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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN ONLINE MENGGUNAKAN 

GOOGLE CLASSROOM  DALAM PEMBELAJARAN PAI KELAS 

XI DI SMK PGRI 4 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Defita Sari 

NPM. 1711010201 

 

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang siiring 

dengan globalisasi, sehingga interaksi dan penyampaian informasi akan 

berlangsung cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini dunia 

pendidikan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, 

sehingga peroses pembelajaran tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Penggunaan TIK dalam dunia pendidikan dikenal dengan computer based 

instructional dan e-learning atau web based learning. Pembelajaran 

online yang dilakukan oleh guru menggunakan google classroom. Google 

classroom merupakan aplikasi yang mampu menciptakan ruang kelas di 

dunia maya, sehingga memudahkan guru untuk membuat, 

mengelompokkan dan membagi tugas. Adapun rumusan masalah pada 

skripsi ini adalah 1. Bagaimana implementasi Pembelajaran Online 

menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung? 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat dari implementasi Pembelajaran Online menggunakan 

Google Classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui 

implementasi Pembelajaran Online menggunakan Google Classroom 

dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 2. 

Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

implementasi Pembelajaran Online menggunakan Google Classroom 

dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis 
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analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tahap perencanaan  

pembelajaran  online menggunakan google classroom dilaksanakan 

dengan mengkaji silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

pembuatan grup kelas pada google classrom, pembuatan materi 

pembelajaran, dan pembuatan instrumen evaluasi pembelajaran. Pada 

tahap pelaksanaan pembelajaran  online menggunakan google classroom 

dilaksanakan melalui strategi pemberian materi berupa teks pdf dan 

penugasan. Sedangkan evaluasi pembelajaran online menggunakan 

google classroom dilaksanakan melalui tiga aspek penilaian yaitu aspek 

pengetahuan, aspek sikap, serta aspek keterampilan. Faktor yang dapat 

dijadikan pendukung dalam implementasi pembelajaran online 

menggunakan google classroom yaitu kemampuan menjalankan google 

classroom, diakses melalui perangkat smarhphone atau komputer, akses 

internet yang baik, kebutuhan akan teknologi, disediakannya fasilitas. 

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu Latar belakang peserta 

didik yang berbeda, Guru yang belum profesional, Gangguan akses 

internet. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Online, Google Classroom, Pembelajaran 

PAI 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF ONLINE LEARNING USING GOOGLE 

CLASSROOM  

IN CLASS XI PAI LEARNING AT SMK PGRI 4 BANDAR 

LAMPUNG 

 

By 

Sari 

NPM. 1711010201 

 

Information and communication technology has developed along 

with globalization, so that the interaction and delivery of information will 

take place quickly. Along with the development of technology, now the 

world of education utilizes technology in the learning process, so that the 

learning process is not limited by space and time. The use of ICT in 

education is known as computer based instructional and e-learning or 

web based learning. Online learning carried out by teachers using Google 

Classroom. Google Classroom is an application that is able to create 

classrooms in cyberspace, making it easier for teachers to create, group 

and divide assignments. The formulation of the problem in this thesis is 

1. How is the implementation of Online Learning using Google 

Classroom in PAI learning for class XI at SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung? 2. What are the supporting factors and inhibiting factors of the 

implementation of Online Learning using Google Classroom in PAI 

learning class XI at SMK PGRI 4 Bandar Lampung? This study aims 1. 

To determine the implementation of Online Learning using Google 

Classroom in PAI learning class XI at SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 2. 

To find out the supporting factors and inhibiting factors of the 

implementation of Online Learning using Google Classroom in class XI 

PAI learning at SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

This research is included in the type of field research (field 

research) which is descriptive qualitative. The data in this study were 

obtained from observations, interviews, and documentation. The data 

analysis technique used is data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing. 

The results of this study indicate that in the planning stage of 

online learning using Google Classroom, it is carried out by reviewing 

the syllabus and Learning Implementation Plan (RPP), making class 

groups on the Google Classroom, making learning materials, and making 

learning evaluation instruments. At the stage of implementing online 
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learning using google classroom, it is carried out through a strategy of 

providing material in the form of pdf text and assignments. While the 

evaluation of online learning using Google Classroom is carried out 

through three aspects of assessment, namely aspects of knowledge, 

aspects of attitudes, and aspects of skills. Factors that can be used as 

supporters in the implementation of online learning using Google 

Classroom are the ability to run Google Classroom, accessed via a 

smartphone or computer, good internet access, the need for technology, 

and the availability of facilities. The inhibiting factors are the different 

backgrounds of students, unprofessional teachers, internet access 

disorders. 

 

Keywords: Online Learning, Google Classroom, PAI Learning 
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MOTTO 

 

 

ت    ٱۡلِؼۡلنَ أُوتُىْا  ٱلَِذٌيَ َءاَهٌُىْا ِهٌُكۡن وَ  ٱلَِذٌيَ  ٱّلَلُ ٌَۡزفَِغ   َدَرَجَٰ
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu  

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat  

 

(Q.S Al-Mujadalah:11)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Agus Hidayatulloh dkk, Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, 

Terjemah Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013) 



 

x 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan segala kerendahan 

hati, penulis mepersembahkan skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda Huzaimi dan Ibunda Nur 

Azmi yang sangat kusayangi, yang selalu rela bekerja keras 

banting tulang, bercucuran keringat, tidak mengenal rasa lelah, 

yang selalu menjadi inspirasi besar dalam hidupku. Terimakasih 

atas segala dukungan dan curahan kasih sayang yang tulus serta 

do’a yang tiada hentinya demi kesehatan, keselamatan, cita-cita 

dan kesuksesan dunia akhirat. 

2. Saudara kandungku yang sangat ku sayangi Udo Wiendy 

Andesca dan Abang Heroza yang tidak bosan-bosannya 

memberikan semangat dan selalu memotivasi hidupku. 

Terimakasih atas segala dukungan untuk menyelesaikan 

perkuliahan dan selalu menantikan keberhasilanku. 

3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat 

menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Defita Sari merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari 

pasangan Bapak Huzaimi dan Ibu Nur Azmi. Penulis dilahirkan pada 03 

Juni 2000 di Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari pendidikan dasar di SDN 

Negeri Ratu pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan 

menengah pertama di MTsN 1 Lampung Barat pada tahun 2011 dan 

berijazah pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah 

atas di SMAN 2 Liwa Lampung Barat pada tahun 2014, dan selesai pada 

tahun 2017. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 

2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan dan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI). 

 

Pada semester 7 penulis melaksanakan KKN-DR (Kuliah Kerja 

Nyata Dari Rumah) di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri 

Suoh, Kabupaten Lampung Barat dikarnakan adanya pandemi Covid-19. 

Kemudian dilanjutkan dengan PPL di SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

pada tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala sebagai Sang Pencipta, yang selalu memberi 

rahmat, nikmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pembelajaran 

Online Menggunakan Google Classroom dalam Pembelajaran PAI 

Kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung”. Shalawat beserta salam 

semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi 

Wasalam, karna dengan perjuangannya sinar Islam dapat menerangi 

pradaban dunia. 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis 

ucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Prof. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Ibu Dr. Umi Hijriyah, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Agama Islam dan Bapak Dr. Heru Juabdin Sada, 

M.Pd.I selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

3. Bapak Dr. Syamsuri Ali,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak 

Drs. H. Ruswanto, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir 

penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh civitas akademika di 

lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 



 

xiii 

 

5. Seluruh staf karyawan Perfustakaan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung yang telah mempermudah penulis dalam 

mencari refrensi. 

