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ABSTRAK  

Nama   : Jasriani Lakodi  

NIM   : 16.2.3.062 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam   

Judul   : Penggunaan Media Pembelajaran Google Classroom Pada Mata    

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Materi 

Mempertahankan Kejujuran Sebagai Cermin Kepribadian Di 

SMA Negeri I Belang.  

 

Skripsi ini membahas tentang penggunaan media pembelajaran google classroom 

pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi mempertahankan kejujuran 

sebagai cermin kepribadian dengan masalah: Bagaimana penggunaan Media 

Pembelajaran Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

XI IPS pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Belang. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), tindakan penelitian 

menggunakan II siklu, setiap siklus 2 kali pertemua. Pada setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 

XI IPS 3. Objek penelitian yaitu Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan media aplikasi google classroom. Data diperoleh dari lembar observasi 

dan tes tertulis. 

Hasil penelitian pada setiap siklus dengan menggunakan media google classroom 

telah mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan nilai rata-rata yang didapat pada 

pra siklus 52,37, siklus I 70,19 dan pada siklus II 83,73. Dengan nilai rata-rata diatas 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran google classroom dalam 

meningkatkan hasil belajar dapat dikatakan berhasil. 

Kata kunci: PAI , Google Classroom, Penelitian Tindakan Kelas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan berasal dari kata didik, artinya bina, mendapat awalan pen- akhiran – 

an, yang maknanya sifat dari perbuatan membina atau melatih, atau mengajar dan 

mendidik itu sendiri, dengan demikian, pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, 

pengajaran, dan semua hal yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keterampilannya. Pendidikan adalah proses pembinaan 

manusia secara jasmaniah dan rohaniah, artinya setiap upaya dan usaha untuk 

meningkatkan kecerdasan anak didik berkaitkan dengan peningkatan kecerdasan 

intelegensi, emosi dan kecerdasan spiritualitasnya.1  

Pendidikan pada hakekatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, 

serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga 

timbul tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada anak sehingga timbul 

interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan 

dan berlangsung terus-menerus.2  

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  

Nasional (Sisdiknas) yang dimaksud dengan Pendidikan adalah :   

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan profesi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3 

 

                                                           
1 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) h.53-54  
2Abu Ahmadi Dan Nur Uhbiyati,Ilmu Pendidikan,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007) h.70  
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 1 Ayat1)Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Bidang Dikbud KBRI Tokyo) h.1 
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Selain dijelaskan dalam Undang-undang, pendidikan juga dibahas dalam 

Alquran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Alaq tentang media pembelajaran. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Alaq/96:1-5 

َن ِمۡن َعلٍَق   ١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذي َخلََق  نَسَٰ َن َما لَۡم يَۡعلَۡم  ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم   ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم   ٢َخلََق ٱۡۡلِ نَسَٰ َعلََّم ٱۡۡلِ

٥  

Terjemahannya: 

Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan; dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah; Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah; 

Yang mengajarkan manusia dalam perantara Qalam; Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.4  

 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung 

jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Guru adalah orang yang paling 

berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing 

di zaman pesatnya perkembangan teknologi. Guru dalam setiap pembelajaran harus 

selalu menggunakan pendekatan, strategi dan metode dalam pembelajaran yang dapat 

memudahkan siswa memahami materi yang diajarkannya, Salah satu upaya untuk 

menigkatkan keaktivan siswa dalam proses pembelajaran adalah menggunakan media 

dalam proses pembelajaran. Metode mengajar tradisional yang menekankan pada guru 

bercerita dan siswa  mendengarkan harus lebih banyak dihindari agar keaktifan siswa  

meningkat.  

Secara umum media bisa dipahami sebagai perantara dari suatu informasi yang 

berasal dari sumber informasi kepada penerima.Informasi tersebut bisa berupa apapun 

baik yang bermuatan pendidikan, politik, teknologi maupun informasi atau yang biasa 

disebut dengan berita.Media yang digunakan juga sangat beragam bergantung pada jenis 

informasi yang akan disampaikan baik berupa fisik, maupun digital. Secara lengkap 

dijelaskan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

                                                           
4 Kementrian Agama RI, Alquran Dan Terjemahan, (Jakarta: Walin Oasis Zterrace Recident, 2010) h.597  



3 

 

 
 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong  terjadinya proses pembelajaran pada 

diri siswa.5  

Secara histori, penggunaan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

sudah melewati perjalanan cukup panjang. Sejak ditemukannya radio pada tahun 

1930an, muncul gerakan audiovisual education yang menekankan pentingnya 

penggunaan audiovisual dalam pembelajaran. Dari saat itu, mulai dikenal audiovisual 

aids (AVA) yaitu alat peraga atau media yang menyajikan materi dalam bentuk visual 

dan audiovisual untuk memperjelas apa yang disampaikan guru kepada peserta didik. 

jadi peranan AVA disini untuk membantu guru menyampaikan pelajaran kepada peserta 

didik agar pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, karena itu juga disebut 

teaching aids (alat bantu guru untuk mengajar). Alat bantu guru dalam konsepsi 

pengajaran visual adalah setiap gambar, model, benda atau alat yang dapat memberikan 

pengalaman visual yang nyata kepada peserta didik. Media merupakan komponen 

sangat penting dalam suatu proses komunikasi, pesan yang disalurkan melalui suatu 

media oleh sumber/pengirim pesan akan dapat dikomunikasikan kepada sasaran 

penrima atau receiver apabila terdapat daerah lingkup pengalaman (area of experience) 

yang sama antara sumber pesan (source) dan penerima pesan (receiver). The association 

for educational communication and technology (AECT) menyatakan bahwa media 

adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi.6  

                                                           
5Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Nomatif Dan 

Pengembangannya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h.2 

6Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press 

Jakarta,2011) h.2-5  
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Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan pembelajaran dan bahkan 

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa7.  

Penggunaan istilah pembelajaran sebagai pengganti istilah lama proses belajar 

mengajar (PBM) tidak hanya sekedar mengubah istilah melainkan merubah peran guru 

dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya mengajarkan melainkan membelajarkan 

peserta didik agar mau belajar. Tugas guru dalam proses pembelajaran disamping 

menyampaikan informasi, ia juga bertugas mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, 

menyeleksi materi ajar, mengsuvervisi kegiatan belajar, menstimulasi kegiatan belajar 

peserta didik, memberikan bimbingan belajar, mengembangkan dan menggunakan 

strategi dan metode.  

Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah proses interaktif yang berlangsung 

antara guru dan siswa atau juga antara kelompok siswa dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap serta memantapkan apa yang 

dipelajarinya itu, atau dengan kata lain, pembelajaran adalah aktifitas yang terdiri dari 

dua prosesyaitu belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar rmerupakan dua konsep 

yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.8 

Berdasarkan pengertian yang sudah dikemukakann sebelumnya, media 

pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar disengaja, bertujuan, dan terkendali. Secara 

sederhana media pembelajaran atau media for learning menitikberatkan, pada 

pembelajaran menggunakan media dan instrument/alat yang digunakan sebagai media 

penyampaian materi ajar, sedangkan media education lebih kepada belajar dan 

pembelajaran tentang media sebagai objek/materi ajar.  

                                                           
7Arif S.Sadiman, Dkk, Media Pendidikan: Pengertian Pengembangan Dan Pemanfaatannya (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010) h.190  
8Nur Hadi, Pelaksanaan Pembelajaran PAI Berbasis ICT Di SMP Negeri 2 Semarang, (Artikel Pdf  2009, 

Di Akses Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 19.31 WITA) h.6  



5 

 

 
 

Istilah media pembelajaran dalam berbagai litelatur sering kali diartikan dengan 

media for learning dan dikaitkan dengan media education.Namun secara konsep 

keduanya memiliki perbedaan mendasar. Guru dan calon guru hendaknya memahami 

hubungan media dan pembelajaran. Ketika seorang pengajar memahami hubungan 

antara proses kognitif dan media seperti apa yang sesuai dengan karakteristik 

lingkungan tertentu, maka secara tidak langsung dapat menentukan media apa yang 

harus kita buat dan gunakan dalam pembelajaran, tentunya didasari oleh teori media 

terkait dengan proses kognitif dan sosial sehingga terbentuknya pengetahuan siswa yang 

baik.9  

Oleh karena itu, pendidik dapat memanfaatkan teknologi dan informasi 

khususnya hardware dan software untuk membantu meningkatkan kemauan peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Membuat media pembelajaran merupakan kunci 

pokok tercapainya tujuan pembelajaran.Di era masa kini seorang pendidik harus mampu 

membuat media pembelajaran berbasis IT.10  

Google Classroom adalah aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran 

Online atau istilahnya adalah kelas online sehingga dapat memudahkan guru dalam 

membuat, membagikan serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas 

lagi. Penggunaan Google Classroom akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif 

terlebih lagi guru dan siswa bisa setiap saat bertatap muka melalui kelas Google 

Classroom. Dan banyak juga siswa nantinya dapat belajar, menyimak, membaca, 

mengirim tugas, dari jarak jauh.11 

Google Clasroom adalah aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran 

online atau istilahnya adalah kelas online sehingga dapat memudahkan guru dalam 

                                                           
9Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Nomatif Dan 

Pengembangannya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h.4-5  
10Desy Ariyanti, Be A Smart Teacher With Smartphone (Bukan Sekedar Selfie), (Jawa Timur, Uwais 

Inspirasi Indonesia,2019) h.75  
11Andri Hardiyana. Implementasi Gogle Classroom Sebagai Alternatif Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Di Sekolah. Karya Tulis Ilmiah, SMA Negeri 1 Losari. Cirebon:2015 
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membuat, membagikan serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas 

lagi. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah dampak 

pandemi Covid-19 yang kini mulai merambah ke dunia pendidikan, sehingga 

pemerintah berupaya untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Selain itu 

pemerintah juga membatasi aktivitas manuasi diluar rumah upaya membatasi antar 

banyak orang hal itu bertujuan untuk pemutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan 

adanya kebijakan tersebut sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh 

atau pembelajaran daring. 

Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan 

dalam masa darurat penyebaran covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020. 

Seperti yang telah dijalankan saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring atau dari 

rumah untuk seluruh siswa hingga mahasiswa karena adanya pembatasan sosial sebagai 

upaya untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil angka penyebaran virus corona. 

Sering mengakibatkan proses pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi 

pembelajaran secara daring. Dengan adanya pembelajaran online guru-guru dan siswa 

harus bisa memanfaatkan teknologi untuk melangsungkan dalam kegiatan pembelajaran 

setiap harinya. 

Dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini tidak lepas dari Teknologi 

Informasi (TI) yang juga semakin berkembang. Teknologi informai dan komunikasi 

merupakan teknologi yang digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi antar 

individu. Selain itu dengan adanya pendemi Covid-19 yang sedang berlangsung, 

pelaksanaan proses pembelajaran membutuhkan pembelajaran daring. Guru yakni 

dituntut untuk menguasai teknologi supaya proses pembelajaran daring masa pendemi 

covid-19. 
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Aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran online antara lain 

melalui berbagai ruang diskusi seperti google classroom, whatsaap, kelas 

cerdas,zennius, quipper dan microsoft. Selama pandemi Covid-19 pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dirumah atau online menjadi solusi terbaik. Salah satu media 

pembelajaran daring yang saat ini sedang berkembang dan mulai digunakan adalah 

Google Clasroom yaitu aplikasi khusus yang digunakan untuk pembelajaran daring 

yang dapat dilakukan dari jarak jauh sehingga memudahkan guru untuk membuat, 

mengelompokkan dan membagikan tugas selain itu guru dan siswa bisa setiap saat 

melakukan kegiatan pembelajaran melalui ruang kelas Google Classroom dan siswa 

nantinya juga dapat belajar, menyimak, membaca dan mengirim tugas dari jarak jauh. 

