

dengan adanya pandemi saat ini menjadi kebutuhan untuk 

dapat bertatap muka meski pembelajaran jarak jauh. Saat ini 

aplikasi zoom masih sangat diminati untuk melakukan 

telekonferensi, bekerja dan belajar dengan jarak jauh, serta 

dapat menjaga hubungan sosial.
19

 

                                                                   
18 Ana Widyastuti. 34 
19 Syiah Kuala University Press, Minda Guru Indonesia: Guru Dan 

Pembelajaran Inovatif Di Masa Pandemi COVID-19 (Aceh: Syiah Kuala University 

Press, 2020). 48 
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Dari pemahaman diatas dapat kita ketahui bahwa 

aplikasi zoom kerapkai digunakan karena pengoperasiannya 

yang lebih mudah karena memiliki beberapa keunggulan yang 

dimiliki aplikasi ini dapat mudah digunakan terutama bagi 

guru yang memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi. 

Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan untuk menampilkan 

tayangan video maupun gambar presentasi secara langsung 

sehingga saat menyampaikan informasi seperti keadaan di 

kelas. Selain memiliki keunggulan aplikasi ini juga memiliki 

kekurangan yakni adanya pembatasan penggunaan aplikasi 

dalam satu tautan dibatasi dengan maksimal durasi 45 menit. 

Hal inilah yang menjadi kendala untuk beberapa pendidik 

ketika sedang menyampaikan informasi sedikit terganggu 

karena harus mengirimkan tautan baru agar peserta didik 

dapat bergabung kembali.  

Hal lain yang dapat menjadi kesulitan yang dirasakan 

bagi pendidik adalah sulit mengontrol peserta didik karena 

adanya perubahan kebiasaan yang mereka alami, pada 

awalnya mereka menerima dengan adanya kondisi belajar 

secara online namun lama-kelamaan kondisi seperti ini 

membuat mereka jenuh sehingga menyebabkan mereka 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran  bahkan 

mencari alasan agar mereka tidak mengikuti pelajaran yang 

mempengaruhi hasil belajar mereka. Selain itu, guru harus 

mempersiapkan diri untuk bekerja melebihi jam kerjanya 

karena harus melayani siswa dalam menjawab pertanyaan 

yang kurang dipahami maupun menunggu siswa 

menyelesaikan tugas yang diberikan.  

Adapun yang menjadi batasan penelitian dilakukan pada 

mata pelajaran Fiqih kelas VIII SMP Qur‟an Darul Fattah 

Rajabasa Bandar Lampung. Berdasarkan wawancara dan 

observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggan 20 

September,  metode pembelajaran yang digunakan oleh 

sekolah merujuk kepada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Aatuan 

Pendidikan dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, maka 
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kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Hal ini 

menjadi tantangan baru sebagai pendidik dalam memeberikan 

pembelajaran ditengan pandemi Covid-19. Masih banyak 

yang perlu diperbaiki dalam memberikan pembelajaran 

dengan jarak jauh agar pembelajaran dirasa cukup efektif, 

faktor-faktor yang menghambat pembelajaran daring ini 

muncul dari berbagai aspek seperti faktor internal dan 

eksternal. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut untuk 

dapat memilih pendekatan, metode, serta media yang kreatif 

dan inovatif agar peserta didik tidak terhambat dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

Fiqih ini. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Qur‟an Darul Fattah 

pada kelas VIII, diperoleh informasi bahwa kegiatan 

pembelajaran Fiqihsudah menggunakan sistem daring/online 

sampai pada tahun  ini, karena pada telah dua tahun lebih 

Indonesia dipengaruhi dengan adanya penyebaran virus 

sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran bahwasannya 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring/online 

dengan menggunakan media Zoom, Google Meeting, Google 

Classroom, dan Whatssapp sebagai penunjang pembelajaran 

daring. Di SMP Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar 

Lmapung ini pertama kali pemberlakuan kegiatan daring ialah 

pada awal tahun 2020 dengan menggunakan media zoom 

sebagai penunjang proses pembelajaran daring/online.20 

Mata pelajaran Fiqih merupakan mata pelajaran yang 

banyak memerlukan praktik secara langsung seperti pada 

materi macam-macam sholat sunnah. Materi tersebut harus 

diberikan pemahaman secara mendalam agar peserta didik 

tidak salah dalam penafsiran maupun penggunaan shalat 

sunnah. Hal tersebut membuat pembelajaran Fiqih yang 

dilakukan secara daring harus menggunakan media yang tepat 

agar pemahaman yang didapat oleh peserta didik baik secara 

kognitif maupun psikomotorik. Di sekolah SMP Qur‟an Darul 

                                                                   
20 Hasil Observasi Peneliti, “Proses Pembelajaran Fiqih kelas VIII 

menggunakan sistem daring”, Tanggal 20 September 2021. 
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Fattah mata pelajaran fiqih telah dapat terbilang masih 

membutuhkan media yang cocok untuk  memudahkan peserta 

didik dalam memahami materinya yakni dengan 

menggunakan media zoom, namun hal tersebut sudah 

membuat beberapa peserta didik merasa jenuh. Oleh karena 

itu diperlukannya media yang bervariasi dalam 

menyampaikan pembelajaran Fiqih dengan menggunakan  

media  zoom.  