6. Ibu Erna Yuwita, S.E selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 4 

Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada 

penulisuntuk melaksanakan penelitian di SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung. 

7. Ibu Ratih Tresna Dewi, S.Pd.I selaku guru matapelajaran PAI 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung, yang telah memberikan motivasi 

dan ispirasi kepada penulis selama melakukan penelitian. 

8. Iparku tersayang Nevia Erisa dan Maryanti Manda Sari 

terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada 

penulis dari awal perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi 

ini. 

9.  Keponakan tercinta Griselda Shafira Rhamadhanti, Hannah Zea 

Razeta, dan Giana Khanggom Almahira yang selalu menjadi 

penghibur dan penyemangat sekaligus teman bermain saat penat 

mengerjakan skripsi. 

10.  Keluarga besar Abdul Razak, terimakasih atas segala suport serta 

doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

11. Ciwi-Ciwi Cabay selaku sahabat penulis Tiara Yopita Dewi dan 

Poppy Ayu Gizella yang selalu memberikan semangat dan do’a 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak kalian 

selalu mendengarkan drama-drama kehidupan yang tiada henti 

ini. 

12. Teman-teman seperjuanganku PAI F angkatan 2017 Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung  yang tidak bisa disebutkan 



 

xiv 

 

satu persatu tanpa mengurangi rasa pertemanan kita, tetap 

kompak selalu dan terus jalin tali silaturrahmi. 

13. Dan semua pihak yang telah berkontribusi, mengisnpirasi dan 

memotivasi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Atas bantuannya yang sangat berharg penulis ucapkan terimakasih 

yang sebanyak-banyaknya, penulis berdo’a semoga Allah SWT 

memberikan balasan yang berlipat ganda sebagai amal shaleh dan 

ketaatan kepada-Nya. Aamiin. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata 

sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan karna terbatasnya 

pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karna itu, penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun 

dari semua pembaca. Penulis memohon Taufik dan Hidayah kepada 

Allah Sunhanahu Wa Ta’ala dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita 

semua. Aamiin.  

 

Bandar Lampung, Januari 2022 

Penulis, 

 

 

 

Defita Sari 

NPM. 1711010201 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK ............................................................................................... ii 

ABSTRACT ............................................................................................ iv 

SURAT PERNYATAAN ........................................................................ vi 

PERSETUJUAN .................................................................................... vii 

PENGESAHAN .................................................................................... viii 

MOTTO .................................................................................................. ix 

PERSEMBAHAN .................................................................................... x 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................. xi 

KATA PENGANTAR............................................................................ xii 

DAFTAR ISI .......................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ............................................................................... xviii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xix 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xx 

BAB I ....................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN.................................................................................... 1 

A. Penegasan Judul ......................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................................ 3 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .............................................. 10 

D. Rumusan Masalah .................................................................... 10 

E. Tujuan Penelitian ..................................................................... 11 

F. Manfaat Penelitian ................................................................... 11 

1. Manfaat Teoritis ..................................................................... 11 

2. Manfaat Praktis....................................................................... 11 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ........................ 12 

H. Metode Penelitian ................................................................. 16 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian ....................................... 16 

2. Desain Penelitian .................................................................... 18 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian ........................................... 18 

4. Sumber Data ........................................................................... 19 

5. Prosedur Pengumpulan Data ................................................... 20 

6. Prosedur Analisis Data ........................................................... 22 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data ................................................. 24 

I. Sistematika Penulisan .............................................................. 25 

BAB II .................................................................................................... 26 



 

xvi 

 

LANDASAN TEORI ............................................................................. 26 

A. Implementasi............................................................................. 26 

B. Pembelajaran Online................................................................ 26 

1. Pengertian Pembelajaran Online ............................................. 26 

2. Prinsip Pembelajaran Online .................................................. 31 

3. Jenis-Jenis Pembelajaran Online ............................................ 35 

4. Jenis dan Bahan Ajar pada Pembelajaran Online .................... 43 

5. Interaksi dalam Pembelajaran Online ..................................... 46 

6. Evaluasi Pembelajaran Online ................................................ 47 

7. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Online................... 48 

C. Google Classroom ..................................................................... 50 

1. Pengertian Google Classroom ................................................ 50 

2. Fitur-Fitur dalam Google Classroom ...................................... 52 

3. Fungsi dan Manfaat Google Classroom .................................. 54 

4. Kelebihan dan Kekurangan Google Classroom ...................... 55 

5. Akses Google Classroom ........................................................ 57 

6. Langkah-Langkah Membuat Google Classroom .................... 59 

D. Pendidikan Agama Islam ......................................................... 60 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam ...................................... 60 

2. Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Pendidikan Agama Islam . 62 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam ............................................ 63 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam ............................................ 65 

E. Pembelajaran PAI .................................................................... 65 

1. Pengertian Pembelajarann PAI ............................................... 65 

2. Strategi-Strategi Pembelajaran PAI ........................................ 66 

3. Tahapan-Tahapan Pembelajaran PAI...................................... 67 

4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran PAI .......................................... 77 

5. Model Pembelajaran PAI ........................................................ 79 

BAB III .................................................................................................. 81 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ...................................................... 81 

A. Gambaran Umum Objek ............................................................. 81 

1. Identitas Sekolah .................................................................... 81 

2. Sejarah Sekolah SMK PGRI 4 Bandar Lampung ................... 81 

3. Visi dan Misi .......................................................................... 83 

4. Letak Geografis ...................................................................... 84 

5. Nama Tenaga Pengajar/Guru .................................................. 84 



 

xvii 

 

6. Data Sarana Prasarana ............................................................ 87 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian........................................... 93 

1. Karakteristik SMK PGRI 4 Bandar Lampung ........................ 93 

2. Kedaan Peserta Didik SMK PGRI 4 Bandar Lampung........... 94 

BAB IV .................................................................................................. 96 

ANALISIS PENELITIAN ..................................................................... 96 

A. Analisis Data Penelitian ........................................................... 96 

1. Implementasi Pembelajaran Online menggunakan Google 

Classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung ............................................................................ 96 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom dalam 

pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung .... 114 

B. Temuan Penelitian .................................................................. 120 

BAB V ................................................................................................. 125 

PENUTUP............................................................................................ 125 

A. Simpulan ................................................................................. 125 

B. Rekomendasi ........................................................................... 126 

DAFTAR RUJUKAN .......................................................................... 128 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 3.1 Daftar Tenaga Pengajar SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2021/2022 

Tabel 3.2 Data Sarana SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

Tabel 3.3 Data Prasarana SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

Tabel 3.4 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 3.5 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia 

Tabel 3.6 Jumlah Peserta Didikberdasarkan Agama 

Tabel 3.7 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 Google Classroom 

Gambar 2.2 Google Classroom di Android 

Gambar 2.3 Tampilan Awal Google Classroom 

Gambar 2.4 Membuat Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xx 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 

Lampiran 2 Surat Izin Balasan Penelitian 

Lampiran 3 Daftar Informan 

Lampiran 4 Daftar Responden 

Lampiran 5 Pedoman Observasi 

Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi 

Lampiran 7 Instrumen Pertanyaan Kepala Sekolah 

Lampiran 8 Instrumen Pertanyaan Guru 

Lampiran 9 Instrumen Pertanyaan Peserta Didik 

Lampiran 10 Dokumentasi 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dalam memahami dan memperjelas persepsi 

pokok permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka perlu adanya 

penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di 

dalamnya agar tidak terjadi penyimpangan dari judul yang dibahas 

dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

“Implementasi Pembelajaran Online Menggunakan Google 

Classroom dalam Pembelajaran PAI Kelas XI Di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung” dengan demikian akan dapat diperoleh 

gambaran yang lengkap dan jelas. Penjelasan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi secara etimologis diartikan sebagai suatu aktivitas 

yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan denggan 

penggunaan sarana (alat) untuk memproleh hasil
2
. 