Dalam penggunaan aplikasi Google Classroom berisi layanan dan layanan 

lainnya, salah satunya dalam penggunaan Google Classroom dapat mengirimkan tugas 

berbentuk dokumen, photo, dan video pembelajaran kepada siswa yang berkaitan 

dengan tema berapa yang dikerjakan. Melakukan setiap penilaian dari tugas apa yang 

telah diberikan oleh guru, interaksi yang lancar antara guru dan siswa didalam kolom 

komentar, siswa-siswa juga bisa melakukan absen setiap pembelajaran dimulai, dan 

siswa mengirimkan tugas yang telah selesai dilaksanakan dan itupun nanti tersimpan di 

Google Driver dan tersusun rapi. Hal ini dapat dijadikan sebagai media pembantu 

pembelajaran Daring, karena Google Clasroom memiliki berbagai kelebihan dalam 

menciptakan pembelajaran yang mudah untuk digunakan dan untuk pengiriman 

tugasnya menjadi sistematis.  

Adapun berdasarkan penelitian oleh Shampa Iftakhar topikmya Google 

Clasroom: What works and How? Menyertakan Google kelas membantu memantau 

pembelajaran siswa. Di Google Classsroom, pengajar dapat melihat semua aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran. Interakasi antara guru dan siswa, dan interaksi antara 

siswa dan guru terekam dengan baik. Pelaksanaan penggunaan Google Classroom 

dalam proses pembelajaran daring di berbagai Sekolah Dasar, diperlukan kajian yang 



8 

 

 
 

lebih mendalam tentang penggunaan Google Classsroom sebagai media pembelajaran. 

Salah satu implementasi penggunaan Google Classroom adalah SMA Negeri I Belang. 

Di SMA Negeri I Belang merupakan suatu lembaga pendidikan yang telah 

menggunakan Aplikasi Google Classroom saat pembelajaran daring pada masa pandemi 

Covid-19 ini, kegiatan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 menggunakan 

media e-learning di sekolah tersebut menggunakan aplikasi Google Classroom. Dalam 

proses pembelajaran siswa diberi penugasan oleh guru dan mengirimkan hasil tugasnya 

ke aplikasi Google Classroom, terlihat bahwa guru mengirimkan tugas-tugas tema, 

mengirim video pembelajaran sebagai media pembelajaran kepada siswa sehingga siswa 

langsung dapat memahami materi yang diberikan guru dan megirimkan hasil tugasnya 

ke Google Classroom. Google Classroom menjadi salah satu alternatif untuk 

membagikan materi dan soal-soal tanpa memakai cetak dan seluruh staf dewan guru di 

sekolah SMA Negeri I Belang belajar menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai 

bahan ajar 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penggunaan media pembelajaran Google Classroom untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri I Belang.” 

Rumusan Masalah dan Batasan Masalah  

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah uraian diatas, maka dapat 

dikemukakan pokok permasalahannya sebagai berikut: 

Bagaimana penggunaan Media Pembelajaran Google Classroom untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI IPS pada mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Belang ? 

2. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah peneliti agar menjadi lebih jelas dan tepat 

sasaran maka penulis mengambil pokok bahasan yang akan dibahas pada 



9 

 

 
 

penelitian ini yaitu tentang penggunaan Media Pembelajaran Google 

Classroom untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI IPS pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri I Belang materi 

mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran 

google classroom dapat Meningkatkan hasil Belajar peserta didik pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI IPS di SMA Negeri I Belang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat menguasai materi yang di pelajari dan 

menghindarkan Peserta didik dari kejenuhan dalam belajar khususnya 

pelajaran pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi Guru 

Membantu guru dalam upaya mencapai hasil belajar yang optimal dan 

membantu guru dalam menciptakan kondisi kelas yang baik dan aktif 

c. Bagi Peneliti 

dapat memberikan umpan balik bagi usaha meningkatkan kualitas 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta dapat memberikan motivasi 

untuk lebih teliti dalam menggunakan Media Pembelajaran yang lain 

untuk diterapkan di sekolah.  

C. Pengertian Judul 

Penelitian ini berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran Google Classroom 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dengan Materi Mempertahankan Kejujuran Sebagai 

Cermin Kepribadian Di SMA Negeri I Belang”. Untuk Menghindari terjadinya 

penafsiran yang keliru dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti akan 

menguraikan definisi dari judul ini. 



10 

 

 
 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian 

informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori 

pembelajaran,dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam 

menyalurkan pesan,merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, 

bertujuan dan terkendali.12 

2. Google Classroom  

Google Classroom adalah aplikasi yang dikhususkan untuk media 

pembelajaran Online atau istilahnya adalah kelas online sehingga dapat 

memudahkan guru dalam membuat, membagikan serta mengelompokkan 

setiap tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Penggunaan Google Classroom 

akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif terlebih lagi guru dan 

siswa bisa setiap saat bertatap muka melalui kelas Google Classroom. Dan 

banyak juga siswa nantinya dapat belajar, menyimak, membaca, mengirim 

tugas, dari jarak jauh.13 

3. Meningkatkan 

Meningkatkan berasal dari kata tingkat mendapat awalan me dan akhiran 

an menjadi meningkatkan yaitu menaikkan.  

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perolehan atau taraf kemampuan yang telah dicapai 

siswa setelah mengikuti proses belajarmengajar dalam waktu tertentu baik 

berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan 

                                                           
12Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Nomatif Dan 

Pengembangannya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h.5  
13Andri Hardiyana. Implementasi Gogle Classroom Sebagai Alternatif Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Di Sekolah. Karya Tulis Ilmiah, SMA Negeri 1 Losari. Cirebon:2015 
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kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian akan diwujudkan dalam 

angka atau pernyataan.14  

5. Peserta  didik 

Peserta didik adalah ucapan yang bersifat umum untuk seorang yang 

sedang belajar/menuntut ilmu.Peserta didik adalah sedang tumbuh dan 

berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial dan religius dalam 

mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.15 Dari pengertian judul 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran 

Google Classroom dalam pembelajaran dinilai baik dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik utamanya pada mata pelajaran pendidikan Islam. 

                                                           
14Syafarudin, Supiono, Bahanuddin, Guru,Mari Kita Menulis Penelitian Tindakan Kelas PTK, 

(Yogyakarta:2019) h.80  
15 Ahmad Izzan, Saehudin, Hadis Pendidikan, (Bandung:Humaniora,2016) h.123  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Media Pembelajaran Google Classroom 

1. Pengertian Media 

Secara umum, media biasa dipahami sebagai perantara dari suatu informasi yang 

berasal dari sumber informasi untuk diterima oleh penerima.Informasi tersebut dapat 

berupa apapun, baik yang bermuatan pendidikan, politik, teknologi maupun 

informasi atau yang biasa disebut dengan berita. Media yang digunakan juga sangat 

beragam bergantung pada jenis informasi yang akan disampaikan baik berupa fisik 

maupun digital.Secara lengkap dijelaskan bahwa media merupakan segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, 

membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa.16  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiyah memiliki arti peantara atau pengantar.18 Digunakan 

oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan dalam mencapai 

efek tertentu. Sejalan dengan itu, Ibrahim, dkk di dalam bukunya Usep Kustiawan  

menyatakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu.17  

Media pada dasarnya adalah “bahasanya guru”. Artinya dalam proses 

penyampaian pesan pembelajaran, guru harus pandai memilih “bahasa apa” yang 

paling muda dimengerti dan dipahami siswanya.18 

                                                           
16Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Nomatif Dan Pengembangannya 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).H.2-3 18M. Ramli, “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al -Qur’an Dan 

Al-Hadis”, Juranal Intihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan: 13, No. 23 (2015): h.132  
17Usep Kustiawan, Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini, (Malang: Gunung  

Samudra,2016),h.6  
18Indah, Komsiyah, Belajar Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012),h.74.  
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Media merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu proses 

komunikasi. Komunikasi melibatkan paling kurang tiga komponen utama yakni 

pengirim atau sumber pesan (source), Perantara (media) dan penerima (receiver).19  

Media pembelajaran selaluh terdiri dari dua unsur penting, yaitu unsur peralatan 

atau perangkat keras (Hardware) dan unsur yang dibawanya (message/softwere). 

Media pembelajaran memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan, namun yang 

terpenting bukanlah peralatan itu, tapi pesan atau informasi yang dibawakan oleh 

media tersebut. Perangkat lunak (softwere) adalah informasi atau bahan ajar itu 

sendiri yang akan disampaikan kepada siswa, sedangkan perangkat keras (hardware) 

adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan 

ajar tersebut.20  

Agar dapat diolah, dimanipulasi dan disimpan olehkomputer, maka komponen 

multimedia seperti gambar,suara, dan video tersebut haruslah dalam format 

digital.Bila komponen itu bersumber dari alam yang bersifatanalog, maka harus 

diubah menjadi digital dimana prosesini disebut dengan digitalisasi. File-file 

multimedia lazimnyaberukuran besar, sehingga untuk mengolahnya 

diperlukanperangkat komputer dengan spesifikasi yang tinggi. 

Untukmendistribusikan file multimedia ke pengguna bisadigunakan CD, DVD, dan 

Internet. Sejak awal ketikamendesain kita harus tahu akan didistribusikan 

melaluiapa aplikasi multimedia kita nanti, apakah melaluiCD/DVD, Internet atau 

bahkan HP.21 

Adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Usep Kustiawan, media pembelajaran diartikan sebagai alat 

komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa 

                                                           
19 Rayandra Asyhar, Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran (Jakarta: Gaung Persada (GP)  

Press Jakarta,2011)h. 5  
20 Cepy Riana, Media Pembelajaran, (Jakarta, Direktorat Kementrian Agma RI, 2012). h.10-11  
21 Herman Dwo Surjomo, Multimedia Pembelajaran Interaktif, ( Yogyakarta, UNY Press, 2017)  

h.4  
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informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid sehingga murid menjadi 

lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.22  

b. Menurut Arya Oka, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali.23 

c. Menurut Nizwardi dan Ambiyar, media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi materi dari sumber pembelajaran ke peserta didik.24 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran, dengan adanya 

media maka proses pembelajaran dapat lebih menarik, efektif dan efisien. Dan juga 

dapat membantu peserta didik lebih mudah dalam memahami materi.  

Association of education and communication technology (AECT) memberi 

batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan 

pengajaran maka teknologi mempunyai pengertian sebagai berikut: Perluasan 

konsep tentang media, dimana technology  buka sekedar benda,alat,bahan atau 

perkakas, tetapi tersimpul pula sikap,perbuatan, dan penerapan ilmu.25 

2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. 

                                                           
22 Usep Kustiawan, Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini, (Malang: Gunung Samudera, 

2016), h.6  
23 Gede Putu Arya Oka, Media Dan Multimedia Pembelajaran¸ (Yogyakarta: Deepublish, 2017),  

h. 6   
24 Nizwardi Jalinus Dan Ambyar, Media Dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,2016), h.6 
25 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo,2003)H.3-5 
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Pembelajaran juga dilakukan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan 

kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar.26 

Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga 

situasi tersebut merupakan peristiwa belajar (event of learning) yaitu usaha untuk 

terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi 

karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkunganya. Terjadinya perubahan 

tingkah laku tergantung pada dua  faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari 

luar. Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa.Termasuk faktor jasmani/aspek fisiologis seperti tonus 

(tegangan otot), kebugaran tubuh siswa, faktor rohaniah/faktor psikologis seperti 

motivasi, tingkat kecerdasan, bakat dan sikap siswa.Faktor dari luar yang 

mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan sosial dan non sosial, 

termasuk faktor sosial seperti guru dan teman-teman sekolah, faktor non sosial 

seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca dan 

waktu belajar yang digunakan.Dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas 

mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik, antara aktivitas mengajar guru dan 

aktivitas belajar peserta didik inilah yang sering disebut interaksi 

pembelajaran.Adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.27 

3. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar disengaja, 

bertujuan, dan terkendali. Secara sederhana media pembelajaran atau media for 

learning menitikberatkan pada pembelajaran menggunakan media, dan 

                                                           
26 Muhammad Darwis Dasopang, “ Belajar dan Pembelajaran, Vol.03 No. 2 (Desember 2017, h. 337. 

http://Www.Jurnal.Iain-Padangsidimpuan.Ac.Id/Index.Php/F (11 Juli 2019) 
27 Sunhaji, Konsep manajemen Kelas Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran, Jurnal Kependidikan, Vol. II 

No. 2 November 2014 (Diakses 17 Desember 2019, 08:42)h. 32-34s 

http://www.jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/Index.Php/F%20(11
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instrument/alat yang digunakan sebagai media penyampaian materi ajar, sedangkan 

media education lebih kepada belajar dan pembelajaran tentang media sebagai 

objek/materi ajar.28 

Implementasi pemilihan media berdasarkan langkah-langkah seperti yang telah 

diuraikan sebagaimana di atas merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh 

guru.Realitas empirik menunjukan bahwa masih banyak guru yang mengajar dengan 

mengandalkan pada dirinya sebagai satu-satunya media atau sumber belajar, selain 

itu di beberapa daerah remot area (daerah terpencil dan tertinggal) bisa kita lihat 

bahwa penggunaan media hanya mengandalkan papan tulis black board sebagai 

media pembelajaran satu-satunya.  

