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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh model pembelajaran e-learning berbasis media 

pembelajaran aplikasi google meet dan media pembelajaran aplikasi 

google classroom terhadap hasil belajar PAI kelas X MIA di SMAN 1 

Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu sebuah metode yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat statistik. Dengan jenis penelitian Quasy Eksperimen Desaign, 

desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Pengambilan sampel 

menggunakan non probability sampling dengan teknik purporsive 

sampling yaitu teknik-teknik penentu sampel dengan pertimbangan 

tertentu. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara observasi, dokumentasi dan tes. Dokumentasi hasil ulangan 

harian peserta didik kelas X dan tes, tes menggunakan soal pilihan 

ganda pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi 

materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zinah. 

Hasil penelitian dari analisis uji t (independent-samples T test) 

menunjukan nilai sig (2 tailed) 0,00 < 0,05 maka terdapat perbedaan 

signifikat antara model pembelajaran e-learning berbasis media 

pembelajaran aplikasi google meet dan media pembelajaran berbasis 

google classroom terhadap hasil belajar PAI. Dimana hasil belajar 

model pembelajaran e-learning berbasis media pembelajaran google 

meet memiliki nilai rata rata sebesar 79 dengan katagori tinggi dengan 

73,3% siswa memenuhi KKM  dan untuk media pembelajaran google 

classroom mendapatkan nilai rata rata 59 dengan kata gori rendah 

dengan hanya 9,3% siswa yang memenuhi KKM. 

 

Kata Kunci : E-Learning, Google Meet, Hasil Belajar  
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MOTO 

 

 

 ُهَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلْوْلا فَاْمُشْوا ِفْي َمَناِكِبَها وَُكُلْوا ِمْن رِّْزِق 
 النُُّشْور َوِالَْيهِ 

 

Artinya: ―Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan” (Q.S. Al-Muluk Ayat : 15)
1
.  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, AL-’ALIYY Al-Quraan dan 

Terjemahannya, ed. CV Penerbit (Diponohoro, 2005). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

 

A. Penegasan Judul  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan interpretasi judul 

maka perlu dilakukan konfirmasi judul, sehingga pengertian dan 

interpretasi judul artikel ini memiliki keseragaman yang sama, 

yaitu:" Pengaruh model pembelajaran e-learning berbasis media 

aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 1 Seputih 

Mataram", perlu dilakukan pembatasan arti dan arti istilah "judul" 

serta pembatasan sebagai berikut:  

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul 

dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini 

pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat 

membawa perubahan pada diri seseorang atau lebih tepatnya 

pada karyawan, untuk menuju arah yang lebih positif. Bila 

pengaruh ini adalah pengaruh yang positif maka, seseorang 

akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi 

jauh kedepan
2
.  

2. Model pembelajaran e-learning  

Menurut Vaughan Waller dalam Munir, e-learning 

adalah proses pembelajaran secara efektif yang dihasilkan 

dengan cara menggabungkan penyampaian materi 

pembelajaran secara digital yang terdiri dari dukungan dan 

layanan dalam belajar. Rusman, dkk e-learning adalah segala 

aktivitas belajar yang menggunakan bantuan teknologi 

elektronik. E-learning juga dapat diaplikasikan dalam 

pendidikan konvensional dan pendidikan jarak jauh.  

Kamarga dalam Suharyanto menyatakan e-learning 

sebagai kegiatan belajar yang disampaikan melalui perangkat 

                                                 
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 747. 
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elektronik komputer yang memperoleh bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Pengertian lain dikemukakan oleh 

Rusman mendefinisikan e-learning sebagai aplikasi teknologi 

web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses 

pendidikan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat 

dipahami bahwa model pembelajaran e-learning adalah 

kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan bantuan 

perangkat elektronik dan internet, selain itu sistem 

pembelajaran yang berubah dari bentuk konvensional 

kedalam bentuk digital
3
.   

3. Google Meet  

Google Meet adalah sebuah aplikasi yang dapat 

menunjang kebutuhan komunikasi dimanapun dan kapanpun 

dengan banyak orang tanpa harus bertemu fisik secara 

langsung. Aplikasi ini untuk video conference, dengan mudah 

dapat di install pada perangkat:   

a. PC (Personal Computer) dengan webcam.  

b. Laptop dengan webcam. 

c. Smartphone Android.  

"Google Meet" begitulah sebutannya, aplikasi ini sangat 

cocok sekali untuk melakukan Video Conference, dengan 

ringanya bandwidth yang digunakan, tidak ada iklan di 

aplikasi tersebut, serta tidak terlalu banyak memakan resource 

memory jika dijalankan di Android atau PC. Untuk melakukan 

registrasi, cukup memasukan email di halaman utama website 

Google Meet, dan nanti akan mendapatkan email notifikasi 

aktivasi account, dan selanjutnya ikuti langkahnya
4
. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku. Hasil belajar juga dapat diartikan hasil dari 

suatu interaksi belajar peserta didik yang dapat di tunjukan 

                                                 
3
 Munir, Pembelajaran Jarak Jauh (Berbasis Teknologi Informasi 

Dan Komunikasi) (Bandung: Alfabet, 2009), 108. 
4
 Bambang Warista, Pendidikan Jarak Jauh : Perancangan, 

Pengembangan, Implementasi, Dan Evaluasi Diklat (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 112. 
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dengan angka indeks yang di capai peserta didik, setelah 

melakukan proses dan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan dan mental yang baik di 

bandingkan pada saat sebelum belajar, perkembangan mental 

tersebut pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotor
5
. 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang 

menjadi dasar pedoman bagi manusia dalam mengatur 

kehidupannya, baik hubungan dengan Allah Swt. Hubungan 

dengan sesama manusia serta hubunganya dengan seluruh 

alam semesta, melalui aspekaspek yang berkaitan dengan 

keyakinan atau credial yaitu berupa aturan aturan yang 

mengatur keyakinanan seseorang kepada Allah Swt. 

Pendidikan Agam Islam juga merupakan upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal 

memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama 

Islam
6
. 

6. MIA 

MIA adalah singkatan dari Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Nama MIA sendiri merupakan jurusan 

atau kelas peminatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

Madrasah Aliyah (MA).  

7. SMAN 1 Seputih Mataram  

SMA N 1 Seputih Mataram adalah sebuah lembaga 

pendidikan yang setara dengan SLTA. SMA N 1 Seputih 

Mataram berada di kampung Fajar Mataram, Kecamatan 

Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini 

dimaksudkan kepada peserta didik kelas X MAN 1 yang 

sedang menimba ilmu di sekolah SMA N 1 Seputih Mataram.  

 

                                                 
5
 Bekti Wulandari and Herman Dwi Surjono, ―Pengaruh Problem-

Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar PLC 

Di SMK,‖ Jurnal Pendidikan Vokasi 3, no. 2 (2013): 178. 
6
 M.Agus Kurniawan Mahfud, Abdul Mujib, Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietni (Yogyakarta: Budi Utama, 

2015), 6. 
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B. Latar Belakang 

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting, karena 

manusia pada dasarnya tidak mengetahui apa-apa, dan pendidikan 

berfungsi untuk memberi tahu, mengarahkan, membimbing 

manusia dari tingkat yang paling primitif menuju tingkat paling 

modern. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata 

lain bahwasannya pendidikan juga tak lepas dari teknologi yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam kelas. Hal 

semacam ini bisa sangat membantu jikalau sarana dan prasarana 

menunjang, dampak yang paling utama antara lain semisal anak 

akan termotivasi dengan pelajaran itu sendiri apalagi yang 

disajikan berupa hal-hal yang unik dan menarik. 

Belajar merupakan ―proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dan pengetahuan‖. Dalam proses belajar 

yang perlu menjadi perhatian seorang guru adalah bagaimana 

menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, menyenangkan, 

menggairahkan, menarik untuk belajar sehingga dapat 

menghasilkan hasil belajar yang maksimal bagi para anak 

didiknya. Dalam proses belajar mengajar, apabila siswa atau 

sebagian siswa tidak memperhatikan atau tidak bergairah saat 

guru menjelaskan dan tidak mengerjakan tugas yang guru berikan, 

maka dapat dikatakan terjadi kejenuhan atau ketidak jelasan dalam 

penyampaian materi pelajaran tersebut, dengan demikian maka 

diperlukan suatu lingkungan yang kondusif, dan salah satu upaya 

untuk menciptakannya adalah dengan penggunaan media 

pembelajaran. oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran 

yang dapat membantu siswa agar lebih mudah memahami dan 

mencerna materi pelajaran secara maksimal
7
. 

                                                 
7
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), 39–42. 
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Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta 

didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan 

zaman tanpa meninggalkan akar budaya yang sangat penting 

dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Guru dituntut 

menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-

kepentingan itu. Tentu saja melalui usaha-usaha yang bisa 

diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. 

Guru sebagai pendidik maupun pengajar merupakan faktor 

penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Guru mempunyai 

peran penting dalam proses pembelajaran. sebagai pendidik 

seorang guru harus mempunyai keterampilan untuk menarik 

perhatian siswa serta memudahkan siswa untuk memahami materi 

yang disampaikan. ―Guru sebagai pendidik telah dipersiapkan 

secara formal dalam lembaga pendidikan. Guru juga telah dibina 

untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik‖. 

Sebagaimana diketahui metode pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) selama ini secara umum tidak kunjung 

berubah. Pembelajaran secara konvensional tradisional dan 

monoton sehingga membosankan peserta didik. Hal ini akan 

berdampak pada aktivitas belajar siswa. Sering sekali ditemukan 

siswa tidak memusatkan perhatian dan pikirannya terhadap 

penjelasan yang diberikan guru didepan kelas, tidak konsentrasi, 

ngobrol atau mengerjakan tugas pelajaran lain. 

