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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Pembelajaran Online 

2.1.1 Konsep Dasar Pembelajaran Online 

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai aktifitas 

menyampaikan informasi dari pengajar. Menurut Azhar (2011) menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan 

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta 

didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran 

yang diajarkan. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan dipandang sangat 

efektif untuk menyampaikan informasi sehingga siswa dapat memahami dengan 

baik. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik harus memenuhi 

kualifikasi sesuai dengan tingkatan peserta didik yang diajari, mata pelajaran 

yang diampuh, dan ketentuan yang intruksional lain. Disamping itu, pendidik 

harus menguasai sumber belajar dan media pembelajaran agar tercapai tujuan 

pembelajaran.  

Pembelajarans online pertama kali dikenal karena pengaruh dari 

perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) yang 

diperkenalkan oleh Universitas Illionis melalui sistem pembelajaran berbasis 

komputer. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi 

siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang 
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disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan dimana saja 

tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari 

lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi 

seperti visual, audio, dan gerak. Secara umum, pembelajaran online sangat 

berbeda dengan pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran online lebih 

menekankan pada ketelitian dan kejelian siswa dalam menerima dan mengolah 

informasi yang disajikan secara online (Engko, 2020). 

Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan menggunakan koneksi internet sebagai penghubung terjalinnya 

komunikasi anatara pendidk dan peserta tanpa adanya kontak fisik. 

Pembelajaran online memilki beberapa kelemahan yaitu penggunaan jaringan 

internet membutuhkan infrastruktur yang memadai, membutuhkan banyak 

biaya, komonikasi melalui internet terdapat berbagai kendala (Ericha, 2020). 

Pembelajaran online merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan  

jaringan internet. Menurut Nur Hadi (2006) model pembelajaran online dapat 

digunakan untuk menyampaikan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu, 

dapat menggunakan berbagai sumber yang sudah tersedia di internet, bahan ajar 

relatif mudah diperbarui dan selain itu untuk lebih meningkatkan kemandirian 

siswa dalam melakukan proses pembelajaran. 

Pembelajaran daring sangat dikenal dikalangan masyarakat dan 

akademik dengan istilah pembelajaran online (online learning). Istilah lain yang 

sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (learning distance). 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung didalam 
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jaringan dimana pengajar dan yang di ajar tidak bertatap muka secara langsung 

(Albert, 2020). 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online 

menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran 

daring, online atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi 

standart pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan 

perangkat komputer atau gadget yang saling berhubungan antara siswa dan guru 

maupun antara mahasiswa dengan dosen sehingga melalui pemanfaatan 

teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik 

(Roida, 2020). 

Menurut Isman pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan 

internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring siswa 

memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. 

Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti 

classroom, video converence, telepon atau live chat, zoom maupun melalui 

whatsapp group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk 

menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. 

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari 

karakteristik peserta didiknya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Nakayama 

bahwa dari semua literatur dalam elearning mengindikasikan bahwa tidak 

semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan 

faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik (Wahyu, 2020). 
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2.1.2 Media Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Online 

Jaringan internet sangat berperan dalam pembelajaran online atau 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi covid-19. Internet berasal dari 

bahasa latin inter yang berarti “antara”. Internet menghubungkan berbagai 

jaringan yang tidak saling bergantung satu sama lain sehingga mereka dapat 

berkomunikasi pada masing-masing jaringan. Internet adalah jaringan 

komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer, 

baik melalui koneksi dial up 25 atau media lain yang menawarkan akses yang 

bermacam-macam. Fungsi internet adalah menyediakan suatu sarana jaringan 

yang memiliki standarisasi dan mendefinisikan prosedur jaringan sehingga 

dapat saling bertukar informasi. Banyak media  aplikasi yang tersedia saat ini 

yang bisa digunakan dalam melakukan pembelajaran secara online seperti 

aplikasi Whatsapp, Zoom, Cloudx, Web block, Ruang Guru, Google Classroom, 

Schoology dan Edmodo serta masih banyak aplikasi lainnya (Ericha, 2020). 

Media sosial Whatsapp yang sering disingkat WA adalah salah satu 

media komunikasi yang dapat di install dalam Smartphone. Media sosial ini 

digunakan sebagai sarana komunikasi chat dengan saling mengirim pesan teks, 

gambar, video bahkan telpon. Media ini dapat aktif jika kartu telpon memilki 

paket data internet (Edi, 2013). 

