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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Kajian teori 

1. Pembelajaran  

a. Pengertian pembelajaran  

Pembelajaran berkaitan erat dengan konsep belajar dan mengajar. 

Belajar, mengajar dan belajar terjadi secara bersamaan. Pembelajaran bisa 

dilakukan tanpa guru serta kegiatan mengajar formal lainnya. Sedangkan 

mengajar mencakup semua yang dilakukan guru di kelas. Pembelajaran 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara menjadikan 

orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 Ayat 20, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

Menurut Aprida dan  Darwis (2017, hlm 337) belajar pada hakikatnya 

merupakan suatu proses, yakni proses mengatur dan mengelola lingkungan 

sekitar siswa agar dapat menumbuhkan serta mendorong siswa untuk belajar. 

Belajar disebut juga proses membimbing atau membantu siswa dalam proses 

belajar. 

Menurut  Sain (2014, hlm 74) proses pembelajaran ditandai dengan 

adanya interaksi edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. 

hubungan ini berakar berasal pihak pendidik (guru) serta kegiatan belajar secara 

paedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan, dan  penilaian. Pembelajaran tidak terjadi begitu saja, 

melainkan berproses melalui beberappa tahapan. pada pembelajaran, guru 

menfasilitasi peserta didik supaya bisa belajar dengan giat. dengan adanya 

interaksi tadi maka akan membentuk proses pembelajaran yang efektif 

sebagaimana yang sudah diharapkan 

Dari uraian tersebut maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan oleh 

dua orang , yakni guru serta peserta didik. tugas guru ialah mengajar serta tugas 
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peserta didik ialah belajar. sikap mengajar dan  perilaku belajar tersebut tidak 

terlepas dari bahan pelajaran. dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya 

merupakan kegiatan bersiklus yang mengkondisikan atau merangsang 

seseorang supaya bisa belajar dengan baik, sehingga aktivitas pembelajaran ini 

bermuara pada dua kegiatan utama, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan 

perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar serta bagaimana orang 

melakukan tindakan penyempaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. 

oleh karena itu, makna pembelajaran ialah tindakan eksternal dari belajar, 

sedangkan belajar ialah tindakan internal berasal pembelajaran. 

b. Ciri-ciri pembelajaran  

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu proses, karena 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu 

membelajarkan peserta didik. Proses pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling 

berinteraksi, dimana memiliki ciri-ciri dalam proses kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang ingin direncanakan 

Menurut Haglund (dalam Tatag Yuli, 2017, hlm 3) menyebutkan ciri-

ciri pembelajaran, dan dijabarkan sebagai berikut :  

1. Menempatkan siswa sebagai penemu (inquirer) bukan hanya penerima 

fakta-fakta dan prosedur-prosedur 

2. Memberi kesempatan siswa untuk saling membantu dalam memahami 

masalah dan pemecahannya yang lebih mendalam 

3. Belajar berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah, 

4. Menggunakan masalah-masalah yang menarik dan pertanyaan terbuka 

(open-ended) tidak hanya latihan-latihan 

5. Menggunakan berbagai teknik penilaian tidak hanya menilai siswa 

berdasar pada kemampuan mengingat prosedur-prosedur saja 

6. Mengembangkan suatu pemahaman dan apresiasi terhadap ide-ide  

7. Membantu siswa mempelajari materi sebagai studi terhadap pola-pola, 

termasuk aspek keindahan dan kreativitas 

8. Membantu siswa mengembangkan sikap-sikap percaya diri, mandiri, 

dan penasaran (curiosity) 

9. Mengajarkan materi-materi yang dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti dalam sains, bisnis, ekonomi, atau teknik. 

Dari uraian diatas, ciri-ciri pembelajaran yang disebutkan oleh Haglun 

mengarah pada ciri-ciri pembelajaran yang menekankan pada aspek 
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kemandirian belajar peserta didik dan kreatif. Dimana kemandirian belajar 

sebagai proses mental peserta didik dan kreatifitas merupakan produk dari hasil 

kemandirian belajar. 

c. Tujuan pembelajaran  

Tujuan pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting pada proses 

pembelajaran. dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman serta 

sasaraan yang akan dicapai pada kegiatan mengajar. Jika tujuan pembelajaran 

telah jelas dan  tegas, maka langkah serta kegiatan pembelajaran akan lebih 

terarah. Menurut Sanjaya (2010, hlm 54) mengatakan bahawa tujuan dalam 

pembelajaran yang telah dirumuskan hendaknya disesuaikan dengan 

ketersediaan waktu, sarana prasarana dan kesiapan peserta didik. Sehubungan 

dengan hal itu, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik harus diarahkan 

pada tercapainya tujuan yang telah diharapkan 

Sedangkan menurut Djamarah (2006, hlm 42) Tujuan pembelajaran merupakan 

komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti 

bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber 

dan alat evaluasi.  

Menurut Aprida dan Darwis (2017, 343) dilihat dari sisi ruang lingkupnya, 

tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari 

materi pelajaran yang akan disampaikan 

b. Tujuan Pembelajaran Umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah 

tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan 

dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Tujuan khusus yang 

dirumuskan oleh seorang guru harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:  

1) Secara spesifik menyatakan perilaku yang akan dicapai  

2) Membatasi dalam keadaan mana pengetahuan perilaku diharapkan 

dapat terjadi (kondisi perubahan perilaku)  

3) Secara spesifik menyatakan criteria perubahan perilaku dalam arti 

menggambarkan stanndar minimal perilaku yang dapat diterima 

sebagai hasil yang dicapai. 
 

2. Media pembelajaran  

a. Pengertian media pembelajaran  
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Media pendidikan ialah sarana strategis untuk menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. Karena keberadaannya bisa langsung 

memberikan motivasi tersendiri bagi siswa. Istilah media pembelajaran 

berasal dari bahasa latin “medius” yang secara harfiah berarti “tengah”, 

perantara atau pendahuluan. Bahasa Arab, perantara atau media pesan dari 

pengirim pesan ke penerima. 

Menurut Arsyad (2017, hlm. 10), media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan berita atau informasi selama 

proses pembelajaran, sehingga dapat menggugah perhatian dan minat 

siswa dalam belajar. Kemudian menurut Endang dan Made in Lubis dan 

Harahap (2017, hlm.380), media pembelajaran merupakan berbagai 

konten yang membantu pendidik memberikan materi pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir, pemahaman dan motivasi 

siswa.Sedangkan menurut Jalinus (2016, hlm 4) mengatakan bahwa Media 

pembelajaran dapat digunakan untuk membekali siswa dengan bahan ajar 

dari sumber belajar (baik pendidik, peneliti buku, atau bahkan orang lain) 

Maka dari itu media pembelajaran artinya alat bagi seorang pendidik 

atau guru untuk menyapaikan sebuah sumber pembelajaran pada peserta 

didik sehingga tingkat pemahaman dan daya pikir peserta didik terus naik. 

 Selain itu dalam penerapan media pembelajaran, perkembangan 

jiwa keagamaan peserta didik juga perlu diperhatikan oleh guru, sebab 

faktor ini yang menjadi tujuan media pembelajaran. Jika tidak 

memperhatikan dan paham akan perkembangan psikologis atau  

kemampuan berpikir peserta didik, akan sulit bagi guru untuk 

mengharapkan kesuksesan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah 

An-Nahl ayat 125 yaitu : 

  

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. 
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Awal mula penggunaan teknologi dalam komunikasi termasuk 

komunikasi dalam pembelajaran, diungkapkan dalam surah An-Naml (27) 

28 – 30, yaitu tentang cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis : 

 

Artinya: “(28) Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan 

kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa 

yang mereka bicarakan". (29) berkata ia (Balqis): "Hai pembesar- pembesar, 

Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia, (30) 

Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan Sesungguhnya (isi)-nya: 

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

(QS : 27, 28-30) 

Dari potongan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis tersebut terjadi 

teknologi komunikasi yang canggih pada masa itu, Nabi Sulaiman 

menggunakan burung Hud-Hud untuk menyampaikan pesan dalam bentuk 

surat yang disampaikan kepada Ratu Balqis, sehingga yang disampaikan 

dapat terima dengan baik sampai pada tujuan yang dikehendaki. 