Selain itu tugas utama guru adalah membelajarkan siswa, 

yaitu mengkondisikan siswa agar belajar aktif sehingga potensi 

dirinya yang bersifat kognitif, afektif dan psikomotorik dapat 

berkembang dengan maksimal. dengan belajar aktif yaitu dengan 

melalui partisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, akan 

terlatih dan terbentuk kompetensi yaitu kemampuan siswa untuk 

melakukan sesuatu yang sifatnya positif yang pada akhirnya akan 

membentuk life skill (kecakapan hidup)
8
. Sebagaimana ALLAH 

SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125:  

                                                 
8
 Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan 

Integratif Di Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat (Yogyakarta: LikS, 2009), 

24. 
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ِبيِل رىبِّكى بِاْلِْكْ  ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة ادُْع ِإَلىٰ سى ِة وىاْلمى اِدْْلُْم بِالَِِّت ِهيى أىْحسىُن  ۖ  مى ِإنَّ رىبَّكى  ۖ  وىجى

ِبيِلِه     ٥٢١وىُهوى أىْعلىُم بِاْلُمْهتىِدينى  ۖ  ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

“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 jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”  

 

Pada ayat tersebut mengandung tiga hal pokok yang berkaitan 

dengan mengajar yang baik. Pertama, guru harus bersikap 

bijaksana dalam menyampaikan bahan ajaran kepada murid. 

Kedua, guru menggunakan cara yang baik dan tepat dalam 

menyampaikan ajarannya yang dapat mengantarkan kepada tujuan 

yang ingin dicapai. Ketiga, guru membina sikap aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajarannya. Kualitas pembelajaran dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain siswa, guru, mata 

pelajaran, kurikulum, metode pengajaran, sarana dan prasarana
9
. 

Dalam sistem pembelajaran yang menempati posisi struktural 

dan sebagai ujung tombaknya adalah guru. Sebab gurulah yang 

terlibat langsung dalam upaya mempengaruhi, membina dan 

mengembangkan kemampuan peserta didik supaya menjadi 

cerdas, terampil dan bermoral tinggi serta berjiwa sosial sehingga 

mampu hidup mandiri sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai 

keterampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. 

Dengan menggunakan media siswa akan lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar. Sebab siswa tidak hanya 

mendengarkan uraian guru saja tetapi juga melakukan aktivitas 

lain seperti mengamati, mempraktekan, selain itu juga media juga 

                                                 
9
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), 11. 
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bisa menjelaskan hal yang abstrak menjadi kongkrit. Dengan ini 

penggunaan media audio visual dapat mencapai hasil belajar yang 

lebih baik. Salah satu keterampilan tersebut adalah bagaimana 

seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu proses 

belajar mengajar dalam penyampaian materi sangat beraneka 

ragam. Untuk itu penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

media aplikasi Google Meet. Dalam menyampaikan pelajaran 

bermacam-macam alat media telah diciptakan agar mempermudah 

murid untuk memahaminya. Alat-alat media pengajaran yang 

mendukung proses pembelajaran antara lain seperti fotograf, 

gramofon, film, filmstrip, sampai kepada radio televisi, komputer, 

lab bahasa, video tape, dan sebagainya. Walaupun tiap guru 

menggunakan buku dan papan tulis, akan tetapi bila ia 

menghadapi alat pengajaran elektronik seperti media aplikasi 

Google Meet, maka banyak guru enggan menggunakannya karena 

merasa tidak mempunyai keterampilan teknik untuk 

mengendalikannya
10

. 

Seperti halnya media pembelajaran semisal Ada juga Filstrip 

atau Slide diperlihatkan kepada murid-murid dengan 

menggunakan LCD Proyektor. Yang dilihat adalah gambar mati 

jadi bukan gambar hidup seperti film. Gambar itu dapat 

merupakan foto, tabel atau diagram karton. Selain ini jga ada Tape 

Recorder, tape recorder saat ini bukan barang mewah lagi. Alat ini 

sangat serasi untuk pelajaran bahasa, laboratorium bahasa 

menggunakan ini, keuntungan antara lain : (1) Murid dapat 

mendengarkan kembali yang diucapkan guna memperbaiki 

bilamana ada yang salah; (2) Dengan tape recorder dapat 

diketahui kemajuan-kemajuan anak-anak dalam aspek-aspek 

bahasa seperti lafal ataupun kelancaran bahasa; (3) Dapat 

digunakan sebagai interview. 

Selain alat-alat media teknologi pendidikan di atas yang 

paling berperan adalah Komputer, komputer adalah hasil 

                                                 
10

 Syaiful Bahri Djama, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rinka 

Cipta, 2014), 164–166. 
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teknologi modern yang membuka kemungkinan-kemungkinan 

yang besar sebagai alat pendidikan. ―Computer assisted 

instruction‖ (CAI) telah dikembangkan akhir-akhir ini dan telah 

membuktikan manfaat untuk membantu guru dalam mengajar dan 

membantu murid dalam belajar. Komputer dapat sekaligus 

membantu puluhan murid dan di masa mendatang diharapkan 

ribuan pelajar sekaligus. 

Oleh karena itu, media dapat berfungsi sebagai solusi untuk 

menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar, apalagi disaat jam-

jam terakhir Perkembangan IPTEK yang kian pesat juga 

mengharuskan seorang guru untuk senantiasa mengikutinya dan 

memiliki inisiatif yang kreatif. Kondisi ini mengharuskan seorang 

guru untuk melek informasi dan teknologi. Jangan sampai seorang 

guru menjadi sosok yang gagap teknologi dan tidak mengikuti 

dinamika perkembangan teknologi yang berkembang sedemikian 

pesat
11

. 

Menurut Julia Jasmine dalam buku karangan Ngainun Naim 

mengemukakan bahwa ―Pemakaian teknologi baru memberikan 

tingkat interaktivitas yang mustahil dicapai dengan bahan 

pembelajaran tradisional‖. Pada kondisi semacam inilah, 

merespon secara kreatif terhadap perkembangan teknologi dan 

memanfaatkannya sebagai media untuk memperkukuh dan 

memaksimalkan hasil pembelajaran, merupakan suatu hal yang 

tak dapat dihindari lagi. Sebagai ilustrasi sederhana, guru sekarang 

harus lebih menguasai dengan baik terhadap komputer, internet 

dan berbagai media baru. Media-media baru kini sudah akrab di 

kalangan para siswa. 

Di SMA N 1 Seputih Mataram di masa pandemi ini terdapat 

permasalahan seperti kurangnya hasil belajar siswa yang terjadi 

dalam metode pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Dalam penggunaan media pembelajaran e-learning ini, 

guru sudah menggunakannya semaksimal mungkin. Akan tetapi 

guru kesulitan untuk mengontrol peserta didik dalam proses 

                                                 
11

 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), 9. 
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pembelajaran, dan anak murid jadi kesulitan untuk memahami 

materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Selain itu juga 

siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran yang berlangsung 

sehingga masih banyak siswa yang nilainya masih belum 

mencapai KKM, yaitu 75. Berikut ini adalah tabel hasil ujian 

Semester Ganjil Peserta didik Kelas X di SMA N 1 Seputih 

Mataram pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  

Tabel 1.1 Nilai Ujian  Akhir Semester Ganjil Peserta Didik 

Kelas X MIA  1 dan 2 SMA N 1 seputih Mataram 

 

No  Kelas  

Nilai ujian harian 

semester ganjil (x) Jumlah  KKM  

x ≥  75  x < 75  

1.  MIA 1  13  17 30 75 

2.  MIA 2  10  20 30 75 

3 MIA 3 11 19 30 75 

Jumlah  34 56 90   

 

Dari tabel diatas diketahui, Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) untuk pelajaran PAI di SMA N 1 Seputih Mataram adalah 

75. Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 90 peserta didik yang 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hanya berjumlah 

34 siswa atau 37,8%, dan yang masih belum memenuhi 

Ketuntasan Minimal (KKM) berjumlah 56 siswa atau 62,2%, hal 

ini menunjukkan bahwasannya hasil belajar peserta didik masih 

rendah.  Disisi lain, dengan penggunaan media ini seperti 

pembelajaran melalui Google Classroom, siswa lama kelamaan 

merasa jenuh dan bosan karena media pembelajaran ini dilakukan 

secara terus menerus dan tidak adanya ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran tersebut. Apa lagi diera pandemic ini, guru terbatas 

dalam penyampaian materi pembelajaran. Oleh karena itu, guru 

hanya bisa menggunakan media pembelajaran secara virtual saja.  

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru 

PAI di SMA N 1 Seputih Mataram, peneliti mendapatkan 

informasi bahwa guru kesulitan untuk menyampaikan materi 
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pelajaran PAI secara jarak jauh karena siswa sudah mulai bosan 

dengan keterbatasan media yang digunakan. Tidak semua siswa 

paham dengan pemberian materi secara jarak jauh. Siswa juga 

banyak memiliki keterbatasan yang dialaminya. Seperti, 

kurangnya paket internet untuk mengikuti pembelajaran e-

learning. Misalnya ; mendownload video yang diberikan oleh 

guru kepada siswa, pembelajaran melalui Google Classroom, 

keterbatasan teknologi dalam penggunaan internet. Guru juga 

tidak bisa mengawasi siswa secara langsung. Oleh karena itu 

banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara online
12

. 

Melihat pemaparan tentang media pembelajaran yang terurai 

di atas bahwasannya pembelajaran PAI sangat penting 

disampaikan dengan media-media seperti halnya media audio 

visual secara menarik, yakni melalui penggunaan aplikasi Google 

Meet. Dalam hal ini penulis gunakan sebagai lokasi penelitian dan 

merupakan salah satu lembaga yang berusaha menciptakan 

pembelajaran secara efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik. 

Peneliti meneliti hasil belajar dari segi ranah kognitif siswa 

dengan aspek C1(pengetahuan), C2(pemahaman), dan 

C3(mengaplikasikan).  

