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ABSTRAK 

Kurangnya media buku yang tersedia menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Apalagi dalam materi yang banyak 

pokok pembahasanya. Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang hanya 3 

(tiga) jam pelajaran dalam satu minggu pun kurang memenuhi kebutuhan 

materi belajar Pendidikan Agama Islam. Waktu belajar yang sedikit dikelas 

menjadi sedikit hambatan dalam pembelajaran. Telpon genggam yang tidak 

lepas dalam kegiatan siswa pun menjadikan salah satu penyebab kekurang 

puasan mereka terhadap hasil belajar mereka. Akhirnya membuat mereka 

menjadi bertambah pusing dengan materi yang tidak sesuai dengan yang 

mereka cari. Dengan adanya edmodo, siswa dan guru dapat menggunakan 

telpon genggamnya dengan baik dan benar dalam pembelajaran. Materi yang 

diberikanpun dapat disimpan dalam edmodo ini sehingga siswa dapat 

membukanya kapanpun dan dimanapun. Pemberian materi dari guru yang 

langsung diterima oleh masing-masing siswa membuat siswa menjadi lebih 

fokus dalam memahami materi Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh 

guru. Media Edmodo adalah sebuah jejaring sosial yang mirip dengan 

Facebook namun berbasis pendidikan dengan banyak kegunaan seperti untuk 

berbagi konten, pemberian tugas, diskusi virtual, dan juga melaksanakan 

ulangan online. Edmodo mempermudah komunikasi antara guru dan juga 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dalam bentuk quasi experimental 

design dengan desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

nonequivalent control group design. Desain ini dilakukan dengan 

memberikan dua perlakuan berbeda terhadap dua kelompok siswa dimana 

kelompok tersebut adalah kelompok eksperimen (yang mendapat perlakuan) 

dan kelompok kontrol (yang tidak mendapat perlakuan) yang dibagi oleh 

peneliti. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh siswa kelas VIII di 

SMPN 14 Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021 yang berjumlah 384 

peserta didik dengan sampel yang terdiri dari dua kelas yaitu VIII A dengan 

jumlah siswa sebanyak 32 siswa dan VIII B dengan jumlah siswa sebanyak 

31 siswa. Dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh media Edmodo 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam kelas VIII dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu soal tes yang sudah diuji validitas 

dan reliabilitas. 

Adapun hasil penelitan menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (82,61 > 79,71), selain itu juga 

dilihat dari perhitungan Uji-T menggunakan aplikasi SPSS Statistic V 16 For 

Windows diperoleh nilai Sig. < 0,05 (5%). Pada Sig. (2- tailed) diperoleh 

0,000 maka terdapat pengaruh hasil belajar peserta didik. Maka hipotesis H0 

ditolak dan H1 diterima. Dari hasil yang diperoleh sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh media Edmodo terhadap hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII 

SMP N 14 Bandar Lampung. 

Kata Kunci : Media Edmodo dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

 

َت ي اَل  ِِْۗم م َِ َغ َي اَل َْم َِغ ِاَح ي اَل  َّم ِّرَغ َي اَل 
ُيغ ٍَغَحّتي اَل ىَغ َي اَل ْم َِغ ِاي اَل  َّم ِّرَغ ي اَل  َُغ َغي اَل ي اَل 

غ
ي اَل للُا   منَّ

Artinya : 

" Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." 

(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Untuk menghindari penafsiran yang salah pada skripsi 

berjudul “Pengaruh Media Edmodo Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Kelas VIII SMPN 14 Bandar Lampung” maka istilah-istilah 

penting pada judul akan dijelaskan, berikut uraiannya : 

1. Pengaruh        

Pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk 

atau mengubah watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
1
 Menurut Surakhmad menyatakan bahwa  

pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda 

atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan 

perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi 

dapat di pahami bahwa pengaruh merupakan suatu daya 

yang bisa membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, 

baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada 

di alam. 

2. Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal.
2
 Dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat 

yang digunakan oleh pendidik untuk membantu kegiatan 

belajar mengajar agar tercipta pembelajaran yang efektif 

untuk mencapai tujuan tertentu.   

3. Edmodo 

Edmodo adalah platform media sosial yang sering 

digambarkan sebagai facebook untuk sekolah dan dapat 

                                                             
1
 Suhaebah Nur "Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar Pkn 

Pada Peserta Didik di Sma I Polewali". Jurnal Pepatuzdu. Vol. 8 No. 1, 2014 
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2017), h.3 
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berfungsi lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. 

Edmodo ini merupakan suatu akun yang dapat digunakan 

dalam jarak jauh untuk melakukan pembelajaran, dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat 

ini.
3
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa Edmodo 

adalah sebuah jejaring sosial yang mirip dengan facebook 

namun berbasis pendidikan dengan banyak kegunaan 

seperti untuk berbagi konten, pemberian tugas, diskusi 

virtual, dan juga melaksanakan ulangan online. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri 

peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan 

belajar secara sederhana.
4
 Dapat dipahami bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku peserta didik 

secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

5. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan 

bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan Nasional, 

yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga 

pendidikan Islam.
5
 Dapat di pahami bahwa Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam merupakan pembelajaran yang 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam serta 

pemahaman untuk menghormati penganut agama lain 

dalah kehidupan beragama dalam kesatuan dan persatuan 

bangsa. 

6. SMPN 14 Bandar Lampung 

                                                             
3
 Yetti Ariani, Desain Kelas Digital Menggunakan Edmodo & Schoology, 

(Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2019), h.18 
4
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, (Jakarta:PT 

Rineka Cipta,2015), h.2 
5
 https://jaririndu.blogspot.com/2012/05/peranan-penting-pendidikan-

agama-
islam.html#:~:text=Pendidikan%20agama%20islam%20adalah%20upaya,beragama%

20hingga%20terwujud%20kesatuan%20dan (diakses pada 17 April 2021) 

https://jaririndu.blogspot.com/2012/05/peranan-penting-pendidikan-agama-islam.html#:~:text=Pendidikan%20agama%20islam%20adalah%20upaya,beragama%20hingga%20terwujud%20kesatuan%20dan
https://jaririndu.blogspot.com/2012/05/peranan-penting-pendidikan-agama-islam.html#:~:text=Pendidikan%20agama%20islam%20adalah%20upaya,beragama%20hingga%20terwujud%20kesatuan%20dan
https://jaririndu.blogspot.com/2012/05/peranan-penting-pendidikan-agama-islam.html#:~:text=Pendidikan%20agama%20islam%20adalah%20upaya,beragama%20hingga%20terwujud%20kesatuan%20dan
https://jaririndu.blogspot.com/2012/05/peranan-penting-pendidikan-agama-islam.html#:~:text=Pendidikan%20agama%20islam%20adalah%20upaya,beragama%20hingga%20terwujud%20kesatuan%20dan
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Tempat penelitian ini dilakukan di SMPN 14 Bandar 

Lampung yang merupakan salah satu jenjang dasar pada 

pendidikan formal di Indonesia, yang dikelola oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun SMPN 

ini berlokasi di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan 

Kemiling, Kota Bandar Lampung.       