2. Pembelajaran Online merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran.
3
 Pembelajaran online pada 

pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat 

mobile seperti telepon pintar, tablet dan leptop yang dapat 

digunakan untuk mengakses informasi dimana saja dan kapan 

saja. 

3. Google Classroom ialah sebuah aplikasi yang memungkinkan 

teriptanya ruang kelas didunia maya.
4
 Banyak fasilitas yang 

disediakan oleh google classroom akan memberikan kemudahan 

kepada guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

                                                             
2 Rahim B, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 (Studi Pada 3 

Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Enrekang)”, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 

2018), 19. 
3 Firman dan Sari Rahayu Rahman, “Pembelajaran Online di Tengah Pandemi 

Covid-19”, Indonesia Journal of Educational Science, Vol. 2, No.2 (2020): 82. 
4 Nirfayanti dan Nurbaeti, “Pengaruh Media Pembelajaran Google Classroom 

Dalam Pembelajaran Analisis Real Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa”, Jurnal 
Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika, Vol.2, No 1 (2019): 51. 
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Pembelajaran yang dimaksud ialah pembelajaran yang 

dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tetapi pembelajaran di 

luar kelas. Karna, peserta didik bisa melakukan pembelajaran 

dimanapun dan kapan pun dengan mengakses google classroom. 

4. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan kurikulum.
5
 

5. Pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia 

dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya 

kitab suci Al-Qur’an dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan.
6
 

6. SMK PGRI 4 Bandar Lampung merupakan alih fungsi dari 

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) PGRI 2 Tanjung Karang yang 

didirikan pada Tahun 1981, dengan pimpinan pertama sebagai 

Kepala Sekolah adalah Bapak Drs. Hi. Sugiarto. Pada Tahun 

1993, SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Akuntansi) PGRI 3 

Bandar Lampung  tercatat oleh Menteri Kebudayaan dan 

Pendidikan Republik Indonesia sebagai persetujuan pendirian 

sekolah swasta sebagai alih fungsi dari SPG PGRI 2 Tanjung 

Karang, dan mulai berlaku sejak Juli 1990. Kemudian pada tahun 

2000, SMEA PGRI 3 Bandar Lampung beralih nama menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Bandar Lampung 

hingga sekarang.
7
 

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan judul “Implementasi Pembelajaran Online 

Menggunakan Google Classroom dalam Pembelajaran PAI Kelas XI 

Di SMK PGRI 4 Bandar Lampung” adalah bagaimana gambaran atau 

rancangan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi google 

classroom dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar peserta 

                                                             
5 Moh. Sukardi, Belajar Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6. 
6 Muh. Haris Zubaidillah dan M. Ahim Sulthan Nuruddaroini,”Analisis 

Karakteristik Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dijenjang SD, SMP, dan SMA”, 

ADDABANA Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 (2019): 3. 
7 Dokumentasi SMK PGRI 4 Bandar Lampung 
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didik bisa memahami materi mekipun kegiatan pembelajaran tidak 

dilakukan secara langsung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia. Sebagai 

insan yang di karunia dengan akal pikiran, manusia membutuhkan 

pendidikan dalam proses hidupnya. Dari mulai lahir hingga ke liang 

lahat, manusia yang berfikir akan selalu membutuhkan pendidikan.
8
 

Pendidikan menjadi salah satu modal bagi seseorang untuk menuju 

keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Esensi dari pendidikan 

ialah mengembangkan kemampuan SDM yang menyangkut berbagai 

aspek. Baik aspek spiritual, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, 

maupun aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, guna untuk 

meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat atau suatu bangsa
9
. 

Oleh karna itu, kemajuan suatu bangsa baik di bidang ekonomi 

maupun bidan sosial dan budaya sangat ditentukan oleh kualitas 

pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM suatu 

masyarakat atau bangsa itu sangat ditentukan oleh kualitas 

pendidikannya. 

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang seiring 

dengan globalisasi, sehingga interaksi dan penyampaian informasi 

akan berlangsung cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

kini dunia pendidikan memanfaatkan teknologi dalam proses 

pembelajaran, sehingga peroses pembelajaran tidak dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Penggunaan TIK dalam dunia pendidikan dikenal 

dengan computer based instructional dan e-learning atau web based 

learning. E-learning di indonesia telah dikembangkan di bawah 

naungan Program Telematika Pendidikan atau program E-education. 

Hal ini digunakan pada segala bentuk teknologi komunikasi untuk 

menciptakan, mengelola, dan memberikan informasi. E-learning 

berhubungan dengan pemanfaatan media komunikasi dan teknologi 

informasi, seperti komputer, internet, telepon, televisi/video, radio, 

                                                             
8 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: Suka-Press, 2019), 1. 
9 Nanang Fattah, Landasan Manjemen Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), 1. 
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dan alat bantu audiovisual lainnya yang digunakan dalam 

pendidikan.
10

 Pemanfaatan komputer dalam pendidikan telah sangat 

meluas dan menjangkau berbagai kepentingan. Diantara 

pemanfaatannya adalah untuk kepentingan pembelajaran yaitu untuk 

membantu para guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

Sekarang ini teknologi kemputer sangat dirasakan kebutuhan dan 

kepentingannya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu 

dimana proses belajar mengajar selalu secara langsung (face to face). 

Dengan perkembangan TI ada banyak aplikasi maupun website yang 

dapat digunakan sebagai media penunjang untuk menggantikan 

proses pembelajaran di kelas. Internet sangat berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai media dalam sebuah pembelajaran. 

Perkembangan teknologi pembelajaran menggunakan media internet 

saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga 

memberikan kemudahan, kebebasan serta keluasan untuk menggali 

ilmu pengetahuan secara online. 

Apabila pendidikan di Indonesia masih dilakukan dengan cara 

konvensional tanpa dilakukannya sebuah perubahan, maka hal ini 

akan menyebabkan tertinggalnya pendidikan di Indonesia dengan 

negara lain yang telah maju serta banyak memanfaatkan 

pembelajaran dengan mode online. salah satu tantangan yang ada 

pada guru saat ini, mereka di tuntut untuk lebih cerdas dalam 

membaca dan memahami kondisi saat ini bukan hanya terampil 

dalam pedagogik saja. 