Hubungannya dengan proses pembelajaran yang juga merupakan 

salah  satu bentuk komunikasi yang berada pada daerah pendidikan. 

Penggunaan media burung Hud-Hud sang Nabi Sulaiman dalam 

menyampaikan surat pada Ratu Balqis artinya implementasi teknologi pada 

masa itu, karena dengan penggunaan burung tersebut dapat membuat proses 

komunikasi lebih efektif serta efisien. Bahkan pada pertemuan keduanya 

difasilitasi dengan sarana serta prasarana yang menggunakan teknologi 

canggih, sehingga bisa membuat suasana nyaman serta kondusif. dengan 

demikian, dalam pembelajaran seharusnya dapat menggunakan media yang 

bisa memperlancar komunikasi dalam prosesnya, dan  menggunakan sarana 
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yang bisa membuat peserta didik nyaman, sehingga pembelajaran dapat 

mencapai tujuan secara maksimal. 

Penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar di masa 

sekarang (modern), tentu bentuknya berbeda. Media pembelajaran dengan 

basis teknologi seperti ini sudah berkembang, banyak jenisnya, serta akan 

semakin rumit kedepannya.  

b. Fungsi media pembelajaran   

Menurut Jennah (2011, hlm 18)  fungsi media pembelajaran untuk 

tujuan pembelajaran Informasi yang terdapat dalam media tersebut harus 

melibatkan siswa dalam bentuk kegiatan psikologis dan praktik dalam 

rangka melaksanakan pembelajaran. Selain untuk merangsang motivasi, 

minat atau tindakan siswa dan merangsang perilakunya dalam kegiatan 

pembelajaran, juga digunakan untuk memberikan informasi (menyajikan 

informasi) di depan sekelompok siswa / orang. 

Menurut Lisiswanti, saputra dan Windarti (2015, hlm. 103) fungsi dari 

media pembelajaran sebagai berikut:  

a. Sebagai saluran untuk memberikan informasi kepada siswa  

b. Meningkatkan pengetahuan belajar  

c. Mendorong minat dan motivasi belajar  

d. Mengurangi ekspresi lisan siswa yang hanya dapat diekspos pada 

jenis pembelajaran auditori  

e. Memperoleh perhatian sebagai mahasiswa 

f. Buat siswa tetap aktif 

Selainn itu fungsi media pembelajaran pada kegiatan pembelajaran 

lainnya yang dikemukaan oleh Sanjaya (2016, hlm 170) yaitu : 

a. Meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik  

b. Tangkap objek atau peristiwa abadi yang direkam dalam foto, film, 

atau melalui video atau audio 

c. Mmanipulasi lingkungan, penelitian ataupun objek tertentu agar 

peserta didik bisa merasakan serta mengalami secara tatap muka di 

kelas 

Dari penjelasan media pembelajaran artinya media pembelajaran 

memiliki fungsi penting pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar. 
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Pada penggunaan media pembelajaran pendidik dapat terbantu pada saat 

memaparka nmateri yang akan disampaikan sehingga mudah dipahami oleh 

peserta didik. Selain itu media pembelajaran memiliki fungsi untuk aktif 

dalam proses pembelajaran kepapa peserta didik. 

c. Jenis-jenis media pembelajaran  

Seels dan Richey (dalam Arsyad (2016, hlm 31) mengklasifikasikan jenis-

jenis media pembelajaran menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya : 

1. Media hasil teknologi audio visual  

Media hasil teknologi audio-visual menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk 18 

menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Contohnya proyektor film, 

video, dan sebagainya 

2. Media hasil teknologi cetak  

Media hasil teknologi cetak merupakan penyampaian materi melalui 

proses pencetakan. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, 

grafik, gambar dan repersentase fotografik. Materi cetak dan visual 

merupakan pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi 

pengajaran lainnya. Teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk 

salinan tercetak, contohnya buku teks, modul, majalah, hand-out, dan 

lainlain 

3. Meda hasil teknologi berbasis komputer 

Media yang dihasilkan dengan teknologi berbasis komputer adalah 

cara pembuatan atau penyajian materi dengan menggunakan sumber 

berbasis mikroprosesor. Berbagai aplikasi teknologi berbasis 

komputer dalam pengajaran biasanya disebut computer-assisted 

teaching 

4. Media gambungan  

Media teknologi gabungan merupakan proses penyampaian materi  

dari berbagai bentuk media yang dikendalikan oleh komputer, dengan 

bantuan Internet. Kombinasi teknologi dianggap sebagai teknologi 

sangat canggih. 

Selain itu Seels dan Glasgow dalam Ilyasa Aghni (2018) juga 

menklasifikasikan media pembelajaran menjadi beberapa jenis, diantaranya : 

1. Media tradisional  

a. Visual diam yang diproyeksikan contohnya slides, film, stripe 

b. Visual tak diproyeksikan contohnya poster, foto, gambar, dan grafik. 

c. Audio, contohnya audio, kaset ataupun rekaman 

d. Presentasi multimedia, contohnya slide menggunakan suara. 

e. Proyeksi efek visual dinamis, seperti film, TV, dan video 

f.  Cetak seperti modul, jurnal ilmiah ataupun buku teks biasa 

g. Game, seperti simulasi dan teka teki 

2. Media teknologi 
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a. Media yang basicnya telekomunikasi, contohnya teleconference, 

kegiatan belajar mengajar jarak jauh 
b. Media yang basicnya mikroprosesor, seperti komputer, interaktif, 

dan internet  

Dari penggolongan jenis media pembelajaran tersebut, media 

pembelajaran dapat membantu guru pada memilih media yang tepat saat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari berberapa media 

pembelajaran yang dipaparkan, peelitian ini merujuk pada media 

pembelajaran media teknologi.Manfaat media pembelajaran  

Adapun manfaat dari media pembelajaran sendiri. Salah satunya yang 

dikemukakan oleh Kemp dan Dayton (1985, hlm 3-4) diantaranya : 

1) Pengajaran lebih standar  

2) Belajar akan lebih menyenangkan  

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif  

4) Waktu yang dibutuhkan untuk pengejaran bisa dipersingkat  
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5) Tingkat kualitas hasil belajar terus naik 

6) Bisa belajar dimana dan kapan saja  

7) Meningkatnya sikap positif terhadap pembelajaran  

8) Peran pembelajaran bisa ditransformasikan ke arah yang lebih 

positif 

Kemudian Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik (1994, 

hlm 15) merinci manfaat media pembelajarari sebagai berikut:  

a. Memberikan pengalaman nyata dapat mendorong aktivitas wirausaha 

siswa 

b. Menetapkan dasar yang konkrit untuk berpikir, sehingga mengurangi 

ekspresi lisan. 

c. Menyusun pengetahuan dasar yang penting bagi perkembangan 

pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih mantap. 

d. Perluas perhatian siswa. 

e. Membantu perkembangan makna dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa 

f. Memberikan pengalaman yang sulit diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu meningkatkan efisiensi dan keragaman pembelajaran. 

g. Kembangkan pemikiran yang teratur dan terus menerus, terutama 

melalui gambar yang hidup. 