Melihat fenomena semakin berkembangnya IT, sangat 

diperlukan untuk memotivasi siswa dengan alat-alat media 

pembelajaran terutama pada pelajaran PAI agar siswa merasa 

tidak jenuh dan mudah menerima penjelasan dari guru. Maka 

penelitian dirancang untuk mengkaji dan mengembangkan 

Pendidikan Agama Islam dengan bentuk media Audio dan visual 

melalui aplikasi Google Meet. Melihat hal ini masih baru 

diterapkan di lembaga sekolah ini, sehingga peneliti mengangkat 

judul, “Pengaruh Model Pembelajaran E-learning Berbasis 

Media Aplikasi Google Meet terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X MIA di SMA 

N 1 Seputih Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19”  

                                                 
12

  Wawancara, 25 Januari 2021 sengan inu Riza Ainu di SMA N 1 

Seputih MATARAM 



11 

 

 

 

C. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di  atas, permasalahan 

yang berhubungan dengan tema penelitian ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kurang efektif dan efisien, dan berakibat pada hasil 

belajar siswa kurang maksimal.  

2. Kurangnya pemahaman materi oleh siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, dikarenakan siswa tidak 

bisa fokus dan tertinggal materi.  

3. Masih banyak siswa yang nilainya belum mencapai KKM, 

yaitu 75.  

4. Terbatasnya model pembelajaran yang dilakukan guru pada 

siswa dalam pemberian materi mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan hasil belajar siswa pada pada masa 

pandemic covid-19  

  

D. Pembatasan Masalah  

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka 

peneliti memberikan batasan masalah tertentu yang akan diteliti 

dalam penelitian ini. Batasan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Objek penelitian dibatasi pada media pembelajaran.  

2. Pemahaman yang dimaksud dibatasi dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

3. Media audio visual yang dimaksud adalah video pembelajaran 

dari guru dan aplikasi pembelajaran audio visual yang 

digunakan seperti (Google Meet).  

  

E. Rumusan Masalah  

Berpijak pada pembatasan masalah diatas maka dirumuskan 

masalah yang akan diteliti di lapangan sebagai berikut :  

Seberapa besar pengaruh model pembelajaran e-learning berbasis 

media aplikasi Google Meet terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X MIA di SMA N 

1 Seputih Mataram pada masa pandemic covid-19? 
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F. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model 

pembelajaran e-learning berbasis media aplikasi Google Meet 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas X MIA di SMA N 1 Seputih Mataram pada 

masa pandemic covid-19. 

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah 

khasanah keilmuan tentang pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, khususnya strategi dan peranan sekolah dalam 

mengembangkan kualitas pendidikan melalui model 

pembelajaran e-learning berbasis media aplikasi Google Meet 

secara optimal dan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian berikutnya.  

2. Secara praktis  

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan.  

b. Bagi guru  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kreasi baru 

dalam mengajar, sehingga tidak monoton pada satu 

metode tertentu dan membantu mempermudah dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Bagi siswa  

Agar menyadari pentingnya penggunaan media e-

learning sebagai media yang membantu dalam 

memahami materi pelajaran di masa pandemik ini dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu urutan atau 

penjabaran secara deskriptif mengenai hal hal yang akan di tulis 

dan berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dalam 

penulisan proposal ini terdapat 5 Bab. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis 

besar keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam 

konteks yang jelas serta padat, yang di awali dengan 

penegasan judul, Selanjutnya latar belakang masalahyang 

memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar 

mengenai apa yang ingin disampaikan disusun sejelas 

mungkin disertai dengan data dan fakta yang 

mendukung.selanjutnya identifikasi masalah yang 

merupakan langkah awal dalam proses penelitian 

menangkap fenomena apa saja yang berpotensi untuk di 

teliti, selanjutnya batasan masalah yang merupakan ruang 

lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup 

masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti 

lebih fokus untuk dilakukan agar pembahasannya tidak 

terlalu luas kepada aspek aspek yang jauh dari relevansi. 

Setelah identifikasi masalah maka dilanjutkan dengan 

rumusan masalah yang ditandai dengan pertanyaan 

peneliti, yang umummya disusun dalam kalimat Tanya, 

pertanyaan pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana 

sebenarnya peneliti akan dibawa. Selanjutnya untuk 

memperjelas maka di kemukakan pula tujuan dan 

manfaat penelitian baik secara teoritis maupun fraktis. 

Selanjutnya kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematika penulisan sebagai gambaran yang akan di tulis 

dalam sebuah proposal. Dengan demikian dalam bab 

pertama tampak pengembangan isi sekripsi yang 

menjadipedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan 

kelima. 

BAB II LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS 

Dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori yang 

di gunakan dalam penelitian yang memuat tentang model 

pembelajaran e-learning seperti pengertian model 

pembelajaran e-learning, manfaat, kelebihan, kekurangan, 

pelaksanaan, karakteristik model pembelajaran e-learning. 

Setelah pengertian model pembelajaran e-learning selanjutnya 
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media pembelajaran berbasis aplikasi Google Meet yang 

memuat pengertian, kelebihan, dan kekurangan google meet. 

Kemudian pengertian, fungsi, kelebihan, dan kekurangan 

google classroom, kemudian hasil belajar, Tinjauan mata 

pelajaran pendidikan agama Islam yang terdiri dari pengertian 

pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran, selanjutnya 

membahas mengenai kerakngka berfikir, penelitian relevan, 

dan pengajuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat 

penelitian yang dilaksanakan di SMA N 1 Seputih Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah, pendekaran dan jenis 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sapel, 

teknik pengumpulan data, definisi oprasional variabel, 

instrument penelitian, uji coba instrument validitas, reliabilitas 

data, daya pembeda, tingkat kesukaraan soal, uji prasarat 

analisis, dan uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data serta 

pembahasan hasil penelitian analisis yamg terdirri dari 

beberapa sub bab yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, uji prettest dan posttes kelas 

eksperimen, uji pretest dan posttest kontol, nomalitas, 

homogenitas dan uji t. 

BAB V PENUTUP 

Bab lima menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang berjudul ―Pengaruh Model Pembelajaran E-

Learning Berbasis Aplikasi Google Meet Terhadap Hasli 

Belajar  Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X MIA di 

SMAN 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah‖, 

selain kesimpulan terdapat juga saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Model Pembelajaran E-Learning   

1. Pengertian model pembelajaran e-learning 

Vaughan Waller dari Munir menyatakan bahwa e-

learning merupakan proses pembelajaran efektif yang 

dihasilkan dengan memadukan penyampaian materi 

pembelajaran digital termasuk dukungan dan layanan 

pembelajaran. Rusman et al., "E-learning" mengacu pada 

semua kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi 

elektronik. E-learning juga dapat dit erapkan pada pendidikan 

reguler dan pendidikan jarak jauh.  

Kamarga dari Suharyano menyampaikan bahwa e-

learning merupakan kegiatan pembelajaran yang 

dikomunikasikan melalui perangkat komputer elektronik yang 

memperoleh bahan ajar sesuai kebutuhan. Pemahaman lain 

yang dikemukakan oleh Rusman mendefinisikan e-learning 

sebagai aplikasi teknologi jaringan dalam bidang proses 

pembelajaran pendidikan
13

. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka dapat 

dipahami bahwa model e-learning merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran dengan bantuan perangkat elektronik dan 

internet, hanya saja sistem pembelajarannya telah berubah 

dari bentuk tradisional menjadi bentuk digital.  

2. Manfaat model pembelajaran e-learning 

Kho You Tung dalam Rusman mengatakan bahwa 

setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, internet akan 

menjadi suplemen dan komplemen dalam menjadikan wakil 

guru yang mewakili sumber belajar. Kemudian Cisco dalam 

Rusman mendefenisikan filosofis e-learning sebagai berikut
14

: 

                                                 
13

 Munir, Pembelajaran Jarak Jauh (Berbasis Teknologi Informasi 

Dan Komunikasi), 108. 
14

 Warista, Pendidikan Jarak Jauh : Perancangan, Pengembangan, 

Implementasi, Dan Evaluasi Diklat, 138. 
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a. E-learning merupakan penyampaian informasi, 

komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online.   

b. E-learning menyediakan separangkat alat yang dapat 

memperkaya nilai belajar secara konvensional (model 

belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-

ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat 

menjawab tantangan perkembangan globalisasi.   

c. E-learning tidak berarti menggantikan model 

pembelajaran konvensional di dalam kelas, tetapi 

memperkaya model belajar tersebut melalui pengayaan 

content dan pengembangan teknologi pendidikan.   

d. Kapasitas peserta didik amat bervariasi tergantung pada 

bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin baik 

keselarasan antarkonten dan alat penyampai dengan gaya 

belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada 

gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik.   

E-learning mempermudah interaksi antara siswa dengan 

bahan atau materi pelajaran. Guru dapat menempatkan bahan-

bahan ajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa 

ditempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh siswa. 

Secara lebih rinci, manfaat e-learning dapat dilihat dari dua 

sudut, yaitu:   

1) Dari sudut siswa : E-learning memungkinkan 

berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, 

siswa dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat 

secara berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian 

ini, mahasiswa dapat lebih memantapkan penguasaannya 

terhadap materi pembelajaran.   

2) Dari sudut guru : E-learning banyak memberikan 

manfaat bagi guru , terutama yang berkaitan dengan:  

a) Lebih mudah dalam melakukan pemutakhiran 

bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

b) Mengontrol kegiatan belajar siswa  

c) Mengecek apakah siswa telah mengerjakan soal-

soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. 
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d) Memeriksa jawaban siswa dan memberitahukan 

hasilnya kepada siswa.  

Wulf dalam Euis Karwati mengemukakan manfaat 

pembelajaran e-learning sebagai berikut:   

a. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara 

peserta didik dengan pendidik.   

b. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dimana 

saja dan kapan saja.   

c. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas.  

d. Mempermudah  penyempurnaan dan penyimpanan 

materi pembelajaran
15

. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

manfaat dari model pembelajaran e-learning adalah 

memberikan kemudahan bagi siswa dan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dari segi proses 

pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran.  

3. Kelebihan model pembelajaran e-learning   

Menurut Bates dan Wulf dalam Munir menjelaskan empat 

kelebihan dari pembelajaran e-learning, yaitu:   

a. Meningkatkan interaksi pembelajaran   

Pembelajaran jarak jauh online yang dirancang dan 

dilaksanakan secara cermat dapat meningkatkan kadar 

interaksi pembelajaran antara pembelajar dengan materi 

pembelajaran, pembelajar dengan pengajar, dan diantara 

sesama pembelajar.   

b. Mempermudah interaksi pembelajaran dari mana dan 

kapan saja.   