Kini dunia digemparkan dengan virus SARS-CoV-2 yang bisa 

menyebabkan timbulnya penyakit covid-19 atau yang lebih dikenal 

dengan corona. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada 

Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China. World 

Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global 

covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar 

wilayah di dunia. Munculnya wabah covid-19 yang sangat 

membahayakan bagi seluruh manusia menyebabkan beberapa negara 

                                                             
10 Ibid., 2. 
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di dunia harus menerapkan lockdown. Indonesia pun menerapkan hal 

yang hampir serupa dengan negara lain, yakni PSBB (Pembatasan 

Sosial Bersekala Besar). Masyarakat harus melakukan aktivitas 

dirumah, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan 

beribadah pun dirumah. 

Seluruh bidang di Indonesia, terutama di bidang pendidikan 

sangat merasakan dampak dari adanya wabah covid-19. Pada awal 

tahun 2020 dunia pendidikan mengalami perubahan, pembelajaran 

yang dulunya dilakukan secara tatap muka kini berubah menjadi 

pembelajaran jarak jauh berbasis online di semua jenjang pendidikan 

hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit 

covid-19. Pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 

4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 

Masa Darurat Penyeberan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh 

pejabat ditingkat provinsi maupun daerah di seluruh Indonesia. 

Dalam hal ini proses belajar mengajar dilaksanakan melalui 

pembelajaran jarak jauh baik itu melalui daring maupun luring 

dirumah masing-masing
11

. 

Dengan adanya pembelajaran online guru-guru dan siswa harus 

bisa memanfaatkan teknologi agar kegiatan pembelajaran tetap 

berlangsung meskipun dilakukan secara online. Ada beberapa 

apalikasi yang mendukung pelaksanaan dari pembelajaran online 

misalnya melalui ruang diskusi seperti google classroom, whatshapp, 

kelas cerdas, zennius, quipper, zoom meeting, microsoft, google meet 

serta masih banyak aplikasi lainnya. Selama pandemi covid-19 

pelaksanaan pembelajaran di lakukan di rumah atau online menjadi 

solusi terbaik. Salah satu media pembelajaran online yang saat ini 

sedang berkembang dan digunakan adalah google classroom. Google 

classroom merupakan aplikasiyang mampu menciptakan ruang kelas 

di dunia maya, sehingga memudahkan guru untuk membuat, 

mengelompokkan dan membagi tugas. Selain itu pendidik dan 

peserta didik bisa setiap saat melakukan pembelajaran  melalui ruang 

kelas google classroom dan peserta didik pun nantinya dapat belajar, 

                                                             
11 SE Kemendikbud, Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid-19, 24 Maret 2020 No. 4. 
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menyimak, membaca, dan mengirim tugas dari jarak jauh. 

Pembelajaran online yang dilakukan oleh peserta didik berada di 

lingkungan rumah masing-masing. Disini peran orang tua, keluarga 

serta lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan dari 

pembelajaran online.  

Seorang guru dapat mengambil keputusan untuk memecahkan 

suatu masalah seperti yang telah disebutkan diatas, dengan 

melakukan pembelajaran secara online ataupun pembelajaran jarak 

jauh. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dilakukan 

secara virtual. Antara guru dan peserta didik tidak bertemu secara 

tatap muka di kelas, namun pembelajaran dilakukan di kelas online
12

. 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utamanya 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi siswa dalam jalur formal. Guru dalam menjalankan 

fungsinya mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis 

dserta dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam membangun 

gagasan, prakarsa, dan tanggung jawab siswa untuk belajar. Karna, 

pencapaian tujuan pendidikan bergantung kepada proses 

pembelajaran dikemas dan di rancang secara profesional. Setiap 

kegiatan pembelajaran selalu melibatkan dua pelaku aktif yaitu guru 

dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 

yang kondusif bagi siswa, dalam masyarakat guru dipandang sebagai 

orang yang harus “diguru dan ditiru” (dituruti dan ditiru) guru sangat 

memberikan pengaruh yang besar kepada siswanya
13

. Sedangkan 

siswa sebagai peserta didik merupakan pihak yang merespon dan 

menikmati kondisi belajar yang diciptakan guru tersebut. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak lepas dari 

keseluruhan sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Sebagaimana islam telah mengajarkan kepada umatnya agar 

menuntut ilmu dan menekankan pentingnya pendidkan bagiumat 

                                                             
12 Oby Khairul, “Implementasi Tools Google Classroom Pada Mata Kuliah 

Qowaidul Fiqqiyah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas 

Semarang”, Jurnal Vicratina Vol. 4 No. 8 (2019): 161.  
13 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2017), 28. 
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manusia. Perintah menuntut ilmu yang disampaikan Rasulullah 

sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an ditemukan 

ayat-ayat yang memerintahkan untuk menuntut ilmu, diantaranya: 

يَ َخلََق  ١َخلََق   ٱلَِذيَربَِّك  ٱۡسنِ بِ  ٱۡقَزأۡ  ًَسَٰ  ٣  ٱۡۡلَۡكَزمُ َوَربَُّك  ٱۡقَزأۡ  ٢ِهۡي َػلٍَق   ٱۡۡلِ

يَ َػلََن  ٤  ٱۡلقَلَنِ َػلََن بِ  ٱلَِذي ًَسَٰ  ٥َها لَۡن ٌَۡؼلَۡن   ٱۡۡلِ
Artinya:  

1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. (Q.S Al-Alaq Ayat 1-5)
14

 

Dalam Q.S Al-Alaq ini Allah SWT menunjukan keutamaan ilmu 

pengetahuan, yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai 

kunci dari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukan akan kemuliaan 

belajar dan ilmu pengetahuan berdasarkan penjelasan ayat diatas, 

maka untuk mengetahui yang belum diketahui dilakukan dalam 

proses belajar. Proses belajar merupakan hal yang sangat penting, 

dimana proses tersebut terjadi karna interaksi antara pendidik dan 

peserta didik. Antara pendidik dan peserta dididk berada dalam 

interaksi edukatif dengan posisi, tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda namun bersama-sama untuk mencapai tujuan. Pendidik 

bertanggung jawab mengantarkan peserta didik kearah kedwasaan 

yang cakap memberikan sejumlah ilmu pengetahuan dan 

membimbingnya. Sesuai dengan firman Allah SWT: 

ِدۡلهُن بِ  ٱۡلَحَسٌَِة   ٱۡلَوۡىِػظَةِ وَ  ٱۡلِحۡكَوةِ إِلَىَٰ َسبٍِِل َربَِّك بِ  ٱۡدعُ  ًَ أَۡحَسُي  إَِى  ٱلَتًَِوَجَٰ ِه

  ١٢٥  ٱۡلُوۡهتَِدٌيَ َوهَُى أَۡػلَُن بِ  ۦَربََك هَُى أَۡػلَُن بَِوي َضَل َػي َسبٍِلِهِ 

Artinya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

                                                             
14 Agus Hidayatullah dkk , Al-Quran Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per 

Kata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2011), 597. 
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jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl Ayat 125)
15

 

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa pendidikan dalam islam 

sangat menghargai terhadap orang berilmu pengetahuan, bahkan 

orang berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya. Belajar 

merupakan kebutuhan dasar setiap peserta didik untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam hidupnya sebagai 

learning experience (pengalaman belajar) agar dapat mencapai 

perkembangan yang optimal. Peserta didik yang dapat mengelola diri 

untuk selalu menjaga motivasi belajar agar dapat memenuhi seluruh 

jenjang kebutuhan yang dimilikinya akan selalu terus berusaha untuk 

memenuhi setiap hierarki jenjang kebutuhan sebagai tujuan dari 

proses belajar yang dilakukan. 