Berbagi materi pelajaran menggunakan (fitur Forward) WhatsApp 

memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk pdf, microsoft 

word, excel, dan powerpoint. Maka dari itu, apabila menggunakan WhatsApp 

berbagi dokumen dengan dengan format/ bentuk di atas jauh lebih mudah. 
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Selain bisa digunakan menyimpan dokumen dengan bentuk atau format di atas, 

WhatsApp juga bisa meneruskan pesan, sehingga memudahkan apabila siswa 

ingin berbagi dengan teman yang lain. WhatsApp digunakan sebagai media 

untuk berdiskusi (Muhammad, 2019). 

Salah satu aplikasi yang menyediakan fasilitas interaksi tatap muka 

pendidik dan peserta didik secara virtual melalui video conference dengan PC 

atau laptop atau smartphone adalah Zoom Cloud Meeting, aplikasi ini 

merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media komunikai jarak jauh 

dengan menggabungkan konferensi video, obrolan, pertemuan online dan 

kolaborasi seluler. 

Zoom dapat dikatergorikan sebagai media pembelajaran online yang 

dapat diartikan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet. 

Media pembelajaran online sebagai sebuah alternatif pembelajaran yang 

berbasis elektronik memberikan banyak manfaat terutama terhadap proses 

pendidikan yang dilakukan dengan jarak jauh. Dalam membuat media 

pembelajaran online perlu mempertimbangkan harapan dan tujuan mereka 

dalam mengikuti media pembelajaran online, kecepatan dalam mengakses 

internet atau jaringan, keterbatasan bandwidth, biaya untuk akses internet, serta 

latar belakang pengetahuan yang menyangkut kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran (Junita, 2020). 

Youtube adalah media sosial yang paling banyak diminati masyarakat 

dewasa ini. Popularitasnya diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan 
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jumlah pengguna. Perkembangan Youtube sebagai salah satu media sosial yang 

paling digemari merupakan sebuah peluang di dunia Pendidikan. Pendidikan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya 

manusia berkualitas. Dalam konteks pembelajaran, Youtube dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu media ajar (Haryadi, 2019). 

E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Model 

pembelajaran yang dikembangkan melalui e-learning menekankan pada 

resource based learning, yang juga dikenal dengan learner-centered learning. 

Dengan model ini, peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari 

tempatnya masing-masing (melalui personal computer di rumah masing-masing 

atau di kantor). Keuntungan model pembelajaran seperti ini adalah tingkat 

kemandirian peserta didik menjadi lebih baik dan kemampuan teknik 

komunikasi mereka yang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. 

Dengan model ini, komunikasi antar peserta didik dengan staf pengajar 

berlangsung secara bersamaan atau sendiri-sendiri melalui dukungan jaringan 

komputer. 

Edmodo merupakan salah satu jenis Learning Management System 

(LSM) di yang sering digunakan saat ini. Dalam penelitiannya, Basori (2013) 

menyebutkan bahwa edmodo merupakan aplikasi yang menyerupai facebook 

tapi dengan nilai edukasi yang tinggi, sehingga menarik bagi guru dan siswa. 

Suriadhi (2014) mendefinisikan Edmodo sebagai platform media sosial yang 
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sering digambarkan seperti facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih 

banyak lagi sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.    

Edmodo memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk pelaksanaan 

pembelajaran. Fitur-fitur tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan 

guru dan siswa masing-masing yang memiliki kebutuhan tidak sama. Fitur-fitur 

Edmodo diantaranya adalah: 1) Group, Fitur ini dimanfaatkan oleh guru untuk 

membuat grup atau kelas dalam Edmodo. 2) Note, digunakan untuk menulis 

catatan, fungsi catatan ini sama halnya dengan guru ketika berbicara didepan 

kelas. Guru juga bisa melampirkan berbagai jenis file ketika mengirimkan 

catatan. 3) Alert, fungsinya hampir sama dengan note, hanya saja alert lebih 

ringkas dan tidak bisa dilampirkan file. 4) Assigment, digunakan guru untuk 

memberikan tugas kepada siswa. 5) Quiz, digunakan untuk memberikan 

ulangan harian dan ujian dengan bentuk soal pilihan ganda. 6) Polling, 

digunakan oleh guru untuk mengetahui pendapat siswa mengenai sesuatu, baik 

yang berhubungan dengan materi pelajaran maupun hal lain. 7) Library, 

fungsinya  adalah  untuk menyimpan semua file yang ada di Edmodo. 8) 

Progress, guru dapat melihat kemajuan belajar dari siswanya dengan 

menggunakan fitur progress ini. 9) Edmodo Planner, digunakan untuk membuat 

atau mencatat rencana dan juga jadwal kegiatan guru (Zamrotul, 2015). 