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan manfaat media 

pembelajaran kedalam tiga poin, yaitu : 1) mendia pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian informasi, 2) media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan pengarahkan perhatian sehingga dapat menungkatkan 

motivasi belajar, dan 3) media pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun 

3. Media pembelajaran daring 

a. Pengertian media pembelajaran daring 

Menurut Arnesi dan Hamis (2015, hlm. 88) Media pembelajaran 

online adalah  media yang dilengkapi oleh pengontrol yang bisa 

dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat mengontrol serta 

mengakses kebutuhannya. Media pembelajaran daring adalah media yang 

bisa dioperasikan oleh pengguna dan dilengkapi dengan pengontrol, jadi 

pengguna bisa mengontrol dan mengakses kebutuhan pengguna (Arnesi 

dan Hamid, 2015, hlm 88). Selain itu  Menurut Aqib (2018, hlm 2), media 

pembelajaran online atau media e-learning yaitu media pembelajaran yang 

menggunakan teknologi. 
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Dengan menggunakan teknologi dan internet, media pembelajaran 

daring juga diarikan sebagai media pembelajaran online. Media 

pembelajaran online semacam ini dikuasai oleh guru atau sekolah untuk 

menyediakan buku pelajaran, kuis atau soal latihan, dll agar peserta didik 

bisa mengaksesnya untuk memperoleh materi pembelajaran.. Lalu, media 

pembelajaran online bisa digunakan di luar jam sekolah, dan kegiatan 

pembelajaran bisa dilakukan di luar ruangan kelas.  

b. Jenis-jenis media pembelajaran daring  

Salah satu dampak dari pandemi covid-19 ini ialah terjadi 

transformasi media pembelajaran yang dulu lebih banyak memakai system 

tatap muka di dalam kelas. akan tetapi, sebab adanya pandemic covid-19 

yang penularannya secara cepat melalui kontak langsung dengan penderita, 

maka di larang mengadakan perkumpulan. dunia pendidikan pula kena 

dampak maka pembelajaran di lakukan secara online. Terkait hal ini, 

terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan di ketika 

kegiatan belajar jarak jauh. Menurut Lalu Gede (2020, hlm 87) mengatakan 

ada beberapa media pembelajarang daring yang dapat dijadikan pilihan, 

diantaranya :  

1.  Media Pembelajaran Online yang pertama dan paling banyak 

digunakan adalah whatsapp group. 

2. Media Pembelajaran Online selanjutnya berasal dari google, yaitu 

google suite for education.  

3. Media Pembelajaran Online selanjutnya adalah ruangguru. 

4. Media Pembelajaran Online yang bisa dijadikan pilihan selanjutnya 

adalah zenius. 

5. Media Pembelajaran Online yang juga sering digunakan adalah 

Zoom 

Berdasarkan hal di atas melihat situasi dan kondisi pada kegiatan 

pembelajaran jarak jauh guru dituntut memilih media pembelajaran yang 

harus digunakan dalam proses pembelajaran agar materi yang diajarkan 
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tidak tertinggal. Oleh sebab itu, para pendidik diharus menguasai banyak 

media pembelajaran. 

c. Kelebihan media pembelajaran daring  

Menurut McNulty, Dauzvardis, dan Espiritu (Dewi, 2017, hlm. 208) 

mengatakan media pembelajaran daring  menolong peserta didik dalam 

pemecahan masalah dari kegiatan belajar mengajar serta memudahkan 

evaluasi, sebab menjadi lebih objektif, efektif dan efisien 

Arsyad (2017, hlm. 93) berpendapat pada penggunaan media 

pembelajaran daring memiliki kelenbihan, yaitu sebagai berikut : :  

1) Dapat merencankan, mengatur, mengorganisasikan, dan menjadwalkan 

kegiatan belajar mengajar  

2) Dapat mengevaluasi peserta didik (tes)  

3) Dapat mengumpulkan data tentang peserta didik  

4) Melakukan analisis statistik tentang data pembelajaran  

5) Membuat notes perkembangan pembelajaran secara individu ataupun 

kelompok.  

Disamping itu, Arnesi dan Hamid (2015, hlm. 88) berpendapat bahwa 

keunggulan menggunakan media pembelajaran daring yaitu diantaranya : 

a. Belajar jadi lebih mandiri dan sangat interaktif. 

b. Dapat meningkatkan daya ingat siswa. 

c. Menyediakan lebih banyak teks, audio, video, animasi dan pengalaman 

belajar lainnya yang bisa digunakan untuk penyampaian informasi. 

d. Nyaman untuk menyampaikan informasi 

e. Peserta didik dapat mengirim email ke siswa dan guru lain. 

f. Peserta didik dapat menggunakan ruang obrolan untuk mengirim 

komentar di forum 

g. Bisa berkomunikasi secara langsung melalui video conference  

 

4. Google classroom  

a. Pengertian google classroom  

Soni (2018, hlm. 18) google classroom merupakan aplikasi khusus 

untuk media pembelajaran daring (online) atau dengan istilah lain kelas 

online sehingga dapat memudahkan guru dalam membuat, membagikan 

serta mengelompokan setiap tugas secara papperless. Selanjutnya Latif 
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(Fauziah, Suryani dan Syahrizal, 2019, hlm. 184) mengatakan google 

classroom diketahui pada agustus 2014 sebagai alat untuk membantu 

kegiatan pembelajaran, membantu guru mengatur serta menyusun tugas 

kelas dengan cepat dan mudah, terjalinnya proses diskusi antara peserta 

didik dengan guru tanpa terbatas ruang dan waktu. Aplikasi google 

classroom menggunakan Google drive, Dokumen, dan Gmail untuk 

membantu guru membuat dan membuat tugas (Sarah, 2015).  

Sedangkan menurut Millantan 2019, Google classroom merupakan 

aplikasi yang dapat dengan mudah memberikan materi pembelajaran atau 

soal dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa. Selain itu 

dapat juga berinteraksi dengan pengguna lain.Anggraini (2018, p.15) 

menjelaskan bahwa Google classroom merupakan aplikasi yang 

memberikan ruang diskusi antara siswa atau siswa dengan guru. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa Google classroom yakni aplikasi yang diluncurkan Google untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh/online learning 

tentunya dapat memberikan kemudahan bagi guru dan siswa untuk 

menggunakannya sebagai semacam belajar. Sedang, gunakan. Selain itu, 

aplikasi ini dapat memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi secara 

online, dan juga dapat memberikan pekerjaan rumah tanpa membuang 

banyak kertas. 

b. Langkah-langkah penggunaan google classroom 

Di bawah ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menggunakan Google classroom, antara lain diutarakan oleh Ernawati 

(2018, hlm 16) : 

a) Kunjungin Google classroom melalui http://class room.google.com di 

laptop ataupun komputer lalu ke gmail.com, lalu masuk ke akun dan 

centang kotak di pojok kanan atas, kemuadian klik google classroom. 