  

Berdasarkan penegasan judul dan pengertian diatas, maka 

maksud judul tersebut adalah penelitian ini untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggukan 

media Edmodo. Melalui media Edmodo diharapkan hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 14 Bandar Lampung dapat meningkat dan 

memberikan wawasan kepada pendidik bahwa dengan media 

Edmodo dapat membekali peserta didik agar mudah dalam 

belajar terutama saat pembelajaran daring seperti sekarang. 

B. Alasan Memilih Judul 

     Alasan penulis memilih judul “Pengaruh Media Edmodo 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMPN 14 Bandar 

Lampung” ini yaitu :  

1. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru di SMPN 

14 Bandar Lampung bahwa belum digunakannya media 

Edmodo dalam pembelajaran, saat ini masih menggunakan 

media lain seperti Google Classroom dan grup Whatsapp.  

2. Peningkatan hasil belajar harus dilakukan oleh pendidik 

dengan menggunakan berbagai media pembelajaran 

diantaranya ialah media Edmodo.  

3. Ingin mengetahui pengaruh penggunaan media Edmodo 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam di kelas VIII SMPN 14 Bandar 

Lampung. Kondisi ini memotivasi penulis untuk 

menggunakan media Edmodo agar peserta didik dapat 

melakukan pembelajaran daring dengan media yang lebih 
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menarik dan modern sehingga meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang amat sangat 

penting yang  harus dimiliki oleh manusia. Pendidikan 

merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dan 

diutamakan.  Pada dasarnya pendidikan adalah suatu cara 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam hidup ini. 

Apalagi persaingan hidup yang semakin berat, memaksa 

manusia untuk menggali potensi dengan pendidikan. Didalam 

agama Islam pun pendidikan sangat ditekankan, terbukti dari 

ayat dan surat Al Qur,an pertama yang diterima oleh Nabi 

Muhammad Saw. yaitu ayat 1-5 surat Al Alaq, yang berbunyi 

: 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )2( اقْ رَْأ  اقْ رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق )1( َخَلَق اْْلِ
ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم )5  َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )3( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )4( َعلََّم اْْلِ
Artinya : 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah, 3. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Mahamulia, 4. Yang mengajar (manusia) 

dengan pena, 5. Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya.
6

 

 

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah Swt. 

memerintahkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. 

Allah Swt. menyuruh manusia membaca, bukan sekedar 

membaca sebuah tulisan yang ada dikertas. Tetapi Allah Swt. 

menyuruh manusia untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dalam 

                                                             
6
 Departemen agama RI, Al-Qur‟an Dengan Tajwid Blok Warna, (Jakarta : 

Lautan Lestari, 2004), h. 483 
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sebuah Hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari 

ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda: 

َل اللَُّه َلُه ِبِه َطرِيًقا ِإََل اْْلَنَّةِ   َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ

Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, 

maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” 

(HR. Muslim, no. 2699) 

Dalam hadis diatas Rasulullah menjelaskan bahwa dengan 

belajar atau berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 

memudahkan jalannya menuju surga. Di dalam dunia 

pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar adalah hal pokok untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang sukses. Karena berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada proses belajar 

mengajar yang terjadi didalam kelas. Sama halnya menurut 

pendapat Cronbach yang memberikan definisi “Learning is 

shown by a change in behavior as a result of experience” 

yang memiliki arti “Pembelajaran ditunjukkan oleh perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman”. Sedangkan 

menurut pendapat Sardiman, belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya.
7
 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai perubahan diri 

dalam menuju suatu tujuan pendidikan yang baik dan benar. 

 

Tidak lepas dari pendidikan dan kegiatan belajar mengajar, 

guru dan murid pun adalah aspek yang tidak boleh 

dikesampingkan. Cara mengajar guru dan daya tangkap siswa 

dalam belajar menjadi aspek yang penting dalam tercapainya 

                                                             
7
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali 

Pers , 2016), h. 20 
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suatu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Islam 

adalah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh, dan 

tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan-

larangan-Nya.
8
 Guru merupakan titik inti dari suksesnya 

pendidikan khususnya disekolah. Cara mengajar, metode, 

strategi, model, media dan taktik yang digunakan oleh guru 

sangat berpengaruh bagi kegiatan belajar mengajar dikelas 

dan juga bagi siswa didalam kelas. Pengajaran yang tepat 

kepada seorang siswa akan memberikan dampak yang baik 

terhadap pembelajaran yang dilakukan.  

 

Pendidikan pada saat ini khususnya di Indonesia sudah 

berkembang dengan baik. Sudah banyak metode, strategi, 

model, media dan taktik yang dapat digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dimana semua hal tersebut dapat 

meningkatkan kemauan anak dalam belajar sehingga 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Apalagi 

diimbangi dengan kemajuan teknologi yang amat sangat pesat 

yang dapat mempermudah guru dan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Salah satunya seperti internet, yang dimana 

siswa dapat menggunakannya dengan bebas dan luas. 

Pertumbuhan teknologi internet yang luar biasa dalam 

beberapa tahun terakhir ini semakin mempengaruhi kehidupan 

ini, termasuk dunia pendidikan.  

Kemajuan internet tentu sangat baik dan sangat membantu 

dalam dunia pendidikan. Karena baik guru maupun siswa 

dapat memperluas wawasan mereka dengan sangat mudah. 

Menurut Azhar Arsyad internet adalah sebuah jaringan 

komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi 

satu sama lain secara global/internasional baik melalui kabel, 

radio, satelit, dan lain-lain.
9
 Pendapat ini sejalan dengan 

                                                             
8
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan, (Yogyakarta : 

SUKA-Press, 2019), h. 76 
9
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 

2017), h. 195 
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pendapat Apriadi yang menjelaskan bahwa internet 

merupakan suatu network (jaringan) yang menghubungkan 

setiap komputer diseluruh dunia dan membentuk komunitas 

maya yang dikenal sebagai global village (desa global).
10

 

Sedangkan menurut Wardiana bahwa teknologi internet 

adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, 

memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan dan 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas.
11

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi 

internet merupakan jaringan global yang tersebar di seluruh 

dunia yang didalamnya berisi data, berita dan informasi yang 

dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan yang dapat dilihat, 

diambil dan digunakan oleh siapa saja. Oleh karenanya 

dengan berkembangnya teknologi internet didunia pendidikan 

dapat membantu murid untuk mencari ilmu pengetahua yang 

luas. Teknologi internet pula dapat menjadi media belajar 

guru dalam kegiatan belajar dikelas. Dari banyaknya dampak 

positif yang timbul dari teknologi internet pastinya terdapat 

pula dampak negatif yang timbul dari teknologi internet. 

Seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang 

berbunyi : 

 َوِمۡن ُكلِّ َشۡىٍء َخلَۡقنَا َزۡوَجۡيِن لََعلَُّكۡم تََذكَُّرۡونَ 
 

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” 

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala 

sesuatu selalu berpasang-pasangan, contohnya perempuan dan 

laki-laki, siang dan malam, sehat dan sakit dan banyak 

                                                             
10

 Apriadi Tamburaka, Literasi Media. Cerdas Bermedia Khalayak Media 

Massa ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h.75 
11

 Wardiana, Wawan, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia ( 

Bandung : Fakultas Teknik Unikom, 2002), h.9 
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lainnya. Demikian pula dengan teknologi yang mempunyai 

banyak dampak positif tetapi terdapat pula dampak negative 

yang ditimbulkan oleh teknologi.  

 

Adapun dampak negatif teknologi internet yang muncul 

bagi pendidikan, antara lain sebagai berikut : 

1. Siswa terkadang menggunakan media intenet hanya pada 

saat ada tugas yang diberikan saja. 

2. Pengetahuan yang mereka dapat dari internet terkadang 

tidak sesuai dengan pelajaran yang dipelajari. 

3. Siswa menganggap remeh pembelajaran disebabkan oleh 

ketergantungan siswa pada internet. 

4. Penggunaan media internet yang berlebihan membuat 

siswa salah dalam menggunakan media internet, bukan 

untuk mencari informasi pembelajaran, tetapi siswa 

menggunakannya untuk bermedia social. 

 

Dampak-dampak negatif diatas merupakan sebagian kecil 

dari penyalahgunaan media internet dalam pembelajaran. 

Tetapi ketika media internet dipakai dengan baik dan benar. 

Maka banyak pula dampak positif yang dapat diambil dan 

digunakan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar terutama saat terjadi pandemic seperti saat ini yang 

mengharuskan siswa dan guru melakukan kegiatan belajar 

mengajar dari rumah. Banyak media berbasis teknologi yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran daring ini, salah 

satunya adalah edmodo. Edmodo merupakan salah satu media 

yang membuktikan perkembangan teknologi intenet yang ada 

didalam dunia pendidikan. Edmodo yang merupakan salah 

satu jejaring sosial berbasis pendidikan yang di peruntukan 

bagi murid dan guru.
12

 Didesain layaknya seperti media 

sosial lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar. Edmodo diciptakan untuk memberikan kemudahan 

                                                             
12

 Toto Jaka Rintang, Pembelajaran Online Menggunakan EDMODO, 

Panduan Untuk Murid Dan Guru, (Bandung : SituSeni, 2017), h.1 
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murid dan guru dalam melakukan kegiatan menggunakan 

internet. Edmodo dirancang untuk mendukung proses 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang dapat 

membangkitkan minat belajar siswa. 

 

Adanya media pembelajaran edmodo ini bukan hanya 

mempermudah dan membantu guru dalam proses 

pembelajaran terutama pada masa pandemic ini, tetapi juga 

dapat berdampak positif kepada hasil belajar siswa. Semua 

pelajaran dikelas dapat menggunakan media edmodo ini. 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam pun dapat menggunakan 

media Edmodo. Edmodo dapat menghadirkan variasi baru 

dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Aktifitas belajar yang mirip dengan kegiatan di 

Facebook membuat siswa menyukai media ini. Ketika siswa 

merasa senang, maka keinginan untuk belajar akan semakin 

tinggi. Pelajaran yang sulit dan nilai kognitif yang rendah 

dapat teratasi dengan media Edmodo ini.  Apalagi didukung 

dengan fitur tugas dan kuis yang ada didalam media ini yang 

membuat siswa dapat berlatih dan dapat meningkatkan hasil 

belajar dalam ranah kognitif. 

 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dirasa sangat 

cocok menggunakan media edmodo ini. Edmodo yang 

mepermudah guru untuk memberikan materi terhadap murid 

dirasa seimbang dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang mencakup aspek kehidupan yang luas. Dengan adanya 

edmodo ini pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

menyajikan materi dengan satu media saja yang awalnya 

banyak menggunakan media terutama saat pembelajaran 

daring seperti whatsapp, google classroom, google form, dan 

juga lainnya. 

 

Media Edmodo ini membuat siswa fokus ke satu jejaring 

sosial yang bisa diakses menggunakan telepon genggam 

masing-masing. Yang awalnya sembunyi-sembunyi 



 

 

 

 
 
 

10 

memaikan Telpon genggam, akan tetapi edmodo ini 

mengharuskan anak menggunakan telpon genggam dalam 

pembelajaran. Sehingga siswa lebih fokus memperhatikan 

pelajaran yang ada di dalam telpon genggamnya yang dalam 

hal ini adalah pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tentunya 

karena hal ini akan berdampak juga terhadap hasil 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikelas.  
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Maryati, 

S.Th.I selaku guru mata pelajaran PAI dan beberapa siswa 

kelas VIII SMPN 14 Bandar Lampung terkait dengan hasil 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kebanyakan 

dari mereka cenderung belum puas terhadap hasil belajar 

tersebut. 

 

Kurangnya media buku yang tersedia menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. 

Apalagi dalam materi yang banyak pokok pembahasanya. 

Seperti halnya materi Pembaharu Islam yang banyak 

mempelajari tentang banyak tokoh. Mereka beranggapan 

bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam yang hanya 3 

(tiga) jam pelajaran dalam satu minggu pun kurang 

memenuhi kebutuhan materi belajar Pendidikan Agama 

Islam. 

 

Waktu belajar yang sedikit dikelas menjadi sedikit 

hambatan dalam pembelajaran. Telpon genggam yang tidak 

lepas dalam kegiatan siswa pun menjadikan salah satu 

penyebab kekurang puasan mereka terhadap hasil belajar 

mereka. Pencarian di internet pun terkadang tidak sesuai 

dengan apa yang mereka pelajari. Akhirnya membuat mereka 

menjadi bertambah pusing dengan materi yang tidak sesuai 

dengan yang mereka cari. Terbukti dari hasil mid semester 

yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Rata-

rata hasil yang tidak melebihi KKM atau dengan kata lain 

tidak lulus dalam ujian mid semester. Hasil mid semester 

tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Nilai Ulangan Tengah Semester Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIII A dan VIII B SMPN 14 Bandar 

Lampung 

 

Nilai 
Kelas Jumlah 

Siswa 
KKM Keterangan 

VIII. A VIII. B 

≤ 75 25 21 46 

75 

Belum tuntas 

(73%) 

≥ 75 6 11 17 Tuntas (23%) 

Jumlah 31 32 63 100% 

Sumber : Guru Mata Pelajaran PAI di SMPN 14 Bandar 

Lampung 

 

Dengan adanya edmodo, siswa dan guru dapat 

menggunakan telpon genggamnya dengan baik dan benar 

dalam pembelajaran. Materi yang diberikanpun dapat 

disimpan dalam edmodo ini sehingga siswa dapat 

membukanya kapanpun dan dimanapun. Pemberian materi 

dari guru yang langsung diterima oleh masing-masing siswa 

membuat siswa menjadi lebih fokus dalam memahami materi 

Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh guru. 