Pembelajar dapat melakukan interaksi dengan sumber 

belajar kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktunya 

dan di manapun dia berada, karena sumber belajar sudah 

dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh 

pembelajar melalui online learning. Begitu pula dengan 

                                                 
15

 Euis Karwati, ―Pengaruh Pembelajaran Elektronik (E-Learning) 

Terhadap Mutu Belajar Mahasiswa,‖ Jurnal Penelitian Komunikasi 17, no. 1 

(2014): 41–54. 
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tugas-tugas kegiatan pembelajaran, dapar diserahkan 

kepada pengajar begitu selesai dikerjakan, tanpaharus 

menunggu sampai ada janji untuk bertemu dengan 

pengajar.   

c. Memiliki jangkauan yang lebih luas.   

Pembelajaran jarak jauh online yang fleksibel dari 

segi waktu dan tempat, menjadikan jumlah pembelajar 

yang dapat dijangkau kegiatan pembelajaran melalui 

online e-learning semakin banyak dan terbuka secara luas 

bagi siapa saja yang membutuhkannya.   

d. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi 

pembelajaran.   

Fasilitas yang tersedia dalam teknologi online e-

learning dan berbagai software yang terus berkembang 

turut membantu mempermudah pengembangan materi 

pembelajaran elektronik.  

Menurut Asyti Febliza dan Zul Afdal terdapat lima 

kelebihan dengan menggunakan e-learning, diantaranya 

sebagai berikut:   

a. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan 

(infrastruktur, gedung, laboraturium, buku, dll)  

b. Menghemat waktu dalam proses belajar mengajar. 

c. Mengurangi biaya perjalanan.  

d. Menjangkau wilayah yang lebih luas, selama wilayah 

tersebut terhubung ke internet. 

e. Melatih siswa atau mahasiswa lebih mandiri dalam 

mendapatkan ilmu pengetahuan
16

. 

Rusman mengemukakan petunjuk tentang manfaat 

penggunaan e-learning sebagai berikut:   

a. Tersedianya fasilitase-moderating dimana pendidik dan 

peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui 

fasilitas internet secara reguler.   

                                                 
16

 Zul Afdal Asyti Febliza, Media Pembelajaran Dan Teknologi 

Informasi Komunikasi (Pekanbaru: Adefa Grafika, 2015), 202. 
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b. Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan 

ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal 

melalui internet.   

c. Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan 

pelajaran setiap saat dan dimana saja.  

d. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang 

berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat 

melakukan akses di internet secara lebih mudah.  

e. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan 

diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah 

peserta yang banyak.  

f. Berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif 

menjadiaktif dan lebih mandiri.  

g. Relatif lebih efesien.   

Lantip Diat Prasojo & Riyanto juga mengemukakan 

empat kelebihan yang dimiliki e-learning yaitu sebagai 

berikut:  

a. Pengalaman pribadi dalam belajar.   

Pilihan untuk mandiri dalam belajar menjadikan 

peserta didik berusaha melangkah maju,memilih sendiri 

peralatan yang digunakan untuk penyampaian belajar 

mengajar, dan mengumpulkan bahan-bahan sesuai 

dengan kebutuhan.  

b. Mengurangi biaya.   

Lembaga penyelenggara e-learning dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan biaya perjalanan untuk pelatihan, 

biaya pelatihan pembangunan sebuah kelas dan 

mengurangi waktu yang dihabiskan oleh peserta didik 

untuk pergi ke sekolah.   

c. Mudah dicapai.   

Pemakaian dapat dengan mudah menggunakan 

aplikasi e-learning dimanapun juga selama terhubung 

keinternet.   

d. Kemampuan bertanggung jawab.   
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Kenaikan tingkat, pengujian,penilaian, dan 

pengesahan, dapat diikuti secara otomatis sehingga 

semua peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap 

kewajiban mereka masing-masing didalam proses belajar 

mengajar
17

. 

4. Kekurangan model pembelajaran e-learning  

Selain memiliki banyak kelebihan, seperti model 

pembelajaran lain elerning juga memiliki beberapa 

kekurangan, antara lain:   

a. Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik 

atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri.   

b. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek 

sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis 

atau komersial.   

c. Proses pembelajarannya cenderung kearah pelatihan 

daripada pendidikan.   

d. Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai 

teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut 

mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan 

komputer.   

e. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar 

yang tinggi cenderung gagal.   

f. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet   

g. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki 

keterampilan mengoperasikan internet.  

h. Kurang personel dalam hal penguasaan bahasa 

programan komputer
18

. 

Selain kelebihan e-learning Asyti Febliza dan Zul Afdal 

juga mengemukakan empat kelemahan pembelajaran e-

learning yaitu sebagai berikut:   

a. Kurangnya interaksi antara guru dengan siswa.   

                                                 
17

 Lantip Diat & Riyanto Prasojo, Teknologi Informasi Pendidikan 

(Yogyakarta: GavaMedia, 2011), 22. 
18

 Karwati, Op.Cit, hlm, 45 
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b. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, 

akan cenderung tertinggal dan gagal.   

c. Tidak semua tempat terdapat fasilitas internet.   

d. Biaya akses internet yang relatif mahal
19

. 

Munir mengemukakan delapan kekurangan dari 

pembelajaran e-learning sebagai berikut:   

a. Penggunaan e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh, 

membuat peserta didik dan pengajar/guru terpisah secara 

fisik, demikian juga antara peserta didik satu dengan 

lainnya. Keterpisahan secara fisik ini bisa mengurangi 

atau bahkan meniadakan interaksi secara langsung antara 

pengajar dan peserta didik. Kondisi itu bisa 

mengakibatkan pengajar dan peserta didik kurang dekat 

sehingga bisa mengganggu keberhasilan proses 

pembelajaran. Kurangnya interaksi ini juga di 

khawatirkan bisa menghambat pembentukan sikap, nilai 

(value), moral, atau sosial dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak dapat di aplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.   

b. Teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan, 

namun jika lebih terfokus pada aspek teknologinya dan 

bukan pada aspek pendidikannya maka ada 

kecenderungan lebih memperhatikan aspek teknis atau 

aspek bisnis atau komersial dan mengabaikan aspek 

pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, 

perilaku, sikap, sosial atau keterampilan peserta didik.   

c. Proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dan 

pendidikan yang lebih menekankan aspek pengetahuan 

atau psikomotor dan kurang memperhatikan aspek 

afektif.  

d. Pengajar dituntut mengetahui dan menguasai strategi, 

metode atau teknik pembelajaran berbasis TIK. Jika tidak 

mampu menguasai, maka proses transfer ilmu 
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  Prasojo, Op.Cit, hlm, 22 
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pengetahuan atau informasi jadi terhambat dan bahkan 

bisa menggagalkan proses pembelajaran.  

e. Proses pembelajaran melalui e-learning menggunakan 

layanan internet yang menuntut peserta didik untuk 

belajar mandiri tanpa menggantungkan diri pada 

pengajar. Jika peserta didik tidak mampu belajar mandiri 

dan motivasi belajarnya rendah, maka ia akan sulit 

mencapai tujuan pembelajaran.  

f. Kelemahan secara teknis yaitu tidak semua peserta didik 

dapat memanfaatkan fasilitas internet karena tidak 

tersedia atau kurangnya komputer yang terhubung 

dengan internet. Belum semua lembaga pendidikan bisa 

menyediakan fasilitas listrik dan infrastruktur yang 

mendukung pembelajaran dengan e-learning. Jika peserta 

didik berusaha menyediakan sendiri fasilitas itu atau 

menyewa di warnet bisa terkendala masalah biaya.   

g. Jika tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, 

bisa mendapatkan masalah keterbatasan ketersediaan 

perangkat lunak yang biayanya relatif mahal.   

h. Kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan 

internet secara lebih optimal. 

5. Pelaksanaan pembelajaran e-lerning   

Tahapan yang ada pada pembelajaran e-learning terdiri 

dari:  

a. Sosialisasi penggunaan e-learning.  

Pendidik memberikan arahan kepada peserta didik 

mengenai penggunaan e-learning pada mata pelajaran 

yang akan pendidik ajarkan. Pendidik memberikan materi 

dan tugas melalui e-lerning untuk proses pembelajaran.   

b. Penggunaan pembelajaran e-learning.  

Peserta didik dapat mengakses aplikasi e-learning 

dirumah dan tugas yang diberikan dapat dikirim baik di 

lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah   

c. Penilaian tugas pembelajaran e-learning.  
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Penerapan pembelajaran e-leraning yang telah 

dilaksanakan akan dinilai terutama pengiriman tugas 

yang dilakukan peserta didik.  

Dalam mencapai kompetensi pembelajaran dengan 

memanfaatkan e-learning berikut tahapan yang harus 

dilakukan pengajar:  

a. Menyusun rencana program pembelajaran (RPP), 

berorientasi pada pemanfaatan e-learning sebagai model 

pembelajaran.  

b. Memilih alamat-alamat situs pembelajaran yang akan 

ditelusuri peserta didik dalam mempelajari materi yang 

akan diberikan pendidik.   

c. Mengembangkan materi pembelajaran berbasis 

komputer.   

d. Dalam pembelajaran pendidik berperan sebagai 

fasilitator. 

Adapun aktivitas yang dilakukan pada saat 

pembelajaran e-learning menurut Dicki Hartanto yaitu sebagai 

berikut:   

a. Download bahan ajar. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh 

peserta didik dengan tujuan untuk memperkaya materi 

pembelajaran   

b. Forum. Kegiatan ini wajib dilakukan guru dan siswa 

dengan tujuan sebagai pengganti tatap muka.   

c. Quis atau latihan. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh 

peserta didik dengan tujuan untuk menguji kemampuan 

daya serap terhadap materi pembelajaran
20

. 