Hal tersebut tidak akan terjadi apabila guru memiliki kemampuan mengenai 

langkah-langkah pemilihan media berdasarkan kriteria atau ketentuan yang telah 

disebutkan, juga adanya perhatian pimpinan terkait sehubungan dengan pentingnya 

peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, lebih khusus efektifitas pembelajaran 

melalui penggunaan media. Karena dengan memperhatikan kriteria di atas, maka 

tidak ada satu media pun, atau belum tentu media yang tersedia tersebut cocok 

untuk semua bahan pembelajaran, atau pun sesuai dengan sasaran tujuan yang akan 

dicapai. Lebih lanjut apabila guru tidak melakukan langkah-langkah perencanaan 

dan pemilihan media menunjukan pada sebuah indikasi. 

Media Pembelajaran (kajian terhadap langkah-langkah pemilihan media dan 

implementasinya kurang inovasi dan pengembangan media pembelajaran yang akan 

digunakan. Sehingga guru terfokus pada satu media saja. Apabila dikaitkan dengan 

kenyataan dimana pertumbuhan dan perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi yang cepat kenyataan di atas bertolak belakang sebagaimana 

dikemukakan oleh Rosenber: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam 

                                                           
28Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Nomatif Dan 

Pengembangannya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). h. 4  
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proses pembelajaran. dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran 

dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. Dari pelatihan ke penampilan. 

b. Dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja 

c. Dari kertas ke “Online” atau saluran 

d. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja 

e. Dari waktu siklus ke waktu nyata. 

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan 

mediamedia komunikasi seperti Telepon, Komputer, Internet, E-mail, dan 

sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan 

tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru 

dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa.  

Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas 

dari berbagai sumber melalui cyber space atau ruang maya dengan menggunakan 

komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang 

disebut “cyber teaching” atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan internet.  

Di sisi lain kurangnya guru dalam mengimplementasikan langkah-langkah 

pemilihan media dapat dilihat dari beberapa kenyataan lain yang dilakukan oleh 

guru, juga seorang instruktur dalam pelatihan yang saya ikuti terkadang melakukan 

kesalah pemaduan warna dalam membuat presentasi, penggunaan jenis dan besar 

huruf yang tidak sesuai, keterpaduan dengan karakteristik siswa, begitu juga dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapainya, dan masih banyak yang lainnya yang 

mengindikasikan kurangnya pemahaman guru dalam mengimplementasikan 

langkahlangkah pemilihan media seperti yang telah dikemukakan di atas. 

Konsekuensi yang harus diperhatikan adalah bahwa sikap statis (tidak kreatif) 

dan cara-cara yang konvensional semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, 

terutama guru, hendaknya dihilangkan. Guru harus aktif mencari dan 

mengembangkan sistem pendidikan yang terbuka bagi inovasi teknologi media 
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pengajaran. Dalam hal ini, penanaman sikap inovatif pada guru sangat penting 

dilakukan. Kualitas pesan dan kualitas visual yang kurang dan juga keterbatasan 

media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan membosankan 

siswa, dengan demikian siswa akan kehilangan motivasinya untuk belajar. Kita ambil 

sebuah contoh; seorang guru mengajar matapelajaran Pendidikan Agama Islam, 

materi pertama tentang sholat.  

Guru dengan menggunakan media papan tulis, menulis materi pelajaran 

kemudian disampaikan kepada siswa melalui metode ceramah, hari berikutnya 

materi tentang jenazah guru melakukan hal yang sama dan seterusnya. Keterbatasan 

media seperti itu jelas akan membuat siswa jenuh dan kurang bergairah dalam 

belajar, juga menunjukan pada oreintasi pembelajaran yang terpusat pada guru.  

Maka dalam hal ini bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah 

pemilihan media dalam pembelajaran merupakan suatu keharusan, agar hal itu 

terwujud, maka ada tiga faktor yang perlu diantisipasi yaitu: pertama kemampuan 

guru, kedua sikap inovatif guru dan ketiga ketersediaan sarana dan prasarana.29 

4. Macam-macam Media Pembelajaran 

a. Media Visual 

Media Visual adalah media yang dapat dilihat, media ini mengandalkan 

media penglihatan. Contoh media foto, gambar, komik, gambar temple, 

poster, majalah. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang bisa didengar. Media ini menggunakan 

indra pendengar sebagai salurannya. Contoh Suara, music dan lagu. 

c. Media Audio-Visual 

Media berbasis audio-visual adalah media yang biasa dilihat dan 

didengar dengan waktu yang bersamaan. Media ini menggerakkan indra 

                                                           
29Nunu Mahnun, MEDIA DAN PEMBELAJARAN (Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media 

Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran), Jurnal Pemikiran Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni 2012. Diakses 18 

Desember 2019: 08-57)h. 31-31 
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pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya media drama, 

film televisi dan pementasan. 

d. Media Multimedia 

Media multimedia adalah semua jenis media yang terangkum menjadi 

satu. Contohnya internet, belajar menggunakan internet asrtinya 

mengaplikasikan semua media yang ada, termauk pembelajaran jarak jauh.30 

5. Peran dan fungsi media pembelajaran 

a. Peran Media Pembelajaran 

Pentingnya peran media dalam pembelajaran mengahruskan para 

pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan berbagai 

sumber belajar dan media. Media merupakan alat bantu untuk mengajar, 

termasuk salah-satu komponen lingkungan belajar yang dirancang oleh 

pengajar.  

Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses 

pembelajaran, Pemanfaatan media pembelajaran merupakan upaya kreatif 

dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang dapat membelajarkan 

peserta didik.sehingga pada akhirnya dihasilkan lulusan yang berkualitas. 

Pemanfaatan media pembelajaran yang optimal  perlu didasarkan pada 

kebermaknaan dan nilai tambah yang dapat diberikan kepada peserta didik 

melalui suatu pengalaman belajar yang menggunakan media pembelajaran. 

b. Fungsi Media Pembelajaran  

Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi kondisi, dan lingkungan yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Fungsi media pembalajaran terdiri dari fungsi: 

1. Fungsi Sematik 

Media pembelajaran memiliki fungsi sematik, artinya media pembelajaran 

berfungsi mengokretkan ide dan memberikan kejelasan agar pengetahuan dan 

                                                           
30Satrianawati, Media Dan Sumber Belajar, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 10 
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pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dipahami.Contohnya, dalam 

mengajar materi simbol unsur kimia, guru dapat menggunakan media gambar, kartu 

unsur, diagram, foto, video dan sebagainya dari pada sekedar menjelaskan nama-

nama unsur kimia tersebut secara verbal segingga meminimalisasi kesalahan konsep 

pada siswa.  

2. Fungsi manipulatif 

Media memiliki fungsi manipulatif, artinya media berfungsi memanipulasi 

benda dan peristiwa sesuai kondisi, situasi, tujuan dan sasarannya. Manipulatif dapat 

diartikan sebagai cara yang dapat dilakukan untuk menggambarkan suatu benda 

yang tidak dapat terjangkau atau dihadirkan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Misalnya, dalam pembelajaran geografi, guru dapat menjelaskan 

tentang tata surya menggunakan model susunan planet atau video. 

3. Fungsi Fiksatif 

Fungsi fiksatif adalah fungsi media dalam menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali objek atau kejadian yang sudah lama terjadi.Misalnya, dalam 

pembelajaran sejarah, media video memiliki fungsi fiksatif dalam menampilkan 

kembali video pidato proklamasi Republik Indonesia kepada siswa.Dengan media 

pembelajaran siswa dapat mengetahui kejadian yang tidak terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung.  

4. Fungsi Distributif 

Fungsi distributif media, yaitu terkait dengan kemampuan media mengatasi 

keterbatasan indrawi manusia. Misalnya, dalam pembelajaran diperguruan tinggi 

yang di selenggarakan di aula atau ruangan dengan kapasitas besar, penggunaan 

media untuk presentasi seperti powerpoint yang diproyeksikan proyektor dapat 

memudahkan seluruh siswa menyimak materi dan tidak hanya terfokus pada 

komunikasi verbal. 
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5. Fungsi Sosial Kultural 

Media pembelajaran memiliki fungsi sosialkultural, yaitu untuk 

mengakomodasikan perbedaan sosialkultural yang ada diantara peserta didik. 

Misalnya, pada mata pelajaran IPS, guru dapat menjelaskan menganai suku bangsa 

melalui media video seingga lebih dapat mencangkup banyak materi, siswa 

mengetahui lebih banyak dalam waktu singkat dibandingkan dengan penjelasan 

verbal. Disini fungsi media juga dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dan 

keharmonisan terkait sosialkultural. 

6. Fungsi Psikologis 

Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dari segi psikologis yaitu 

fungsi : 

a. Fungsi Atensi 

Fungsi media pembelajaran dalam menarik perhatian peserta didik. 

b. Fungsi Afektif 

Fungsi media pembelajaran dalam mengunggah, perasaan, emosi, 

penerimaan dan penolakan peserta didik terhadap pembelajaran. 

c. Fungsi Kognitif 

Fungsi media pembelajaran dalam memberikan pengetahuan dan 

pemahaman baru. 

d. Fungsi Psikomotorik 

Fungsi media dalam membantu peserta didik menguasai peserta 

keterampilan atau kecakapan motoric, seperti fasilitas labolaturium, atau 

video senam sebagai pengganti instruktur dalam pelajaran olahraga. 

e. Fungsi Imajinasi 

Fungsi media pembelajaran dalam membangun daya imajinasi peserta didik, 

misalnya film animasi dan media interaktif untuk anak usia dini, dengan 

media tersebut dapat terbayangkan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh 
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dalam cerita dongeng yang mengandung muatan positif imajinasi yang 

diarahkan dengan media pembelajaran baik dapat melahirkan karya-karya 

kreatif dan inovatif. 

f. Fungsi Motivasi 

Fungsi media pembelajaran dalam membangkit motivasi belajar peserta 

didik. Media pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih menarik, 

menghilangkan rasa tertekan dan kebosanan dapat memotivasi siswa untuk 

lebih giat dalam belajar.31 

B. Google Clasroom Sebagai Media Pembelajaran 

1. Google Classroom 

Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan 

terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, google classroom bisa 

menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai tugas-tugas 

yang dikumpulkan. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu 

memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan 

lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena baik siswa maupun guru dapat 

mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, menilai tugas di rumah atau 

dimanapun tanpa terikat batas waktu atau jam pelajaran. 

Google Classroom sesungguhnya dirancang untuk mempermudah 

interaksi guru dan siswa dalam dunia maya. Aplikasi ini memberikan 

kesempatan kepada para guru untuk mengeksplorasi gagasan keilmuan yang 

dimilikinya kepada siswa. Guru memiliki keleluasan waktu untuk 

membagikan kajian keilmuan dan memberikan tugas kepada siswa selain itu, 

guru juga dapat membuka ruang diskusi bagi para siswa secara online. 

Namun demikian, terdapat syarat mutlak dalam mengaplikasikan google 

classroom yaitu membutuhkan akses internet yang mumpuni. 

Aplikasi Google Classroom dapat digunakan oleh siapa saja yang 

tergabung dengan kelas tersebut. Kelas tersebut adalah kelas yang di desain 

                                                           
31Nunuk Suryani, Achmad Setiawan Dan Aditin Putria, Media Pembelajaran Nomatif Dan 

Pengembangannya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). h. 9-12 
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oleh para guru yang sesuai dengan kelas sesungguhnya atau kelas nyata di 

sekolah. Terkait dengan anggota kelas dalam google classroom, Herman 

menjelaskan bahwa google classroom menggunakan kelas tersedia bagi 

siapa saja yang memiliki Google Apps For Education, serangkaian alat 

produktivitas gratis termasuk gmail, dokumen, dan drive. 