Informasi lain diperoleh dari hasil wawancara Guru mata 

pelajaran Fiqih kelas VIII di SMP Qur‟an Darul Fattah 

Rajabasa Bandar Lampung, bahwa sebelum adanya 

pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

tatap muka serta menggunakan media benda nyata dan media 

cetak. Namun, pada semster genap tahun 2020/2021 ini guru 

telah menerapkan kegiatan pembelajaran secara daring. 

Adapun proses pembelajarannya menggunakan media 

zoomsebagai alat interaksi antara guru dan siswa selam 

pembelajaran daring/online. Media zoomini dipilih guru 

sebagai alat interaksi dalam kegiatan pembelajaran daring 

karena menurut beliau sebagai pengguna baru, media tersebut 

adalah media yang mudah digunakan dibandingkan dengan 

media lainnya karena dalam materi Fiqih diperlukan 

pemahaman secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkannya 

media zoom sebagai penunjang pembelajaran.Tetapi, dalam 

penggunaan media zoom ini juga terdapat beberapa kendala 

seperti waktu penggunaan aplikasi yang dibatasi maksimal 45 

menit, hal tersebut dapat memakan waktu pembelajaran 

menjadi lebih sedikit dan dalam membagikan layar tidak 

dapat mengontrol peserta didik karena layar dipenuhi oleh 

presentasi.Hasil belajar yang diperoleh siswa selama 

pembelajaran daring cukup baik, namun tidak mencapai saat 

pembelajaran tatap muka.
21

 

                                                                   
21 Hasil wawancara Peneliti, Iwan Ansori selaku Guru Fiqih kelas VIII SMP 

Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung, “Efektivitas Pembelajaran Fiqih 

kelas VIII menggunakan media zoom”,tanggal 4 Oktober 2021. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, maka pembelajaran daring di SMP 

Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung telah 

menggunakan pembelajaran dengan daring sejak tahun 2020 

yaitu sejak pemerintah memberikan informasi mengenai 

masuknya virus Corona di Indonesia. Pelajaran Fiqih di  

sekolah menggunakan media zoom untuk menyampaikan 

materinya. Sebelum adanya kebijakan tersebut pelajaran Fiqih 

di sekolah menggunakan pembelajaran tatap muka dengan 

media yang bervariasi.Jika dilihat dari hasil belajar peserta 

didik selama mengikuti pembelajaran daring menggunakan 

media zoompada mata pelajaran Fiqih, pada awal tahun 

penggunaannya hasil belajar mereka sangat jauh berbeda 

dibandingkan dengan pembelajaran luring/tatap muka. 

Adapun hasil belajar Fiqih berikut merupakan hasil belajar 

saat mereka menggunakan sistem belajar  daring kelas VIII 

semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, adapun hasilnya 

sebagai berikut. 

Table 1.1 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Qur'an Darul Fattah 

Mata Pelajaran Fiqih Semester Ganjil 2021/2022 

No. 
Kriteria Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas VII 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

1.  
Tinggi ≥ 91 37 13,70% 

2.  
Sedang  ≥ 82 193 71,48% 

3.  
Rendah  <82 40 14,81% 

JUMLAH 
270 99,99% 

Sumber data 1: Dokumen Ketua MGMP Mapel 

Fiqih SMP Qur'an Darul Fattah Rajabasa Bandar 

Lampung 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada saat 

ini pencapaian hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP 
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Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung dapat 

dikategorikan pada tingkat sedang. Karena peserta didik yang 

mendapatkan nilai terbanyak adalah pada kategori sedang 

yakni ≥ 82 dengan jumlah 193 siswa dari 270 siswa dengan 

persentase sebanyak 71,48%. Hasil ini diperoleh pada 

penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. 

Pemahaman materi adalah salah satu kriteria keberhasilan 

dalam pembelajaran, pemahaman yang dimaksud sebagai 

kemamapuan siswa dalam menerima informasi/ilmu yag 

diberikan guru. Materi yang digunakan sebagai penelitian ini 

dalam mata pelajaran Fiqih adalah materi tentang Macam-

macam Shalat Sunnah. Pemahaman peserta didik mengenai 

materi tingkat SMP ini harus disampaikan dengan baik dan 

benar agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran. 

Oleh karena itu guru harus lebih memperhatikan seberapa 

jauh pemahaman materi yang telah disampaikan oleh peserta 

didik dalam sistem pembelajaran daring menggunakan 

aplikasi Zoom. 