6. Karakteristik Model Pembelajaran E-learning   

Soekartawi dalam Lantip Diat Prasojo & Riyanto 

menjelaskan beberapa karakteristik e-learning diantaranya 

adalah sebagai berikut:   

a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, dimana 

pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan 
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 Intan Mutia, ―Kajian Penerapan E-Learning Dalam Proses 

Pembelajaran Di Perguruan Tinggi,‖ Faktor Exacta 6, no. 4 (2013): 281. 
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relatif mudah dan dapat dibatasi oleh hal-hal yang 

protokoler.  

b. Memanfaatkan keunggulan komputer.  

c. Bahan ajar bersifat mandiri disimpan di komputer, 

sehingga dapat diakses oleh pendidik dan peserta didik 

dimana saja bila diperlukan.  

d. Jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar 

dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi 

pendidikan dapat dilihat setiap saat dikomputer.   

e. Bahan yang direka dan dibina oleh pasukan pembina 

bahan yang profesional
21

. 

Anderson dan Elloumi dalam Ariesto Hadi Sutopo 

mengemukakan bahwa terdapat empat hal yang menjadi 

implikasi penggunaan e-learning yaitu sebagai berikut:   

a. Peserta didik harus menentukan secara eksplisit apa yang 

harus dihasilkan, sehingga dia dapat menentukan pilihan 

apa yang akan dipelajari.   

b. Peserta didik harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri 

apakah berhasil atau tidak dalam pembelajaran e-

learning.   

c. Bahan ajar harus memiliki tahapan yang memadai untuk 

menunjang pembelajaran.   

d. Peserta didik harus dilengkapi dengan umpan balik 

sehingga dia dapat memantau apa yang telah dikerjakan 

dan memperbaiki kesalahannya.  

Menurut R. Prayogi, dkk model pembelajaran e-learning 

bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media 

elektronik (internet) baik secara formal maupun informal. E-

learning secara formal contohnya pembelajaran dengan 

kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur 

dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-

pihak terkait (pengelola e-learning dan pembelajar sendiri). 

E-learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. 

                                                 
21

 Dicki Hartanto, Modul: Panduan Pembelajaran Internet Dan E-
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E-learning memiliki beberapa karakteristik menurut Prawira 

dilaga dalam R. Prayogi dkk, yaitu sebagai berikut:   

a. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan 

bervariai. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi 

informasi dan komunikasi.   

c. Suasana belajar.   

d. Efisensi dan makna belajar.  

e. Waktu dan tempat belajar.  

f. Metode penyampaian pesan melalui internet.  

Keegan dalam Munir e-learning mempunyai karakteristik 

yang berbeda dengan praktik pembelajaran konvensional. 

Karakteristik tersebut sebagai berikut:   

a. Pemisahan antara pendidik dan peserta didik.   

b. Pengaruh institusi atau organisasi pendidikan.   

c. Penggunaan internet yang menghubungkan peserta didik 

dengan pendidik.   

d. Berlangsungnya komunikasi dua arah.   

e. Pendidik sebagai suatu industri
22

. 

 

B. Google Meet 

1. Pengertian Google Meet   

Google Meet adalah sebuah aplikasi yang dapat 

menunjang kebutuhan komunikasi di manapun dan kapanpun 

dengan bayak orang tanpa harus bertemu fisik secara 

langsung. Aplikasi ini untuk video conference, dengan mudah 

dapat di install pada perangkat:   

a. PC (Personal Computer) dengan webcam.  

b. Laptop dengan webcam. 

c. Smartphone Android.  

"Google Meet" begitulah sebutannya, aplikasi ini sangat 

cocok sekali untuk melakukan Video Conference, dengan 

ringanya bandwidth yang digunakan, tidak ada iklan di 
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aplikasi tersebut, serta tidak terlalu banyak memakan 

resource memory jika dijalankan di Android atau PC. Untuk 

melakukan registrasi, cukup memasukan email dihalaman 

utama website Google Meet, dan nanti akan mendapatkan 

email notifikasi aktifasi account, dan selanjutnya ikuti 

langkahnya.  

Jika menggunakan PC atau laptop, setelah melakukan 

registrasi account, nanti akan ditunjukan Top Up link 

download file exe dan silahkan diinstall (support di windows 

dan linux menggunakan wine). Jika menggunakan 

Smartphone Android, bisa mengunduhnya di Play Store 

dengan keyword "Google Meet " jika ingin melakukan 

Confrence secara bersamasama, bisa melakukan invite atau 

bisa juga dengan menginformasikan "ID Meeting" kepada 

rekan.  

Jadi begitulah aplikasi Google Meet, dapat 

mempertemukan banyak orang di dalam satu ruang aplikasi, 

serta mempermuda dan mempersingkat waktu pertemuan. 

Jadi dengan adanya aplikasi ini kita dapat lebih terbantu 

berkomunikasi walaupun jarak jauh, semua penjelasan dan 

pesan dapat tersampaikan secara langsung tanpa harus 

bertemu secara fisik. 

Semenjak internet ada komunikasi menjadi sangat lancar, 

penyampaian pesan bisa tersampaikan dalam waktu yang 

relatif singkat. Internet merupakan media komunikasi yang 

memberikan kemudahan pada penggunanya untuk melakukan 

komunikasi dengan orang sekitar dan manusia dari belahan 

dunia lain
23

. 

Onno W. Purbo mengartikan bahwa internet dengan 

berbagai aplikasinya seperti Web, Volp, dan E-mail, pada 

dasarnya merupakan media yang digunakan untuk 

mengefesienkan proses komunikasi. Teknologi internet hadir 
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sebagai media multifungsi, terlebih dalam dunia pendidikan. 

Komunikasi melalui internet dilakukan secara interpersonal 

atau secara massal yang dikenal one to many communication 

(mailinglist). Internet mampu hadir secara real time audio 

visual seperti pada metode konvensional dengan adanya 

aplikasi teleconverence.  

Dalam proses pembelajaran tentunya memerlukan 

teknologi, baik hanphone, laptop atau komputer, teknologi 

pembelajaran terus berkembang, namun pada prinsipnya 

teknologi dapat dikelompokan menjadi dua: tecnology based 

learning, dan tecnology based web learning.  

Tecnology based learning terdiri dari audio information 

tecnologies (radio, audio, tape, voice mail, dan telepon) dan 

video information technologies ( video tape, video text, dan 

video messaging). Sedangkan technology based learning pada 

dasarnya adalah data information technogies (buletin board, 

internet, email, tele-collaboration). 

Aplikasi Google Meet dapat di download langsung 

melalui google play store yang ada di smartphone. Perangkat 

lunak ini mendukung jaringan nirkabel 3G dan 4G. 

Pemanfaatan internet juga berguna untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara 

jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh tepat dengan keadaan 

indonesia, wilayah yang tersebar dengan ribuan pulau. Oleh 

sebab itu, keberadaanya diakomodasi dalam Sistem 

Pendidikan Nasional yang di sahkan pada bulan Juli 2003, 

khususnya pasal 31 Undang Undang nomer 20 tahun 2003.  

2. Kelebihan Aplikasi Google Meet dalam Proses Pembelajaran   

Pembelajaran jarak jauh atau e-learning merupakan 

kebutuhan masif saat ini, terutama dalam dunia pendidikan. 

Kebutuhan belajar, berbagi referensi, dan berdiskusi 

merupakan suatu hal yang sangat berarti untuk para 

pengengenyam pendidikan, baik pada tingkat dasar, 

menengah, ataupun perguruan tinggi. Dalam pembelajaran 

jarak jauh tersebut bisa menggunakan aplikasi Google Meet 

sebagai cara belajar mengajar tatap muka secara jarak jauh. 
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Adapun kelebihan aplikasi Google Meet dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut:  

a. Belajar bias dimana saja dan kapan saja 

Seperti apa yang sudah diketahui sebelumnya, 

layanan utama dari Gmeet merupakan panggilan video. 

Lewat layanan ini proses belajar-mengajar atau 

pembelajaran online bisa untuk dilaksanakan. Lalu 

dikarenakan Gmeet yang terhubung dengan internet 

untuk beroperasi, maka waktu dan jarak tidak menjadi 

masalah. Meskipun guru dan pelajar tengah ada di 

berbagai tempat yang berbeda, tetap saja bisa untuk 

melangsungkan aktivitas belajar serta mengajar dengan 

virtual.  

b. Suasana mirip di kelas   

 Hal ini dikarenakan kita bisa melihat secara langsung 

(live) wajah dari guru dan teman kita yang sedang hadir 

di kelas atau forum tersebut.   

c. Mendukung fitur presentasi   

 Ketika presentasi, file materi bisa disiaran secara 

langsung kepada partisipan. Dan partisipan dan pemateri 

bisa mencoret-coret tampilan presentasi tersebut, 

sehingga akan membantu dalam menjelaskan dan 

memahami sebuah materi.   

d. Kapasitas ruang yang besar   

 Dalam website resminya, Google Meet mengklaim dapat 

menampung hingga 1.000 partisipan dan 10.000 viewers 

dalam suatu forum live video.   

e. Kualitas video yang bagus   

 Google Meet menghadirkan video yang jernih dan suara 

yang jelas, sehingga akan memudahkan dalam hal 

komunikasi.   

f. Kemudahan moderator dalam mengontrol 

Guru tidak hanya mempunyai tanggung jawab di 

dalam sampaikan materi pada siswa, tapi biasanya juga 

mempunyai peran untuk menjadi moderator di setiap 

kelas online. Tidak perlu bingung untuk itu, berbagai 
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macam fitur serta kelebihan Gmeet akan mudahkan peran 

itu untuk Anda. Selama berlangsungnya kelas online, 

Anda sebagai moderator mempunyai hal untuk 

melakukan pin, mute, ataupun hapus peserta. Untuk 

minimalkan distraksi, Anda sebagai moderator pun bisa 

untuk nonaktifkan fitur chat di dalam video dan 

lakukan block pada peserta tanpa diundang yang muncul 

di dalam sesi kelas online.  

g. Kemudahan siswa dalam bertanya 

Jika Siswa ingin bertanya secara langsung terkait 

penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Guru, 

dapat dengan cara menekan tombol raise hand dan 

kemudian menyampaikan pertanyaannya. Dan dapat juga 

menulis pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia 

h. Fitur on/off video dan audio   

 Ketika live video pada suatu forum, kita bisa mengatur 

untuk menampilkan atau mematikan video dan audio 

kita. Jadi ketika kita tidak membutuhkan wajah atau suara 

kita dalam forum, kita bisa mematikannya. Hal ini bisa 

menjaga privasi kita serta tidak mengganggu jalannya 

sebuah forum.   

i. Menonton ulang pembelajaran 

Di dalam Aplikasi ini, terdapat tombol untuk 

merekam. Selama pembelajaran online berlangsung, 

dapat direkam dan setelah tersimpan dapat ditonton 

ulang. Jadi, dengan menonton ulang video pembelajaran, 

Guru dapat mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan bersama para siswanya. Selain itu, Guru dapat 

membagikannya kepada siswa apabila dirasa ada siswa 

yang kurang memahami kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. 

j. Akses gratis dengan fitur yang memadai   

 Ketika live video pada suatu forum, kita bisa mengatur 

untuk menampilkan atau mematikan video dan audio 

kita. Jadi ketika kita tidak membutuhkan wajah atau suara 

kita dalam forum, kita bisa mematikannya. Hal ini bisa 
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menjaga privasi kita serta tidak mengganggu jalannya 

sebuah forum.  