Rancangan kelas yang mengaplikasikan google classroom sesungguhnya 

ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan siswa tidak menggunakan kertas 

dalam mengumpulkan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Herman 

yang memaparkan bahwa dalam google classroom kelas dirancang untuk 

membantu guru membuat dan mengumpulkan tugas tanpa kertas, termasuk 

fitur yang menghemat waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan 

google dokumen secara otomatis bagi setiap siswa. Kelas juga dapat 

membuat folder drive untuk setiap tugas dan setiap siswa agar semuanya 

tetap teratur.32 

Menurut Abdul Barir Hakim, Google Clasroom  adalah layanan berbasis 

internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem  e-learning. 

Service ini di desain untuk membantu pengajar membuat dan membagikan 

tugas kepada pelajar secara paperless. Pengguna service ini harus 

mempunyai akun di Google. Selain itu Google Classroom hanya bisa 

digunakan oleh sekolah yang mempunyai Google Apps For Education.33 

Dengan demikian Google Classroom merupakan suatu aplikasi yang di 

sediakan oleh Google For Education untuk menciptakan ruang kelas dalam 

dunia maya. Aplikasi ini dapat membantu memudahkan guru dan siswa 

dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Pembelajaran 

dengan menggunakan rancangan kelas yang mengaplikasikan Google 

                                                           
32Nirfayanti. Pengaruh Media Pembelajaran Google Clasoom Dalam Pembelajaran Analisis Real 

Terhadap Motivasi Belajar Mahasiwa, Proximal:Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika. Vol.2 

No 1, Februari 2019. h. 51-59 
33Abdul Barir hakim,  Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom Dan Edmodo, Jurnal 

1-Statement Vol. 02 No 1, Tahun 2016, h. 2 
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Classroom sesungguhnya ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan siswa tidak 

lagi menggunakan kertas dalam mengumpul tugasnya. 

2. Fungsi dan Keunggulan Google Classroom 

1. Proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. 

2. Hemat dan efisiensi waktu. 

3. Mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. 

4. Penyimpanan data yang terpusat. 

5. Berbagi sumber daya yang efisien, praktis dan cepat. 

3. Kelebihan Dan Kekurangan Google Classsroom 

1. Kelebihan Google Classroom 

1) Mudah Digunakan: Sangat mudah digunakan. Desain Google Kelas 

sengaja menyederhanakan antarmuka intruksional dan opsi yang 

digunakan untuk tugas pengiriman dan pelacakan. Komunikasi dengan 

keseluruhan atau individu juga di sederhanakan melalui pemberitahuan 

pengumuman dan email. 

2) Menghemat waktu: Ruang kelas Google Classroom dirancang untuk 

menghemat waktu. Ini mengintegrasikan dan mengotomatisasi 

penggunaan aplikasi Google lainnya, termasuk dokumen, slide, dan 

Spreadsheet, proses pemberian distribusi dokumen, penilaian, 

penilaian formatif, dan umpan balik di sederhanakan dan di 

sederhanakan. 

3) Berbasis cloud: Google Classroom menghadirkan teknologi yang lebih 

profesioanal dan otentik untuk di gunakan dalam lingkungan belajar 

karena aplikasi Google mewakili sebagian besar alat komunikasi 

perusahaan berbasis claud yang digunakan di seluruh angkatan kerja 

profesional. 

4) Fleksibel: Aplikasi ini mudah di akses dan dapat di gunakan oleh 

instruktur dan peserta didik di lingkungan belajar tatap muka dan 

lingkungan online sepenuhnya. Hal ini memungkinkan peserta didik 

untuk mengeksplorasi dan mempengaruhi metode pembelajaran yang 
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dibalik lebih mudah serta mengotomatisasi dan mengatur distribusi dan 

pengumpulan tugas dan komunikasi dalam beberapa mileus 

instruksional. 

5) Gratis: Google kelas sendiri sudah dapat digunakan oleh siapapun 

untuk membuka kelas di google kelas asalkan memiliki akun gmail dan 

bersifat gratis. Selain itu dapat mengakes semua aplikasi lainnya, 

seperti drive, documents, spreadsheets, slides, dll. Cukup dengan 

mendaftar ke akun Google. 

6) Rumah Seluler: Google Classroom dirancang agar reponsif. Mudah 

digunakan pada perangkat mobile manapun. Akses mobile ke materi 

pembelajaran yang menarik dan mudah untuk berinteraksi sangat 

penting dalam lingkungan belajar terhubung web saat ini.34 

2. Kekurangan Google Classroom 

1) Google Classroom yang berbasis web mengharuskan siswa dan guru 

untuk terkoneksi dengan internet. 

2) Pembelajaran berupa individual sehingga mengurangi pembelajaran 

sosial peserta didik. 

3) Apabila peserta didik tidak kritis dan terjadi kesalahan materi akan 

berdampak pada pengetahuannya. 

4) Membutuhkan spesifikasi hardware, software dan jaringan internet 

yang tinggi. 

C. Konsep Pendidikan Agama Islam 

1. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia, dan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan di 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan 

tanggug jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan 

                                                           
34Shampa Iftikhar, “ Google Classroom: What Works And How?” Journal Of Education and Social 

Sciences, no. 3, Tahun 2016, h.13 
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dalam proses mencapai tujaunnya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan 

serasi.  

Pendidikan berasal dari kata “pedagogi” yang berarti pendidikan dan kata 

“pedagogia” yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa 

Yunani.Pedagogia terdiri dari dua kata yaitu “Paedos” dan “Agoge” yang berarti 

“saya membimbing, memimpin anak”. Dari pengertian ini pendidikan dapat 

diartikan: kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju 

kepertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan 

bertanggung jawab.35 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama islam 

melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan. Pendidikan Agama Islam 

merupakan basis penyangga kelanjutan ajaran agama islam sepanjang sejarah 

kemunculan agama Islam. Oleh karena itu, berbagai metode dan strategi 

pembelajaran sudah banyak diterapkan guna mempertahankan keberlangsungan 

ajaran agama islam itu sendiri melalui proses pendidikan.36 

Demikian pula yang diharapkan oleh pendidikan agama Islam Muhaimin 

berpendapat bahwa pendidikan agama Islam bermakna upaya mendidikkan agama 

Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup 

seseorang.Dari aktivitas mendidikkan agama Islam itu bertujuan untuk membantu 

seseorang atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan atau 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai 

pandangan hidupnya. Sementara itu Harun Nasution yang dikutip oleh Syahidin 

mengartikan tujuan pendidikan agama Islam (secara khusus di sekolah umum) 

adalah untuk membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah 

dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, 

yakni pembinaan akhlakul karimah, meski mata pelajaran agama tidak diganti mata 

                                                           
35Samrin, Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. Jurnal Al-ta’dib Vol. 

8 No. 1, Januari-Juni 2015 (Diakses 17 Desember 2019, 08:03) 
36Febby Ismail, Pengembangan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam (Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, Vol. 13 No. 2, Juli Desember 2013) 
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pelajaran akhlak dan etika. Muhaimin memberikan karakteristik Pendidikan Agama 

Islam yang berbeda dengan yang lain, yaitu: 

a. Pendidikan agama Islam berusaha menjaga akidah peserta didik agar tetap 

kokoh dalam situasi dan kondisi apapun.  

b. Pendidikan agama Islam berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-

nilai yang tertuang dan yang terkandung dalam Alquran dan Al-sunnah serta 

otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam.  

c. Pendidikan agama Islam menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam 

kehidupan keseharian. 

d. Pendidikan agama Islam berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan 

individu dan sekaligus kesalehan sosial.  

e. Pendidikan agama Islam menjadi landasan moral dan etika dalam 

pengembangan iptek dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya.  

f. Substansi pendidikan agama Islam mengandung entitas-entitas yang bersifat 

rasional dan supra rasional.  

g. Pendidikan gama Islam berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil 

ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam.37 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan pendidikan agama Islam haruslah sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

pendidikan agama  Islam, yaitu untuk menjadikan manusia memenuhi tugas 

kekhalifahaannya sebagaimana tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana yang 

dikemukakan Munzir Hitami menyatakan bahwa tujuan pendidikan agam Islam 

haruslah mencakup tiga hal yaitu:  

a. Tujuan bersifat teleologik, yakni kembali kepada Tuhan. 

b. Tujuan bersifat aspiratif, yaitu kebahagiaan dunia sampai akhirat.  

                                                           
37Mahmudi, Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, Dan Materi 

(Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2, No. 1, Mei 2019) h. 92-93 



28 

 

 
 

c. Tujuan bersifat direktif yaitu menjadi makhluk pengabdi kepada Tuhan. 

Oleh sebab itu apapun mata pelajarannya, maka dalam merumuskan tujuan 

pendidikan agama Islam haruslah mencakup ketiga hal tersebut yaitu agar peserta 

didik menjadi manusia yang mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan untuk selalu kembali kepada Tuhan, dan menjadi manusia yang 

mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan dengan keluasan ilmu pengetahuannya 

tersebut dapat menjadikannya sebagai manusia yang taat dan shalih, sehingga 

apabila kesemuanya dimiliki peserta didik, titik akhirnya adalah mewujudkan 

peserta didik menjadi insan kamil.  

3. Metode Pendidikan Agama Islam  

Metode pendidikan agama Islam hendaknya sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran 

pendidikan agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadist Rasulullah 

SAW. Metode keteladanan adalah kunci utama dalam pendidikan agama Islam, 

karena suatu nilai yang baik dan tidak dapat dipahami siswa apabila siswa hanya 

mendengarkan dan melihatnya saja. 

Siswa juga memerlukan contoh keteladanan yang baik, sehingga secara tidak 

langsung siswa akan terbiasa hidup sesuai dengan ajaran pendidikan Islam 

sebagaimana dicontohkan oleh para pendidiknya baik orang tua maupun gurunya. 

Metode yang mengembangkan akal pikiran kepada peserta didik perlu dilakukan, 

karena Islam mengakui bahwapeserta didik memiliki potensi akal yang harus 

dikembangkan. Oleh karena itu dalam menggunakan metode yang mampu 

mengoptimalkan perkembangan akal siswa perlu digunakan, seperti metode tanya 

jawab, diskusi, pemecahan masalah, penelitian, eksperimen, dan lain-lain.  

Metode yang mengembangkan keterampilan siswa baik keterampilan motorik, 

keterampilan berbicara atau berbahasa, keterampilan berfikir, dan lainnya juga perlu 

dilakukan, karena Islam mengakui bahwa siswa adalah manusia yang memiliki 

kelengkapi jasmaniah dan panca indera perlu diberikan pelatihan yang terus 
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menerus sehingga mampu memanfaatkannya dengan baik.  Oleh karena itu metode 

drill, pembiasaan, demonstrasi, riset, eksperimen, pemberian tugas, juga dapat 

memberikan efek yang berguna bagi perkembangan motorik dan panca indera siswa. 

D. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Fatima Danya “ Penggunaan Media Pembelajaran LCD dalam bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam di SMU Imam Bonjol Manado”.Hasil Penelitian 

ini menunjukan penggunaan media pembelajaran LCD dalam bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di SMU Imam Bonjol Manado dinilai baik, karena 

dengan adanya penggunaan media pembelajaran LCD, para guru dan siswa 

sangat terbantu dalam melakukan proses pembelajaran selain itu guru dan siswa 

tidak ketinggalan dengan penggunaan alat-alat teknologi sebagai media 

pembelajaran khususnya pada pemeblajaran pendidikan agama Islam.38 Dari 

hasil penelitian diatas menunjukan penggunaan media pembelajaran LCD dalam 

bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMU Imam Bonjol Manado dinilai 

baik, karena dengan adanya penggunaan media pembelajaran LCD, para guru 

dan siswa sangat terbantu dalam melakukan proses pembelajaran selain itu guru 

dan siswa tidak ketinggalan dengan penggunaan alat-alat teknologi sebagai 

media pembelajaran khususnya pada pemeblajaran pendidikan agama Islam. 

Dapat dilihat bahwa penelitian diatas spesifik pada media LCD sedangkan pada 

penelitian yang penulis teliti lebih kepada aplikasi yaitu google classroom, 

sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan media dalam proses 

pembelajaran.  