Melihat permasalahan-permasalahan di atas, dalam 

menghadapi masa pandemi Covid-19 ini guru dituntut untuk 

menggunakan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar 

secara online (daring) yang menjadikan tantangan tersendiri 

bagi guru untuk dapat mengembangkan pengetahuan dalam 

bidang IPTEK untuk mengelola kelas. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, disini peneliti ingin mengukur Keefektifan 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar peserta 

didikdengan menggunakan media Zoompada Mata Pelajaran 

Fiqih Kelas VIII di SMP Qur‟an Darul Fattah Rajabasa 

Bandar Lampung. 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fokus 

penelitian ini adalah  tentang Efektivitas 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Menggunakan Media ZoomPada Mata 

Pelajaran Fiqih Kelas VIII. 
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2. Sub Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi Sub fokus penelitian ini ialah: 

1. Kualitas Pembelajaran Fiqih Menggunakan Media 

zoom. 

2. Kesesuaian Tingkat Pembelajaran. 

3. Intensif Guru Dalam Memberikan Motivasi 

4. Ketepatan Dalam Menggunakan Waktu Belajar. 

5. Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Menggunakan 

Media Zoom. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka 

peneliti menyusun suatu Rumusan masalah penelitian, 

yaitu 

“Bagaimana efektivitas pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik menggunakan 

media zoom pada mata pelajaran fiqih Kelas VIII di 

SMP Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan 

masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini 

adalah 

“Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran 

Fiqih menggunakan media zoom dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik Kelas VIII di SMP Qur‟an 

Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung.” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat seabagai berikut 

1. Bagi penulis, menyamapaikan informasi tentang 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Fiqih. 

2. Bagi guru, a) dapat mengetahui peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada pembahasan materi yang 

telah  disampaikan dengan sistem pembelajaran 
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daring, b) sebagai pertimbangan dalam 

menggunakan media Zoom untuk menyampaikan 

pembelajaran secara efektif ditengah pandemi 

COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran 

dilaksanakan dengan jarak jauh (daring). 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian digunakan sebagai 

perbaikan atau pertimbangan dalam meningkatkan 

media pembelajaran yang lebih efektif dan 

meninggalkan metode pembelajaran konvensional 

demi meningkatkan suatu mutu pendidikan 

ditengah penyebaran COVID-19. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ialah 

penelitian yang masih mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dibahas untuk mengindari pengulangan 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam 

penelitian ini adalah 

1. Zainal Abidin, Adeng Hudaya, Dinda Anjani, 

Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa 

Pandemi COVID-19.  

Berdasarkan penelitian ini, tujuan yang ingin 

dicappai adaah untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran jarak jauh di masa pandemic covid-

19 pada santri Rumah Al Qashwa tingkat SMP dan 

SMA di Poltangan Pajaten Timur. Dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan bahwa proses 

pembelajaran yang dilakukan saat ini dukup efektif 

meskipun disana-sini masih ada beberapa hambatan 

yang mengganggu pembelajran jarak jauh seperti 

masalah interaksi social guru dengan siswa dan 

ekonomi peserta didik yang nyaris belum siap.
22

 

 

 

                                                                   
22 Abidin Z, Hidaya A. 
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2. Afifatu Rohmawati, Efektivitas Pembelajaran.  

Penelitian ini betujuan untuk memperoleh 

informasi tentang efektivitas pembelajaran di kelas 

A2 TK Miftahul Huda Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang. Berdasarkan tujuan penelitian 

tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa 1). 

Pembelajaran berjalan efektif karena adanya 

pembiasaan serta adanya kesesuaian antara visi dan 

misi sekolah dalam mewujudkan Pendidikan yang 

berkualitas, 2). Adanya kesiapan guru dalam 

merencanakan pembelajaran serta sikap dan 

kemampuan guru dalam memberikan keteladanan 

pada anak, 3). Keberhasilan orangtua dalam 

mencapai pembelajaran yang efektif pada anak 

tidak terlepas dari adanya pola asuh orangtua yang 

dipengaruhi oleh latar belakang social ekonomi 

keluarga serta intensitas waktu yang digunakan 

Bersama dengan anak, 4). Kepedulian masyarakat 

dalam membantu keberhasilan sekolah 

menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, 5). 

Adapun bentuk Kerjasama para stakeholder 

dilakukan dengan menjalin komuniasi serta 

pelibatan dalam kegiatan sekolah.23 

3. Khalilah Nasution, Kepemimpinan Dalam 

Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

kepemimpinan guru merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam mempengaruhi, 

mengarahkan, memotivasi, membimbing dalam 

memimpin siswa untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan agar tercipta efektivitas belajar. 

Pimpinan guru harus mampu menguasai bahan ajar, 

gemar mengajar, memiliki dan mengetahui 

pengalaman dan pengetahuan pribadi siswa, 

memiliki metode yang beragam, jika guru mengajar 

                                                                   
23 Rohmawati. 
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harus selalu memberikan pengetahuan aktual dan 

persiapan juga. Sebisa mungkin guru harus berani 

memberikan pujian seperti itu kepada siswanya, 

seorang guru harus mampu membangkitkan 

semangat belajar secara individu bagi siswanya. 