Google classroom  juga tersedia pada perangkat dengan download dan 

install terlebih dahulu aplikasi pada google playstore untuk pngguna 

android atau melalui Appstore untuk penggguna IOS. Saat tampilan 

Google classroom muncul, pilih buku untuk mulai membuat kelas baru 
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sumber : https://classroom.google.com/ 

Gambar 2.1  

Halaman awal google classroom 

b) Pembuatan ruang disuksi online atau kelas digital , klik tanda (+) lalu 

dilanjutkan dengan klik buat kelas  

 

sumber : https://classroom.google.com/ 

Gambar 2.1 

Langkah awal membuat kelas  
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c) Kemudian muncul seperti ini lalu, klik kotak menjadi tercentang biru 

dan klik lanjutkan. Selanjutnya tuliskan nama kelas, subjek, mata 

pelajaran dan ruang kelas 

sumber : https://classroom.google.com/ 
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sumber : https://classroom.google.com/ 

 

sumber : https://classroom.google.com/ 

Gambar 2.2 

Tampilan membuat kelas baru 

d) Cara untuk mengdundang peserta didik untuk masuk pada ruang diskusi 

atau kelas digital , dapat dilakukan dengan cara menyalin kode atau 

dapat dilakukana secara manual 
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sumber : https://classroom.google.com/ 

 

sumber : https://classroom.google.com/ 

Gambar 2.3 

Tampilan mengundang peserta didik 

sumber : https://classroom.google.com/  

e) Apabila kelas tersedia serta peserta didik telah bergabung dengan 

ruang diskusi atau kelas digita yang telah dibuat. Langkah berikutnya 

adalah guru dapat menyelesaikan tugas, memberikan materi, 

mengumpulkan tugas, dan menjalankan tes di google clasroom 
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sumber : https://classroom.google.com/ 

 

sumber : https://classroom.google.com/ 
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sumber : https://classroom.google.com/ 

Gambar 2.4 

Tampilan ruang kelas dan fitur yang dapat digunakan  

c. Fitur-fitur google classroom   

Menurut Nurfalah (2019, hlm. 50) google classroom mempunyai fitur yang 

dapat digunakan pada saat pembelajaran berlangsung yaitu :   

1) Forum, tempat untuk diskusi antara pengajar bersama peserta 

didik. saat pengajar memberikan materi ajar, tugas, ataupun 

pernyataan, akan muncul notofikasi  pada forum   

2) Google kalender, guru bisa menyusun jadwal.  

3) Folder drive kelas, file yang telah diunggah tersimpan pada 

google drive 

4) Tugas, yakni tempat bagi guru membentuk tugas, memberikan 

tugas bisa berbentuk microsoft word, power point, serta media 

lainnya.  

5) Kuis, pengajar bisa membentuk kuis menggunakan bantuan 

google forms, berupa uraian ataupun pilihan ganda. dan  fitur 

ini jua dilengkapi oleh informasi batas waktu pengerjaan. 
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sehingga jika peserta didik telah mengumpulkan maka sistem  

mencatat waktu pengerjaan secara otomatis.  

6) Pertanyaan, guru dapat membuat pertanyaan secara online dan 

peserta didik bisa memberikan jawaban pada pertanyaan 

tersebut 

7) Bahan ajar, guru bisa menunjukkan bahan ajar pada peserta 

didik. 

Dari uraian di atas, guru dan siswa dapat menggunakan beberapa 

fungsi, antara lain menugaskan serta membuat tugas, mengajukan 

pertanyaan rutin untuk aktif berdiskusi guru dan peserta didik, 

mengeluarkan informasi, mengevaluasi, memberikan bahan ajar, serta 

menyimpan file atau file pekerjaan yang dapat digunakan. Nantinya Bahan 

ajar bisa langsung disimpan di Google drive, dengan bantuan Google 

formss, Google Calendar untuk jadwal dan kuis untuk mengatur jadwal, 

serta memiliki privasi, dan merupakan aplikasi mobile. 

d. Kelebihan dan kekurangan google classroom 

Hadiyana (Maharani dan Kartini, 2019, hlm. 169) mengatakan 

keunggulan dengan penggunaan Google classroom bisa memberikan 

kmudahan bagi guru pada saat mengurus pembelajaranmya serta 

penyampaian informasi kepada peserta didik dengan benar dan akurat 

Iftakhar (2016, hlm. 13) juga memberikan pendapat perihal 

kelebihan google classroom yaitu diantararnya:  

1) mudah digunakan, membuat tampilan google classroom sederhana dan 

mudah digunakan, dapat digunakan untuk mengirim dan mengirim 

pekerjaan rumah, berkomunikasi, dan mempublikasikan pengumuman.  

2) Google classroom berbasis cloud memperkenalkan teknologi 

profesional yang dapat digunakan dalam lingkungan pembelajaran  

3) Menghemat waktu, bertujuan untuk menghemat waktu belajar, berbagi 

bahan ajar dan penilaian  

4) Gratis, karena akun hanya dapat diakses melalui pendaftaran dengan 

Google Fleksibel, mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja dalam 

lingkungan belajar tatap muka atau lingkungan virtual.  
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5) Ramah seluler, mudah digunakan di perangkat seluler apa pun 

Selain kelebihan dari google classroom pada proses kegiaa belajar 

mengajar, ada pula kekurangannya pada google classroom, Menurut 

Hikmatiar, Sulisworo dan Wahyuni (2020, hlm. 4) kekurangan dari google 

classroom yaitu: kemudahan menjiplak hasil tugas,  pada saat menanggapi 

respon dari guru mengalamu kesulitan pada mengontrol peserta didik, serta  

kecepatan jaringan sebagai penghambat pada penggunaan google 

classsroom. Sedangkan menurut Budianto (2019) kekurangan google 

classroom diantaranya: 1) Dibutuhkan jaringan internet yang memadai 

untuk mengaksesnya. 2) Tidak semua guru memahami teknologi, dan tidak 

semua guru memiliki waktu untuk menggunakan Google Kelas untuk 

mengatur dan menyusun rencana pembelajaran. 3) Semua siswa wajib 

memiliki perangkat atau komputer. 4) Siswa bisa menjiplak jawaban atau 

pekerjaan rumah yaitu melakukan pencarian di Internet. 5) Siswa mungkin 

menjadi kecanduan game setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. 

e. Karakteristik Google Classroom  

Menurut (Hasbi, 2016, hllm 9) berpendapat adanya karakteristik pada 

pembelajaran online dengan menggunakan apikasi google classroom , 

diantaranya : 

- Memanfaatkan keunggulan media komputer  

- Menfaatkan jasa teknologi informasi elektronik, dengan begitu dapat 

memperoleh informasi dengan cepat dan mudah  

- Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri  

- Materi pelajaran dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses 

oleh guru dan peserta didik kapan saja dan dimana saja  

- Memanfaatkan kmputer untuk proses pemberlajaran 

Selanjutnya (Mustofa, Chodzirin dan Sayeki, 2019, hlm. 154) mengatakan 

bahwa kegiatan belajar jarak jauh dengan aplikasi google classroom 

memiliki karakteristik diantaranya : 

- Materi yang disajikan dalam bentuk grafik, teks, serta multimedia 

lainnya 



 

21 
 

- Materi ajar yang mudah dipahami 

- Meningkatkan interaksi antara guru dengan peserta didik  

- Komunikasi dilakukan dengan serentak seperti video conference, 

chats rooms, atau discussion forums 

- Dapat memanfaatkan sumber belajar yang beragam diinternet  

5. Kemandirian belajar 

a. Pengertian kemandirian belajar  

Menurut Adicondro dan Purnamasari (2011, hlm 17-27) Kemandirian 

belajar merupakan proses yang positif serta konstruktif di mana peserta didik 

bertujuan untuk proses belajar peserta didik sendiri serta mencoba memantau, 

mengatur , mengontrol kognisi, motivasi, serta perilaku.Semua kegiatan ini 

didorong oleh tujuan dan lingkungan utamanya.. Kemandirian belajar 

mendorong seseorang untuk mengadopsi prinsip-prinsip aktivitas dan semua 

aspek aktivitas pembelajaran. Kemandirian secara bertanggung jawab dalam 

pembelajaran, menunjukkan semangat dan kreativitas dalam belajar, serta 

mampu memecahkan masalah dalam pembelajaran, kemandirian belajar ini 

dapat dicapai siswa (Suryadi, 2011). Salah satu yang dapat mendorong 

kemandirian yaitu motivasi belajar. motivasi belajar ditandai dengan adanya  

keinginan untuk sukses, adanya dorongan untuk kebutuhan belajar, penuh 

harapan dan impian untuk masa depan, adanya apresiasi untuk belajar, adanya 

beberapa kegiatan belajar yang menarik dan adanya lingkungan belajar yang 

kondusif memungkinkan siswa untuk belajar dengan baik (Uno, 2019) 

-  

b. Ciri-ciri kemandirian belajar  

Kemandirian belajar merupakan salah saru dari nilai karaktr bangsa 

yang harus dimiliki sebagai bekal kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 

begitu kemandirian belajar ditandai dengan ciri-ciri kemandirian belajar itu 

sendiri.  