2. Skipsi Munira Dwi Asti Abarang peneraparan media pembelajaran LCD guna 

meningkatkan hasil belajar siswa di SMK Cokroaminoto Manado. Dari hasil 

penelitian, setelah diterapkan media pembelajaran LCD, terdapat peningkatan 

pada hasil belajar pada siswa, hal ini dilihat dari peningkatan setiap siklus.39 

                                                           
38Fatima Danya, Penggunaan Media Pembelajaran LCD Dalam Bidang Studi Pendidikan Islam Di SMU 

Imam Bonjol Manado, (Manado, 2015)  
39Munira Dwi Asti Abarang, Peneraparanmedia Pembelajaran LCD Guna Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Di SMK Cokroaminoto Manado, (Manado:2018)  
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Penelitian diatas menggunakan media LCD dalam pembelajaran, sedangkan 

dalam skripsi yang peniliti teliti menggunakan media aplikasi google classroom, 

persamaannya yaitu menggunakan media dan metodologi yang sama.  

3. Skripsi  Hartati Limpong “Penggunaan Media Visual Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 

Inpres 4/82 Batulubang Kota Bitung”. Dalam hasil penelitiannya mengenai 

penggunaan Media Visual Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Inpres 4/82 Batulubang Kota 

Bitung teknik penggunaan media visual oleh guru mata pelajaran agama islam 

yaitu dengan menggunakan beberapa metode diantaranya metode 

cerama,motode Tanya jawab dan metode demonstrasi, sedangkan bahan visual 

yang digunakan aladah bahan visual (gambar) yang dijelaskan langsung oleh 

guru, yang kemudian dipraktekan oleh siswa. Dengan pemberian materi dengan 

menggunakan media visual (gambar) ternyata membawa hasil yang cukup 

memuaskan bagi siswa. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan ternyata 

terdapat beberapa siswa yang pada awalnya tidak begitu senang dengan mata 

pelajaran pendidikan agama islam dimana dominannya hanya guru yang 

mkenjelaskan, kini siswa tersebut terlihat lebih aktif saat guru pendidikan agama 

islam menggunakan alat bantu yaitu berupa media visual (gambar).40 Dalam 

hasil penelitiannya mengenai penggunaan Media Visual Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 

Inpres 4/82 Batulubang Kota Bitung, dengan pemberian materi dengan 

menggunakan media visual (gambar) ternyata membawa hasil yang cukup 

memuaskan bagi siswa. Penelitian diatas menggunakan media visual dalam 

proses pembelajaran, berbeda deangan yang dimuat dalam skripsi ini yaitu 

menggunakan media aplikasi dalam proses pembelajaran, kemudian persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan media dalam proses 

pembelajaran.  

                                                           
40 Hatati Limpong, Penggunaan Media Visual Daklam Meingkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Islam Di SDN Inpres 4/82 Batulubang Kota Bitung, (Bitung, 2017)  
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4. Skripsi Handri P. Paputungan Penggunaan media pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran aqidah Akhlak kelas X di 

MA POKP Manado. Dari hasil penelitian diatas yaitu penggunaan media 

pembelajaran di MA PKP Manado kelas X bisa dikatakan baik, karena dengan 

media pembelajran siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang 

diberikan guru sehingga hasil belajar merekapun bisa meningkat klarena 

kemudahan memahami materi tersebut.41 Dari penjelasan hasil penelitian diatas 

bahwa dalam penelitian tersebut tidak mencantumkan nama media apa yang 

digunakan, sedangkan dalam skripsi yang pentiliti teliti menggunakan media 

google classroom. Persaamannya sama-sama menggunakan media dalam proses 

pembelajarannya.  

5. Skripsi Stefani Geima Sunarman yang berjudul Pengembangan Kelas Virtual 

Dengan Google Classroom Dalam Keterampilan Pemecahan Masalah (Problem 

Solving) Topik Vektor Pada Siswa SMK Untuk Mendukung Pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka 

dapat disimpulkan bahwa: Implementasi proses pembelajaran dengan 

menggunakan Google Classroom sebesar 88% dari rancangan penelitian. Hasil 

pekerjaan siswa dalam pemecahan masalah juga sesuai dengan ekspetasi yang 

diharapkan pada awalnya. Dengan menggunakan Google Classroom, maka 

kemampuan pemecahan masalah siswa mengalami peningkatan serta untuk 

kefektifan dari penggunaan Google Classroom mendapatkan respon yang positif 

dari siswa. Hal tersebut disimpulkan dari hasil pekerjaan siswa beserta jawaban 

siswa dalam kuesioner terbuka yang diberikan secara daring. Selain itu, siswa 

juga dapat menggunakan Google Classroom secara optimal dengan melalui 

proses belajar, proses untuk mengunggah hasil pekerjaan serta hasil kuesioner 

terbuka serta keefektifan proses pembelajaran dapat disimpulkan berdasarkan 

tingkat kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat mengerjakan soal test, motivasi 

                                                           
41Handri P. Paputungan Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas X Di MA POKP Manado.(Manado:2019)  
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siswa untuk belajar dan mengerjakan soal test serta ketetapan waktu dari siswa 

untuk mengunggah hasil test dan hasil kuesioner.42 Penelitian diatas 

menggunakan metodologi penelitian pengembangan berbeda dengan metodologi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas (PTK), 

sedangkan persamaanya adalah sama-sama menggunakan media aplikasi google 

classroom. Berdasarkan hasil penilitian sebelumnya, setelah dianalisis belum 

ada yang secara spesifik meneliti tentang penggunaan media pembelajaran 

google clasroom pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Belang 

sebagaimana yang penulis bahas dalam penilitian ini. 

E. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis tindakan mencerminkan dugaan sementara dan memprediksi 

perubahan apa yang akan terjadi pada objek penelitian jika suatu tindakan 

dilakukan.43 Hipotesis dari penelitian ini adalah Melalui penggunaan media 

pembelajaran google classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

IPS 3 di SMA Negeri 1 Belang.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42Stefani Geima Sunarman, Pengembangan Kelas Virtual Dengan Google Classroom Dalam Keterampilan 

Pemecahan Masalah (Problem Solving) Topik Vektor Pada Siswa SMK Untuk Mendukung Pembelajaran. (Semarang 

2016) 
43Muhamad Anugrah,Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2019), H. 124  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK), yang dalam Bahasa Inggris PTK disebut (classroom action research 

(CAR).Penelitian tindakan kelas berasal dari tiga kata yaitu, penelitian, tindakan dan 

kelas. Dengan penjelasan seperti berikut:  

Terkait dengan penelitian tindakan kelas ini ada beberapa definisi PTK Menurut 

beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Amat Jaedun dalam buku Imas Kurniasih & Berlin Sani, PTK adalah 

salah satu jenis penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dikelasnya (metode, pendekatan, penggunaan media, teknik 

evaluasi dsb).44Kemmis dan Mc. Taggart dalam buku Masnur Muslich menjelaskan 

bahwa PTK adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman 

kerja sendiri, yang dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan sikap.45 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar kelompok 

siswa dengan memberikan sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan.Tindakan 

tersebut dilakukan, oleh guru bersama-sama siswa atau oleh siswa dibahwa bimbingan 

dan arahan guru, dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di dalam kelas.46 

 

 

                                                           
44 Imas Kurniasih & Berlin Sani, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kata Pena, 2014) H.2  
45 Masnur Muslich, Melaksanakan PTK Itu Mudah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 8 
46 Paizaluddin Dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research), (Jakarta: Alvabeta, 

2014) Cet.2. h.28 
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B. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Belang Kec. Belang, Kab. Minahasa 

Tenggara 

2. Waktu Penelitian : Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 26 

agustus- 19 oktober 2020. 

3. Subjek Penelitian Tindakan Kelas adalah siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri I 

Belang, yang berjumlah 27 siswa terdiri dari 12 siswa perempuan dan 15 siswa 

laki-laki. 

4. Objek Tindakan Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian 

tindakan kelas, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari 

Kemmis dan Taggart. 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian PTK Model Kemmis dan Taggart47 

 

  

 

 

  

Dimana di dalam satu siklus atau putaran dari empat komponen yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi sehingga belum tampak adanya 

perubahan hanya saja sesudah satu siklus selesai diimplementasikan, khususnya sesudah 

adanya refleksi, kemudian diikuti perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk 

siklus tersendiri. Demikian seterusnya atau dengan beberapa kali siklus.48 

 

 

                                                           
47 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.16 
48 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2009), h. 31 

Pelaksanaan SIKLUS I 
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Perencanaan  
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Tabel. 3.1 

Jadwal Siklus I 

Pertemuan ke- Hari  Tanggal Jam ke- 

I Kamis  25 Agustus 2020 1,2 

II Kamis  03 September 2020 1,2 

Tabel. 3.2 

Jadwal Siklus II 

Pertemuam ke- Hari  Tanggal  Jam ke- 

1 Kamis  10 September 2020 1,2 

 

5. Rancangan Penelitian 

Adapun rencana tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini melibatkan peneliti dan siswa yang melaksanakan pembelajaran 

b. Penyusunan instrument pembelajaran 

c. Instrument pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa, dan soal evaluasi yang dibuat peneliti 

dan dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran. 

d. Skenario Tindakan 

e. Adapun penerapan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Tiap 

siklus dilaksanakan sesuai dengan indikator yang hendak dicapai yaitu hasil 

belajar siswa meningkat setelah dilakukannya sebuah tindakan. Berkaitan 
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dengan hal tersebut maka pada tahapan penelitian ini disajikan kegiatan pra 

tindakan dan kegiatan pelaksanaan tindakan. Tahap-tahap penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pra Tindakan 

Dalam kegiatan pra tindakan ini peneliti melaksanakan studi pendahuluan 

terlebih dahulu tentang kondisi sekolah yang akan diteliti. Pada kegiatan pra 

tindakan ini peneliti juga melaksanakan beberapa kegiatan lain, diantaranya: 

a) Peneliti Meminta surat izin penelitian kepada Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Manado. 

b) Peneliti meminta izin kepada kepala Sekolah SMA Negeri I Belang untuk 

mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 

c) Wawancara dengan guru mata pelajaran tentang permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi selama ini selama proses belajar mengajar. 

d) Menentukan subjek penelitian yaitu siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri I 

Belang 

e) Melakukan observasi dikela XI IPS 3 

f) Melaksanakan Pra Tindakan 

g) Kegiatan Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan pada tahap ini dilakukan penelitian tindakan 

kelas dengan mengimplementasikan rencana tindakan kelas yang telah disusun 

pada pembelajaran dikelas dengan menggunakan media pembelajaran google 

classroom yang merupakan media yang menarik. Dalam proses pembelajaran 

dikelas bukan hanya terpusat pada guru saja, akan tetapi terjadi pembelajaran dua 

arah antar guru dan peserta didik. 

a. Siklus I 

1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran dengan 

pembelajaran discovery learning. 
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2. Melaksanakan prosedur pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran google classsroom.  

3. Melakukan observasi tentang keefektifan menggunakan media pembelajaran 

google classroom yang dilakukan peneliti, guru yang menjadi obsever dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pengamatan dalam kegiatan siswa dan guru pada proses pembelajaran ini 

diamati dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Untuk selanjutnya data hasil observasi tersebut dijadikan dasar 

untuk menyusun perencanaan tindakan berikutnya. Aspek penilaian dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel. 3.3 

Lembar Observasi Siswa Siklus I 

 

No  

 

Aspek Penilaian 

Hasil Penilaian   

Nilai Rata-rata 
SB B C K JML 

1 Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 

      

2  Fokus dalam pembelajaran       

3  Aktif dalam mengikuti pembelajaran 

media goggle classroom 

      

4  Kemampuan menyimpulkan materi       

5  Jumlah        

 

Keterangan  

Baik Sekali : 4 Baik : 3 Cukup : 2 Kurang : 1 

Untuk mencari nilai observasi rata-rata yaitu: 

 𝑋
∑𝑥

∑𝑛
 =   
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          X : Observasi Rata-rata 

         ∑X : Jumlah Semua Nilai dari Aspek Penilaian  

∑n : Jumlah Aspe Penilaian  

4. Melakukan kegiatan refleksi siklus I untuk memperbaiki dan merancang 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran google classroom untuk 

pelaksanaan pada siklus II. 

b. Siklus II 

Mencari faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran 

berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi siklus I. Memperbaiki proses 

pembelajaran agar kekurangan dan penghambat yang ada pada siklus I tidak 

terjadi. 