Dengan berbagai macam kelebihan Aplikasi Google 

Meet, mempunyai peran pendukung terhadap pembelajaran 

yang saat ini dilaksanakan secara daring. Segala aktivitas 

belajar dan mengajar tetap dapat dilaksanakan walaupun 

berjarak atau tidak bertemu langsung. Kondisi pandemi tidak 

membuat Pendidikan terhenti, tetapi beralih ke pemanfaatan 

Aplikasi dari teknologi sebagai media pembelajaran. 

3. Kekurangan Aplikasi Google Meet dalam Proses 

Pembelajaran   

a. Boros data   

 Ketika melakukan pertemuan online dengan live video, 

secara otomatis akan menyedot banyak data internet 

kamu.   

b. Kualitas video   

 Kualitas streaming video tergantung pada masing-masing 

jaringan internet partisipan. Semakin kencang maka 

semakin bagus.   

c. Ukuran aplikasi   

 Untuk ukuran file dari aplikasi android Google Meet ini 

sekitar 28 MB. Hal ini bersifat relatif karena kapasitas 

memory hp setiap orang yang berbeda-beda.   

d. Privasi pribadi   

Ketika mendaftar atau menggunakan sebuah aplikasi, 

pihak aplikasi akan meminta data pribadi kita. Selain itu 

dalam kegiatan meeting atau forum online, suasana 

lingkungan kita akan terlihat oleh orang lain. Sehingga 

hal tersebut akan membuka privasi kita. 

 

C. Google Classroom. 

1. Pengertian Google Classroom. 

Menurut Abdul Barir Hakim, google classroom 

merupakan layanan berbasis internet yang disediakan oleh 

google sebagai sebuah sistem e-learning. Service ini di buat 

dengan desain yang bertujuan untuk membantu guru membuat 
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dan membagikan tugas kepada peserta didik tanpa harus 

menggunakan kertas dan melalui online. Pengguna layanan 

atau service ini harus mempunyai akun pada google. Google 

classroom adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Google 

For Education untuk menciptakan ruang kelas dalam dunia 

maya. Aplikasi ini dapat membantu mempermudah guru dan 

peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

dengan lebih mendalam tanpa tatap muka. Pembelajaran 

dengan menggunakan rancangan kelas yang mengaplikasikan 

google classroom sesungguhnya ramah lingkungan karena 

peserta didik tidak lagi menggunakan kertas dalam 

pengumpulan tugasnya.22 

Pemanfaatan google calssroom dapat melalui 

multiplatform yaitu bisa melalui komputer dan juga bisa 

melalui smartphone. Untuk penggunaannya guru dan peserta 

didik dapat mengunjungi situs https://classroom.google.com 

atau mengunduh aplikasi melalui play store pada smartphone 

atau app store pada iOS dengan kata kunci google classroom. 

Pengumpulan LMS (Learning Management System) tersebut 

tidak dipungut biaya, sehingga pemanfaatannya dapat 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan
24

. 

2. Fungsi Google Classroom. 

Google classroom adalah sebuah produk yang merupakan 

bagian dari Google For Education yang sangat istimewa, 

karena pada produk yang kali ini memiliki banyak fasilitas di 

dalamnya seperti memberi pengumuman atau tugas, 

mengumpulkan tugas, dan juga melihat siapa saja yang sudah 

mengumpulkan tugas. Pada situs google classroom tertulis 

bahwa google classroom terhubung dengan banyak layanan 

Google For Education yang lainnya, sehingga guru dapat 

memanfaatkan google mail, google drive, google calendar, 

google docs, google sheets, google slides, dan google sites 

dalam proses pembelajarannya. 
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3. Kelebihan Google Classroom. 

Menurut Jazen M. dan Mary yang dikutip oleh Shampa 

Iftakhar mengatakan bahwa, salah satu kelebihan dari aplikasi 

google classroom adalah karena penggunaannya yang 

fleksibel, artinya aplikasi ini dapat mudah diakses dan 

digunakan oleh guru serta peserta didik di lingkungan belajar 

tatap muka dan di lingkungan belajar online sepenuhnya. 

Dengan pengguaan aplikasi ini memungkinkan guru untuk 

mengeksplorasi dan mempengaruhi metode pembelajaran 

yang dibuat lebih mudah serta mengotomatisasi, mengatur 

distribusi tugas maupun pengumpulan tugas peserta didik dan 

juga untuk berkomunikasi. 

Secara umum dijelaskan bahwa kelebihan dari aplikasi 

google classroom sebagai berikut: 

a. Kecepatan dalam akses. 

Google classroom didukung oleh server google dengan 

jaringan yang luas tanpa membutuhkan ruang dan waktu 

yang terbatas. 

b. Tampilannya yang sederhana. 

Mudah untuk dipahami dan digunakan baik oleh guru 

maupun peserta didik 

c. Terhubung dengan banyak layanan di google. 

Google mempunyai banyak layanan yang terintegrasi 

atau terhubung dalam satu akun, diantaranya adalah 

google drive, google doc, google slide, google formulir 

dan lainnya. Hal ini memudahkan dalam 

pengoperasiannya. Selain itu, google classroom juga 

dapat memudahkan peserta didik dalam mengirimkan 

tugasnya. untuk menjawab tugas dari guru, peserta didik 

bisa menggunakan berbagai cara, misalnya dengan 

menggunakan google doc atau bisa dengan 

menambahkan lampiran bahkan juga bisa dengan 

mengambil gambar di kamera smartphone. 

4. Kekurangan Google Classroom. 

a. Google classroom yang berbasis web mengharuskan 

peserta didik dan guru untuk terkoneksi dengan internet. 
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b. Pembelajaran berupa individual sehingga mengurangi 

pembelajaran sosial peserta didik. 

c. Apabila peserta didik tidak kritis dan terjadi kesalahan 

materi akan berdampak pada pengetahuannya. 

d. Membutuhkan spesifikasi hardware, software dan 

jaringan internet yang tinggi
25

. 

 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah ukuran tingkat keberhasilan yang 

dapat dicapai oleh siswa berdasarkan pengalaman setelah 

dilakukan evaluasi berupa tes dan biasanya diwujudkan 

dengan nilai dan angka tertentu dan menyebabkan terjadinya 

perubahan diranah kognitif, afektif, Maupun psikomotorik
26

. 

Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan 

pendidikan sehingga hasil belajar yang di ukur tergantung 

pada tujuan pendidikannya, hasil belajar perlu di evaluasi, 

evaluasi yang dimaksud sebagai cermin untuk melihat 

kembali apa yang menjadi tujuan yang di tetapkan telah 

tercapai dan apakah proses belajar mengajar telah berlangsung 

efektif untuk memperoleh hasil belajar, hasil belajar 

merupakan komponen yang harus disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar 

mengajar. Pengertian hasil belajar menurut Bloom hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. 

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
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Menurut Thorndike, Belajar Adalah Proses Interaksi 

antara Stimulus dan respon
27

. Belajar pada dasarnya mengenai 

bagaimana informasi diproses di dalam fikiran peserta didik 

yang harapkan dengan pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar, Gagne menekankan pentingnya kondisi internal 

dan eksternal dalam pembelajaran yang mempengaruhi hasil 

belajar yang di harapkan agar peserta didik memperoleh hasil 

belajar yang baik, faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu kondisi internal dan eksternal peserta didik yang 

menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran sehingga 

menghasilkan hasil yang baik. 

Adapun Faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

factor internal dan dan eksternal, faktor internal dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 

a. Kecerdasan, merupakan kemampuan belajar yang di 

sertai kecakapan untuk menyesuaikan dengan keadaan 

yang di hadapi. 

b. Sikap adalah suatu kecenderungan reaksi terhadap suatu 

hal, benda atau orang dengan suka, tidak suka, acuh dan 

tidak acuh. 

Adapun faktor eksternal sebagai berukut: 

a. Faktor keluarga. Peserta didik yang belajar akan 

menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

b. Faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi 

belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan 

peserta didik, disiplin sekolah pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor lingkungan Masyarakat, dapat menimbulkan 

kesukaran belajar anak, apabila teman sebayanya 
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merupakan anak anak yang rajin belajar maka akan 

terangsang untuk rajin belajar. 

Jadi faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

peserta didik yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

3. Macam Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diharapkan meliputi tiga aspek yaitu 

aspek kognitip meliputi perubahan dalam segi penguasaan 

pengetahuan dan perkembangan keterampilan atau 

kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan 

pengetahuan, kedua aspek efektif, meliputi perubahan 

perubahan dalam segi sikap mental perasaan dan kesadaran, 

dan ketiga, aspek psikomotorik, yang merupakan perubahan, 

perubahan dalam segi bentuk bentuk motorik
28

, sependapat 

dengan Benyamin Bloom, secara garis besar hasil belajar 

dibagai menjadi tiga ranah yaitu : 

a. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif berkenaan dengah hasil hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam tingkatan yang 

disusun dari rendah hingga tinggi dan dibagi menjadi dua 

bagian: 

1) Bagian pertama merupakan penguasaan pengetahuan 

yang menekankan pada mengenal dan mengingat 

bahan yang telah disampaikan dalam proses 

pembelajaran yang di pandang dasar atau landasan 

untuk membengun pengetahuan yang lebih komplek 

dan abstrak 

2) Bagian kedua,kemampuan intelektual yang 

menekankan pada proses mental untuk 

mengorganisasikan dan mereorganisasikan bahan 

yang telah diajarkan dalam proses pembelajaran. 