 

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan diatas, maka 

peneliti berpendapat bahwa Edmodo sangat tepat digunakan 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini 

sekaligus membuktikan bahwa Pendidikan Agama Islam 

selalu bisa mengikuti perkembangan jaman. Dengan adanya 

edmodo dapat menjadi penunjang pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Maka dalam uraian latar belakang diatas 

tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Media Edmodo Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam Siswa Kelas VIII SMPN 14 Bandar Lampung”. 
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D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat 

beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Pandemic yang saat ini melanda seluruh dunia mau tidak 

mau mengharuskan guru dan siswa melakukan 

pembelajaran jarak jauh. 

2. Perkembangan teknologi yang pesat membuat 

pembelajaran mau tidak mau menerimanya. 

3. Pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan siswa belajar 

melalui internet terkadang membuat siswa bosan dengan 

media yang itu-itu saja. 

 

E. Batasan Masalah 

1. Penelitian hanya akan dilakukan pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi sejarah pertumbuhan 

ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah kelas VIII SMPN 

14 Bandar Lampung. 

2. Media pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Media Edmodo. 

3. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah aspek kognitif. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang 

ditemukan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: “Apakah terdapat pengaruh media Edmodo terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas VIII SMPN 14 Bandar Lampung?” 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan peneliti, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis pengaruh media Edmodo 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam di kelas VIII di SMPN 14 

Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca untuk dijadikan referensi dan dapat menjadi 

solusi kepada peneliti dalam mengembangkan media 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam sehingga peneliti dapat 

menerapkan media pembelajaran yang lebih 

bervariasi kepada peserta didik. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Memudahkan dan membantu guru dalam 

memberikan materi pendidikan agama islam. 

Serta memberikan cara yang baru untuk guru 

dalam teknologi yang berbasis pendidikan 

2) Bagi Siswa 

Meningkatkan semangat dan hasil belajar siswa 

kelas VIII serta mengarahkan siswa supaya 

teknologi dipakai dengan benar dalam dunia 

pendidikan. 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Jurnal Nuril Wilda Maghfiroh 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Wilda 

Maghfiroh, Askhabul Kirom, dan Munif (2019) berjudul 

“Pengaruh Penerapan Media Edmodo  Terhadap Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam  Di SMK Anwarul 

Maliki Sukorejo Pasuruan”.
13

 Hasil penelitian ini 

                                                             
13 Nuril Wilda Maghfiroh, “Pengaruh Penerapan Media Edmodo 

Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Anwarum Maliki 
Sukorejo Pasuruan”, Jurnal Mu’alim, Volume 1 No. 1, 2019. 
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menunjukkan Penerapan media Edmodo dalam 

Pembelajaran PAI di SMK Anwarul Maliki Sukorejo 

Pasuruan terlaksana dengan melalui beberapa tahap yaitu 

pembuatan akun guru dan siswa, pembuatan group class, 

dan disertai dengan panduan cara penggunaan serta 

praktek penugasan. Media Edmodo berpengaruh terhadap 

hasil belajar PAI di SMK Anwarul Maliki Sukorejo 

Pasuruan. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan Uji T 

Paired Test yang menunjukkan nilai signifikan 0.000, 

karena signifikan < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Yang artinya rata-rata nilai 

sebelum dan sesudah penerapan media edmodo adalah 

ada pengaruh. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di SMK Anwarul Maliki Sukorejo Pasuruan 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada 

di SMPN 14 Bandar Lampung. 

 

2. Jurnal Rahmatul Husna Arsyah 

Penelitian yang dilakukan Rahmatul Husna Arsyah 

(2015) berjudul “Pengaruh Pembelajaran E-Learning 

Berbasis Edmodo Terhadap Hasil Belajar Simulasi 

Digital  Kelas X Smk Negeri 9 Padang”.
14

 Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran elearning 

berbasis edmodo berpengaruh terhadap hasil belajar 

simulasi digital siswa SMK N 9 Padang pada materi buku 

digital. Diperoleh hasil nilai rata-rata kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran e-learning 

berbasis edmodo yaitu kelas X Perhotelan 3 (XAP 3) 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 81,81 dan kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 

                                                             
14

 Rahmatul Husna Arsyah, “Pengaruh Pembelajaran E-Learning Berbasis 

Edmodo Terhadap Hasil Belajar Simulasi Digital  Kelas X Smk Negeri 9 Padang”, 

Majalah Ilmiah UPI YPTK,  Volume 22  No. 1 
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kelas X Perhotelan 5 (X AP 5) memperoleh rata-rata 

sebesar 73,42. Jadi rata-rata nilai kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol dengan selisish 8,39. Hasil 

uji hippotesis didapat bahwa thitung > ttabel yaitu 3,07 > 2,00 

yang dibuktikan dengan taraf signifikan α 0,05 yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan pada model 

pembelajaran e-learning berbasis edmodo terhadap hasil 

belajar Simulasi Digital siswa kelas X SMK N 9 Padang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan mata 

pelajaran. Penelitian ini dilakukan di SMKN 9 Padang 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada 

di SMPN 14 Bandar Lampung. Perbedaan lainnya adalah 

penelitian ini menekankan pada mata pelajaran Simulasi 

Digital sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

3. Jurnal Ahmad Zanin Nu’man 

Penelitian yang dilakukan Ahmad Zanin Nu’man 

(2014) berjudul “Efektifitas Penerapan E-Learning Model 

Edmodo Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Hasil Belajar Siswa”.15 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  efektivitas  penggunaan media  

pembelajaran E-Learning berbasis edmodo lebih tinggi 

daripada menggunakan media pembelajaran 

konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh uji hipotesis 

posttest dan nilai gain ternormalisasi. Hasil uji hipotesis 

posttest dengan Uji t adalah P (0.699) < oc (0.05), 

sehingga Ha “Efektivitas penggunaan media pembelajaran 

E-Learning model edmodo lebih tinggi daripada 

penggunaan media pembelajaran konvensional  dalam 

meningkatkan  hasil  belajar  siswa  kelas  XI  SMK  

                                                             
15 Ahmad Zanin Nu’man, “Efektifitas Penerapan E-Learning Model 

Edmodo Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar 
Siswa”, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Duta Bangsa 

Surakarta, Volume 7 No. 1, 2014. 
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Muhammadiyah  1 Sukoharjo  pada  mata pelajaran  PAI”  

diterima. kelas  kontrol, yaitu  nilai gain ternormalisasi 

kelas eksperimen g= 0.80 dan pada kelas kontrol g= 0.70. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini 

memfokuskan pada “Efektifitas Penerapan E-Learning 

Model Edmodo Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa” sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada 

“Pengaruh Media EdmodoTerhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik”. 

