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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Efektivitas Pembelajaran dan Efektivitas Komunikasi 

Steers menjelaskan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu 

program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk 

memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu 

serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Dalam 

pembelajaran diperlukan perencanaan yang matang, pembuatan perangkat 

pembelajaran, pemilihan strategi, media, teknik, model pembelajaran, hingga 

evaluasi pembelajaran yang semua itu saling berkesinambungan. Perlunya 

penggunaan model-model pembelajaran yang efektif dan inovatif agar dalam 

pembelajaran yang dilakukan dapat lebih variatif dan berjalan lancar.
1
 

a. Pengertian Efektivitas Pembelajaran 

Miarso mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu 

standart mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau 

dapat juga diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, ”doing the 

right things”. Menurut Supardi, pembelajaran efektif adalah kombinasi yang 

tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik 

                                                             
1
 Shinta Kurnia Dewi. “Efektivitas E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Mata 

Pelajaran Tik Kelas Xi Di Sma Negeri 1 Depok” Yogyakarta: Skripsi (2011), h.10 
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sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.
2
 

Menurut Slavin, keefektifan pembelajaran dapat diukur menggunakan 

empat indikator sebagai berikut: (1) Kualitas pembelajaran yaitu seberapa besar 

kadar informasi yang disajikan sehingga siswa dengan mudah dapat 

mempelajarinya atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil tingkat 

kesalahan yang dilakukan berarti semakin efektif pembelajaran, (2) Kesesuaian 

tingkat pembelajaran yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan siswa 

dalam menerima materi baru, (3) Insentif yaitu seberapa besar usaha guru 

memotivasi siswa untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dan 

mempelajari materi yang diberikan. Semakin besar motivasi yang diberikan, maka 

semakin besar pula keaktifan siswa dengan demikian pembelajaran akan efektif. 

(4) Waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran akan efektif apabila siswa dapat menyelesaikan 

pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3
 

Rusman mendefinisikan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu 

proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti 

kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran. Gagne dalam Benny A. Pribadi mendefinisikan 

istilah pembelajaran sebagai “a set of event embedded in purposeful activities that 

                                                             
2
Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran”  Pendidikan Usia Dini Vol. 9, no. 1 

(April 2015) h. 16. 
3
 Fransiskus Ivan Gunawan dan Stefani Geima Sunarman, Pengembangan Kelas Virtual 

Dengan Google Classroom Dalam Keterampilan Pemecahan Masalah (Problem Solving) Topik 

Vektor Pada Siswa Smk Untuk Mendukung Pembelajaran (Yogyakarta) Prosiding Seminar 

Nasional Etnomatnesia ISBN: 978-602-6258-07-6. 
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facilitate learning”. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar.
4
 

b. Pengertian Efektivitas Komunikasi 

Kunci dari efektifnya setiap interaksi atau kegiatan adalah terciptanya 

proses komunikasi yang baik sehingga hal ini akan berdampak pada berkurangnya  

konflik yang terjadi.  

Menurut Hardjana keefektivan komunikasi diukur oleh beberapa hal, 

diantaranya: 

1) Penerima/ pemakai (receiver) 

Seorang Penerima/pemakai pesan dikatakan efektif jika Penerima pesan 

sesuai dengan Penerima yang dituju oleh media, maka untuk mengukurnya 

dengan melihat bagaimana kuantitas si penerima pesan menggunakan media 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan akan informasinya. 