Pembelajaran jarak jauh secara interaktif dengan memanfaatkan 

beberapa media yang menarik, dapat membangkitkan serta memicu 

semangat belajar pada peserta didik. Adapun media yang digunakan 

seperti media visual dengan gambar-gambar, video, sound, animasi 

serta internet. Kemudahan untuk memproleh berbagai informasi dari 

berbagai sumber dapat diperoleh dengan memanfatkan media 

internet. 

Google classroom merupakan sistem e-learning layanan berbasis 

internet yang disediakan oleh google. Guru dapat memanfaatkan 

service ini sebagai media untuk membagi dan mengumpulkan tugas 

secara paperless. Pemakai service ini ialah seseorang yang telah 

memiliki akun pribadi di google. Langkah pertama yang dapat 

dilakukan yaitu guru membuat akun pada google, setelah itu guru 

dapat memberikan kode kelasnya kepada siswa untuk masuk kedalam 

kelas daring secara mandiri ataupun guru yang mendaftarkannya. 

Guru dapat mengupload file atau dokumen lainnya untuk setiap 

pertemuan sesuai dengan jadwal mengajar guru sendiri. Pengajar 

dapat membuat forum diskusi yang saling di tanggapi oleh forum 

yang telah terdaftar. Fitur lainnya yaitu guru dapat mengupload 

                                                             
15 Ibid., 281. 
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berbagai tugas yang dapat dikerjakan oleh siswa dengan tenggang 

waktu yang telah ditentukan oleh guru
16

. 

Pada umumnya lembaga pendidikan seperti sekolah maupun 

madrasah memanfatakan media dalam pembelajaran masih belum 

maksimal. Di era globalisasi sekarang ini sistem google classroom 

menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi guru dalam melakukan 

pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran yang semula 

masih konvensional dengan tatap muka saat ini guru dapat 

memanfaatkan media daring sebagai pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajran Pendidikan Agama Islam yang masih banyak dilakukan 

secara tatap muka saat ini dapat tergeser dengan adanya media google 

classroom, media pembelajaran ini menjadi alternatif bagi guru untuk 

tetap terlaksananya pembelajaran jarak jauh. 

Peneliti telah malakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung dan mengajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Di tengah pademi covid-19, peneliti tetap 

harus menyelesaikan tugas PPL, sehingga peneliti mengajar secara 

online dengan menggunakan LSM dan google classroom pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dimulai pada tanggal 06 

Oktober – 18 November 2020 dengan menggunakan materi 

pembelajaran yang yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti telah 

melakukan pembelajaran pada siswa kelas XI.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratih Tresna Dewi 

yang merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

selaku guru pamong bagi peneliti. Beliau memaparkan bahwa 

pemakaian pembelajaran dengan sistem google classroom yaitu 

dimulai sejak diberlakukannya pembelajaran secara daring. 

Pembelajaran dengan google classroom yang telah diterapkan oleh 

para guru di harapkan dapat membantu proses pembelajaran daring di 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Mereka diberi kesempatan untuk 

belajar dimana saja sesuai dengan kondisi yang mereka inginkan. 

Siswa dapat melihat kembali pelajaran melalui internet atau aplikasi. 

Sehingga siswa memiliki tanggung jawab menguasai  pelajaran dan 

                                                             
16 Siti Qomariah, Implementasi Pemanfataan Google Classroom Untuk 

Pembelajaran Di Ra Revolusi 4.0, Sisdimas STMIK Pontianak (2019): 227. 
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mereka mempunya tanggung jawab untuk mengkaji ulang materi 

pelajaran di rumah ataupun dimana saja. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, maka 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai 

pembelajaran online menggunakan google classroom. Maka dari itu 

penulis meakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran Online Menggunakan Google Classroom dalam 

Pembelajaran PAI Kelas XI Di SMK PGRI 4 Bandar Lampung” 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka 

penelitian ini difokuskan sesuai dengan permasalahan yang ada. Hal 

ini bertujuan agar penelitian yang dikaji tidak melebar kemana-mana 

sehingga akan menghasilkan hasil yang terarah dan efektif. Maka 

fokus penelitian ini yaitu “Implementasi Pembelajaran Online 

Menggunakan Google Classroom dalam Pembelajaran PAI Kelas XI 

Di SMK PGRI 4 Bandar Lampung”. Adapun sub-fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dalam impelementasi pembelajaran online 

menggunakan google classroom dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pelaksanaan pembelajaran online menggunakan google 

classroom dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

3. Evaluasi pembelajaran online menggunakan google classroom 

dalam pembelajan Pendidikan Agama Islam 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi Pembelajaran Online menggunakan 

Google Classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

implementasi Pembelajaran Online menggunakan Google 

Classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Pembelajaran Online 

menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran PAI kelas 

XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

implementasi Pembelajaran Online menggunakan Google 

Classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai suatu manfaat atau kegunaan, 

adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ialah manfaat yang dapat membantu untuk 

lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin 

ilmu. Manfaat teotritis pada penelitian ini untuk memperkaya 

khazanah keilmuan pendidikan khususnya pada implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom dalam 

pembelajaran PAI, serta menjadi panduan atas pelaksanaan 

pembelajaran tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan mempunyai 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini sebagai sarana bagi peserta didik untuk 

dapat meningkatkan kemampuan belajar dengan 

menggunakan teknologi yaitu dengan pembelajaran online 

menggunakan google classroom. 

b. Bagi Pendidik 

Sebagai masukan ketika memanajemen dan 

meningkatkan metode mengajar dalam implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom. 

c. Bagi Sekolah 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif 

dan menjadi pertimbangan ataupun evaluasi dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik khususnya 

pada implementasi pembelajaran online menggunakan 

google classroom dalam pembelajaran PAI.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan serta pengetahuan tentang bidang yang di kaji oleh 

peneliti. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat penelitian ini  bagi peneliti selanjutnya yaitu 

meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan evaluasi 

afektif. Selain itu, untuk dijadikan  sebagai tambahan 

pengetahuan dan keilmuan sehingga dapat mengembangkan 

wawasan baik secara teori maupun praktek. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian Relevan dapat dilakukan untuk mengetahui ke-

autentikkan suatu karya tulis. Ada beberapa penelitian yang penulis 

temukan terkait dengan penelitian penulis antara lain, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Daniati dkk pada tahun 2020 yang 

berjudul “Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar 

Mahasiswa dengan Penerapan Model Pembelajaran E-Learning 

Berbasis Google Classroom pada Masa Pandemi Covid-19”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar mahasiswa dengan penerapan model Pembelajaran E-