Ciri kemandirian menurut Desmita dalam NuruL, Mulyono dan I 

Rosyida dan Wardono (2019, hlm 800) yaitu antara lain : Kemampuan 

menentukan nasib sendiri, kreativitas dan inisiatif, perilaku standar, rasa 

tanggung jawab, kemampuan menahan diri, membuat keputusan sendiri, dan 
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mampu memecahkan masalah tanpa dipengaruhi orang lain. Thoha dalam 

Sundayana (2016) mengemukakan delapan karakteristik belajar mandiri, yaitu: 

1) kemampuan belajar berpikir kritis, kreatif dan kreatif, 2) tidak mudah 

terpengaruh pendapat orang lain, 3) tidak menghindar atau memecahkan 

masalah, 4) Berpikir secara mendalam, 5) Selesaikan masalah sendiri, jangan 

minta bantuan, 6) Jangan merasa rendah diri saat berselisih dengan orang lain, 

7) Kerja keras, disiplin, dan 8) Bertanggung jawab atas tindakan sendiri 

Sedangkan menurut Sundayana (2016, hlm 7) membagi ciri-ciri 

kemadirian belajar peserta didik ke dalam 5 jenis, yaitu : 

1. Percaya diri  

2. Menghargai waktu  

3. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya  

4. Mampu bekerja sendiri  

5. Bertanggung jawab  

6. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya  

Dari berberbagai klasifikasi diatas , dalam mewujudkan kemandirian beajar 

ketika kegiatan belajar berlangsung makan pentingnya ciri-ciri kemandirian 

tersebut..  

c. Jenis-jenis kemandirian belajar  

Kemandirian belajar diperoleh secara bertahap selama perkembangan 

belangsung, dimana seseorang akan terus belajar untuk bersikap mandri 

dalam menghadapi berbagai situasi sehingga seseorang pada akhirnya akan 

mampu berfikir kritis dan bertindak sendiri. Kemandirian belajar juga 

memiliki jenisnya. Menurut Desmita (2011) jenis kemandirian dibagi 

menjadi tiga yaitu :  

1. Kemandirian emosional 

Kemandirian emosiona yaitu kemandirian yang menyatakan 

perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu.  

2. Kemandirian tingkah laku 
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Kemandirian tingkah laku merupakan suatu kemampan untuk 

membuat keputusan tanpa bergantung pada orang lain dan dapat 

melakukanannya dengan tanggung jawab. 

3. Kemandirian nilai 

Kemandirian nilai yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip 

tentang benar atau salah, dan tentang apa yang penting dan tidak 

penting. 

Sedangkan menurut Muchlisin (2020, hlm 2) kemandirian belajar peserta 

didik dibagi kedalam empat bentuk, yaitu diantaranya : 

1. Kemandirian sosial 

2. Kemandirian emosi 

3. Kemandirian intelektual  

4. Kemandirian ekonomi 

Dari uraian diatas, jenis kemandirian belajar peserta didik dapat timbul 

dengan sendirinya pada individu untu bersikap mandiri dalam mengahadapi 

berbagai situasi dan memecahkan masalah serta bertanggung jawab. 

Sehingga perserta didik dapat mampu mengatasinya dengan berbagai jenis 

kemadirian.  

d. Aspek kemandirian belajar  

Kemandirian belajar menurut Kartadinata (2011, hlm 8) mempunyai 5 

aspek dan dapat dijadikan indikator, antara lain: 

1. Bebas bertanggung jawab dengan ciri-ciri mampu menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan tanpa bantuan orang lain, tidak menunda waktu dalam 

mengerjakan tugas, mampu membuat keputusan sendiri, mampu 

menyelesaikan masalah sendiri dan bertanggung jawab ataumenerima 

resiko dari perbuatannya. 

2. Progresif dan ulet, dengan ciri-ciri tidak mudah menyerah bila menghadapi 

masalah, tekun dalam usaha mengejar prestasi, mempunyai usaha dalam 

mewujudkan harapannya, melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan 

dan menyukai hal-hal yang menantang. 

3. Inisiatif atau kreatif, dengan ciri-ciri mempunyai kreatifitas yang tinggi, 

mempunyai ide-ide yang cemerlang, menyukai hal-hal yang baru, suka 

mencoba-coba dan tridak suka meniru orang lain. 
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4. Pengendalian diri, dengan ciri-ciri mampu mengendalikan emosi, mampu 

mengendalikan tindakan, menyukai penyelesaian masalah secara damai, 

berpikir dulu sebelum bertindak dan mampu mendisiplinkan diri. 

5. Kemantapan diri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri secara mendalam, 

dapat menerima diri sendiri, percaya pada kemampuan sendiri, memperoleh 

kepuasan dari usaha sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 

 

e. Faktor-Faktor Kemandirian Belajar  

Terbentuknya kemandirian belajar pada seseorang tidak langsung begitu 

saja tetapi adanya pengaruh dari faktor-faktor faktor. Seperti yang 

dikemukakan oleh Muhammad Nur Syam dalam Widodo dan Widayanti 

(2012, hlm. 12), kemandirian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu :  

1. Kesadaran hak dan kewajiban siswa disiplin moral yaitu budi pekerti 

yang menjadi tingkah laku  

2. Disiplin patuh pada tata tertib yang ada, sadar akan hak dan 

kewajiban, keselamatan lalu lintas, menghormati oang lain, serta 

melaksanakan kewajiban 

3. Sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang 

dipercayakan dan ditugaskan 

4. Kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai 

berkembangnya pikiran, karsa, cipta dan karya (secara berangsur) 

5. Kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani, 

rohani dengan makanan yang sehat, kebersihan dan olahraga  

 

f. Upaya pengembangan kemandirian belajar peserta didik  

Menurut Desmita (2011, hlm. 190), upaya pendidik untuk 

menumbuhkan kemandirian siswa antara lain: 

1. kegiatan pembelajaran seharusnya demokratis agar peserta didik 

merasa dihargai 

2. Biarkan peserta didik berpartisipasi aktif pada setiap keputusan 

3. Beri anak kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan 

4. Jangan memperlakukan setiap anak secara berbeda 

5. Jalin hubungan baik dengan peserta didik 

 

Menurut Risnawati (2016, hlm. 174), menguraikan prinsip yang dapat 

menjadikan kemandirian belajaar meningkat, antara lain : 

1. Libatkan peserta didik secara aktif 
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2. Beri peserta didik kebebasan untuk membuat pilihan sendiri 

3. Beri pesrta didik kesempatan untuk memutuskan sesuatu 

4. Mendorong perta didik untuk melakukan refleksi 

6. Belajar  

a. Pengertian belajar 

Belajar merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di sekolah. 