Tingakatan tingkatan hasil belajar kognitif yaitu: 

a) Mengingat (Remember) 
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Mengingat merupakan usaha mendapatkan 

kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang 

telah lampau, baik yang baru saja didapatkan 

maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat 

merupakan dimensi yang berperan penting dalam 

proses pembelajaran yang bermakna (meaningful 

learning) dan pemecahan masalah (problem 

solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh 

lebih kompleks. Mengingat meliputi mengenali 

(recognition) dan memanggil kembali (recalling). 

Mengenali berkaitan dengan mengetahui 

pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan 

hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat 

rumah, dan usia, sedangkan memanggil kembali 

(recalling) 

adalah proses kognitif yang membutuhkan 

pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat. 

b) Memahami/mengerti (Understand) 

Memahami berkaitan dengan membangun 

sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti 

pesan bacaan dan komunikasi. Memahami berkaitan 

dengan aktivitas mengklasifikasikan (classification) 

dan membandingkan (comparing). 

Mengklasifikasikan akan muncul ketika 

seorang siswa berusaha mengenali pengetahuan 

yang merupakan anggota dari kategori pengetahuan 

tertentu. 

c) Menerapkan (Apply) 

Menerapkan menunjuk pada proses kognitif 

memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur 

untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan 

permasalahan. 

d) Menganalisis (Analyze) 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu 

permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian 



37 

 

 

 

dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap 

tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana 

keterkaitan tersebut dapat menimbulkan 

permasalahan. 

e) Mengevaluasi (Evaluate) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif 

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan 

standar yang sudah ada. 

f) Menciptakan (Create) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif 

meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk 

membentuk kesatuan yang koheren dan 

mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu 

produk baru dengan mengorganisasikan beberapa 

unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari 

sebelumnya
29

. 

b. Hasil Belajar Afektif 

Hasil belajar afektif berkenaan dengan ranah sikap 

dan nilai, sikap seseorang yang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan 

kognitif tigkat tinggi, ciri ciri hasil belajar efektif akan 

tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku 

yang dapat berbentuk kemampuan bertanggung jawab, 

kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai dan kemampuan mengendalikan diri, dalam 

ranah afektif terdapat lima proses berfikir. 

1) Kemampuan menerima 

Kemampuan menerima merupaka semacam 

kemampuan kepekaan seorang peserta didik dalam 

menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang dating 

kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi dan lain 

lain. kemampuan menerima terlihat dari kemampuan 

peserta didik memperhatikan suatu objek dan pada 
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tingkat menerima, peserta didik memeliki keinginan 

memperhatikan suatu fenomena tersebut. 

2) Kemampuan merespon 

Yaitu kemampuan yang dimiliki seorang 

peserta didik untuk mengikut sertakan diri secara aktif 

dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi 

terhadap fenomena yang dihadapi dengan sala satu 

cara atau yang disebut dengan responding, yaitu 

partisipasi siswa sebagian dari pelakunya, pada tahap 

ini siswa memperhatikan phenomena dan juga 

bereaksi. 

3) Kemampuan menilai 

Kemampuan menilai merupakan kemampuan 

memberikan nilai atau penghargaan sesuatu kegiatan, 

atau objek, hasil belajar yang berhubungan denga 

prilaku yang konsisten stabil agar nilai dikenal secara 

jelas, penilaian mencakup: 

a) Penerimaan suatu nilai 

b) Pemilihan suatu nilai 

c) Pertanggung jawaban untuk meningatkan diri 

atau menjadi peringatan bagi diri sendiri. 

4) Kemampuan mengatur atau mengorganisasika. 

Kemampuan mengorganisasikan merupakan 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk 

nilai baru yang universal, yang membawa kepada 

perbaikan umum, mengatur atau mengorganisasikan 

merupakan perkembangan dari nilai kedalam suatu 

sistem organisasi, termasuk didalamnya hubungan 

suatu nilai dengan nilai lain, pemantapan dari prioritas 

nilai yang telah dimiliki. 

5) Kemampuan berkarakter 

Kemampuan berkarakter yaitu semua sistem 

nilai telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi 

pola kepribadian dan tingkah laku. Kemampuan 

berkarakter merupakan tingkatan afektif tertinggi, 

karena sikap batin peserta didik telah benar benar 
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bijaksana dan meiliki sistem nilai yang 

mengontrol tingkah lakunya untuk waktu yang cukup 

lama serta membentuk karakter yang konsisten dalam 

prilaku. 

c. Hasil Belajar Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik Nampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu, 

walaupun demikian dalam kegiatan belajar tidak terlepas 

dari sifat mental (pengetahuan dan sikap), hasil belajar 

dalam aspek ini merupakan tingkah laku nyata dan dapat 

diamati,dalam ranah psikomotorik terdapat lima jenjang 

dalam proses berfikir yakni antaralain: 

1) Peniruan (Imitasi)adalah mengamati prilaku dan pola 

setelah orang lain. 

2) Penggunaan (Manipulation) adalah mampu 

melakukan tindakan tertentu dengan mengikuti 

intruksi dan berlatih. 

3) Ketepatan (Precision) adalah mengulangi pengalaman 

serupa agar menuju perubahan yang kearah lebih baik. 

4) Perangkaian (Articulation) adalah koordinasi 

serangkaian 

tindakan mencapai keselarasan dan konsistensi 

internal. 

5) Naturalisasi (Naturalitation) kinerja tingkat tinggi 

menjadi alami tanpa perlu berfikir banyak tentang hal 

itu. 

Penelitian ini hanya mengukur hasil belajar pada 

aspek kognitif, hasil belajar kognitif Kelas X MIA di 

SMAN 1 Seputih Mataram masih rendah untuk kasil 

belajar kognitif dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan tes pilihan ganda, hasil belajar ranah 

kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang telah di 
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revisi
30

, yaitu (C1) mengingat, (C2) memahami, (C3) 

mengaplikasikan,. 

4. Kriteria Hail Belajar 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran di bagi atas 

beberapa tingkat keberhasilan: 

a. Maksimal : seluruh bahan pelajaran dapat di kuasai 

peserta didik. 

b. Baik sekali : apabila 75% sampai 99% bahan pelajaran 

dapat dikuasai oleh peserta didik. 

c. Baik : apabila bahan pelajaran yang di kuasai peserta 

didik 60% sampai 75% 

d. kurang : apabila pelajaran yang di kuasai peserta didik di 

bawah 60%
31

. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan tingkat 

keberhasilan belajar dapat di presentasekan sebagai tingkat 

keberhasilan pendidikan. Selain presentasi hasil belajar dapat 

dinyatakan dalam bentuk angaka yang bersekala 0 (nol) 

sampai angka 10 (sepuluh) sampai angka 100 (seratus). Yang 

menggunakan huruf sebgai pengganti angka seperti huruf : A, 

B, C, D, E adapun dalam bentuk lain yang mengunakan 

pernyataan seperti: baik sekali, baik, cuku, kurang dan kurang 

sekali. Seperti yang di kemukakan Tayar Yusuf sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 

Tabel hasil belajar 

HURUF PERNYATAAN ANGKA 

A Baik Sekali 8 Ke atas 

B Baik 7 

C Cukup 6 

D Kurang 5 

E Kurang Sekali Di bawah lima 

 

                                                 
30

 I Putu Ayub Darmawan and Edy Sujoko, ―Revisi Taksonomi 

Pembelajaran Benyamin S. Bloom,‖ Satya Widya 29, no. 1 (2013): 30. 
31

 Djama, Strategi Belajar Mengajar, 107. 
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Dari uraian di atas maka pengukuran nilai dapat 

menggunakan angka,hurup maupun pernyataan, yang 

seluruhnya memiliki arti serta makna yang sama dalam suatu 

penilaian hasil belajar.  

 

E. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha secara 

sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar 

mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pembelajaran 

pendidikan agama Islam tidak hanya mencakup ranah kognitif 

tetapi juga terhadap pengamalan, peserta didik tidak hanya 

mengetahui benar dan salah tetapi juga dapat menerapkan 

dalam kehidupan sehari hari mana yang benar dan mana yang 

salah, dalam hal ini di perlukan pembiasaan, keteladanan, dan 

perubahan mindset peserta didik tentang pentingnya ajaran 

Al-Qur’an dan Hadis.
32

 Pendidikan agama mendapatkan posisi 

dalam pendidikan Nasional dengan di terapkannya Undang 

Undang sistem pendidikan Nomor 20 tahun 2003 dalam bab V 

pasal 12 ayat 1 (a) dinyatakan bahwa: ― Setiap peserta didik 

dalam suatu pendidikan berhak mendapat pendidikan agama 

sesuai dengan agama yang di anutnya dan di ajarkan pendidik 

yang seagama‖ (UU Sidiknas tahun2003). 

Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama 

walaupun agama yang di anut minoritas atau mayoritas di 

sekolah tersebut, tetap harus mendapatkan pendidikan agama 

yang dianut.Penetapan pindidikan agama salasuatu sistem 

pendidikan nasional harus kita syukuri karena hal ini 

merupakan pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar 

pendidikan agama dalam upaya mendidik dan mencerdaskan 

bangsa. 

 

 

                                                 
32

 Mahfud, Abdul Mujib, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Multietni, 6. 
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2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah tercapainya 

perubahan prilaku pada peserta didik sesuai dengan kopetensi 

dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, tujuan 

tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan deskripsi 

yang spesifik dan di wujudkan dalam prilaku atau penampilan 

sebagai gambaran hasil belajar, menurut Al-Abrasy, tujuan 

pendidikan Islam adalah: 

1) Untuk mengadakan pembentukan Akhlak yang mulia 

bagi kaum Muslimin dari dulu sampai sekarang. 