 

4. Jurnal Siwi Puji Astuti 

Penelitian yang dilakukan Siwi Puji Astuti (2018) 

berjudul “Penerapan Media Jejaring Sosial Edmodo 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Dasar”.16 Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif 

penerapan media jejaring sosial edmodo terhadap hasil 

belajar fisika dasar. Menurut kriteria pengujian hipotesis 

jika nilai sig (2 tailed) < 0,05 maka ada pegaruh 

penerapan media jejaring sosial edmodo terhadap hasil 

belajar fisika dasar. Berdasarkan hasil perhitungan, 

terlihat nilai sig sebesar 0,00 < 0,05, sehingga H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan kata lain ada pegaruh penerapan 

media jejaring sosial edmodo terhadap hasil belajar fisika 

dasar. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada penelitian ini menekankan pada 

mata pelajaran Fisika Dasar sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian. 

Penelitian ini terfokus pada “Efektifitas Edmodo 

Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa PGSD Universitas 

                                                             
16 Siwi Puji Astuti, “Penerapan Media Jejaring Sosial Edmodo Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Dasar”, Jurnal SAP, Volume 3 No. 2, 2018 
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Nusa Cendana” sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan terfokus pada “Pengaruh Media 

EdmodoTerhadap Hasil Belajar Peserta Didik”. 

 

5. Jurnal Fembriani 

Penelitian yang dilakukan Fembriani (2020) berjudul 

“Efektifitas Edmodo Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

PGSD Universitas Nusa Cendana”.17 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pada 

pembelajaran menggunakan edmodo untuk mahasiswa 

PGSD Universitas Nusa Cendana nilai signifikansi uji T 

0,000>0,005 yang  berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti ada perbedaan antara pretest dan posttest, 

Peningkatan hasil belajar mata kuliah belajar 

pembelajaran pada pembelajaran menggunakan  edmodo 

untuk mahasiswa PGSD Universitas Nusa Cendana 

dengan nilai n-gain pada kelas eksperimen mencapai 0,65 

yang berarti berada pada 0,70 >  g > 0,30 kriteria sedang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini 

memfokuskan pada “Efektifitas Edmodo Terhadap Hasil 

Belajar Mahasiswa PGSD Universitas Nusa Cendana” 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terfokus 

pada “Pengaruh Media EdmodoTerhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik”. 

  

                                                             
17 Fembriani, F, “Efektifitas Edmodo Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

PGSD Universitas Nusa Cendana”, Jurnal Umus, 2020. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Edmodo 

a. Sejarah Edmodo 

     Edmodo didirikan oleh Nicholas Brog dan Jeff O’Hara 

pada tahun 2008, dimana mereka berkeyakinan untuk 

mengembangkan lingkungan sekolah yang terhubung dengan 

semua aktivitas di dunia, sehingga nantinya tidak ada 

kesenjangan antara kehidupan siswa di sekolah dengan 

kehidupan kesehariannya. Terciptanya Edmodo 

dilatarbelakangi oleh pemikiran mereka yang beranggapan 

bahwa kebutuhan perkembangan di lingkungan sekolah yang 

semakin luas, dan kemajuan teknologi yang tidak dapat 

dihindari yang mau tidak mau dunia pendidikanpun harus 

merasakannya.  Edmodo adalah media social network 

microblogging yang amat digunakan bagi siswa dan guru, 

orang tua juga dapat berkomunikasi dengan guru dan orang 

tua siswa lainnya, selain dengan putra dan putri mereka.
18

 

     Menurut Hayati dan Rosida menyatakan “sekarang 

Edmodo sudah berkembang pesat dan sudah memiliki kurang 

lebih 7 juta akun yang terdiri dari murid dan guru. Dan pada 

tahun 2010, Edmodo meluncurkan “subjek” dan “penerbit” 

masyarakat, media digital perpustakaan, pusat bantuan, dan 

rekening induk berkomunikasi dengan guru, orang tua, dan 

siswa”. Saat ini sudah banyak praktisi pendidik yang 

menggunakan Edmodo dalam kegiatan pembelajaran sebagai 

penunjang dalam melakukan proses pembelajaran.
19

 

 

b. Pengertian Edmodo 

                                                             
18 Yetti Ariani dan Yullys Helsa, Desain Kelas Digital Menggunakan 

Edmodo dan Schoology, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2019), h. 18 
19 Ibid. 
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Menurut Ridwan, edmodo adalah platform media social 

yang sering digambarkan sebagai facebook untuk sekolah dan 

dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. 

Sedangkan menurut Hayati dan Rosida, mendefinisikan 

edmodo sebagai jejaring social untuk pembelajaran berbasis 

Learning Management System (LMS).
20

 

Edmodo merupakan aplikasi yang menarik bagi guru dan 

siswa dengan elemen lebih besar dalam aplikasi edukasi 

berbasis jejaring sosial. Edmodo ini merupakan satu akun 

yang dapat digunakan jarak jauh untuk melakukan 

pembelajaran, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini. Guru dapat berkomunikasi, 

berkolaborasi, berbagi konten dan aplikasi pembelajaran, 

diskusi dalam kelas virtual, dan melaksanakan ulangan secara 

online melalui Edmodo ini. 

Edmodo adalah sebuah situs yang diperuntukkan bagi 

pendidik untuk membuat kelas virtual. Situs tersebut gratis 

dan mudah digunakan selama seorang guru dan murid bisa 

terhubung dengan internet. Edmodo menyediakan cara yang 

aman dan mudah bagi kelas untuk terhubung dan 

berkolaborasi antara siswa dan guru untuk berbagi konten 

pendidikan, mengelola proyek dan tugas dan menangani 

pemberitahuan setiap aktivitas. Edmodo dapat membantu 

pengajar membangun sebuah kelas virtual sesuai dengan 

kondisi pembelajaran di dalam kelas, berdasarkan pembagian 

kelas nyata di sekolah, dimana dalam kelas tersebut terdapat 

penugasan, quiz dan pemberian nilai pada setiap akhir 

pembelajaran.
21

 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Edmodo adalah sebuah jejaring sosial yang mirip dengan 

facebook namun berbasis pendidikan dengan banyak 

kegunaan seperti untuk berbagi konten, pemberian tugas, 

diskusi virtual, dan juga melaksanakan ulangan online. 

                                                             
20 Ibid, h.19 
21 Nurita Putrianti, Cara Membuat Media Pembelajaran Online 

Menggunakan Edmodo, Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains Vol. 2 No. 2, 2013, 

h.141 
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Edmodo mempermudah komunikasi antara guru dan juga 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Fitur-Fitur dalam Edmodo 

Didalam Edmodo terdapat fitur-fitur utama yang dapat 

digunakan untuk memudahkan siswa dan guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Fitur dalam Edmoodo diklasifikasikan 

berdasarkan kegunaan siswa dan guru, fitur tersebut dibawah 

ini antara lain :
22

 

1. Polling 

Polling merupakan salah satu fitur yang hanya dapat 

digunakan oleh guru. Fitur ini biasanya digunakan oleh 

guru untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal 

apapun dalam pembelajaran. Fitur ini diberikan oleh guru 

kepada siswa untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan siswa terkait pembelajaran yang sudah 

diberikan. Fitur polling ini disediakan agar guru dengan 

mudah mengevaluasi proses pembelajaran menurut 

pendapat siswa. Dengan kata lain guru meminta penilaian 

terkait pembelajaran kepada siswa melalui fitur polling 

ini. Setelah mendapatkan penilaian siswa, barulah guru 

dapat mengevaluasi pembelajaran yang telah diberikan 

tersebut. 