Belajar itu sendiri merupakan suatu hal yang rumit, dan kompleksitasnya dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu dari sudut pandang siswa dan guru. Dari sudut 

pandang siswa, kegiatan belajar yang dialami berupa proses. Salah satunya 

adalah siswa mengalami proses psikologis ketika berhadapan dengan media 

pembelajaran yang digunakan guru. 

Belajar menurut bahasa adalah usaha (berlatih) dan sebagai upaya 

mendapatkan kepandaian. Menurut Gasong (2018, hlm 8) menyatakan, belajar 

adalah sesuatu yang terjadi didlam benak seseorang, yairu didalam otaknya. 

Belajar juga disebut sebagai proses, karena secara formal ia dapat dibandikan 

dengan proses organik manusia.  

Menurut (2020, hlm 8) mengatakan bahwa, belajar merupakan kegiatan 

fundamental yang berproses dalam penyelenggaraan setiap jenjang pendidikan. 

Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu 

bergantung pada proses belajar yang dijalani peserta didik baik formal maupun 

norformal.  

Sedangkan menurut Gagne (2011, hlm 2) berpendapat bahwa belajar itu 

adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Perubahan yang terjadi adalah perubahan perilaku dalam proses 

pembelajaran.  

Dengan dimikian belajar dapat diartikan sebagai proses kegiatan 

fundamental yang terjadi pada seseorang dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Setelah seseorang belajar maka 

diharpkan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. jika 

kemampuan terus terlatih maka bisa menjadikan seseorang yang bersikap 

terbuka, berpartisipasi dan bertanggung jawab atas kehidupannya. 
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b. Ciri-ciri belajar 

Belajar yakni proses kegiatan fundamental yang terjadi pada seseorang dimana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar juga 

dapat dikatakan sebagai kegiatan yang hanya dapat dialami oleh siswa dalam 

proses pembelajaran. Pada kegiatan belajar terdapat ciri-ciri belajar terlihat dari 

adanya perubahan perilaku belajar siswa itu sendiri. Menurut Dimyati(dalam 

Andi Yuhandi, 2015, hlm 14) mengatakan bahwa belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a. Perilaku belajar merupakan peserta didik yang melakukan tindakan 

untuk belajar atau belajar 

b. Tujuan belajar adalah untuk memperoleh hasil belajar dan 

pengalaman hidup  

c. Proses belajar internal terjadi pada peserta didik  

d. Lokasi belajar dilakukan dimana saja disembarang tempat 

e. Waktu belajar adalah seumur hidup  

f. jika ada motivasi yang kuat untuk belajar, kondisi di mana belajar 

akan terjadi  

g. Ukuran keberhasilan bisa terlihat dari bagaimana peserta didik  

memecahkan masalah  

h. Manfaat belajar peserta didik adalah untuk meningkatkan martabat 

pribadi  

i. Sebuah generasi. Hasil belajar guru dan pengiring 

 

c. Jenis – jenis belajar  

Dalam proses kegiatan belajar mengajar diketahui banyak macamnya, baik dalam 

aspek materi dan metode maupun media pembelajarannya serta dalam aspek 

tujuan dan perubahan tingkah laku. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang 

ada. Menurut Andi (2015, hlm 14) mengatakan bahwa jenis jenis media 

pembelajaran dibagi menjadi 8, yaitu :  

a. Jenis abstrak  

Pada jenis abstrak disini yaitu merupakan kegiatan pembeajaran yang 

menggunakan cara-cara berfikir abstrak dengan tujuan untuk 

memperilah pemahaman seta pemecahan masalah yang tidak nyata  

b. Ragam keterampilan  

Ragam keterampilan yaitu kegiatan belajar yang menggunakan 

gerakan motorik yaitu berhubungan dengan urat syaraf dan ototnya 

dengan tujuan untuk memperoleh dan mebguasai keterampilan 

jasmani tertentu. Contohnya seperti olahraga, menari, melukis dan 

lainnya. 

c. Jeis sosial  
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Jenis sosial yakni kegiatan pembelajaran yang memahami madalah 

dan teknik untuk memecahkan suatu masalah. Tujuannya untuk 

menguasai pemahaman dan kecakapan peseta didik dalam 

memecahkan masalah sosial. Contohnya seperti masalah kelompok, 

masalah persahabatan ataupun masalah keluarga. 

d. Jenis pemecahan masalah  

Jenis pemecahan masalah dalam proses kegiatan pembelajaran yaitu 

belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah seperti berfikir 

secara sistematis, teratur, logis dan teliti. Yang bertujuan untuk 

memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitis untuk memecahkan 

suatu masalah secara rasional, lugas dan tuntas. 

e. Jenis rasional. 

Pada jenis rasional yaitu bekaar dengan menggunaan kemampuan 

berfikit secara logis dan sistematis serta kritis dengan tujuan untuk 

memperoleh aneka ragam kecakapan pada prinsip dan konsep.  

f. Jenis kebiasaan  

Jenis kebiasaan pada proses kegiatan pembelajaran yaitu proses 

pembentukan kebiasaan baru atau perubahan baik kebiasaan yang 

sudah ada. Tujuannya untuk memperoleh sikap dan ragam kecakapan 

prinsipnya dan konsep-konsep. 

g. Jenis apresiasi  

Jenia apresiasi ini yaitu dimana belajar mempertimbangkan arti 

penting atau nilai suatu objek. Dengan tujuan agar peserta didik dapat 

memperoleh dan mengembangkan kecapakapan pada ranah rasa atau 

kemampuan menghargai seseorang secara tepat terhadap nilai objek 

tertentu. 

h. Jenis pengetahuan  

Pada jenis pengetahuan proses kegiatan pembelajaaran yang dilaukan 

dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu objek 

pengetahuan tertentu. Tujuannya agar peserta didik dapat 

memperoleh serta menambahkan infotmasi dan pemahaman terhadap 

pengetahuan tertentu lebih rumit dan memerlukan kiat khusus untuk 

mempelajarinya. 
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B. Hasil penelitian terdahulu 

 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

Nama peneliti/tahun , Judul, 

Tempat peneliatian  

Judul 

Tempat penelitian 

Pendekatan dan 

analisis 
Hasil peneltian Persamaan Perbadaan 

1 Kamila Hanna Faadhilah, 

2020 , Pengaruh penggunaan 

media pembelajaran google 

classroom terhadap efektivitas 

pembelajaran, SMA 

Laboratoriun Percontohan UPI 

Bandung 

Kuantitatif dan 

quasi eksperimen  

 

Dilihat dari hasil penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan google classroom 

pembelajaran jarak jauh yang sedang 

dilakukan oleh XI IPS SMA 

Laboratorium Percontohan UPI 

Bandung menjadi lebih efektif. Yang 

dapat diartikan sebagai adanya 

pengaruh media pembelajaran 

google classroom terhadap 

efektivitas pembelajaran.  

Variabel X yang 

digunakan sama 

yaitu media 

pembelajaran 

google 

classroom  

Perbedaan pada 

variabel Y serta 

subjek penelitian 

peserta didik 

yang berbeda 

yaitu kelas XI 

IPS SMA 

Laboratorium 

Percontohan UPI 

Bandung  
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2 Ervina Anggraini, 2018 , 

Pengaruh Pembelajaran Blended 

Learning menggunakan aplikasi 

Google Classroom terhadap 

Pemahaman Konsep Matemaris 

pada Peserta didik kelas VIII 

SMPN 9 Bandar Lampung,  

SMPN 9 Bandar Lampung 

Kuantitatif dan 

quasi eksperimen  

 

Bahwa dengan pembelajaran 

blanded learning hasilnya lebih baik 

dari pada pembelajaran e-learning 

pada umumnya. Media 

pembelajaran yang digunakan sama 

yaitu google classroom namun di 

tinjau dari hasil perbedaan nilai rata-

rata pada pehaman konsep, 

pembelajaran dengan menggunakan 

blanded leaning lebih baik. Maka 

dapat disimplkan adanya pengaruh 

dalam model pembelajaran blanded 

learning dengan menggunakan 

aplikasi google classroom terhadap 

pemahamn konsep matematis 

peserta didik kelas VIII SMPN 9 

Bandar Lampung. 