Learning berbasis google classroom di Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan 

penerapan 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah 17 mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah Dasar Akuntansi dan objek 

penelitian kegiatan yang berlangsung saat proses pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 

dengan persentase digunakan untuk mengukur tingkat motivasi 

mahasiswa, untuk hasil belajar dilakukan evaluasi setiap akhir 

pembelajaran. Hasil penelitian tindakan kelas yang diperoleh 
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dengan penerapan google classroom dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Hal ini terbukti dari 

pelaksanaan tindakan dimulai dari pra tindakan, siklus I, dan 

siklus II. Motivasi belajar mahasiswa dikatakan berhasil dengan 

rata-rata 75-100 %. Hasil yang didapatkan pada tindakan siklus I 

sebesar 74,11% dan 80,11% pada siklus II. Sedangkan persentase 

hasil belajar mahasiswa juga mengalami peningkatan. Peningkatan 

yang terjadi pada pra tindakan dari 50,75 menjadi 73,53 pada 

siklus I terjadi peningkatan sebesar 22,77, dari 73,53 menjadi 

87,35 pada siklus II artinya mengalami peningkatan sebesar 

13,82.
17

 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti sama-sama 

meneliti pembelajaran yang menggunakan aplikasi google 

classroom. Adapun perbedaan penelitannya terletak pada metode 

penelitian yang digunakan dan jenjang yang di teliti. Peneliti 

menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif dan meneliti tingkat SMK. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan ioleh Daniatik dkk merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas dan meneliti tingkat Universitas. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oriza Aditia pada tahun 2020 

yang berjudul “Penerapan Media Google Classroom Di Era 

Pandemi Covid 19 Pada Pembelajaran PAI”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran google 

classroom era pandemic covid19, untuk mengetahui persepsi 

siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI menggunakan 

google classroom era pandemi covid-19, untuk mengetahui 

persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran google 

classroom era pandemic covid-19. Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data dalam 

penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Dalam 

teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

                                                             
17 Daniati dkk, “Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Mahasiswa 

dengan Penerapan Model Pembelajaran E-Learning Berbasis Google Classroom pada 

Masa Pandemi Covid-19”,  Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian 

Kepustakaan di Bidang Pendidikan , Pengajaran dan Pembelajran, Vol.6, No. 3 (2020): 
601. 
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observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pada materi PAI dalam pembelajaran 

daring menggunakan aplikasi google classroom masih kurang 

maksimal dengan beberapa kendala dari siswa maupun dari guru 

dapat dilihat mulai dari persiapan fasilitas belajar sampai pada 

proses pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom 

yang belum efektif dan masih kurang
18

. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti sama-sama 

meneliti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun  

perbedaan yang ada antara jurnal dan yang di teliti dan ditulis 

oleh Oriza Aditia dengan penelitian yang di lakukan oleh 

peneliti. Dalam jurnal yang di teliti dan ditulis oleh Oriza Aditia, 

bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran google 

classroom era pandemic covid19, untuk mengetahui persepsi 

siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI menggunakan 

google classroom era pandemi covid-19, untuk mengetahui 

persepsi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran google 

classroom era pandemic covid-19. Sedangkan dalam penelitaian 

yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan bagaimana 

implemtasi dan problematika pembelajaran online menggunakan 

google classroom. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Habibi pada tahun 2020 

yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Daring (Whatsapp Group, Google Classroom Dan 

Zoom Meeting)
19

”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) berbasis daring di SMP MBS Al amin Bojonegoro. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif sehingga pemanfaatan ketiga platform digital tersebut 

dapat diteliti lebih rinci mulai dari kelemahan hingga 

kelebihannya masing-masing. Sebagai hasil penelitian 

menunjukan bahwa pembelajaran daring telah dilaksanakan 

                                                             
18 Oriza Aditia, “Penerapan Media Google Classroom Di Era Pandemi Covid 

19 Pada Pembelajaran PAI”, Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 2 No. 1, (2020): 17. 
19 Ibnu Habibi, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Daring (Whatsapp Group, Google Classroom Dan Zoom Meeting)”, Jurnal CENDEKIA 
Vol. 12 No. 02 (2020): 161. 
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dengan baik, dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran 

sehingga pembelajaran PAI lebih berfariatif dan menjadikan para 

siswa tidak bosan dan lebih cepat memahami materi yang 

disampaikan. Adapun kendala yang dihadapi adalah beberapa 

siswa tidak memiliki HP, tidak terjangkaunya signal dan 

kurangnya koordinasi antara siswa dan guru. 

Peneltian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu meneliti pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Adapun perbedaan antara jurnal yang di teliti dan 

titulis oleh Ibnu Habibi dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, perbedaannya adalah terletak pada aplikasi yang di 

gunakan. Dalam jurnal menggunakan aplikasi Whatsapp Group, 

Google Classroom dan Zoom Meeting, sedangkan peneliti hanya 

menggunakan google classroom saja. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Alfina Anggraeni dkk pada 

tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Google Classroom Untuk 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kelas X C 

Multimedia SMKN 03 Kota Batu”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 

google classroom tidak memberi kemudahan bagi siswa, karna 

dalam kenyataannya pengoprasian google classroom banyak 

menemui kendala yang berpengaruh pada pengerjaan tugas. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kurang efektif dan hasil belajar siswa 

menurun
20

. 

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan terhadap penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu penggunaan google classrom pada 

pembelajaran PAI. Adapun perbedaannya tujuan penelitian yang 

dilakukan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pupun Mahpun yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Google Classroom”. Metode penelitian yang digunakan dalam 

                                                             
20 Devi Alfina Anggraeni dkk, “Penerapan Google Classroom Untuk 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kelas X C Multimedia SMKN 03 Kota Batu”,  
Jurnal Pendidikan Islam Vol. 5 No. 11 (2020): 14. 
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penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media 

online berbasis classroom yang telah dilaksanakan sering 

terkendala oleh bebrapa faktor yang sangat krusial, dimana 

masalah kuota dan jaringan internet menjadi kendala yang paling 

dominan atas pembelajaran PJJ. Pembelajaran menggunakan 

media online berbasis classroom di suatu sisi sangat membantu, 

karna pembelajaran dilaksanakan secara daring untuk 

mengantisifasi dampak dari pandemi covid-19
21

. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu implementasi pembelajaran Pendidikan 

agama islam menggunakan google classroom. Adapun 

perbedaannya pada jurnal menggunakan jenis penelitian studi 

kasus, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian 

penelitian lapangan (field research). 

 

Maka perbedaan dengan kajian penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh peneliti diatas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah jika kajian penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan peneliti lain di atas difokuskan pada penggunaan google 

classroom sebagai media pembelajaran online pada masa pandemi 

covid-19 dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti meneliti google classroom 

sebagai media pembelajaran online dengan fokus penelitian terhadap 

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan 

(field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

ditujukan agar dapat mendeskripsikan suatu peristiwa atau 

kejadian yang telah terlewati. Penelitian ini dapat disebut dengan 

                                                             
21 Pupun Mahpun, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Google Classroom”, Jurnal Aksomia Ad-Diniyyah: The Indonesian Jurnal Of 
Islamic Studies Vol. 9 No. 1 (2021): 45. 
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penelitian non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti 

tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian
22

. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi
23

. 

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan di 

lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Ada 

lima karakteristik pada penelitian kualitatif menurut Bogdan dan 

Biklen yaitu: 1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, 2. 

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, 3. Penelitian 

kualitatif lebih menekankan kepada proses dari pada produk 

atau outcome, 4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data 

secara induktif, dan 5. Penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna (data di balik yang teramati)24
. 

Penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi atau teknik 

yang di lakukan dengan cara pengamatan, dengan tenik 

wawancara dengan menggunakan teknik wawancara ini kita 

dapat mendapatkan informasi primer dari informan dan juga 

berintraksi secara langsung. Dan selanjutnya ada teknik 

dokumentasi yaitu meneliti naskah lama, foto-foto, film, maupun 

hasil penelitian sebelumnya. 

Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif ini 

diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

                                                             
22 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 157. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), 15 
24 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Jawa 

Barat: CV JEJAK, 2018), 14. 
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mengenai fakta dan mana yang relevan agar lebih dapat 

memahami implementasi pembelajaran online menggunakan 

google classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung.  

2. Desain Penelitian 

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang 

menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam 

kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting 

yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan 

pendekatan induksi yang mempunyai tujuan menyusun 

konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta 

merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung. Sekolah ini merupakan Sekolah Menengah Kejuruan 

yang unggul dalam menyiapkan tenaga kerja yang profesional 

juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program kejuruan atau 

bidang keahlian. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipant dalam penelitian ini adalah guru yang mengampu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah dan 

beberapa peserta didik. Penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan PGRI 4 Bandar Lampung, yang 

beralamatkan di Jl. Endro Suratmin No. 33, Way Dadi, Kec. 

Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Alasan 

peneliti memilih lokasi disini berdasarkan pertimbangan, salah 

satunya sarana dan prasarana yang memadai, dan merupakan 

salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah menerapkan 

pembelajaran online menggunakan google classroom sejak 

adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh dari pemerintah. 

Adapun peneliti memilih lokasi penelitian di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung karna sebelumnya peneliti merupakan 

Mahasiswa PPL di sekolah tersebut dan tempatnya berada di kota 

madya yang tempatnya strategis, bisa dijangkau oleh alat 

transportasi sehingga memudahkan peneliti dalam proses 

penelitian.  
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4. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti perlu 

menentukan sumber data penelitiannya. Karena untuk 

mendapatkan data yang valid perlu adanya sumber data yang 

baik. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif  ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu 

pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
25

 Dalam 

penelitian  ini ada dua sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan seorang pengumpul data 

yang telah mendapatkan sumber data secara langsung
26

. Pada 

penelitian ini data dijadikan sebagai data pokok dalam 

penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah hasil wawancara dengan guru PAI, peserta didik, 

kepala sekolah, orang tua dari peserta didik, hasil observasi 

yang berupa implementasi pembelajaran online 

menggunakan google classroom dalam pembelajaran PAI 

serta dari dokumentasi yang berupa implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom dalam 

pembelajaran PAI, serta arsip sekolah tentang implementasi 

sistem ini, jumlah guru PAI dan lainnya yang berupa 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah seorang pengumpul data 

yang tidak dapat  mendapatkan secara langsung data-data 

yang ingin diperolehnya, mereka dapat mendapatkan data 

melalui orang lain atau suatu dokumen
27

. Adapun sumber 

data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu buku, 

jurnal, dokumen-dokumen, arsip-arsip, tentang implementasi 

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

Rosdakarya, 2018), 157 
26 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabetha, 2017), 308. 
27 Ibid., 309. 
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pembelajaran online menggunakan google classroom untuk 

pembelajaran PAI. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian adalah 

proses penelitian dalam pengumpulan data. Karna dengan 

pengumpulan data peneliti dapat mengetahui apa yang akan 

menjadi tujuan utama dari sebuah penelitian yang sedang di teliti. 

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan 

berbagai teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Ketiga teknik ini digunakan untuk memproleh data dan informasi 

yang saling menunjang serta melengkapi tentang efektifnya 

program implementasi pembelajaran online menggunakan google 

classroom dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan pada objek penelitian. Observasi 

dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pada 

penelitian ini peneliti melakukan observasi tidak langsung. 

Observasi tidak langsung yaitu pengamatan terhadap gejala-

gejala yang diteliti dengan perantara sebuah alat. Jenis 

observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi 

nonpartisipan. Observasi jenis ini dilakukan jika observer 

tidak berperan pada kehidupan observee28
. 

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu mengenai implementasi pembelajaran online 

menggunakan google classroom dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung. 

Dengan observasi ini maka peneliti dapat 

menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ketika 

terjun dilapangan. Metode observasi ini dilakukan bertujuan 

untuk mencari informasi tentang implementasi pembelajaran 

                                                             
28 Endang Widi Winarti, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

PTK, R&D, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 82. 
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online menggunakan google classroom dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

b. Interview/wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan 

subjek atau responden. Jenis wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu wawancara tak berstruktur
29

. 

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara 

terhadap beberapa orang seperti kepada kepala sekolah SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung dengan maksud untuk memproleh 

gambaran mengenai keadaan umum sekolah, kemudian 

kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu 

untuk mengetahui informasi mengenai implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom, kepada 

orang tua peserta didik untuk memperoleh informasi 

mengenai proses kegiatan belajar online yang dilakukan oleh 

peserta didik, serta kepada peserta didik untuk mengetahui 

respon mereka terhadap pembelajaran online menggunakan 

google classroom yang telah diterapkan oleh guru selama 

pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan suatu catatan kejadian yang telah 

terjadi. Dokumen dapat berbentuk suatu tulisan ataupun 

gambar dari seseorang. Contoh dari dokumen yang berbentuk 

tulisan yaitu seperti catatan harian seseorang, cerita, biografi, 

dsb. Sedangkan contoh dari dokumen yang berbentuk gambar 

yaitu seperti foto, lukisan, dan lain-lain. Metode dokumentasi 

merupakan suatu pelengkap dari dipakainya metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian akan lebih dipercaya oleh seseorang ketika ada 

bukti dari kegiatan yang telah dilakukannya. Seperti, 

kegiatan saat di sekolah, pembelajaran ataupun yang 

lainnya
30

. 

                                                             
29 Ibid., 65. 
30 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 82-

83. 
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Dokumentasi yang dimaksud penulis adalah dokumen-

dokumen baik tertulis maupun non tertulis. Seperti data 

rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender pendidikan, 

laporan hasil penilaian, serta berbagai data di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung yang akan peneliti gunakan sebagai 

pendukung dan pelengkap data yang diperlukan untuk 

penelitian. Hal ini bertujuan untuk penunjang dan pelengkap 

dalam penggunaan metode observasi dan wawancara. 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses terus menerus yang 

membutuhkan refleksi berkelanjutan terhadap data, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan analitis, serta menulis catatan singkat 

sepanjang penelitian. Maksudnya, analisis data kualitatif bisa saja 

melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan 

hasil secara serentak dan bersama-sama
31

. 

Analisis data kualitatif dilaksanakan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-

kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah 

pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Pengelompokan data, 

reduksi data, displai data dan penarikan kesimpulan menjadi 

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling menyusul. 

Menurut Miles dan Huberman ada 3 tahapan yang harus 

dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu
32

: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan mengolah data dengan 

merangkum, merinci, serta menimbang antara hal-hal pokok 

dan penting kemudian dijadikan satu tema yang sama dan 

membuang hal-hal yang dianggap tidak ada kaitannya 

dengan penelitian
33

. Setelah peneliti memperoleh banyak 

                                                             
31 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed 3 Ed, (Yogyakarta, 2013), 274. 
32 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai 

Instrumen Penggalian Data Kualitatif Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 

348. 
33 Sugiyono, Op.Cit., 338. 
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data, peneliti memilih-milih data mana yang berkaitan 

dengan penelitian  

yang dilakukan. 