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

3) Persiapan untuk mencari Rizki dan memelihara segi 

manfaat atau yang lebih kuat dengan rasional 

profesionalisme. 

4) Menumbuhkan semangat ilmiah kepada para pelajar dan 

merumuskan keingin tahunan dan memungkinkan ia 

mengkaji ilmu itu sendiri. 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional supaya dapat 

menguasai profesi tertentu agar dapat mencari rizki 

dalam hidup disamping memelihara segi kerohanian. 

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam, untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pembinaan dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan pengamalan serta pengamalan 

peserta didik mengenai pendidikan agama Islam sehingga 

menjadi manusia Islam yang berkembang dalam hal 

keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT. Dan berakhlak 

mulia dalam kehidupan sehari hari sehingga menjadi sebuah 

kepribadian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi
33

. 

 

 

                                                 
33

 Abdul Khobir, ―Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi,‖ Forum 

Tarbiyah 1 (2009): 1–11. 
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F. Pengaruh Model Pembelajaran E-Learning berbasis Media 

Aplikasi Google Meet Terhadap Hasil Belajar Siswa   

Di era pandemi covid19 seperti ini menemui banyak kendala 

dalam berkomunikasi bahkan untuk kegiatan belajar mengajar 

yang dimana guru di tuntut untuk profesional dalam keadaan 

apapun harus tetap melaksanakan tugasnya. Saat ini, 

perkembangan teknologi informatika sangat pesat, sebab 

masyarakat Indonesia termasuk masyarakat konsumtif terhadap 

teknologi dan karena faktor kebutuhan teknologi dari dunia kerja, 

dunia industri, terutama dunia pendidikan.   

Dalam proses pembelajarannya, sekarang ini guru harus 

menggunakan metode pembelajaran secara online, terutama 

penggunaan aplikasi Google Meet. Peserta didik dituntut agar 

dalam proses pembelajaran dengan metode e-learning tersebut 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator untuk membimbing dan mengarahkan 

sesuatu yang dipelajari dalam berbagai mata pelajaran ataupun 

dalam jenis pelajaran tertentu yang diajarkan. Hal tersebut 

memiliki dampak positif dan juga dampak negative. Dampak 

positif nya yaitu siswa diuntungkan dengan tampilan baru dan 

suasana baru pembelajaran secara online. Sehingga hal tersebut 

dapat menumbuhkan daya tarik dari siswa terhadap pembelajaran 

yang nantinya akan berdampak positif pada hasil belajarnya.   

Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak semua siswa 

memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi melalui 

android ataupun PC. Selain itu pembelajaran online melalui 

Google Meet juga membutuhkan biaya paket internet yang besar. 

Sehingga mungkin sebagian siswa tidak bisa mengikuti 

pembelajaran secara maksimal. Dan hal tersebut akan berdampak 

negatif terhadap hasil belajarnya.  

  

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara 

variabel yang akan di teliti. 



44 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Penelitian Relevan  

Penelitian Relevan dalam peneletian ini adalah bermaksud 

penelitian yang bermakna berbagai penelitian yang masih 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan di bahas 

untuk menghindari pengulangan penelitian dengan pokok 

permasalahan yang sama.  Adapun Peneleitian relevan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Junita Monica, dan Dini Fitriawati, Efektivitas Penggunaan 

Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran Online Pada 

Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Komunikasu dan 

Desain, Vol. IX No. 1-2, Desember 2020. 

Tujuan penelitian dari Junita Monica dan Dini 

Fitriawati adalah untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana efektifitas pembelajaran oline menggunakan 

aplikasi Zoom di AARS University. Berdasarkan hasil 

Rendahnya hasil belajar PAI 

Prettest 

 Kelas kontrol  Kelas eksperimen 

 Google Classroom  Google Meet 

 Instrument soal  Instrumen soal 

 Posttest 

 Hipotesis 
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penelitian diperoleh bahwa pembelajaran online 

menggunakan aplikasi Zoom sangat efektif. Pembelajaran 

secara online mendapat tanggapan yang sangat baikdari 

mahasiswa karena pembelajarannya yang lebih fleksibel saat 

menggunakannya. Dengan adanya pembelajaran secara online 

mahasiswa menjadi lebih mandiri dan mendorong mahasiswa 

haruh lebik aktifdalam perkuliyahan. Banyaknya fitur dalam 

Zoom menjadi pembeljaran yang lebih menarik. Selain itu, 

pemahaman dan penerimaan materi yang disampaikan oleh 

dosen dapat disampaikan secara jelas oleh mahasiswa. 

2. Fanny Ahmad Fauzi, dan Puji Lestari, Implementasi 

Pembelajaran Individu Hrad Number Berbasis Google Meet 

dan Classroom Pada Materi Trigonometri. Jurnal Ilmu 

Matematik dan Pendidikan Matematika, Vol. 10 No. 2, 2020. 

Tujuan dari penelitian yang dilakuka oleh peneliti 

adalah mendeskripsikan hasil implementasi Individual Head 

Number berbasis Google Meet dan Classroom dalam 

pembelajaran matematika serta respon siswa terhadap 

penggunaan Individual Head Number berbasis Google Meet 

dan Classroom. Hasil evaluasi secara umum Individual Head 

Number berbasis Google Meet dan Classroom  dalam 

pembelajaran matematika materi aturan sinus dan consinus 

dengan 53,3% peserta didik memberikan tanggapan yang 

efektif dan 446,7% memberikan cukup efektif, maka darimitu 

dapat disimpulkan bawa pembelajaran menggunakan metode 

Individual Head Number berbasis Google Meet dan 

Classroom efektif digunakan sebagai salah satu alternatif 

model pembelajaran daring. 

3. Lailatul Faizah, Inplementasi Aplikasi Google Classroom 

Dalam Pembelajaran Daring Matematika Masa Pandemi 

Covid-19 di SPO Negeri 4 Salatiga, Skripsi Program Studi 

Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri   Salatiga,  

Jawa Tengah 2020. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui 

implementasi aplikasi google classroom pada pembelajaran 

daring metematika masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 4 
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Salatiga. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

penggunaan aplikasi google classroom dalam pembelajaran 

daring matematika masa pandemi covid-19 di SMP Negeri 4 

Salatiga bahwasanya merupakan kebijakan ari sekolah 

berserta tim kurikulum dengan alasan ueser friendly, murah, 

mudah diakses, dan guru tidak kesulitan dalam mengelola, 

serta efektif dan efisien. 

4. Fazar Nuriansyah, Efekrifitas Penggunaan Media Online 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Saat Awal Pandemi Covid-19, Jurnal 

Pendidikan Ekomoni Indonesia, Vol. 1 No. 2, Mei 2020 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas dari penggunaan media pembelajaran online yang 

digunakan selama perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa 

pendidikan ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil 

yang didapatkan dari beberapa pernyataan mengenai kegiatan 

pembelajaran daring kepada mahasiswa dapat diketahui 

bahwa sebanyak 89.6% IPK mahasiswa naik dibandingkan 

semester sebelum terjadi pandemi. Selama kurang lebih tiga 

bulan terjadi pembelajaran jarak jauh, yang mengakibatkan 

dosen dan mahasiswa tidak melakukan tatap muka langsung 

dalam kelas tetapi melakukan pembelajaran melalui media 

online. Diketahui bahwa dosen selalu melakukan perkuliahan 

melalui daring, sebanyak 51.9% mahasiswa menjawab sangat 

setuju jika dosen selalu menggunakan media online saat 

perkuliahan dimasa pandemi, 33,3 % mahasiswa menjawab 

setuju, 12,6% siswa menjawab netral, dan 2.2% mahasiswa 

menjawab tidak setuju. 

5. Tiara Cintiasih, Implementasi Model Pembelajaran Daring 

Pada Mada Pandemi Covid-19 di Kelas III SD PTQ Annida 

Kota Salatiga, Skripsi Program Studi Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Institut Adama Islam Negeri Salatiga, Jawa 

Tengah  2002. 

Tujuan penelitian ini, yaitu 1) Untuk mengetahui 

bagaimana mengimplementasikan model pembelajaran 

daring. 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi 
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penghambat dalam implementasi pembelajaran daring, dan 3) 

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam proses 

pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di kelas III 

SD PTQ Annida Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, 1) Implementasi model pembelajaran daring pada 

kelas III yaitu dengan memanfaatkan beberapa macam 

aplikasi, penggunaan RPP satu lembar dan evaluasi lembar 

kerja tertulis yang dapat diambil dan dikumpulkan langsung 

ke sekolah. 2) Faktor penghambat dalam implementasi 

pembelajaran daring yaitu, kurangnya efektifitas dan efisiensi 

waktu, minimnya antusias siswa dan minimnya siswa akan 

pemahaman materi. 3) Faktor pendukung pembelajaran daring 

yaitu, sekolah memfasilitasi wifi untuk guru di sekolah, dan 

siswa diberikan kuota internet gratis. 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul
34

 jawaban yang kebenarannya masih lama sehingga 

harus di uji secara empiris. Penelitian ini bersifat membandingakn 

antara hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka 

penelitian ini menggunakan hipotesi komparatif. Hipotesis 

komparatif adalah hipotesis yang memiliki variabel sama namun 

populasi dan sempelnya berbeda serta waktu dan keadaannya 

juga berbeda
35

 

Adapun hipotesis statistik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

H1: µ1 = µ2 (Terdapat pengaruh model pembelajaran e-lerning 

berbasis media aplikasi Google Meet terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas X MIA  di SMA 

N 1 Seputih Mataram sebesar 50%)  

                                                 
34

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian (Jakarta: Rinka Cipta, 2014), 110. 
35

 Sugiono, metode penelitian,(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabet, 2015), 103. 
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H0: µ1 ≠ µ2 (Tidak adanya pengaruh model pembelajaran e-

lerning berbasis media aplikasi Google Meet 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas X MIA  di SMA 

N 1 Seputih Mataram)  
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