Media 

pembelajaran 

yang diteliti 

yaitu google 

classroom 

- Variabel X : 

blanded 

learning dan 

- Variabel Y : 

pemahaman 

matematis  

- Subjek yang 

berbeda yaitu 

peserta didik 

kelas VIII 

SMPN 9 

Banda 

Lampung  
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3 Musrohul Izzati , 2019, 

Pengaruh model pembelajaran 

blanded learning berbantuan 

dengan kahoot terhadap 

motivasi dan kemandirian 

siswa, SMK Bajang NW Ajan 

Kuantitatif dan 

pre eksperimental 

desaign 

Penelitian dilakukan pada semester 

ganjil tahun ajaran 2019/2020 

dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data angket dan 

observasi, dengan kesimpulan 

kemandirian pada belajar peserta 

didik terllihat baik dan ada pengaruh 

signifikan antara motivasi belajar 

peserta didik dan kemandirian 

peserta didik. Dengan kata lain 

model pembelajaran blanded 

learning dengan bantuan Kahoot 

berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi dan kemandirian peserta 

didik kelas TKJ SMK Bajang NW 

Ajan. 

Variabel Y yang 

diteliti yaitu 

kemandirian 

peserta didik  

- Variabel X 

yang 

digunakan : 

model 

pembelajaran 

blanded 

learning 

berbantuan 

dengan 

kahoot 

- Subjek yang 

diteliti yaitu : 

peserta didik 

kelas X TJK 

SMK Bajang 

NW Ajan 

4 Rizka Faturohmi, 2020, 

Pengaruh media pembelajaran 

google classroom terhadap 

Kuantitatif dan 

quasi eksperimen  

 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 

2 Lembang menghasilkan adanya 

pengaruh signifikan sebesar 0,810  

Media 

pembelajaran 

yang diteliti 

Perbedaan pada 

variabel Y serta 

subjek penelitian 
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hasil belajar dengan minat 

belajar sebagai variabel 

moderator (Survei pada siswa 

kelas X IPS Mata pelajaran 

Ekonomi Di SMA Negeri 2 

Lembang), SMA Negeri 2 

Lembang 

antara media pembelajaran google 

classroom terhadap hasil belajar, 

minat belajar siswa mempenngaruhi 

hasil belajar siswa kelas 73,2% dam 

tidak ada pengaruh interaksi secara 

signifikan antara media 

pembelajaran google classroom 

dengan minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa  

yaitu google 

classroom 

peserta didik 

yang berbeda 

yaitu kelas X IPS 

SMA Negeri 2 

Lembang 

5 Reni Denisa, 2020, Pengaruh 

pembelajaran daring melalui 

google classroom terhadap 

hasil belajar siswa (survei pada 

siswa kelas X IPS 1 SMA 

Negeri 1 Cipeundey Tahun 

ajaran 2020/2021), SMA 

Negeri 1 Cipeundey 

Kuantitatif dan 

survei eksperimen  

 

Penelitian yang dilakukan 

menghasilkan : 1) pembelajaran 

daring melalui google classroom 

berjalan dengan sangat baik , 2) hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi pada subpokok ilmu 

termasuk kedalam kategori baik, dan 

3) terdapat pengaruh pembelajaran 

daring melalui google classroom 

terhadap hasil belajar sebesar 70,2%  

Variabel X 

(media 

pembelajaran 

Google 

classroom) 

Perbedaan pada 

variabel Y serta 

subjek penelitian 

peserta didik 

yang berbeda 

yaitu kelas X IPS 

SMA Negeri 1 

Cipendeuy 
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C. Kerangka pemikiran  

Berkembanganya teknologi informasi dan jangkauan internet, setiap orang 

dapat dengan mudah memperoleh informasi kapanpun dimanapun, yang 

membuktikan berkembanganya teknologi informasi serta jangkauan internet. Dari 

berkembangnya teknologi, dunia pendidikan kini menggunakan teknologi pada 

proses pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dibatasi oleh 

waktu dan ruang. Pemanfaatan teknologi pada kegiatan belajar mengajar bisa 

membantu peningkatkan kualitas pendidikan, hingga kemandirian belajar 

meningkat, serta bisa mengelola sistem pendidikan dengan lebih bak. Media 

pembelajaran online memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran siswa 

dan pendidik. Menurut McNulty, Dauzvardis, dan Espiritu (Dewi, 2017, hlm. 208) 

melalui media pembelajaran online bisa membantu peserta didik memecahkan 

masalah dari kegiatan pembelajaran serta memudahkan evaluasi guru, sebab lebih 

objektif, efektif dan efisien. 

Pada proses belajar mengajar biasa dilakukan secara tatap muka secara 

langsung, namun dengan menyebarnya Virus Covid-19 kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara tatap muka melainkan menjadi sistem 

belajar secara daring. Dengan dilakukannya pembelajaran daring peneliti 

menemukan masalah berupa :  1) Dengan tersebarnya virus Covid-19 sekolah harus 

menerapkan pembelajaran jarak jauh secara daring. 2) Penggunaan media 

pempelajaran google classroom dimasa pandemi yang mengeluarkan kuota internet 

tidak sedikit 3) Tingkat kemandirian peserta didik belajar saat pembelajaran daring 

karena masih awam dalam pembelajaran daring. serta kurangnya tingkat 

kemandirian saat pembelajaran daring disebabkan karena guru masih menjadi pusat 

dalam pembelajaran dikelas dan mendominasi aktivitas mengajar dikelas yang 

menyebabkan peserta didik memiliki ketergantungan dan kurang aktif saat 

pembelajaran berlangsung serta penyesuaian teknologi guru dan peserta didik yang 

membutuhkan waktu pada saat pembelajaran daring berlangsung. 

Dengan keadaan kegiatann belajar mengajar secara daring, peserta didik dan guru 

memanfaatkan teknologi informasi, dengan menggunakan media pembelajaran 

daring. Menurut Arnesi dan Hamis (2015, hlm. 88) Media pembelajaran online 
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adalah  media yang dilengkapi oleh pengontrol yang bisa dioperasikan oleh 

pengguna sehingga pengguna dapat mengontrol serta mengakses kebutuhannya. 

. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maximal, penyampaian materi 

secara daring akan membantu peserta didik mengakses materi kapanpun dan 

dimanapun. Salah satu media pembelajaran daring yang dapat digunakan yaitu 

google classroom. Soni (2018, hlm. 18) google classroom merupakan aplikasi 

khusus untuk media pembelajaran daring (online) atau dengan istilah lain kelas 

online sehingga dapat memudahkan guru dalam membuat, membagikan serta 

mengelompokan setiap tugas secara papperless.  