Kepemimpinan guru dapat meningkatkan 

efektifitas pembelajaran sesuai dengan yang 

diharapkan guru.
24

 

4. Ema Amalia, Ibrahim, Efektivitas Pembelajaran 

Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggage-

Muba.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

fiqih dengan menggunakan metode demonstrasi di 

Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa 

Penggage dengan tujuan yakni untuk mengetahui 

penggunaan metode demonstrasi sehingga dapat 

mengefektif pembelajaran fiqih. Dari penelitian 

tersebut didapatkan hasil bahwa metode 

demonstrasi yang digunakan sebagai metode yang 

dapat mengefektifkan pembelajaran fiqih dan 

memeberikan dampak positif. 
25

 

5. Mustakim, Efektivitas Pembelajaran Daring 

Menggunakan Media Online Selama Pandemi 

COVID-19 Pada Mata Pelajaran Matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran efektivitas  pembelajaran daring 

menggunakan media online selama pandemic 

covid-19 pada mata pelajaran matematika.dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan gambaran peserta 

didik menilai pembelajaran atematika 

                                                                   
24 Khalilah Nasution, „Kepemimpinan Guru Dalam Meningkatkan 

Efektivitas Pembelajaran Pai‟, Jurnal Darul ’Ilmi, 04.01 (2016), 116–28 

<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/di.v4i1.430>. 
25 Ema Amalia and Ibrahim Ibrahim, „Efektivitas Pembelajaran Fiqih 

Dengan Mengunakan Metode Demonstrasi Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa 
Penggage-Muba‟, JIP: Jurnal Ilmiah PGMI, 3.1 (2017), 98–107 

<https://doi.org/10.19109/jip.v3i1.1380>. 
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menggunakan media online sangat efektif (23,3%), 

Sebagian besar mereka menilai efektif (46,7%), dan 

menilai biasa saja (20%). Meskipun ada peserta 

didik yang menganggap pembelajaran daring tidak 

efektif (10%), dan yang menilai sama sekali tidak 

efektif (0%). 
26

 

6. Dwi Ismawati, Iis Prasetyo, Efektivitas 

Pembelajaran Menggunakan Video Zoom Cloud 

Meeting pada Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-

19.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran menggunakan video zoom 

cloud meeting  pada anak usia dini era pandemic 

Covid-19 dengan menggunakan aplikasi zoom 

cloud id. Dari penelitian diatas didapati hasil bahwa 

pembelajaran dengan video conference efektif, 

interaktif, dapat mendukung pembelajaran jarak 

jauh, memudahkan anak didik untuk menyerap 

materi pembelajaran yang disampaikan pendidik 

karena lebih real time.27
 

7. Zulfikar,  Efektivitas Penggunaan Media Zoom 

Terhadap Pembelajaran Pada Masa Pandemi 

COVID-19. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

pembelajaran jarak jauh tidak hanya bergantung 

pada materi atau isi yang disajikan oleh pendidik, 

melainkan pada bagian proses penyampaian materi 

tersebut, agar siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Model pembelajaran yang 

dapat digunakan pada sekolah dasar negeri 117 

                                                                   
26 Mustakim Mustakim, „Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan 

Media Online Selama Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran Matematika‟, Al 
Asma : Journal of Islamic Education, 2.1 (2020), 1 

<https://doi.org/10.24252/asma.v2i1.13646>. 
27 Dwi Ismawati and Iis Prasetyo, „Efektivitas Pembelajaran Menggunakan 

Video Zoom Cloud Meeting Pada Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-19‟, Jurnal 
Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5.1 (2020), 665 

<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.671>. 
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Leppangeng  dimasa pandemic Covid-19 ini adalah 

dengan menggunakan video conference seperti 

media zoom. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa penggunaan aplikasi zoom meeting  di 

Sekolah masih kurang efektif. Factor kurang 

efektifnya adalah dipengaruhi beberapa hal 

diantaranya masih ada beberapa siswa yang belum 

memiliki smartphone dan laptop, guru dan 

orangtua siswa belum memahami penggunaan 

aplikasi zoom meeting  dengan baik, dan rendahnya 

kualitas sinyal pada lingkungan tempat tinggal 

siswa dan guru. 
28

 

8. Nurfaida, Efektivitas Pembelajaran Daring 

Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti 

Melalui Aplikasi Google Classroom Peserta Didik 

Kelas X BDP 1 SMK Negeri 1 Wajo. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

daring dimasa pandemi covid-19 di SMK Negeri 

11 Wajo menggunakan bebrapa aplikasi seperti 

whatsapp, google classroom, google meet tetapi 

sebagian besar guru PAI dan Budi Pekerti 

menggunakan aplikasi google classroom sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran daring PAI dan Budi 