2) Isi pesan (Content)  

Sifat-sifat dari sebuah Isi Pesan/informasi yang diharapkan di dalam 

sebuah media agar pesan/informasi tersebut efektif diantaranya adalah 

(Kusumaningrat):   

a) Isi Pesan harus akurat Kehatihatian, dimulai dari kecermatan terhadap 

ejaan nama, angka, tanggal dan usia, keterangan dan fakta yang 

ditemui. Tidak hanya itu, akurasi juga berarti benar dalam 

memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan 

                                                             
4
 Zedha Hammi, Implementasi Google Class Room Pada Kelas XI IPA MAN 2 Kudus. 

(Semarang: Skripsi Agustus 2017) h. 6-7 
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yang dicapai oleh penyajian detail- detail fakta dan oleh tekanan yang 

diberikan kepada fakta faktanya.  

b) Isi Pesan harus lengkap, adil dan berimbang Yang dimaksudkan 

dengan sikap adil dan berimbang adalah bahwa seorang pembuat 

informasi harus memberikan tentang apa yang sesungguhnya sedang 

terjadi. Unsur adil dan berimbang dalam sebuah pesan/informasi 

mungkin sama sulitnya untuk dicapai seperti juga keakuratan dalam 

menyajikan fakta. 

c) Isi Pesan harus objektif Pesan/Informasi yang objektif artinya 

pesan/informasi yang dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat 

sebelah, dan bebas dari prasangka. Dalam pengertian objektif ini, 

termasuk pula keharusan seorang komunikator dalam menyampaikan 

informasi mengenai sebuah peristiwa secara keseluruhan, tidak 

dipotong-potong oleh kecendrungan subjektif. 

d) Isi Pesan harus ringkas dan jelas Pesan/informasi yang disajikan 

haruslah dapat dicerna dengan cepat. Ini artinya suatu tulisan yang 

ringkas, jelas dan sederhana. Tulisan tersebut haruslah tidak banyak 

menggunakan kata- kata, harus langsung dan padu.   

3) Media komunikasi (Media)  

Pemilihan saluran atau media sangat penting dilakukan dalam perencanaan 

pesan yang berpusat pada penerima. Jika media tersebut memiliki faktor 

kredibilitas yang tinggi, maka media tersebut mampu menyebarkan informasi 
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dengan cepat, mudah untuk digunakan atau diakses, dan juga menampilkan fitur 

tambahan dari sebuah informasi kepada penerima informasi (Ardha). 

4) Format Pesan (Format)  

Sifat-sifat dari format pesan/informasi yang diharapkan di dalam sebuah 

media agar pesan tersebut efektif, diantaranya adalah (Hamidi): (a) Singkat dan 

Sederhana, Singkat disini berarti langsung kepada pokok masalah (to the point) 

dan tidak bertele-tele. Sedangkan sederhana berarti selalu mengutamakan 

pemilihan kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh 

penerima pesan yang heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya 

maupun karakteristik demografis dan psikografisnya. (b) Jelas, jelas berarti 

mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Juga jelas artinya, jelas 

sasaran dan maksudnya. (c) Menarik, Menarik artinya mampu membangkitkan 

minat dan perhatian penerima pesan, memicu selera baca, serta membuat orang 

yang tertidur terjaga seketika.   

5) Sumber Pesan/informasi (Source) 

Yang dimaksudnya disini adalah mengenai kredibilitas sumber informasi 

tersebut. Apakah informasi yang disampaikan memiliki tingkat kredibel yang 

tinggi atau tidak. Kredibilitas suatu sumber informasi merupakan suatu tingkat 

yang menjelaskan sejauh mana sumber informasi tersebut dapat dipercaya oleh si 

penerima pesan.  

6) Ketepatan Waktu (Timing)  

Dikutip dari SocialBarel.com, hal pertama yang harus diperhatikan dalam 

menjalankan suatu media sosial adalah mengenai target audiens. Beragamnya 
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audiens bisa diibaratkan seperti du a sisi mata uang yang saling berlawanan. Di 

satu sisi bisa menjadi hal yang positif karena peluang pasar yang lebih luas, 

namun di sisi lain jika gagal menyasar tipe audiens yang tepat, bukan tak mungkin 

informasi akan berakhir siasia. Dan tak jarang juga target audiens tersebut hanya 