1. Rencana 

Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran google classroom dengan memberikan pemahaman belajar 

menggunakan media akan lebih efektif karena pembelajaran akan lebih 

menarik. 

2. Pelaksanaan 

Melakukan prosedur pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat dengan menggunakan media pembelajaran 

google classroom. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan. Pengamatan 

dalam kegiatan siswa dan guru pada proses pembelajaran ini diamati dengan 

menggunakan lembar observasi sebelumnya. Untuk selanjutnya data hasil 

observasi tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan tindakan 

berikutnya. Kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran ini diamati 
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dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan. Aspek 

penilaian dapat dilihat dari tabel di bawah ini :  

Tabel. 3.4 

Lembar Observasi Siswa Siklus II 

 

 

No  

 

Aspek Penilaian 

Hasil Penilaian   

Nilai Rata-rata 
SB B C K JML 

1 Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 

      

2  Fokus dalam pembelajaran       

3  Aktif dalam mengikuti pembelajaran 

media goggle classroom 

      

4  Kemampuan menyimpulkan materi       

5  Jumlah        

 

Keterangan  

Baik Sekali : 4 Baik : 3 Cukup : 2 Kurang : 1 

Untuk mencari nilai observasi rata-rata yaitu: 

 𝑋
∑𝑥

∑𝑛
 =   

          X : Observasi Rata-rata 

         ∑X : Jumlah Semua Nilai dari Aspek Penilaian  

∑n : Jumlah Aspe Penilaian 

4. Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan 

pembelajaran ynag diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Hasil pekerjaan dalam menyelesaikan soal yang diberikan peneliti tentang 

Mempertahankan Kejujuran sebagai Cerminan Kepribadian (Syaja’ah) 

2. Hasil dokumentasi yang diperoleh dari pengamatan penelitian selama proses 

pembelajaran berlangsung, kegiatan ini bertujuan untuk merekam kegiatan 

siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dokumentasi berupa foto-foto 

pada saat siswa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan 

Media Pembelajaran Goggle Classroom dengan materi Mempertahankan 

Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian (Syaja’ah), siswa mengerjakan 

lembar kerja pre tes, post test siklus I, dan post test siklus II, serta pada saat 

peneliti menjelaskan materi Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin 

Kepribadian (Syaja’ah). 

3. Hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian, maka peneliti 

menggunakan beberapa metode yang diharapkan melengkapi data penelitian: 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian 

dimana penelitian atau pengamatan melihat situasi penelitian. Teknik ini 

digunakan mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data 

melalui pengamatan secara berlangsung dan mendalam terhadap subjek dan 

objek yang diteliti. 

2. Tes 

Pengumpulan data dengan metode tes ini digunakan untuk mengukur ada 

atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti.49 

 

                                                           
49Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002) h. 223 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah penyederhanaan yang diperoleh melalui pengamatan 

dengan cara memilih data dengan sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian diuraikan 

lebih sederhana menjadi uraian yang berurutan dan akhirnya ditarik kesimpulan 

dalam bentuk pernyataan kalimat singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian 

yang luas.50 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, data peningkatan hasil belajar peserta didik 

dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan keberhasilan tiap 

siklus dan meningkatkan hasil belajar dalam penggunaan media pembelajaran 

google classroom adapun teknik pengumpulan data yang berbentuk kuantitatif 

berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka-angka maka analisis yang 

digunakan yaitu presentasi dengan rumus sebagai berikut: 

1. Uji Homogenitas 

Bertujuan membandingkan dua kelompok data atau lebih, terlebih dahulu harus 

melakukan uji kesamaan keragaman atau uji kesamaan varian kelompok data yang 

biasa disebut uji homogenitas. Uji Homegenitas dilakukan supaya dua kelompok data 

atau lebih layak untuk dibandingkan. Selain itu uji homogenitas juga dapat 

digunakan untuk menentukan uji statistik yang harus digunakan pada sebuah data 

penelitian.51 

2. Penilaian Rata-rata 

Untuk mencari nilai rata-rata siswa peneliti menjumlahkan seluruh nilai siswa 

(∑x) didalam kelas kemudian membaginya dengan jumlah siswa (∑n). Nilai rata-rata 

ini didapat dengan menggunakan rumus: 

                                                           
50Masnur Muslich, Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Itu Mudah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h. 

159 
51Sinta Dameria Simanjutak, Statistik Penelitian Pendidikan Dengan Aplikasi Ms. Exel Dan SPSS 

(Surabaya: Cv, Jakad Media Publising) h. 53 
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Keterangan : 

X    : Nilai Rata-rata  

∑X            :Jumlah Semua Nilai Siswa  

∑n       :Jumlah siswa52  

3. Penilaian ketuntasan belajar  

Ada dua kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan, dan secara 

klasikal. Penggunaan media pembelajaran google classroom untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas XI IPS pada mata pelajaran pendidikan agama 

islam di SMA Negeri I Belang dikatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa apabila memenuhi ketuntasan belajar dengan kategori baik dengan nilai 

KKM yaitu 75%. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:53 

P =   

Keterangan : 

P :Nilai Rata-rata  

∑siswa yang tuntas belajar  :Jumlah semua nilai siswa  

∑siswa :Jumlah siswa  

Analisis ini dilakukan pada tahap refleksi. Hasil analisis ini digunakan sebagai 

bahan refleksi untuk melaksanakan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya.  

                                                           
52Daryanto.Penelitian Tindakan Kelas Dan Penelitian Tindakan Sekolah,(Yogyakarta: Gava Media2014) 

H.195  
53Daryanto. Penelitian Tindakan Kelas Dan penelitian Tindakan Sekolah, (Yogyakarta: Gava Media 

2014)h. 194-195 



43 

 

 
 

Adapun kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dalam persentase sebagai 

berikut:  

Tabel. 3.5  

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa % 

Tingkat keberhasilan (%)  Arti  

>95%  

75-90  

49-74  

30-49  

<30  

Sangat baik  

Baik  

Sedang  

Rendah  

Sangat rendah  

 

F. Indikator keberhasilan 

Berdasarkan penjelasan pada teknik analisi data maka indikator keberhasilan 

dalam penelitian tindakan kelas ini apabila hasil belajar siswa memenuhi ketuntasan 

belajar dengan kategori baik (75-90) atau dengan nilai KKM yaitu 75 dan 

ketuntasan klasikal terpenuhi jika presentase belajar secara klasikal mencapai 75% 

untuk setiap aspek. Artinya 75% siswa telah masuk kategori baik.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

 Sebelum peneliti melaksanakan tindakan, peneliti terlebih dahulu melakukan 

persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan agar dalam 

penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 peneliti juga menjelaskan bahwa penelitian ini adalah jenis PTK dimana 

peneliti akan mengajar langsung dengan meminta guru wali kelas untuk menjadi 

pengamat yang nantinya akan mengamati langsung proses pembelajaran. Dalam 

kesempatan ini peneliti juga berdiskusi dan melakukan wawancara langsung kepada 

guru mata pelajaran PAI yang mengajar di Kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Belang.54 

 Peneliti menyampaikan bahwa penelitian akan dilakukan dalam beberapa 

siklus jika pada siklus I peneliti belum melihat peningkatan hasil belajar siswa. 

Setiap akhir siklus akan diadakan tes terakhir tindakan untuk mengukur seberapa 

jauh keberhasilan tindakan yang dilakukan siswa. 

1. Grafik Nilai Siswa Kelas XI IPS 3 MataPelajaran Pendidikan Agama Islam 

Diagram Nilai Pendidikan Agama Islam Kelas XI IPS 3 

 

 

 

 

                                                           
54 hasil Wawancara “Dengan Bapak Sumitro Minggu, S.Ag Guru Mata Pelajaran PAI Di Kelas XI IPS 3 

Pada Tanggal 26 Agustus 2020 
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Gambar 4.1 

 

   Dari diagram tersebut dapat dilihat ada empat kategori prestasi belajar siswa 

dilihat dari nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun pelajaran 2019-2020. Yang 

pertama, interval nilai 77-82 berjumlah lebih dari 8 siswa. Yang kedua, interval nilai 

83-88 berjumlah lebih dari 6 siswa. Ynag ketiga, interval nilai 89-94 berjumlah lebih 

dari 2 siswa. Yang ke empat, interval nilai 95-100 berjumlah 1 siswa. 

 Berdasarkan nilai di atas, peneliti menyimpulkan nilai interval 77-82 adalah ynag 

paling tinggi karena berjumlah lebih dari 8 siswa sedangkan terendah adalah nilai 

interval 95-100 karena berjumlah 1 siswa. 

2. Uji homogenitas 

 Tahapan uji homogenitas digunakan untuk memastikan bahwa subjek 

penelitian memiliki varian kelompok data yang baik dan kelompok data dari 

penelitian bisa dibandingkan. Selain itu memastikan data yang diambil di lapangan 

bisa layak dijadikan salah satu unsur data di penelitian ini. 

 Untuk mempermudah proses melakukan uji homogenitas dengan SPSS maka 

perlu membuat kategorisasi atau pengkodean data untuk hasil belajar PAI pada 

siswa kelas XI IPS 3 siklus I dan siklus II. Dimana untuk hasil belajar PAI kelas XI 
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IPS siklus  I diberi kode I dan siklus II diberi kode 2 rekapitulasi data penelitian 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Data Penelitian  

No 
Hasil Belajar PAI Kode 

Siklus I 

Kode 

Siklus II Siklus I Siklus II 

1 85 95 1 2 

2 70 80 1 2 

3 80 90 1 2 

4 75 85 1 2 

5 60 80 1 2 

6 90 95 1 2 

7 45 70 1 2 

8 80 90 1 2 

9 65 80 1 2 

10 70 85 1 2 

11 65 80 1 2 

12 75 85 1 2 

13 70 80 1 2 

14 65 80 1 2 

15 60 75 1 2 

16 65 80 1 2 

17 70 80 1 2 

18 65 85 1 2 

19 75 85 1 2 

20 65 80 1 2 

21 80 95 1 2 
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22 85 95 1 2 

23 45 70 1 2 

24 70 80 1 2 

25 70 85 1 2 

26 65 80 1 2 

27 85 95 1 2 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas seperti pada uji lainnya, 

uji homogenitas digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji 

statistik berikutnya. Menurut Joko Widiyanto (2010 : 51) dasar atau pedoman 

pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi atau sig <0,05, maka dikatakan bahwa varians dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. 

2. Jika nilai signifikansi atau sig >0,05, maka dikatakan bahwa varians dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama (homogeny).55 

Berikut adalah hasil uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS21 : 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

hasil belajar agama Based on Mean 2.101 1 52 .153 

Based on Median 1.825 1 52 .183 

Based on Median and 

with adjusted df 

1.825 1 49.545 .183 

Based on trimmed 

mean 

2.319 1 52 .134 

Berdasarkan tabel output ”Test of Homogeneity of Variances” diatas diketahui 

nilai signifikansi (sig) variabel hasil belajar PAI pada siswa kelas XII IPS 3 SMA 

                                                           
55Https://Www.Spssindonesia.Com/2014/02/Uji-Homogenitas-Dengan-Spss.Html?M=1 (Diakses, 24 Juli 

2020, Pukul 10:41) 

https://www/
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Negeri I Belang siklus I dan siklus 2 adalah sebesar 0,153>0,05, maka sebagaimana 

dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas diatas, dapat disimpulkan 

bahwa varians data hasil belajar PAI pada siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri I 

Belang siklus I dan siklus 2 adalah sama atau homogen.  

3. Pra Siklus 

 Pra siklus dilakukan dalam rangka menentukan nilai awal sebelum 

menggunakan media, pelaksanaan pra siklus dilakukan dengan metode cerama dan 

memberikan tugas. Pada penelitian pra siklus hanya 18,52% peserta didik yang 

tuntas, dengan nilai rata-rata 52,37, nilai tertinggi 85, nilai terendah 30 dan jumlah 

nilai 1.405. Dengan cara peritungan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Rumus mencari ketuntasan belajar sebagai berikut : 

 

Jika dilihat dari tindakan Pra siklus, hasil yang didapatkan masih pada kategori 

sangat rendah. Maka dengan ini peneliti berencana melanjutkan penelitian siklus I 

dengan menggunakan Media Pembelajaran Google Classroom. 

4. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada perencanaan ini peneliti menyiapkan langkah-langkah yang akan 

digunakan dalam penelitian tindakan siklus I dengan menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan dalam pembelajaran kemudian 

Laptop dan aplikasi google Classroom sebagai media yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus I dilakukan 2 kali 

pertemuan, adapun proses kegiatan pembelajaran mengaju pada Rencana 

Pelakasanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. 

Pada penelitian siklus I hanya 37,37% peserta didik yang tuntas, dengan 

nilai rata-rata 70,19 nilai tertinggi 90, nilai terendah 45 dan jumlah nilai 1.895. 

Dengan cara perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:  

  

Rumus mencari ketuntasan belajar sebagai berikut:  

  

c. Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi google classroom. Dalam 

kegiatan pembelajaran penilaian lembar observasi siswa dilakukan dengan 

melihat bagaimana perubahan siswa saat belajar dengan  menggunakan 

media pembelajaran khususnya menggunakan google classroom, perubahan 

yang dimaksud terdapat pada tabel 4.3, dengan adanya perubahan yang 

dialami siwa berati penggunaan media google classsroom dalam 

pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa, 

walaupun pada siklus I perubahan yang dialami belum pada kategori yang 

diharapkan atau masih pada kategori cukup, walaupun demikian perubahan 

sudah ada peningkatan dari hasil sebelumnya. Dapat dilihat dari hasil 

observasi pada siklus I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  

dibawah ini. 
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Tabel. 4.2 

Hasil Observasi Siswa Siklus I 

 

No 

 

Aspek Penilaian  

Hasil Penilaian   

Nilai 

Rata-rata  

BS  B C  K JML 

1  Kesimpulan dalam mengikuti 

pembelajaran  

- 15  5  7  62 2,29 

2 Fokus dalam pembelajaran  5  10  5  7  67 2,49  

3  Aktif dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan 

Media Google Classroom  

- 15 8  4  65 2,40  

4  Kemampuan menyimpulkan 

materi  

5 7  10 5  66 2,44  

5  Jumlah  10  47  28  23  260 9,62 

 

Keterangan : 

Baik Sekali :4  Baik : 3  Cukup : 2 Kurang : I 

Untuk mencari nilai observasi rata-rata yaitu: 

X : Observasi Rata-rata 

∑X : Jumlah Semua Nilai dari Aspek Penilaian  

∑n : Jumlah Aspek Penilaian 

X = 
∑𝑥

∑𝑛
= 

9,62

4 
 = 2,40 

 

d. Refleksi  

Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka penggunaan Media 

Pembelajaran Google Classroom belum secara baik meningkatkan hasil 

belajar siswa karena dari hasil yang didapat masih sangat rendah dari 80% 
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yang diharapkan ternyata hasilnya Cuma 37,37%. Hal ini disebabkan karena 

banyak siswa yang kurang masuk kelas online sehingga banyak mata 

pelajaran yang ketinggalan dan masih ada kelompok yang belum bisa 

menyelesaikan tugas dengan waktu yang ditentukan. Hal ini karena anggota 

kelompok tersebut kurang serius dalam belajar serta masih ada kelompok 

yang kurang mampu dalam mempresentasikan kegiatan. Untuk 

mengantisipasi, kami mencoba mengunjungi ke rumah siswa dan meminta 

kepada orangtua wali murid untuk bekerja sama dalam tahap pembelajaran 

ini. 

Untuk memperbaiki kelemahan, maka pada pelaksanaan siklus kedua 

dapat dibuat perencanaan sebagai berikut : 

1) Memberikan motivasi kepada kelompok agar lebih aktif lagi dalam 

pembelajaran. 

2) Lebih intensif membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. 

3) Memberi pengakuan atau penghargaan (reward). 

Proses pembelajaran siklus I dengan menggunakan Media Pembelajaran 

Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI 

IPS 3 belum mencapai nilai standar ketuntasan. Maka peneliti akan 

melakukan tindakan ke siklus II. 

5. Siklus II 

a. Perencanaan 

 Pada Tahap perencanaan siklus II sama seperti siklus I menyiapkan segala 

yang dibutuhkan untuk belajar mengajar namun disusun berdasarkan hasil 

analisis dan refleksi pada siklus I. Tujuannya agar pada siklus II siswa lebih 

dapat memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus II peneliti lebih 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I agar tujuan dari 

penelitian tercapai. 
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b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 2 masih sama dengan 

siklus I yaitu dilaksanakan 2 kali pertemuan, proses belajar mengajar mengacu 

pada langkah-langkah pembelajaran yang termuat dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disiapkan. Berikut hasil belajar dari siklus II: 

Pada penelitian siklus II terlihat sudah 92,59% peserta didik yang tuntas 

dengan nilai rata-rata 83,73 nilai tertinggi 95, nilai terendah 70 dan jumlah nilai 

2260. Dengan cara perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:  

  

Rumus mencari ketuntasan belajar sebagai berikut:  

  

 

c. Observasi 

Pada tahap siklus II yang dilakukan dua kali pertemuan, peserta didik 

sudah banyak menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran. Penilaian pada 

siklus II juga sama dengan siklus I yaitu dengan melihat perubahan siswa pada 

saat belajar dengan menggunakan media google classsroom. Penggunaan 

google classroom dalam pembelajaran di kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Belang 

pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Hal ini 

terlihat dari hasil yang didapat siwa pada siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel. 4.3 

Hasil Observasi Untuk Siswa Siklus 2 

 

No  

 

Aspek Penilaian  

Hasil Penilaian  

Nilai Rata-rata SB  B  C   K  JML 

1  Kesiapandalam mengikuti 

pembelajaran  

15 7 5 - 91 3,37 

2  Fokus dalam pembelajaran 20 5 3 2 103 3,81 

3 Aktif dalam mengikuti 

pembelajaran menggunakan 

media google classroom 

20 7 - - 101 3,74 

4  Kemampuan menyimpulkan 

materi  

10 10 4 3 81 3 

5  Jumlah  65 29 12 5 376 13,92 

 

Keterangan: 

Baik Sekali :4 Baik : 3 Cukup : 2 Kurang : I 

Dan untuk mencari nilai observasi rata-rata yaitu: 

X : Observasi Rata-rata  

∑X : Jumlah Semua Nilai dari Aspek Penilaian  

∑n : Jumlah Aspek Penilaian 

X = 
∑𝑥

∑𝑛
= 

13,92

4 
 = 3,48 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan Penggunaan Media Pembelajaran Google 

Classroom Siswa sudah banyak peningkatan dalam proses pembelajaran hal ini 

dapat dibandingkan dengan siklus 1 nilai yang didapatkan hanya 37,37% di 

siklus 2 ini sudah ada peningkatan dari 37,37% menjadi 83,73% peserta didik 

yang tuntas dalam belajar.  
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Alhamdulillah berkat dorongan  dari orang tua wali murid sehingga dalam 

tahap pembelajaran ini sudah bisa dikatakan berhasil. Kekurangan pada siklus 

1 sudah ada perbaikan sehingga memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan 

mendapat nilai rata-rata diatas KKM sehingga pelaksanaan PTK sudah tidak 

lagi dilanjutkan dan berhenti di siklus II. 

6. Pembahsan Hasil Penelitian 

Penelitian pembelajaran dengan menggunakan google classroom dilakukan 

sesuai dengan observasi awal yang menunjukkan bahwa hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran agama islam tidak mencapai kriteria ketuntasan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses pembelajaran dengan 

menggunakan google classroom mampu meningkatkan hasil belajar dari siswa, 

hal ini terlihat dari peningkatan setiap proses yang dilakukan saat penelitian. 

Untuk melihat peningkatan yang terjadi pada saat penelitian, peneliti 

membuat perbandingan dari hasil yang didapat siswa dan dibuat dalam bentuk 

tabel. 

Tabel 4.4 

Perbandingan Hasil Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

NO NAMA Pra siklus Siklus I Siklus II 

1 A 75 85 95 

2 B 40 70 80 

3 C 75 80 90 

4 D 45 75 85 

5 E 55 60 80 

6 F 85 90 95 

7 G 35 45 70 

8 H 70 80 90 

9 I 40 65 80 
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10 J 45 70 85 

11 K 45 65 80 

12 L 60 75 85 

13 M 55 70 80 

14 N 35 65 80 

15 O 40 60 75 

16 P 55 65 80 

17 Q 30 70 80 

18 R 45 65 85 

19 S 60 75 85 

20 T 45 65 80 

21 U 65 80 95 

22 V 70 85 95 

23 W 30 45 70 

24 X 40 70 80 

25 Y 50 70 85 

26 Z 30 65 80 

27 ZZ 80 85 95 

 

Berdasarkan data yang terlihat pada hasil penelitian diatas dapat di katakan 

ada perbedaan signifikan yang terjadi dalam proses pembelajaran pendidikan 

agama islam kelas XI di SMA Negeri I Belang dengan sebelum menggunakan 

media dan sesudah menggunakan media google classroom. 

Data yang didapatkan bahwa aktivitas siswa (obervasi siswa) mengalami 

peningkatan, sesuai dengan data aktivitas siswa disetiap siklus. Siklus I dengan 

nilai rata-rata 2,40 masih dalam kategori (cukup) dan siklus II dengan nilai 

rata-rata 3,48 sudah pada kategori (baik). Dari hasil analisis yang didapatkan 

bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan mengikuti pembelajaran 

menggunakan media google classroom. 



56 

 

 
 

Dalam proses kegiatan pembelajaran, siswa semakin antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran, yang awalnya tidak serius mengikuti pembelajaran 

lama kelamaan sudah mulai serius mengikuti pembelajaran, yang sering tidak 

hadir di classroom sudah mulai fokus dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari 

perubahan data setiap siklus yang semakin meningkat. Pada siklu I hanya pada 

kategori cukup sedangkan pada siklus II sudah pada kategori baik. 

Pada kegiatan pra siklus peneliti masih banyak mengalami kendala dalam 

proses pembelajaran karena banyak siswa yang tidak fokus ada juga yang 

hanya bermain pada saat pembelajaran. Hal ini membuat siswa tidak paham 

dengan materi yang diberikan. 

Pada siklus I sesuai dengan pengamatan sudah ada peningkatan tetapi 

belum sepenuhnya berhasil. Penelitian siklus I sebagian siswa sudah mulai 

aktif dan fokus dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena pada proses 

pembelajaran sudah memakai media hanya saja bebrapa siswa yang masih 

bermain pada saat peneliti memulai pembelajaran. 

Sedangkan pada siklus II, proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan 

baik dan lancar. Siswa sudah sebagian besar aktif dan fokus dalam proses 

pembelajaran terlihat dari nilai yang didapat siswa pada proses penelitian siklus 

II. 

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penelitian dengan menggunakan 

aplikasi google classroom bisa meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat mengambil 

kesimpulan tentang penggunaan media pembelajaran google classroom untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri I Belang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian pembelajaran menggunakan media google classroom 

dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari peningkatan mulai dari pra 

siklus, siklus I sampai siklus II dengan nilai ketuntasan belajar pra siklus 

14,81%, siklus I 37,37% dan siklus II 92,59%.  

2. Bukan hanya dari siklus tapi juga dilihat dari lembar observasi yang 

dilakukan, dari hasil yang didapat pada siklus 1 2,40 sedangkan siklus II 

3,48. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, penelitian mengemukakan beberapa saran yaitu: 

1. Sebaiknya dalam proses pembelajaran, guru dapat merancang pembelajaran 

menjadi semenarik mungkin untuk menarik minat dari siswa untuk belajar, 

misalnya dengan menggunakan media pembelajaran google classroom, agar 

pembelajaran lebih menarik. 