2. Gradebook 

Fitur ini mirip seperti catatan nilai siswa. Dengan fitur ini, 

guru dapat memberi nilai kepada siswa secara manual 

maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan seorang 

guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari 

seluruh siswa. Pada fitur Gradebook, guru memegang 

akses penuh pada fitur ini sedangkan siswa hanya dapat 

melihat rekapan nilai dalam bentuk grafik dan penilaian 

langsung. Dengan fitur ini siswa dapat dengan mudah 

mengetahui hasil belajar siswa itu sendiri selama dalam 

pembelajaran. 

3. Quiz 

                                                             
22 Ibid, h.20 
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Fitur ini hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa 

tidak mempunyai akses untuk membuat quiz. Mereka 

hanya bisa mengerjakan soal quiz yang diberikan oleh 

guru. Quiz digunakan oleh guru untuk memberikan 

evaluasi online kepada siswa berupa pilihan ganda, isian 

singkat, maupun soal uraian. 

4. File and Links 

Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan 

lampiran file dan link. Biasanya file tersebut berekstensi 

.doc, .ppt, .xls, .pdf dan lain-lain. Sehingga dapat 

memudahkan guru dan siswa berbagi file tanpa perlu 

mengubah-ubah file tersebut. Guru dan siswa pun dapat 

berbagi link web didalam grup kelas. Oleh karena itu, 

dengan adanya fitur ini guru dan siswa dapat berbagi 

informasi dengan mudah. 

5. Library 

Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar 

seperti materi, presentasi, gambar, video, sumber 

referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi sebagai 

wadah untuk menampung berbagai file dan link yang 

dimiliki oleh guru maupun siswa. File dan link yang 

dibagikan di grup dapat disimpan didalam library ini. 

6. Assignment 

Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas 

kepada siswa secara online. Kelebihan dari fitur ini yaitu 

dilengkapi dengan waktu deadline, fitur attach file yang 

memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara 

langsung kepada guru dalam bentuk file dokumen (pdf, 

doc, xls, ppt) dan juga tombol “Turn in” pada kiriman 

assignment yang berfungsi menandai bahwa siswa telah 

menyelesaikan tugas mereka. 

7. Award Badge 

Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau 

grup, biasanya guru menggunakan fitur award badges ini. 

Guru dapat memberikan penghargaan berupa lencana 

kepada siswa yang berprestasi dikelas, siswa yang aktif 

didalam kelas maya ini pun dapat diberikan penghargaan 
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dan juga siswa dengan pencapaian lainnya. Lencana yang 

ada dalam fitur ini sudah disediakan oleh Edmodo sendiri 

atau pun guru dapat membuat lencananya sendiri untuk 

memberikannya kepada siswa. Dengan fitur ini 

diharapkan dapat memicu semangat belajar siswa 

sehingga dapat lebih aktif dalam pembelajaran.
23

 

8. Parent Code 

Dengan fitur ini, orang tua siswa dapat memantau 

aktivitas belajar yang dilakukan anak-anak mereka. 

Tidak semua fitur digunakan dalam penelitian ini. Fitur-

fitur yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah fitur Polling, File and Links, Library. 

 

d. Kelebihan dan kekurangan Edmodo 

    Setelah mengetahui fitur-fitur yang ada dalam Edmodo, 

dapat diketahui bahwa Edmodo adalah jejaring sosial berbasis 

pendidikan yang memiliki banyak kelebihan, diantaranya : 

1) Membuat pelajaran tidak tergantung pada waktu dan 

tempat. 

2) Meringankan tugas guru untuk memberikan penilaian 

kepada siswa. 

3) Membuat kelas lebih dinamis karena memungkinkan 

interaksi guru dengan siswa maupun antara siswa dengan 

siswa dalam hal pelajaran atau tugas. 

4) Tidak dapat diakses kecuali anggota grup edmodo itu 

sendiri, sehingga memudahkan guru dalam memantau 

siswa yang ada. 

5) Tersedia dalam perangkat smartphone (android maupun 

iOS), sehingga dapat diakses online dengan sangat 

mudah. Di era teknologi saat ini dapat lebih memudahkan 

siswa maupun guru dalam mengakses. 

6) Siswa dapat membuka materi kapanpun siswa mau 

sehingga bukan hanya dikelas siswapun dapat membuka 

materi yang diberikan guru. 

                                                             
23 Toto Jaka Rintang, Pembelajaran Online Menggunakan EDMODO  

Panduan Untuk Guru dan Siswa 

(Bandung : SituSeni, 2017 ), h. 6. 
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7) Siswa dan guru dapat dengan mudah berbagi informasi 

terkait dengan pembelajaran. 

8) Orang tua bisa memantau jalannya proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh siswa dan guru sehigga selain arahan 

serta pantauan dari guru sebagai tenaga pendidik, orang 

tua juga bisa memantau anaknya agar tidak menyalahi 

aturan pembelajaran serta bisa mengetahui kekatifan 

anaknya dalam proses pembelajaran. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Edmodo 

mempermudah komunikasi antara guru dan siswa terkait 

pembelajaran, siswa dan guru pun dapat dengan mudah 

berbagi informasi serta mempermudah pembelajaran jarak 

jauh yang saat ini diterapkan. 

 

Selain kelebihan diatas, tentunya terdapat pula kekurangan 

pada Edmodo, antara lain : 

1) Penggunaan Edmodo ini harus memiliki akses internet 

yang baik sehingga ketika Edmodo ini diterapkan di 

wilayah yang tidak memiliki akses internet yang baik, 

maka dapat dipastikan Edmodo tersebut sulit untuk 

digunakan bahkan tidak dapat digunakan. 

2) Fitur-fitur Edmodo yang banyak terkadang membuat 

siswa bingung dalam menggunakannya. 

3) Bahasa program yang masih berbahasa inggris terkadang 

menyusahkan guru dan siswa. 

4) Tidak banyak metode, strategi, model, dan taktik 

pembelajaran yang dapat digunakan didalam 

pembelajaran yang menggunakan Edmodo, seperti salah 

satunya penggunaan metode demonstrasi, tetapi siswa 

masih bias berbagi video terkait pembelajaran. 