aktif pada waktu waktu tertentu. Itulah pentingnya mengetahui waktu yang tepat 

untuk memposting sesuatu ataupun informasi di media sosial.
5
 

2. Ruang Kelas Google 

Google Classroom merupakan salah satu fitur pendidikan yang disediakan 

oleh Google Apps For Education (GAFE) yang dirilis ke publik pada tanggal 12 

Agustus 2014.
6
 Namun google classroom baru banyak digunakan pada 

pertengahan tahun 2015. Pada situs google classroom juga tertulis bahwa google 

classroom terhubung dengan semua layanan google for education yang lainnya, 

sehingga pendidik dapat memanfaatkan google mail, google drive, google 

calendar, google docs, google sheets, google slides, dan google sites dalam proses 

pembelajarannya.
7
 Google classroom adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan 

terciptanya ruang kelas di dunia maya. Google classroom bisa menjadi sarana 

distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. 

Google classroom bisa didapatkan secara gratis dengan terlebih dahulu 

mendaftarkan diri pada akun google application for education. Aplikasi google 

classroom ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran secara online, dapat 

                                                             
5
Dhia Ghina Ramadhani Putri, “Communication Effectiveness Of Online Media Google 

Classroom In Supporting The Teaching And Learning Process At Civil Engineering University Of 

Riau” JOM FISIP Vol. 4, no. 01 (Februari 2017) h.3-5  
6
Ibid., h.7 

7
Diemas Bagas Panca dan Rina Harimurti Pradana, “Pengaruh Penerapan Tools Google 

Classroom Pada Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa” IT-

Edu Vol. 02, No. 01 (2017), h. 62 



13 

 

 

 

diperoleh secara gratis serta dapat digunakan untuk perangkat apa pun. Salah satu 

kecanggihan aplikasi ini adalah dapat digunakan secara bersama-sama dalam 

kelompok secara kolaboratif.
8
 

Google classroom adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang 

diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk 

menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan dan 

menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google classroom 

dianggap sebagai salah satu platform terbaik untuk meningkatkan alur kerja guru. 

Aplikasi ini menyediakan satu set fitur canggih yang menjadikannya tools yang 

ideal untuk digunakan bersama siswa. Aplikasi ini membantu guru menghemat 

waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan meningkatkan komunikasi dengan siswa. 

Aplikasi ini tersedia untuk semua orang dengan google apps for education, 

rangkaian tools produktivitas gratis termasuk gmail, drive dan Dokumen.
9
 

Penggunaan google classroom tidak perlu melakukan proses instalasi yang 

rumit, setelah seorang administrator melakukan setup account google yang 

dilengkapi dengan google apps for education untuk sebuah sekolah, maka 

pengajar dan pelajar bisa menggunakan google classroom dengan akun email 

google masing-masing. Pengajar membuat kelas baru di google classroom. 

Setelah itu pengajar dapat mengundang pelajar untuk bergabung dengan 

menyebarkan kode yang didapatkan ketika pendaftaran kelas baru. Karena 

terintegrasi dengan akun email google, penyebaran kode dapat dilakukan dengan 

                                                             
8 Dhia Ghina Ramadhani Putri, loc. cit. 
9
Noordin Asnawi. “Pengukuran Usability Aplikasi Google Classroom Sebagai E-

learning Menggunakan USE Questionnaire” Journal of Computer, information system, & 

technology management  Vol. 1, No. 2 (April 2018) h. 17-18 
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mudah, baik secara online maupun offline. Pengajar bisa membuat pengumuman 

dan berbagi dokumen secara paperless, karena setiap file yang di-upload 

terintegrasi dengan fasilitas google drive dari google. Sehingga setiap pelajar bisa 

membaca pengumuman tersebut dan men-download file yang dishare oleh 

pengajar.
10

 Rancangan kelas yang mengaplikasikan google classroom 

sesungguhnya ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak 

menggunakan kertas dalam mengumpulkan tugasnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Herman yang memaparkan bahwa dalam aplikasi ini, kelas dirancang 

untuk membantu dosen membuat dan mengumpulkan tugas tanpa kertas, termasuk 

fitur yang menghemat waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan google 

document secara otomatis bagi setiap mahasiswa. Kelas juga dapat membuat 

folder drive untuk setiap tugas dan setiap mahasiswa, agar semuanya tetap 

teratur.
11

 

Model pembelajaran yang semakin kompleks di dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran baik dari tingkat peserta didik maupun mahasiswa berbasis online 

ataupun bertatap muka secara langsung semakin mendorong pendidik atau dosen 

untuk memberikan model pembelajaran yang lebih menarik berbeda dengan 

biasanya agar tujuan dari pembelajaran yang dilakukan dapat tercapai. Selain itu 

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik maupun mahasiswa. 