Dengan media pembelajaran daring google classroom diharapkan peserta 

didik akan bertanggung jawab dalam belajar, bersikap aktif, kreatif dan mampu 

mengatasi masalah belajar. Sehingga ketika peserta didik telah bertanggung jawab 

dalam belajar, bersikap aktif, kreatif dan mampu mengatasi masalah belajar, maka 

kemampuan peserta didin berkembang secara optimal juga memperoleh hasil yang 

diharapkan. Adapun indikator dalam pembelajaran dengan menggunakan media 

google classroom yaitu dalam karakteristik media pembelajaran google classroom 

(Hasbi, 2016, hllm 9) : Memanfaatkan keunggulan media komputer, menfaatkan 

jasa teknologi informasi elektronik, dengan begitu dapat memperoleh informasi 

dengan cepat dan mudah , menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari 

sendiri, materi pelajaran dapat disimpan pada komputer denan begitu maka guru 

dan peserta didik dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, memanfaatkan 

kmputer untuk proses pemberlajaran 

Kemandirian belajar Menurut Adicondro dan Purnamasari (2011, hlm 17-

27) Kemandirian belajar merupakan proses yang positif serta konstruktif di mana 

peserta didik bertujuan untuk proses belajar peserta didik sendiri serta mencoba 

memantau, mengatur , mengontrol kognisi, motivasi, serta perilaku.Semua 

kegiatan ini didorong oleh tujuan dan lingkungan utamanya.. Adapun indikator 

dalam kemandirian belajar peseta didik yaitu motivasi dan aspek kemandirian 

peserta didik. Motivasi menurut Uno (2019) mengatakan bahwa motivasi belajar 

peserta didik ditandai dengan adanya keinginan untuk sukses, adanya dorongan 

untuk kebutuhan belajar, penuh harapan dan impian untuk masa depan, adanya 
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apresiasi untuk belajar, adanya beberapa kegiatan belajar yang menarik dan 

adanya lingkungan belajar yang kondusif memungkinkan siswa untuk belajar 

dengan baik. Aspek kemandirian belajar peserta didik cukup beragam. 

Kartadinata (2011, hlm 8) mengatakan bahwa aspek kemandirian terdiri dari 1) 

Bebas bertanggung jawab, 2) Progresif dan ulet, 3) Inisiatif atau kreatif,. 4) 

Pengendalian diri. 5) Kemantapan diri 

dengan begitu peserta didik bisa dikatakan mandiri jika   mampu 

melakukan tugasnya secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain, 

kepercayaan  diri sendiri, mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab serta 

menguasai keterampilan sesuai dengan kemampuannya, hal ini akan menandakan 

apakah media pembelajaran google classroom bisa memberikan pengaruh 

terhadap kemandirian peserta didik pada proses pengajaran atau tidak serta 

penerapan pembelajaran memakai gooogle classroom bisa memberikan pengaruh 

terhadap kemandirian terhadap peserta didik atau tidak. 

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka pada penelitian ini digambarkan 

ke dalam bagan dibawah ini :   
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JHJH  

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH 

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan google 

classroom  

2. Menganalisis kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran 

google classroom  

3. Membagikan kuisioner kepada peserta didik yang berisikan pertanyaan 

sesuai dengan indikator media pembelajaran google classroom dan 

kemandirian belajar 

 

Dengan menggunakan media 

pembelajaran google classroom , 

diharapkan kemandirian belajar 

peserta didik dapat meningkat  

 

Gambar 2.6 

Kerangka Berfikir 

 

ALTERNATIF PEMECAHAN 

MASALAH  

1. Dengan karakteristik media 

pembelajaran google 

classroom yang sesuai dapat 

membantu peserta didik 

pada saat kegiatan belajar  

2. Adanya motivasi dan aspek 

kemandirian yang 

mendukung kemandirian 

belajar peserta didik  

GEJALA MASALAH 

1) Dengan tersebarnya virus Covid-19 sekolah harus menerapkan 

pembelajaran jarak jauh secara daring.  

2) Penggunaan media pempelajaran google classroom dimasa pandemi yang 

mengeluarkan kuota internet tidak sedikit  

3) Tingkat kemandirian peserta didik belajar saat pembelajaran daring karena 

masih awam dalam pembelajaran daring 

 

PERNYATAAN MASALAH 

Kurangnya tingkat kemandirian saat pembelajaran daring disebabkan karena 

guru masih menjadi pusat dalam pembelajaran dikelas dan mendominasi 

aktivitas mengajar dikelas yang menyebabkan peserta didik memiliki 

ketergantungan dan kurang aktif saat pembelajaran berlangsung serta 

penyesuaian teknologi guru dan peserta didik yang membutuhkan waktu pada 

saat pembelajaran daring berlangsung 
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Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel. Dimana variabel bebasnya adalah 

Media pembelajaran Google Classroom (X) dan variabel terikatnya adalah 

kemandirian peserta didik (Y). Hubungan antara variabel tersebut adalah :  

 

  
VARIABEL X 

(Media pembelajaran google classroom) 

Indikator : 

- Karakkteristik google classroom 

(Hasbi, 2016, hlm 9) 

1. Memanfaatkan keunggulan 

media komputer  

2. Menfaatkan jasa teknologi 

informasi elektronik, dengan 

begitu dapat memperoleh 

informasi dengan cepat dan 

mudah  

3. Menggunakan materi 

pembelajaran untuk dipelajari 

secara mandiri  

4. Materi pelajaran dapat disimpan 

di komputer sehingga dapat 

diakses oleh guru dan peserta 

didik kapan saja dan dimana saja  

5. Memanfaatkan kmputer untuk 

proses pemberlajaran 

 

 

VARIABEL Y 

(Kemandirian belajar) 

Indikator :  

- Motivasi (Uno, 2019) 

1. Adanya  keinginan untuk sukses,  

2. Adanya dorongan untuk 

kebutuhan belajar,  

3. Penuh harapan dan impian untuk 

masa depan,  

4. Adanya apresiasi untuk belajar,  

5. Adanya beberapa kegiatan 

belajar yang menarik dan  

6. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif memungkinkan siswa 

untuk belajar dengan baik 

 

- Aspek kemandirian Kartadinata 

(2011, hlm 8) 

1. Bebas bertanggung jawab 

2. Progesif dan ulet  

3. Inisiatif dan kreatif  

4. Pengendalian diri  

5. Kemandirian diri  

Gambar 2.7 

Paradigma Kerangka Pemikiran 

 



 

37 
 

Keterangan : 

Variabel X = Media pembelajaran Google Classroom 

Variabel Y = Kemandirian peserta didik  

D. Asumsi dan hipotesis 

1. Asumsi  

Asumsi merupakan dasar pada hal yang dipercaya kebenarannya dari peneliti 

dan sudah disusun serta dirumuskan dengan jelas. Dengan begitu, maka asumsi 

dasar yang penelitian ini yakni : 

a. Guru beserta peserta didik senantiasa dapat menggunakan media 

pembelajaran berbasis web secara daring yaitu google classroom dalam 

kondisi belajar PJJ (pembelajaran jarak jauh) melalui gawai maupun 

komputer 

b. Media pembelajaran  google classroom dapat mempengaruhi kemandirian 

belajar peserta didik. Sebab penggunaan media pembelajaran google 

classroom dapat menolong peserta didik pada pemehaman materi dan 

mendapatkan motivasi belajar yang dimana hal tersebut akan 

mengoptimalkan kemandirian belajar peserta didik. 

2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis bisa disebut sebagai perkiraan maupun jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang akan diteliti tentunya dengan menggunakan data dalam 

mengkaji kebenaran tersebut. (Sugiyono, 2019, hlm 99).  

Hipotesis pada penelitian yang akan dilakukan yakni :  

a. Ho = tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media 

pembelajaran daring google classroom terhadap kemandirian belajar 

peserta didik  

b. Ha = terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran 

daring google classroom terhadap kemandirian belajar peserta didik  