5) Dalam penggunaan Edmodo diperlukannya akses 

internet, biaya akses internet yang mahal terkadang 

membuat siswa sulit untuk menggunakannya. Terlebih 

lagi siswa yang kurang dalam segi ekonomi, maka dapat 

dipastikan akan menyulitkan siswa tersebut. 
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6) Media Edmodo hanya bisa melihat hasil belajar peserta 

didik pada ranah kognitif tetapi belum bisa melihat di 

ranah afektif dan ranah psikomotorik.  

 

     Dari kelemahan-kelemahan diatas, dapat dipahami bahwa 

Edmodo ini bertumpu kepada akses internet. Dimana akses 

internet ini terkadang tidak dimiliki oleh sebagian sekolah, 

baik guru maupun siswa yang ada. Walaupun kemajuan 

internet di era ini amat sangat pesat tetapi di Indonesia masih 

banyak daerah yang  belum terlalu terjamah akses internet. 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. 

Sedangkan hasil belajar merupakan cerminan kemampuan 

anak yang dicapai dari tahapan pengalaman belajar dalam 

suatu kompetensi.
24

 Nana Sudjana berpendapat bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

mengalami pengalaman belajarnya.
25

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dan pola pikir 

peserta didik yang diperoleh setelah mengalami pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar dapat dilihat dengan melakukan 

evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. 

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran, terdapat faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Ada dua faktor 

                                                             
24 Mahsyur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, ( Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2006), h.71. 
25 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, ( Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2009 ), h.22. 
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yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu 

faktor internal dan eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam 

diri peserta didik. Faktor internal terdiri dari faktor 

psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis seperti 

intelegensi (IQ), perhatian, minat belajar, perhatian, bakat, 

motivasi, kematangan dan kesiapan peserta didik. 

Sedangkan faktor fisiologis merupakan faktor yang 

cenderung kearah kondisi fisik peserta didik. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang muncul 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, dan 

masyarakat.
26

 

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor tersebut 

dapat berdampak positif atau negative tergantung bagaimana 

peserta didik dan pendidik menanggapi faktor-faktor yang 

muncul dalam proses pembelajaran. 

 

c. Indikator dan Ranah Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pencapaian yang didapat dalam 

pembelajaran yang mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotorik.
27

 Menurut Benyamin 

S. Bloom, hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembagian ini dikenal 

dengan Taksonomi Bloom. 

 

A. Ranah Kognitif 

                                                             
26 Siti Nurhasanah & A. Sobandi, “Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil 

Belajar Siswa”, Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 1 No. 1, 2016, 130. 
27 Endang Sri Wahyuningsih, Model Pembelajaran Materi Learning Upaya 

Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2012), 

hal.65. 
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     Ranah ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

pengetahuan dan keilmuan siswa dalam belajar. Ranah 

kognitif ini dibagi dalam enam tingkatan, yaitu : 

a. Pengetahuan, yaitu kemampuan seseorang dalam 

mengingat semua jenis informasi yang diterimanya. 

b. Pemahaman, yaitu kemampuan mengolah informasi 

untuk memahami sesuatu. 

c. Penerapan, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu 

dalam situasi tertentu. 

d. Analisis, yaitu kemampuan untuk menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih 

kecil dan mampu memahami hubungan dalam bagian-

bagian itu. 

e. Sintesis, yaitu kemampuan untuk menggabungkan 

berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau 

konsep, merangkai berbagai informasi menjadi suatu 

hal yang baru. 

f. Evaluasi, yaitu keampuan untuk mengomentari, 

mengkritik, memperbaiki, mempertimbangkan suatu 

gagasan yang ada dalam pembelajaran. 

Keenam aspek ini merupakan aspek penilaian yang utama 

dalam ranah kognitif. Yang mana ranah kognitif lebih 

menilai dari segi pengetahuan dan intelektual. 

 

B. Ranah Afektif 

    Ranah ini berkaitan dengan sikap dan nilai yang 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi, dan nilai.
28

 Ranah afektif dibagi dalam 5 jenjang, 

yaitu: 

a. Penerimaan (Receiving), yaitu kemampuan peserta 

didik dalam menerima pembelajaran. 

b. Partisipasi (Responding), yaitu jenjang yang 

menerima stimulus dan juga memberikan reaksi atau 

jawaban terhadap stimulus tersebut. 

                                                             
28 Rijal Firdaos, Desain Instrument Pengukur Afektif, (Bandar Lampung : 

CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 30. 
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c. Menghargai (Valuing), yaitu memberikan nilai atau 

memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan 

atau objek. 

d. Pengorganisasian (Organization), yaitu 

penggabungan nilai-nilai yang ada dalam diri peserta 

didik yang muncul selama kegiatan belajar 

berlangsung. 

e. Pembentukan pola (Characterization), yaitu 

pembentukan pola pikir dan pola kepribadian yang 

positif yang sejalan dengan hasil dan tujuan 

pembelajaran. 

Pada intinya, ranah afektif merupakan ranah yang 

menitikberatkan kepada sikap, perilaku, karakter, tingkah 

laku, serta watak peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

 

C. Ranah psikomotorik 

    Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Ranah 

psikomotorik mencakup : 

a. Persepsi (Perception) 

Penggunaan alat indra untuk menjadi pegangan dalam 

membantu gerakan.  

b. Kesiapan (Set) 

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk 

melakukan gerakan 

c. Respons Terpimpin (Guided Response) 

Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang 

kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan-

gerakan coba-coba  

d. Mekanisme (Mechanism) 

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari 

sehingga tampil dengan menyakinkan dan cakap.  

e. Respons Tampak yang Kompleks (Complex Overt 

Response)  

Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya 

terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks  
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f. Penyesuaian (Adaptation)  

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat 

disesuaikan dalam berbagai situasi  

g. Penciptaan  (Origination) 

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan 

situasi, kondisi, atau permasalahan tertentu.  

Pada intinya, ranah ini merupakan ranah yang menilai 

skill atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik 

dalam pembelajaran. 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

     Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan 

bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan Nasional, yang 

menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan 

Islam. Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan 

secara sadar dan terarah dalam menyiapkan peserta didik 

untuk menghormati, mengenal, memahami, menghayati, serta 

mengimani ajaran agama Islam, dan dibarengi dengan 

tuntutan untuk menghormati panutan agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
29

 

     Pendidikan Agama Islam (PAI) pada hakekatnya 

merupakan proses transfer nilai, pengetahauan, keterampilan 

dari generasi ke generasi berikutnya yang mencakup dua hal 

yaitu; pertama, mendidik peserta didik untuk berprilaku sesuai 

dengan nilai-nilai atau akhlak Islam, kedua mendidik peserta 

didik untuk mempelajari ajaran Islam berupa pengetahuan 

tentang ajaran Islam.
30

 Jadi, pendidikan agama islam adalah 

usaha serta bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa 

yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk mengarahkan 

kepada  peserta didik agar menjadi pribadi yang baik  sesuai 

                                                             
29 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya,2004), h. 130 
30 Wahyu Bagja Sulfemi, “Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan 

Sekolah, Dan Intelegensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam”, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 

16(2), 2018, 166-178 
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dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama islam dan 

tingkah laku maupun perbuatannya semata-mata hanya 

mengharapkan Ridho Allah swt. 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara 

keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur’an dan Al-hadits, 

keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama 

Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri 

sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun 

lingkungannya (hablun minallah wa hablun minannas). 