2. Guru juga harus menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan 

agar siswa lebih semangat dan antusias dalam menerima materi 

pembelajaran. 
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Daftar siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri I Belang 

No NAMA JENIS KELAMIN  

P/L 

1 Afdol Mokoagow L 

2 Ainul Wafiq Bokingo P 

3 Arvino Miha P  

4 Astrid Antara P  

5 Claudia Kolinug L  

6 Devi Raranta  L  

7 Ficram Ilolu  L  

8 Fitria Ayu Pakaya  p 

9 Giovani Afan Rondonuwu  L  

10 Indrawan Musa  L  

11 Intan Veronika Damar  P  

12 Jehan Deu  L  

13 Jully Anastasya Maswonggo  P  

14 Kinzi Bina  L  

15 Moh. Yogi Finanda Sineke  L  

16 Muhammad Torrik Djafar  L  

17 Paramita Banga  P  

18 Putri Anjani Mangkulo  P  

19 Rahma Makatika  P  

20 Regian Gilang Djurubatu  L  

21 Reinaldi Hizkia Lakodi  L  

22 Rifandi Djurumudi  L  

23 Rudianto Ndau  L  

24 Siti Nurhaliza Manoso  P  

25 Syahdan Daeng  L  

26 Wahdini Nur Afiah Antara  P  
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Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil SMA Negeri I Belang  

SMA Negeri I Belang adalah Sekolah SMA Negeri yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Utara, Minahasa Tenggara tepatnya di jl. Siswa Desa Buku Tengah 

Kec. Belang. Sekolah ini berdiri pada tahun 1991 dengan nomor SK pendirian 

185a/I16.I/I/85 dan status Sekolah Negeri serta nama Kepala Sekolah yang 

sekarang menjabat di SMA Negeri I Belang adalah Drs. Zulkarnain Tadore, 

M.Pd.  

2. Data Siswa  

Data siswa SMA Negeri I Belang dikelompokkan berdasarkan kelas atau 

program studi serta jenis kelamin. Kelas X memiliki siswa dengan program studi 

IPS 96 orang, MIPA 50 orang serta jenis kelamin laki-laki 64 orang dan 

perempuan 82 orang dengan jumlah siswa yang ada di kelas X 146 orang, kelas 

XI memiliki siswa diprogram studi IPS 108 orang, MIPA 47 orang serta jenis 

kelamin laki-laki 60 orang dan perempuan 48 orang dengan jumlah siswa yang 

ada di kelas XI 155 orang. Kemudian kelas XII memiliki siswa diprogrm studi 

IPS 80 orang,  MIPA 37 orang dengan jenis kelamin laki-laki 53 orang dan 

perempuan 64 orang dengan jumlah siswa yang ada di kelas XII 117 orang. 

Dengan demikian, jumlah siswa kelas X berjumlah 146 orang, kelas XI 155 

orang dan kelas XII 117 orang dengan jumlah keseluruhan 418 orang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Data Siswa Menurut kelas / Program Studi 

 

KELAS 

 

 

PROGRAM STUDI 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH L P 

IPS MIPA    

X 96 50 64 82 146 

XI 108 47 60 48 155 

XII 80 37 53 64 117 

JUMLAH 284 134 177 194 418 
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Data Siswa Berdasarkan Agama 

Agama L P Total 

Islam  150 172 322 

Kristen  43 51 94 

Katholik  2  2 

Total  195 223 418 

 

3. Data Pegawai SMA Negeri I Belang  

SMA Negeri I Belang memiliki 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang 

pegawai Tenaga Harian (Honorer). 

PROFIL SMA NEGERI I BELANG 

1. Nama Sekolah   : SMA NEGERI I BELANG  

2. Alamat Sekolah/No.Telp : JL. SISWA BUKU TENGAH, KEC.    

BELANG 

3. Nama Kepala Sekolah  : Drs. Zulkarnain Tadore, M.Pd 

4. Tahun Berdiri   : 1991 

5. Nomor SK Pendirian  : 185a/I16.I/I/85 

6. Status Sekolah   :  NEGERI 

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

NO NAMA/NIP JABATAN 

1 Drs. ZULKARNAIN TADORE, M.Pd 

NIP. 196202071987091003 

 

KEPALA SEKOLAH 

2 Drs. SUDIR BEU 

NIP. 196308211993031006 

 

WAKIL KEPALA SEKOLAH 

3 ALVIN STANISLAUS, S.Pd 

NIP. 198401202010011006 

GURU 

4 ANDRI THOMAS PELLENG, S.Pd 

NIP.197708262010011004 

GURU 

5 ANEKE YULIANA PONTOH, S.Pd 

NIP.197407152010012002 

GURU 

6 ARNANDO ANGGORONGGANG, 

S.Pd 

NIP. 197808052011021001 

GURU 
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7 ASTRID M.M NATINGKASEH, 

S.Ag 

NIP. 197204302014112001 

TENAGA ADMINISTRASI 

SEKOLAH 

8 DJELLY MEITY MOMONGAN, 

S.Pd 

NIP.197001221998032002 

GURU 

9 JELLY TOLOLIU, S.Pd 

NIP. 198107232011022001 

GURU 

10 KASMAWATI, S.Pd 

NIP. 196912311993012002 

GURU 

11 NINGSI MUSLIM, S.Pd 

NIP. 198208132006042011 

GURU 

12 OLIFIA RUNTURAMBI, S.Pd 

NIP. 198810162011022001 

GURU 

13 PREYSISKA MAYA POLII, S.Pd 

NIP. 197803272010012002 

GURU 

14 SEFNI ERNA WOTULO, S.Pd 

NIP.197009262010012003 

GURU 

15 SUMITRO MINGGU, S.Ag 

NIP. 197404192010011004 

GURU 

16  TAYEB MUSLIM, S.HI 

NIP.197703142009021002 

GURU 

 

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA HARIAN (HONORER) 

NO NAMA/ NIP JABATAN 

1 INGRI MUSLIM, S.Pd GURU 

2 JEIKE JEFENLY SONDAKH, S.Pd GURU 

3 RIZKY NICHA UNO, S.Pd GURU 

4 SRIWULAN HANDAYANI BEU, S.Pd GURU 

5 STEYNER SAIKAT, A.Md. KEP TENAGA ADMINISTRASI 

SEKOLAH 

6 SUBHAN UMAR, S.Pd GURU 

7 YOEAN SUSANTHI HARANI, S.Pd GURU 

 

DATA SARANA DAN FASILITAS SEKOLAH SMA NEGERI I BELANG 

No  Jenis Ruangan  Jumlah  Keadaan  ket 

Baik  Rusak 

ringan 

Rusak 

berat 

1.  Ruang kelas 15     Baik  
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2.  Ruang kepala 

sekolah  

1     Baik  

3. Ruang wakil kepala 

sekolah 

1     Baik  

4. Ruang guru 1     Baik  

5. Ruang tata usaha  1     Baik  

6. Ruang UKS 1     Baik  

7. Perpustakaan  1     Baik  

8. Ruang Laboraturium 3     Baik  

9. Lapangan bola kaki 1     Baik  

10. KM/WC siswa lk 3     Baik  

11. KM/WC siswa pr 3     Baik  

12. KM/WC Kepala 

sekolah 

1     Baik  

13. KM/WC Guru 3     Baik  

15. Mushola 1     Baik  
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(R P P) 

Nama Sekolah/Madrasah : SMA N 1 Belang  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti  

Kelas/SMT   : XI IPS 3 / Genap 

Materi Pokok   : Menjadi Pemberani Karena Benar  

Alokasi Waktu  : 2 x 30 Menit  

Siklus I 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapan dapat: 

 Membaca teks bacaan tentang Syaja’ah (berani membela kebenaran) 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan 

Syaja’ah (berani membela kebenaran) 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang Syaja’ah (berani membela 

kebenaran) 

 Mencermati hikmah dan manfaat dari sifat Syaja’ah (berani membela 

kebenaran) 

 menanyakan makna Syaja’ah (Berani membela kebenaran) 

B. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar  

Media   : Worksheet atau lembar kerja (siswa),Lembar Penilaian  

Alat/Bahan  : Laptop 

Sumber Belajar  : Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas  

XI, Kementrian Agama RI Tahun 2019 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan 

pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh (tujuan&manfaat) dengan 

mempelajari materi : Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

 

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta 

metode belajar yang akan ditempuh. 

Kegiatan Inti (15Menit) 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, membaca dan menyimak materi tentang Syaja’ah 

(berani membela kebenaran). 
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Critical 

Thinking 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, 

dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan 

materi Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

Collaboration  Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi. mempersentasikan 

ulang,dan saling bertukar informasi mengena Syaja’ah (berani 

membela kebenaran). 

Communication  Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau 

individu secara klasikal,mengemukakan pendapat atas presentasi 

yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau 

idividu yang mempresentasikan. 

Creativity  Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan 

kembali hal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 menit) 

Peserta didik memubuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point yag muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. 

 

D. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Penilaian dilakukan berupa penilaian sikap, kehadiran serta penilaian diskusi. 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(R P P) 

Nama Sekolah/Madrasah : SMA N 1 Belang  

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti  

Kelas/SMT   : XI IPS 3 / Genap 

Materi Pokok   : Menjadi Pemberani Karena Benar  

Alokasi Waktu  : 2 x 30 Menit  

Siklus II 

E. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapan dapat: 

 Membaca teks bacaan tentang Syaja’ah (berani membela kebenaran) 

 Mengamati gambar, peristiwa, atau penomena alam terkait dengan 

Syaja’ah (berani membela kebenaran) 

 Menyimak tayangan atau penjelasan tentang Syaja’ah (berani membela 

kebenaran) 

 Mencermati hikmah dan manfaat dari sifat Syaja’ah (berani membela 

kebenaran) 

 menanyakan makna Syaja’ah (Berani membela kebenaran) 

F. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar  

Media   : Worksheet atau lembar kerja (siswa),Lembar Penilaian  

Alat/Bahan  : Laptop 

Sumber Belajar  : Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas  

XI, Kementrian Agama RI Tahun 2019 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan 

pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh (tujuan&manfaat) dengan 

mempelajari materi : Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

 

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta 

metode belajar yang akan ditempuh. 

Kegiatan Inti (15Menit) 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, 

mengamati, membaca dan menyimak materi tentang Syaja’ah 

(berani membela kebenaran). 
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Critical 

Thinking 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, 

dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan 

materi Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

Collaboration  Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi. mempersentasikan 

ulang,dan saling bertukar informasi mengena Syaja’ah (berani 

membela kebenaran). 

Communication  Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau 

individu secara klasikal,mengemukakan pendapat atas presentasi 

yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau 

idividu yang mempresentasikan. 

Creativity  Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari terkait Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan 

kembali hal-hal yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup (5 menit) 

Peserta didik memubuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran tentang point-point yag muncul dalam 

kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Penilaian dilakukan berupa penilaian sikap, kehadiran serta penilaian diskusi. 
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SOAL TES 

PRA SIKLUS 

1. Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang kejujuran…  

2. Tuliskan hadis yang menjelaskan tentang kejujuran…  

3. Tuliskan beberapa keuntungan di dunia jika berperilaku jujur…  

4. Tuliskan dampak negatif akibat perilaku dusta…  

5. Tuliskan 3 contoh berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari…  

SIKLUS I 

6. Jelaskan makna hadis tentang perilaku jujur …  

7. Jelaskan kandungan dari Q.s At-Taubah 9:119 …  

8. Tuliskan manfaat dalam perilaku jujur…  

9. Tuliskan dampak negatif akibat perilaku dusta…  

10. Tuliskan 5 contoh berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari…  

SIKLUS II 

11. Tuliskan hadis tentang perilaku jujur …  

12. Tuliskan dan jelaskan kandungan dari Q.s At-Taubah 9:…  

13. Tuliskan manfaat dalam perilaku jujur…  

14. Tuliskan dampak negatif akibat perilaku dusta…  

15. Tuliskan 10 contoh berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari… 

 

 



79 

 

 
 

 
 

 

 



80 

 

 
 

BIODATA PENULIS 

Nama    : Jasriani Lakodi  

Jenis Kelamin    : Perempuan  

Tempat, Tanggal Lahir : Borgo, 01 Januari 1999 

Alamat    : Desa Borgo, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara 

Nomor HP   : 082347348095 

email    : lakodijasriani19@gmail.com 

Anak ke    : Tunggal 

Nama Orang Tua 

Bapak    : Imran Lakodi 

Ibu    : Rahma Masambe 

Riwayat Pendidikan  

SD Inpres 2 borgo  : Tahun 2010 

MTs Muhammadiyah Belang : Tahun 2013 

SMA Negeri I Belang  : Tahun 2016 

Manado, 08 Oktober 2020 

               Penulis 

 

Jasriani Lakodi 

16.2.3.062SS 

mailto:lakodijasriani19@gmail.com