Pekerti di kelas X BDP 1 SML Negeri Wajo 

dengan menggunakan aplikasi google classroom 

dan mengetahui pengaruh aplikasi google 

classroom terhadap efektivitas pembelajaran 

daring. Dari penelitian diatas didapati hasil bahwa 

1). Penggunaan aplikasi google classroom pada 

mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas x 

BDP 1 SMK Negeri Wajo memanfaatkan fitur 

forum, tugas kelas dan nilai, 2) Efektivitas 

pembelajaran daring PAI dan Budi Pekerti melalui 

aplikasi google classroom peserta didik kelas X 

                                                                   
28 Marsiding. 
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BDP 1 SMK Negeri 1 Wajo, ditunjukkan dari hasil 

belajar setiap penilaian melebihi 80% peserta didik 

mendapatkan nilai KKM dan hasil observasi 

keakifan belajar meningkat secara signifikan yaitu 

34% dengan nilai 2,40 berada pada kategori kurang 

pada observasi pertama, sedangkan pada observasi 

kedua meningkat menjadi 62% dengan nilai 3,00 

berada pada kategori baik. (3) Penggunaan aplikasi 

google classroom berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pembelajaran, dibuktikan dengan hasil 

analisis jawaban responden yang menunjukkan 

taraf hasil uji hipotesis dengan uji T variable X 

terhadap Y memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,03 lebih kecil dari 0,05, sementara nilai t hitung 

lebih besar dari nilai t tabel, yaitu 2,171 > 1,701 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, Uji F 

menunjukkan nilai f hitung lebih besar dari f tabel 

yaitu 4,713 > 4,20 dan hasil uji R menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,121 = 

12,1%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

google classroom mempengaruhi variabel 

efektivitas pembelajaran daring sebesar 12,1%.
29

 

Demikianlah kajian penelitian terdahulu yang 

menurut penulis relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Letak kesamaannya adalah sama-sama membahas 

mengenai keefektifan pembelajaran daring. Sedangkan 

perbedaannya adalah berdasarkan tahun pelaksanaan, 

lokasi,subjek, objek penelitian, media pembelajaran dan 

lembaga pendidikan sangat berbeda dengan yang akan penulis 

lakukan karena lokasi, subjek, objek, media dan lembaga 

pendidikan dalam penelitian dilakukan di SMP Qur‟an Darul 

Fattah pada Tahun ajaran 2021/2022.  

 

                                                                   
29 Nurfaida. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk dapat 

memperoleh, mengembangkan dan memverifikasi 

pengetahuan/teori pada suatu penelitian, sedangkan 

penelitian sendiri pada umumnya memiliki makna 

sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi (data) 

untuk suatu kepentingan tergantung pada tujuan dari 

dilaksanakannya penelitian.
30

 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

meeliti fakta-fakta dan permasalahan yang adaa di 

lapangan. Dan sifat penelitian ini adalah deskrpitif 

kualitatif. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana 

keefektifan pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik yang digunakan oleh guru mata 

pelajaran Fiqih kelas VIII menggunakan media zoom di 

SMP Qur‟an Darul Fattah, melalui pemaparan data-data 

dan dokumen secara tertulis ataupun online, karena 

sebagaimana yang diketahui bahwa pada dasarnya 

penelitian kualitatif memiliki makna sebagai penelitian 

penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena atau peristiwa yang dapat 

diamati.
31

 

Penelitian ini dapat melibatkan berbagai kombinasi 

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 

mendeskripsikan penelitian yang dilakukan. Desain 

penelitian ini bersifat kualitatif, sasarannya yaitu 

mengembangkan pernyataan pendapat dari pendidik dan 

peserta didik serta pengamatan secara langsung mengenai 

efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik menggunakan media zoom pada 

                                                                   
30 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Tindakan (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). 19 
31 Uhar Suharsaputra. 181 
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mata pelajaran Fiqih kelas VIII yang dilakukan peneliti di 

SMP Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Qur‟an Darul 

Fattah yang berada di jalan Kopi No. 23 A, Gedung 

Meneng, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung 

Provinsi Lampung. 

b. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan  kerja 

sejak dikeluarkannya surat keterangan penelitian oleh 

Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung yang kemudia peneliti berikan 

kepada pihak sekolah sehingga mendapat  

 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan subjek dari mana dapat 

diperoleh dalam penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat dua bagian yang menjadi 

sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder: 

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data 

pertama yakni seseorang (person) dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara.
32

 

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data 

primer adalah Waka Kurikulum, Waka Sarana dan 

prasarana serta Guru Fiqih di SMP Qur‟an Darul 

Fattah Rajabasa Bandar Lampung. 

 

 

                                                                   
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabet, 2007). 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data sebagai 

pendukung dan pelengkap sumber data primer. 

Sumber sata ini diperoleh secara tidak langsung 

seperti melalui orang lain atau lewat dokumen dan 

peserta didik.
33

 

Adapun yang menjadi sumber keduanya sebagai 

data pelengkap data primer yaitu melalui orang lain 

atau dari dokumentasi dan peserta didik di SMP 

Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Seperti yang diketahui penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data lebih banyak menggunakan kata. Studi 

yang dihasilkan adalah berupa deskripsi cerita terperinci, 

analisis dan interpretasi fenomena. agar suatu penelitian 

dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang 

diinginkan, pengumpulan data harus dilakukan sesuai 

dengan teknik/metode yang ditentukan. 