Mereduksi data merupakan mengolah data dengan 

merangkum, merinci, serta menimbang antara hal-hal pokok 

dan penting kemudian dijadikan satu tema yang sama dan 

membuang hal-hal yang dianggap tidak ada kaitannya 

dengan penelitian. 

Dalam mereduksi penelitian, mula-mula peneliti 

mengumpulkan mengenai problem guru dalam 

mengimplementasikan pembelajaran online menggunakan 

google classroom dalam pembelajaran PAI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung berupa catatan observasi, hasil wawancara, 

dokumentasi kegiatan-kegiatan, dan arsip dari guru. Setelah 

itu penulis dapat memproleh berbagai macam data yang 

berkaitan dengan implementasi pembelaran online 

menggunakan google classroom dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung. 

b. Data Display 

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data yaitu 

menyajikan (data display). Teknik penyajian data dalam 

penelitian kualitatif dalam berbagai bentuk sebagai tabel, 

grafik, dan sejenisnya. Setelah semua data peneliti peroleh, 

kemudian peneliti menyajikan hasil penelitian tersebut dalam 

bentuk tabel dan uraian. 

Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most 

frequent from of display data for qualitative research data in 

the past has been narative text.” Yang paling penting 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif
34

. 

c. Penarik Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dilakukan 

                                                             
34 Ibid., 249. 
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setelah data-data yang peneliti lakukan itu terkumpul, untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan yang kredibel maka 

penelitian harus dilengkapi dengan bukti bukti yang valid 

serta konsisten sesuai dengan yang terjadi di lapangan
35

. 

Setelah penelitian dilakukan dan data-data terkumpul, 

langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan mengenai implementasi pembelajaran online 

menggunakan google classroom dalam pembelajaran PAI 

kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung.  

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi data, dimana membandingkan 

dan mengecek data yang diperoleh dari responden dengan 

sumber data dengan dokumen-dokumen lainnya. Teknik ini 

bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari data-data yang 

berkaitan dengan metode, materi, evaluasi dan implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung. 

Menurut Nasution, triangulasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara dan 

dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data
36

. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi Teknik 

                                                             
35 Ibid., 345. 
36 Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Budi Utama, 2018), 107 
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Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengancara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari 

pada saat narasumber masi segar, belum banyak masalah, 

akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel
37

. 

Sehingga peneliti menggunakan triangulasi teknik dimana 

peneliti membandingkan atau mengecek dan mengaitkan data 

observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data 

implementasi pembelajaran online menggunakan google 

classroom dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini 

adalah dimulai dari bab muka skripsi yang meliputi: halaman cover 

skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan 

orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel 

(jika ada), daftar gambar (jika ada) dan daftar lampiran. 

Bab I yaitu pembahasan pendahuluan memuat tentang: Latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II yaitu landasan teori memuat tentang: telaah teoritik 

terhadap pokok permasalahan/variabel penelitian 

Bab III deskripsi objek penelitian memuat tentang: gambaran 

umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. 

Bab IV analisis penelitian memuat tentang: analisis data 

penelitian dan temuan penelitian. 

Bab V penutup memuat tentang: simpulan dan rekomendasi 

                                                             
37 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), 

372-374. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian skripsi ini penulis susun berdasarkan teori dan fakta 

lapangan yang sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Sehingga 

dibagian kesimpulan ini penulis menyampaikan hasil kesimpulan dari 

pertanyaan yang dibuat pada rumusan masalah dan yang dibahas pada 

bab-bab sebelumnya sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang yang dilakukan mengenai 

Implementasi Pembelajaran Online Menggunakan Google Classroom 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang penulis  tentukan pada penelitian ini. 

1. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, antara lain: 

a. Perencanaan dalam implementasi pembelajaran online 

menggunakan google classroom dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung yaitu dengan mengkaji silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pembuatan grup kelas 

pada google classrom, pembuatan materi pembelajaran, dan 

pembuatan instrumen evaluasi pembelajaran. 

b. Pelaksananan pembelajaran online menggunakan google 

classroom dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung dilaksanakan 

melalui strategi pemberian materi berupa teks pdf dan 

penugasan. Dalam hal ini guru memberikan materi dalam 

bentuk pdf untuk dibaca dan dipahami olehpeserta didik. 

Kemudian guru memberikan tugas kepada peserta didik 

untuk dikerjakan, setelah selesai akan dikumpulkan secara 

mandiri di grup google classroom sebelum batas akhir 

pengumpulan tugas selesai. 

c. Sedangkan evaluasi pembelajaran online menggunakan 

google classroom pada pembelajaran Pendidikan Agama 
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Islam  dilaksanakan melalui tiga aspek penilaian yaitu aspek 

pengetahuan, aspek sikap, serta aspek keterampilan. Pada 

aspek pengetahuan guru memberikan penilaian berupa 

Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS) dan 

Penilaian Akhir Semester (PAS). Pada aspek sikap untuk 

penilaian berupa kegiatan pelaksanaan shalat lima waktu dan 

shalat sunah. Sedangkan untuk aspek keterampilan guru 

mengambil nilai dari tugas membuat video. 

2. Faktor yang dapat dijadikan pendukung dalam implementasi 

pembelajaran online menggunakan google classroom dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK PGRI 4 

Bandar Lampung yaitu kemampuan menjalankan google 

classroom, diakses melalui perangkat smarhphone atau 

komputer, akses internet yang baik, kebutuhan akan teknologi, 

disediakannya fasilitas. Adapun faktor yang menjadi penghambat 

yaitu Latar belakang peserta didik yang berbeda, Guru yang 

belum profesional, Gangguan akses internet. 

 

B. Rekomendasi 

Impelementasi pembelajaran online menggunakan google 

classroom dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukanlah 

hal yang mudah. Upaya yang telah dilakukan oleh SMK PGRI 4 

Bandar Lampung dalam mengelola pembelajaran online 

menggunakan google classroom sudah cukup efektif untuk 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, pada kesempatan ini 

penulis merekomendasikan beberapa saran kepada pihak terkait 

mengenai impelementasi pembelajaran online menggunakan google 

classroom  dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung. 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Akan lebih baik lagi jika pihak sekolah memberikan sarana 

dan prasaranayang menunjang proses pemebelajaran. Dan 

melaksanakan pelatihan terkait IT bagi semua guru sehingga 

mampu mengoptimalkan peroses pembelajaran online 

menggunakan google classroom. 

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam 
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Hendaknya guru Pendidikan Agama Islam mampu  

menguasai google classroom dan cara menerapkannya dalam 

pembelajaran dengan baik dan benar. Serta membuat strategi 

pembelajaran dengan google classroom yang lebih menarik dan 

variatif. Untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran, hendaknya ditingkatkan lagi hubungan 

yang lebih erat antara pihak sekolah terutama guru mata pelajaran 

dengan pihak orang tua peserta didik untuk saling bekerja sama 

mengawasi peserta didik saat proses pembelajaran online dari 

rumah dengan lebih sering berkomunikasi. 

3. Kepada Peserta Didik 

Belajarlah dengan serius, diusahakan untuk fokus dan 

konsisten selama pembelajaran berlangsung. Hindari segala 

macam hal-hal yang berfotensi menganggu proses belajar dan 

persiapkan teknologi yang dibutuhkan terutama siapkan jaringan 

internet yang baik dan kuota yang memadai. 
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