                                                             
10

Abdul Barir Hakim. “Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom 

Dan Edmodo” STIMIK ESQ Vol. 2, no. 1 (Januari 2016) h. 14 
11

 Abd Rozak dan Azkia Muharom Albantani. “Desain Perkuliahan Bahasa Arab Melalui 

Google Classroom” Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 5 no. 1, 

(Juni 2018) h.86 
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Akselerasi kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan mempengaruhi 

juga model pembelajaran mengarah pada model pembelajaran secara online. Salah 

satu untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia pendidikan yang 

berkaitan dengan model pembelajaran adalah penggunaan google classroom 

sebagai media pembelajaran berbasis online oleh mahasiswa.  

 

3. Peraturan Google Classroom 

  

Bab IV Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bagian 

kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi pada pasal 98 Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan 

kemahasiswaan. Sedangkan, pada Bagian Keempat Direktorat Pembelajaran Pasal 

123 point 2 Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Akademik mempunyai 

tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan 

dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi,dan pelaporan di bidang 

pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik.
12

 

Penyelenggaraan pembelajaran berbasis e-learning syarat standar 

pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi dan penilaian 

mahasiswa, standar pendidik, standar sarana dan prasarana standar pengelolaan 

dan standar pembiayaan. Untuk dapat memenuhi standar tersebut prinsip dalam 

penyelenggaraan e-learning yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

                                                             
12

Sumberdaya.Ristekdikti. 2016/02/OTK-KEMENRISTEKDIKTI.pdf. diakses pada 

Tanggal 10  April 2019, Pukul 14:15 AM. 

  

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/OTK-KEMENRISTEKDIKTI.pdf
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a. Mata kuliah harus tercantum dalam kurikulum dimasing-masing program 

studi dan ditawarkan pada semester berjalan. 

b. Proses pembelajaran yang ditawarkan adalah blended system, yaitu 

pengkombinasian pembelajaran komvesional melalui tatap muka langsung 

di kelas (face to face) dan sistem online dengan memanfaatkan LMS. 

c. Mata kuliah memiliki bahan ajar yang memenuhi kriteria minimal yang 

ditetapkan  

d. Proses pembelajaran dan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah harus 

dapat menjamin pencapaian kompetensi mahasiswa sebagaimana 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran masing-masing mata kuliah.  

e. Pendidik mata kuliah adalah dosen tetap berdasarkan pada penugasan 

Dekan fakultas dan memiliki kemampuan menyampaikan materi dan 

proses pembelajaran berbasis e-learning 

f. Peserta didik mata kuliah harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan 

terdaftar secara sah pada mata kuliah tersebut. 

g.  Tersedia sarana dan prasarana pendukung (hardware dan software) yang 

dikelola secara terpusat.
13

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan google 

classroom sebagai media pembelajaran merupakan model pembelajaran yang 

tidak  mengesampingkan  atau menghilangkan esensi pembelajaran komvesional 

(face to face) melalui tatap  muka langsung yang merupakan ketentuan resmi dari 

kampus dan menjadi syarat penting dalam proses perkuliahan. 

                                                             
13

 Slamet Susanto dan dkk. Pedoman Penyelenggaraan E-Learning Institut Pertanian 

Bogor. PPT. 2012. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

  Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis dapat kita lihat pada table berikut: 

  Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

No Penulis dan Judul  Perbedaan Persamaan 

1 Diemas Bagas Panca 

Pradana  & Rina 

Harimurti; dengan judul 

penelitian yaitu “Pengaruh 

Penerapan Tools Google 

Classroom Pada Model 

Pembelajaran Project 

Based Learning Terhadap 

Hasil Belajar Siswa”. 