Pengumpulan data yang dimaksud ialah pencatatan 

atau pengumpulan data peristiwa-perisriwa, keterangan-

keterangan atau karakteristik yang berkaitan antara 

penelitian dengan elemen populasi sebagai faktor 

pendukung penelitian, adapun teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara dalam penelitian kualitatif 

umunya dimaksudkan untuk mendalami suatu 

kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara 

merupakan percakapan antara dua orang atau lebih 

dengan memeberikan pertanyaan dan menjawab suatu 

pertanyaan (tanya jawab) seputar informasi untuk 

mendapatkan suatu data yang dibutuhkan.
34

 

                                                                   
33 Sugiyono. 
34 Sugiyono. 213 
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Ada tiga bentuk metode wawancara yang harus 

diketahui oleh peneliti yaitu 

1) Wawancara terstruktur 

Wawancara ini digunakan sebagai teknik 

pegumpulan data apabila peneliti mengetahui 

dengan pasti tetang informasi yang akan 

diperoleh atau dapat dipastikan bahwa 

peneliti sebelumnya telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertayaan-

pertanyaan tertulis. 

 

2) Wawancara semi terstruktur 

Jenis metode ini lebih bebas dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur, karena jenis 

ini hanya pokok-pokok masalah secara garis 

besar saja yang dipersiapkan dan pihak yang 

diajak wawancara (responden) dimintai 

pendapat dan ide-idenya mengenai pokok 

bahasan tersebut. Dalam kegiatan ini peneliti 

perlu mendengarkan dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh responden. 

 

3) Wawancara tak terstruktur 

Wawancara ini pertanyaan ditentukan pasa 

saat terjadinya wawancara (spontan) serta 

bersifat terbuka sehingga responden 

mempunyai kebebasan untuk mengemukakan 

jawabannya. Wawancara ini diperlukan 

apabila peneliti belum mempunyai 

pemahaman yang cukup terhadap masalah 

dalam penelitian.
35

 

Dari ketiga wawancara tersebut penulis 

menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana 

dalam pelaksanaanya penulis telah mempersiapkan 

                                                                   
35 Sugiyono. 214 
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atau menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih 

dahulu. Adapun kegiatan wawancara ini penulis 

tujukan kepada guru Fiqih, peserta didik, dan Waka 

prasarana guna memperoleh penjelasan mengenai 

efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik menggunakan media zoompada 

mata pelajaran Fiqih di SMP Qur‟an Darul Fattah. 

Data yang diambil dalam wawancara ini adalah 

bagaimana efektivitas pembelajaran Fiqih 

menggunakan media zoom di SMP Qur‟an Darul 

Fattah Rajabasa Bandar Lampung serta bagaimana 

persiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran 

daring. 

b. Metode Observasi 

Secara bahasa observasi adalah memerhatikan 

dengan penuh perhatian terhadap sesuatu, 

memerhatikan yang dimaksud ialah mengamati 

tentang terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. 

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data 

yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan 

atau diagnosis. Metode observasi dilakukan dengan 

mengamati secara langsung dan mencatat secara 

sistematis terhadap objek penelitian.36 

Adapun jenis metode observasi dibagi kedalam 

dua bagian: 

1) Observasi partisipan 

Dalam metode ini peneliti turut andil secara 

langsung dan ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh sumber data 

yang sedang diamati. 

 

2) Observasi non partisipan 

Disini peneliti tidak terlibat secara langsung 

atau tugas peneliti hanyalah mengamati objek 

                                                                   
36 Uhar Suharsaputra. 209 
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yang akan menjadi kajian dalam 

penelitiannya.
37

 

Adapun observasi yang penulis gunakan adalah 

observasi non partisipan, dimana peneliti tidak turut 

andil dalam melakukan kegiatan langsung. Tetapi 

peneliti sebagai pengamat dari objek yang akan 

menjadi kajian dalam penelitiannya. Bentuk data 

observasi yang digunakan adalah proses pelaksanaan 

pembelajaran Fiqih dalam peningkatan hasil belajar 

peserta didik yang dilaksanakan menggunakan media 

zoom meeting. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang 

sudah berlalu/masa lampau yang ditulis atau dicetak 

yang biasanya bisa berbentuk catatan buku harian, 

surat, atau dokumen-dokumen lainnya. Dokumen 

dapat mmeberikan informasi atas kejadian atau 

peristiwa yang menjadi bahan penelitian.
38

 

Dokumen yang diambil oleh penulis ialah 

berbentuk lembaran seperti lembar internal, data 

siswa atau pegawai sekolah, deskripsi sekolah, serta 

data statistik hasil belajar mengajar di sekolah.  

d. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpulkan dari hasil 

observasi, wawancara, dokkumentasi, dan lainnya 

kemudian dapat dianalisis secara induktif dan dapat 

berlangsung selama pengumpulan data di lapangan 

yang dilakukan secara terus-menerus (kontinu). 