Jadi, dapat di pahami bahwa Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam merupakan pembelajaran yang menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan 

mengimani ajaran agama Islam serta pemahaman untuk 

menghormati penganut agama lain dalah kehidupan beragama 

dalam kesatuan dan persatuan bangsa. 

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan di sekolah maupun di madrasah bertujuan 

untuk meningkatkan serta menumbuh kembangkan keimanan 

pada peserta didik melalui pemberian, pengetahuan, 

pengamalan, penghayatan serta pengalaman kepada peserta 

didik tentang pendidikan agam islam sehingga menjadikan 

umat muslim yang yang terus berkembang mengenai  

keimanan.
31

 

 

c. Peranan Pendidikan Agama Islam  

    Pendidikan agama islam adalah alat pengontrol dan juga 

pengendali bagi hidup manusia, yaitu agama yang 

memberikan pedoman serta petunjuk sebagai syarat yang 

harus dilakukan dalam menciptakan sikap dan  tingkah laku 

yang baik sesuai dengan ajaran agama islam dan mempunyai 

akhlak yang mulia., sesuai pendapat yang mengatakan bahwa 

                                                             
31 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 16 
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“ jiwa dari Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan moral 

dan akhlak”.
32

 

 

4. Materi Pembelajaran Sejarah Pertumbuhan Ilmu 

Pengetahuan Masa Bani Abbasiyah 

a. Pemerintahan Daulah Abbasiyah 

1) Periode Pertama (132 -232 H / 750-847 M), disebut 

periode pengaruh Arab dan Persia pertama. 

2) Periode Kedua (232- 334 H /847-945 M), disebut periode 

pengaruh Turki pertama.  

3) Periode Ketiga (334- 447 H / 945-1055 M), masa 

kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan 

Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa 

pengaruh Persia kedua.  

4) Periode Keempat (447- 590 H / 1055-l194 M), masa 

kekuasaan daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan 

Khilafah Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa 

pengaruh Turki kedua (di bawah kendali) Kesultanan 

Seljuk Raya (salajiqah al-Kubra/Seljuk Agung).  

5) Periode Kelima (590- 656 H / 1194-1258 M), masa 

khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi 

kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bagdad dan 

diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. 
33

 

 

b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Bani Abbasiyah 

Cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah 

Abasiyah adalah: 

1) Bidang ilmu Filsafat  

Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini 

adalah Abu Nasyar Muhammad bin Muhammad bin 

Tarhan yang dikenal dengan al-Farabi, Abu Yusuf bin 

                                                             
32 Muhammad Athiyah al Abrasy, Dasar-Dasar  Pokok  Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-VI, 2000), h.129 
33 Muhammad Ahsan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 

(Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h. 169 
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Ishak yang dikenal dengan al-Kindi, Ibnu Sina, al-

Ghazali, Ibnu Rusd, Ibnu Bajah dan Ibnu Tufail. 

2) Bidang ilmu Kedokteran 

Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini 

adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak 

ilmu kimia, Hunaian bin Ishak yang dikenal sebagai ahli 

penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal, ar-Razi (ahli 

penyakit campak dan cacar), dan Thabit Ibnu Qurra. 

3) Bidang ilmu Matematika 

Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika 

ini adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi 

(penemu huruf nol) yang dengan bukunya Algebra, 

Geometri Ilmu Matematika, Umar bin Farukhan 

(bukunya Quadripartitum), Banu Musa (ilmu mengukur 

permukaan, datar, dan bulat). 

4) Bidang ilmu Falak. 

 Tokoh cendekiawan Islam dibidang ilmu Falak ini 

adalah Abu Masyar alFalaky (bukunya Isbatul Ulum 

dan Haiatul Falak), Jabir Batany (membuat teropong 

bintang), Raihan Bairuny (bukunya al-Afarul 

Bagiyah’ainil Khaliyah, Istikhrajul Autad dan lain-

lain).  

5) Bidang ilmu Astronomi 

Tokoh cendekiawanIslamdibidangAstronomi adalahal-

Farazi(pencipta Astro Lobe), al-Gattani/Albetagnius, al-

Farghoni atau Alfragenius. 

6) Bidang ilmu Tafsir  

Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu Tafsir ini 

adalah Ibnu Jarir at-abary, Ibnu Atiyah al-Andalusy, as-

Suda, Mupatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishak dan 

lain-lain.  

7) Bidang ilmu Hadis 

Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu Hadis ini 

adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu 

Daud, at-Tarmidzi, dan lain-lain  

8) Bidang ilmu Kalam (tauhid)  
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Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu Kalam ini 

adalah Wasil bin Atha’, Abu Huzail al-Allaf, ad-

Dhaam, Abu Hasan al-Asy’ary, Hujjatul Islam Imam al-

Gazali. Pembahasan ilmu tauhid semakin luas 

dibandingkan dengan zaman sebelumnya. 

9) Bidang ilmu Tasawuf (ilmu mendekatkan diri pada 

Allah Swt.) 

Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu Tasawuf ini 

adalah al-Qusyairy dengan karyanya ar-RiŚalatul 

Qusyairiyah, Syahabuddin dengan karyanya Awariful 

Ma’arif, Imam al-Gazali dengan karyanya al-Bashut, al-

Wajiz, dan lain-lain. 

10) Para imam Fuqaha (ahli fiqh)  

Tokoh cendekiawan Islam para iman Fuqaha ini adalah 

Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam 

Ahmad bin Hambali, dan para Imam Syi’ah. 
34

 

 

c. Perkembangan Kebudayaan Pada Masa Bani Abbasiyah 

Pusat Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah : 

1) Kota Bagdad, merupakan ibu kota negara Kerajaan 

Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja’far al-

Mansur (754 – 775 M) pada tahun 762 M. Kota ini 

terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan Kota 

Bagdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-

Rasyid (786 – 809 M) dan anaknya al-Ma’mun (813 – 

833M).  

2) Kota Samarra, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris 

yang berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Bagdad. Di 

kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh 

seni bangunan Islam di kota-kota lain.
35

 

 

                                                             
34 Ibid., h. 172 
35 Ibid., h. 173 
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B. Hipotesis 

     Hipotesis adalah  jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
36

 Jadi, hipotesis 

merupakan dugaan sementara masalah penelitian yang akan diuji 

kebenarannya, sehingga hipotesis penelitian tersebut dapat 

diterima atau ditolak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah :  

 

H0      : Tidak ada pengaruh media Edmodo terhadap hasil 

belajar peserta didik  pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMPN 14 

 Bandar Lampung.  

HI    : Terdapat pengaruh media Edmodo terhadap hasil 

belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII di SMPN 14 Bandar 

Lampung. 

                                                             
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), h.99. 
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