  

Perbedaan penelitian Diemas 

dengan penulis terletak 

waktu, tempat, jenis  dan  

judul penelitian. Fokus 

penelitian Diemas pada 

respon siswa dan hasil belajar 

siswa terhadap pembelajaran  

berbasis google classroom 

yang digabungkan dengan 

Projeck Based Learning. 

Sedangkan penulis berfokus 

pada bagaimana mekanisme 

pembelajaran berbasis google 

classroom, efektivitas dan 

kendala-kendala penggunaan  

google classroom sebagai 

media pembelajaran.  

Persamaannya adalah 

sama-sama ingin 

mengetahui keberhasilan 

penggunaan google 

classroom sebagai media 

pembelajaran 

2 Abd. Rozak dan Azkia Perbedaaan penelitian Abd. Persamaan penelitian ini 
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Muharom Albantani; 

dengan judul penelitian 

yaitu “Desain Perkuliahan 

Bahasa Arab Melalui 

google classroom”. 

 

Rozak dan Azkia dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu 

penelitian Abd. Rozak dan 

Azkia lebih berfokus pada 

mata kuliah Bahasa Arab  

sedangkan penulis tidah 

hanya satu mata kuliah saja 

tapi beberapa mata kuliah.   

adalah sama-sama ingin 

mengetahui efektivitas 

penggunaan media 

pembelajaran berbasis 

google classroom 

3 Dhia Ghina Ramadhani 

Putri S 

Perbedaan penelitian Dhia 

Ghina dengan penulis terletak 

waktu, tempat, jenis  dan  

judul penelitian. Penelitian 

Dhia Ghina menggunakan 

metode kuantitatif dengan 

pengumpulan data 

menggunakan  

Kuesioner sedangkan 

penelitian penulis 

pengumpulannya datanya 

melalui wawancara dan 

dokumentasi.  

Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama ingin 

menyelidiki seberapa 

efektif google classroom 

sebagai media 

pembelajaran kelas 

online 
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C. Kerangka Berpikir 

Dalam proses penerapan pembelajaran berbasis online melalui google 

classroom diharapkan dapat memicu kemandirian belajar mahasiswa dan 

efektivitas pembelajaran kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan 

waktu.   

Para dosen melakukan pendekatan pembelajaran berbsasis google 

classroom yang merupakan bagian dari strategi dalam memanfaatkan teknologi 

sehingga terciptanya model pembelajaran yang bervariasi. Selain itu, google 

classroom menjadi alternatif yang memungkinkan tertundanya proses perkuliahan 

tatap muka secara langsung sehingga melalui kelas online yang telah dibentuk 

maka proses perkuliahan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Menurut Hartley, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang 

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 

menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer 

lain.
14

 
 

Sementara Frame Com dalam Glossary of E-learning Terms menyatakan 

definisi yang lebih luas, bahwa E-Learning adalah sistem pendidikan yang 

menggunakan aplikasi elektroni kuntuk mendukung belajar mengajar 

dengan media internet jaringan komputer, maupun komputer stand alone.
15

 
  

Namun selama proses berjalannya, pembelajaran kelas online tidak 

berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan.  

Maka dari pemaparan di atas, peneliti akan mengkaji kemudian 

mendeskripsikan efektivitas belajar online tersebut. Kita akan melihat seberapa 

banyak mahasiswa yang betul-betul aktif dalam pembelajaran online untuk 

memenuhi kebutuhan seputar mata kuliah yang diajarkan.  

                                                             
14

Muharto dan dkk. Penggunaan Model E-Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Mahasiswa Pada Materi Microprocessor. Volume 2 Nomor 1 (April 2017), h.39. 
15

 Ibid 
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Untuk lebuh jelasnya, langka-langka kerangka berpikir di atas dapat 

dipahami dengan mudah melalui bagan kerangka berpikir berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Kerangka Berpikir Judul  
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