Ruang guru adalah perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis 

teknologi berbasis learning management system yang memungkinkan berbagai 

pemangku kepentingan di bidang pendidikan yaitu guru, siswa, pemerintah 

pusat dan daerah serta orang tua siswa untuk saling berinteraksi di dalam suatu 
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platform digital komprehensif, yang telah mencakup lebih dari 2,000,000 siswa 

dan guru. Ruang guru menyediakan beberapa fitur menarik seperti ruang uji, 

ruang latihan, ruang video, ruang les, ruang les online, digital boot camp dan 

edumail (Samuel, 2018). 

Selain aplikasi diatas, pembelajaran daring selama pandemic covid-19 

bisa juga menggunakan aplikasi lain yang sudah tersedia pada perangkat 

teknologi seperti smartphone, computer dan laptop yang di miliki oleh pengajar. 

Beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan atau diakses oleh pelajar dari rumah 

seperti Quipper School, Microsoft Office, Cisco Webex, Rumah Belajar, Meja 

Kita, Icando, Indonesiax, Google For Education, Kelas Pintar Ruang Guru. 

Tersedianya banyak aplikasi pembelajaran online tersebut diatas sangat sangat 

memudahkan dalam melakukan pembelajaran online. Pengajar dan pelajar dapat 

didownload secara gratis dan berbayar (Sri, 2020).  

2.1.3 Kendala dalam Pembelajaran online 

Selama pandemi covid-19, guru dan peserta didik menyelenggarakan 

pembelajaran secara online, hal tersebut sesuai dengan intruksi Mendikbud. 

Selanjutnya, hasil pembelajaran tersebut dilaporkan guru dalam bentuk laporan 

pembelajaran jarak jauh bekerja dari rumah. Penyelenggaraan pembelajaran 

daring ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud Nomor 36962 tentang 

pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan 

penyebaran Corona virus Disease (COVID-19). Selama pandemi covid-19, 

sekolah harus tetap melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik di rumah.  
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Kegiatan pembelajaran dipandu oleh guru secara online melalui media sosial 

atau aplikasi pembelajran yang tersedia (Kharisma, 2020). 

Dalam pembelajaran online membuat banyak perubahan dalam proses 

belajar mengajar baik dari segi metode pembelajaran maupun dari segi 

penilaian. Hal ini juga tentu memiliki banyak kendala yang dialami oleh siswa, 

guru dan orang tua siswa selama proses pembelajaran online diantara  sebagai 

berikut: 

a.  Bagi siswa 

Dampak terhadap peserta didik Pandemi Covid-19 mengharuskan 

peserta didik untuk belajar jarak jauh dan belajar di rumah dengan bimbingan 

dari orang tua. Karena pandemi ini, peserta didik kurang dalam 

mempersiapkan diri. Seperti motivasi peserta didik yang kurang dalam 

mengikuti pembelajaran online. Fasilitas yang kurang memadai, menjadi 

salah satu penyebab peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran online. Peserta didik harus dihadapkan dengan sistem online 

yang pembelajarannya berupa teori. Yang biasanya peserta didik melakukan 

praktik untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik karena pandemi 

Covid-19 ini, membuat penyampaian materi tersebut hanya dengan teori. Hal 

ini menyebabkan peserta didik lambat dalam menyerap pembelajaran, 

apalagi jika dilihat dari daya serap peserta didik yang berbeda. Ada beberapa 

peserta didik yang cepat menangkap pembelajaran namun ada juga beberapa 

yang lambat menyerap pembelajaran sehingga peserta didik ini akan 

tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Adanya pandemi Covid-19 ini 
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membuat peserta didik mau tidak mau, suka tidak suka harus berhadapan 

dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran.  

b. Bagi Orang Tua 

Kendala yang dihadapi orang tua yaitu penambahan biaya kuota 

internet untuk anaknya. Pembelajaran yang dilakukan beberapa bulan 

membutuhkan kuota besar maka pengeluaran orang tua juga akan meningkat. 

Selain pengeluaran biaya, orang tua juga harus meluangkan waktu ekstra 

bagi anaknya. Orang tua harus membimbing anaknya ketika pembelajaran 

online berlangsung dan harus mampu membagi waktu dengan kegiatan rutin 

sehari-hari. Biasanya guru akan ikut serta dalam pembelajaran dan 

mengerjakan tugas bersama anaknya. 

c.  Bagi guru 

Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran online pada pandemi 

Covid-19 ini mengharuskan guru harus melakukan pengajaran secara online 

dari rumah. Guru yang biasanya melakukan pembelajaran secara konvensial 

harus dilakukan dengan jarak jauh yang membuat guru kelimpungan dalam 

membuat metode pembelajaran agar tetap berjalan secara efektif dan efisien. 

Namun, merubah kebiasaan sangatlah sulit, kebiasaan yang sudah mengakar 

akan menyulitkan guru untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi 

baru.  