Analisis data yang dilakukan untuk memperoleh 

jawaban atas pertanyaan selama meneliti. Adapun 

langkah yang dilakukan saat menganalisis data 

meliputi 

                                                                   
37 Sugiyono. 310 
38 Uhar Suharsaputra. 215 
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1) Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pengolahan 

data dari lapangan untuk dapat di pilih dan di 

sederhanakan dengan cara merangkum pokok 

bahasan yang sesuai dengan fokus masalah 

penelitian. Misalkan dalam penelitian ini hasil 

wawancara tadi diolah dengan disesuaikan dalam 

kategori tertentu, kemudia hasil wawancara 

tersebut digabungkan dengan data dokumentasi 

oleh peneliti. Setelah digabungkan peneliti 

menemukan ada hasil data yang dianggap tidak 

diperlukan dalam penelitian oleh karena itu data 

tersebut dapat dibuang atau tidak 

diperrgunakan.
39

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami 

bahwa reduksi data merupakan proses yang 

dilakukan dari mengolah data yang didapati dari 

lapangan yang nantinya akan dipilih mana-mana 

data yang digunakan kemudian disederhanakan 

dengan cara di rangkum berdasarkan fokus 

penelitian. 

 

2) Data Display 

Langkah ini untuk menyajikan data yang 

telah direduksi agar lebih sistematis sehingga 

terlihat jenisnya secara utuh. Dalam display data 

laporan yang sudah direduksi dilihat kembali 

secara keseluruhan, hal ini dapat berbentuk uraian 

naratif, bagan, diagram dan lainnya. Kemudian 

dapat dilakukan penggalian data kembali apabila 

dipandang perlu untuk dpat mendalami 

masalahnya.
40

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui 

bahwa data display merupakan langkah 

                                                                   
39 Uhar Suharsaputra. 218 
40 Uhar Suharsaputra. 219 
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kelanjutan setelah melakukan reduksi data agar 

lebih terstruktur. Kemudian dapat dilihat secara 

keseluruhan yang nantinya jika dilihat perlu 

melaksanakan penggalian secara mendalam 

mengenai permasalahannya maka melakukan 

pendalaman tersebut. 

 

3) Menarik kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan pada 

awal pengumpulan data, tetapi kesimpulan yang 

diperoleh masih berdifat sementara dan masih 

diragukan. Penarikan kesimpulan ini harus 

diverifikasi selama penelitian masih berlangsung. 

Penarikan kesimpulan berarti usaha untuk 

memahami suatu makna terhadap data yang telah 

dikumpulkan kemudian digabungkan sehingga 

memperoleh fakta yang konkret dari hasil 

penelitian lapangan.
41

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami 

bahwa menarik kesimpulan merupakan kegiatan 

akhir sebagai usaha untuk mendapatkan jawaban 

dari sebuah penelitian dan harus dilakukan secara 

berulang-ulang berdasarkan fakta yang ada di 

lapangan. 

e. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam Penelitian kualitatif deskriptif uji 

keabsahan data (triangulasi) dapat dilakukan dengan 

cara kreadibilitas. Kreadibilitas data adalah usaha 

peneliti untuk menjamin keakuratan, kesahihan dan 

kebenaran data dengan mengkonfirmasi data yang 

diperoleh pada saat mengumpulkan data. Macam-

macam triangulasi menurut Syugiyono ialah 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu.
42

 

                                                                   
41 Uhar Suharsaputra. 
42 Sugiyono. 363 
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Adapun yang peneliti gunakandalam penelitian 

ini adalah 

1) Triangulasi Sumber 

Uji kredibilitas ini dilakukan dengan cara 

pengecekkan data yang telah diperoleh dari 

beberapa sumber. Data yang telah diperoleh 

kemudian dideskripsikan dan dikategorikan 

sesuai dengan apa yang diperoleh dari sumber 

tersebut. Peneliti akan melakukan pemilihan data 

yang sama dan berbeda untuk analisis data lebih 

lanjut. 

2) Triangulasi Teknik 

Cara ini menggunakan pemanfaatan sumber 

lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai perbandingan terhadap data. Sebagai 

contoh untuk menguji kredibilitas suatu data 

efektivitas pembelajaran daring yang diperoleh 

dengan wawancara, kemudian dapat dicek 

kembali dengan teknik observasi atau 

dokumentasi. 
43

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui 

bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengecek 

kembali  kebenaran dari data yang telah diperoleh 

dengan melihat kepada dokumen, hasil 

wawancara, dan hasil observasi.Peneliti 

menggunakan teknik ini agar data yang telah 

diperoleh dari responden menjadi data yang lebih 

valid, konsisten, tuntas, dan pasti sehingga dapat 

dianalisis dan ditarik kesimpulan. Metode ini 

dipilih peneliti untuk mengetahui kebenaran atau 

dokumen yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran Fiqih kelas VIII dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik yang 
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dilakukan menggunakan media zoom di SMP 

Qur‟an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan judul di atas, penulis bermaksud menulis 

rencana daftar isi skripsi yang berdasarkan pada tata urutan 

skripsi dari pendahuluan sampai penutup, agar memudahkan 

pembaca untuk mempelajari dan memahami keranngkanya 

dibentuk sebagai berikut 

Bab I yaitu pendahuluan, pembahasan pada bab ini 

merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang 

meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

relevan dan metode penelitian. 

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis me,bahas 

mengenai tinjauan teori, adapun bahasan tinjauan teori 

meliputi tinjauan mengenai guru Fiqih dan tinjauan mengenai 

efektivitas pembelajaran. 

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini 

peneliti membahas mengenai gambaran umum tentang objek 

penelitiab seperti profil sekolah dan juga memaparkan data-

data serta fakta yang didapat pada saat penelitian. 

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis 

membahas tentang data-data yang didapat serta 

menganalisisnya dan memaparkan temuan dalam penelitian. 

Bab V penutup, pada bab ini penulis memaparkan 

tentang simpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi untuk 

sekolah. 

Daftar Rujukan 

Daftar Lampiran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti 

uraikan pada bab sebelumnya, maka dibawah ini bisa diambil 

kesimpulan terkait dengan Efektivitas Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan 

Media Zoom Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII di SMP 

Qur’an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lampung, penulis 

simpulkan sebagaiberikut: 

Proses pembelajara Fiqih menggunakan media zoom 

dilaksanakan oleh para pendidik yakni di sekolah dalam 

ruangan yang telah di sediakan. Kemudian dalam 

pelaksanaannya seluruh siswa telah melaksanakan 

pembelajaran Fiqih menggunakan media zoom, pada saat 

memasuki link pembelajaran peserta didik harus 

mengaktifkan kamera serta dalam mengikuti pembelajaran 

para siswa harus berpakaian seragam sekolah dengan rapih 

meski pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masding. 

Selain memberikan materi ajar, guru Fiqih juga memberikan 

motivasi dan dorongan kepada peserta didik agar selalu 

semngat dalam mengikuti pembelajaran daring. Dengan 

pemberian dorongan seperti ini membuat peserta didik aktif 

dan selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran Fiqih 

menggunakan media zoom. 

Selama pembelajaran berlangsung menggunakan 

media zoom pembelajaran dapat dikatakan efektif yakni dapat 

dilihat dari 

1. Kualitas belajar yang baik sehingga sebagian besar siswa 

dapat mudah untuk memahami materi Fiqih dan dalam 

bab macam-macam shalat sunnah yang dari pemahaman 

tersebut sebagian besar peserta didik dapat memperoleh 

peningkatan dalam hasil belajarnya.  

2. Selanjutnya saat proses pembelajaran berlangsung guru 

dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan 
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menggunakan media zoom dan menampilkan powerpoint 

di dalamnya sehingga dapat menarik perhatian peserta 

didik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi macam-macam shalat sunnah. 

3. Siswa dapat aktif didalam pembelajaran karena respon 

dari pemberian motivasi dan dorongan, keaktifan tersebut 

ditandai dengan selalu menimbulkan respon baik yakni 

dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru atau 

sebaliknya yaitu dapat memberikan pertanyaan kepada 

guru jika dirasa belum memahami materinya. 

4. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan yaitu 1 jam pelajaran berlangsung 

selama 30 menit, semakin tepat pembelajaran dimulai 

maka semakin efektif pembelajaran yang di sampaikan. 

Hasil belajar Fiqih yang diperoleh selama 

menggunakan media zoom dapat meningkat yakni dilihat pada 

Semester Ganjil dan Semester Genap dengan peningkatan 

8,14%. Hasil tersebut diperoleh peserta didik karena peserta 

didik lebih menyukai pembelajaran Fiqih dengan penggunaan 

media dan metode secara variasi sehingga tidak membuat 

mereka merasa bosan. Oleh karena itu, pencapaian hasil 

belajar peserta didik kelas VIII mencapai ketuntasan 91%. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah melaksanakan penelitian tentang Efektivitas 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Menggunakan Media Zoom Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Kelas VIII di SMP Qur’an Darul Fattah Rajabasa Bandar 

Lampung ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, 

yakni sebagai berikut. 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan rekomendasi terkhusus kepada guru Fiqih 

SMP Qur’an Darul Fattah Rajabasa Bandar Lmapung 

agar tetap konsisten terhadap pelaksanaan pembelajaran 



133 
 

 
 

Fiqih kelas VIII menggunakan media zoom karena dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik selama 

pembelajaran daring. Akan tetapi, guru harus lebih 

bervariasi dalam menggunakan metode belajar karena 

jika menggunakan satu metode pembelajaran dengan 

menyamakan pada kelas-kelas yang lainnya maka tidak 

semua kelas dapat menerima metode tersebut sehingga 

pemilihan metode pembelajaran dapat disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik di setiap kelasnya dan 

juga dapat membuat peserta didik lebih aktif lagi. 

Adapun keterbatasan di masapan demi Covid-19 

menjadikan penyampaian materi lebih singkat sehingga 

guru hanya dapat memberikan pemahaman yang 

terbatas sehingga kepuasan peserta didik dalam 

memahami materi belum terpenuhi. 

 

2. Bagi Peneliti 

Mengingat bahwa penelitian ini jauh dari kata 

sempurna, maka diharapkan ada penelitian-penelitian 

dengan menggunakan tema seperti ini yang akan dikaji 

oelh peneliti-peneliti selanjutnya.  
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