Kendala selanjutnya yaitu metode, gaya dan strategi guru dalam 

pembelajaran harus berubah dan disesuaikan dengan pembelajaran secara 

online. Metode yang digunakan harus dapat memaksimal sehingga dapat 
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diserap peserta didik. Salah satu aspek penting dalam metode pembelajaran 

terutama pembelajaran secara online yaitu komunikasi. Guru yang biasanya 

melakukan komunikasi secara langsung dengan peserta didik harus mampu 

melakukan komunikasi secara online.  

Guru harus memperhatikan komunikasi sehingga pembelajaran dapat 

tersalurkan. Guru harus mampu merubah gaya komunikasi di era pandemi 

Covid-19, yang biasanya guru berkomunikasi satu arah dan biasanya terjadi 

diskusi dengan peserta didik, pada pandemi Covid-19 sekarang ini membuat 

peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam berdiskusi secara 

online. Maka dari itu guru harus sigap dan mampu membangun semangat 

peserta didik melalui komunikasi yang baik. Kendala yang paling mendasar 

dan selalu di bahas di awal pembahasan ini yaitu kemampuan guru dalam 

menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. tidak semua guru ahli 

dan paham dengan teknologi (Mastura, 2020) 

2.2 Hasil Belajar 

2.2.1 Definisi Hasil Belajar 

Adapun pengertian hasil belajar yang dikemukakan oleh Sudjana (1992: 

34) bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar. Istilah hasil belajar tersusun  atas dua kata, 

yakni: “hasil” dan “belajar”. Menurut Hasan Alwi (2003) “hasil” berarti sesuatu 

yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh suatu usaha, sedangkan “belajar” 

mempunyai banyak pengertian diantaranya adalah belajar merupakan perubahan 

yang terjadi dalam diri seseorang setelah melalui proses. Menurut Bell-Gredler 
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dalam Udin S. Winataputra (2008) pengertian belajar adalah proses yang 

dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skills, 

and attitude. Kemampuan (competencies), keterampilan (skills), dan sikap 

(attitude) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa 

bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 

Sedangkan menurut Slameto (2003:2) “Belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Jadi, yang dimaksud hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki baik bersifat pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun 

keterampilan (psikomotorik) yang semuanya ini diperoleh melalui proses 

belajar mengajar (Muh. Yusuf, 2009). 

Menurut Sudjana (2000:28) hasil belajar pada dasarnya merupakan 

akibat dari suatu proses belajar. Menurut aliran psikologi kognitif yang 

dikemukakan oleh Brunner dalam Budiningsih (2012:40) “hasil belajar adalah 

kecakapan untuk mengemukakn beberapa alternatif secara simultan, memilih 

tindakan yang tepat dan dapat memberikan prioritas yang tepat dalam berbagai 

situasi. Selain itu, kemajuan intelektual juga ditandai dengan adanya kemajuan 

dalam menanggapi suatu rangsangan”. Dari pengertian hasil belajar yang telah 

dikemukakan oleh para ahli maka inti dari hasil belajar adalah perubahan. Oleh 

karena itu seseorang yang melakukan aktivitas belajar dan memperoleh 

perubahan dalam dirinya dengan memperoleh pengalaman baru, maka individu 

tersebut dikatakan telah belajar (Humaira, 2015). 
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Dimyati dan Mudjiono (2012:12) juga menyebutkan, “Hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dari sisi guru. Hasil 

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar dari sisi 

siswa,”. Benjamin S. Bloom (dalam Djaali, 2008:77) menyebutkan,  Enam jenis 

perilaku ranah kognitif, sebagai berikut:  

a. pengetahuan (knowledge) ialah kemampuan untuk menghafal, mengingat, 

atau mengulangi informasi yang pernah diberikan. 

b. pemahaman (comprehension) ialah kemampuan untuk menginterpretasi atau 

mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri. 

c. aplikasi (application) ialah kemampuan menggunakan informasi, teori dan 

aturan pada situasi baru.  

d. analisis (analysis) ialah kemampuan mengurai pemikiran yang kompleks, 

dan mengenai bagian-bagian serta hubungannya. 

e. sintesis (synthesis) ialah kemampuan mengumpulkan komponen yang sama 

guna membentuk satu pola pemikiran yang baru.  

f. evaluasi (evaluation) ialah kemampuan membuat pemikiran berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan.   

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat 

melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian 
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yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Hasibuan, 2015). 

Indikator hasil belajar pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal 

meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar siswa. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang 

dalam menguasai ilmu pengetahuan pada suatu mata pelajaran dapat dilihat 

melalui prestasinya. Peserta didik akan dikatakan berhasil apabila prestasinya 

baik dan sebaliknya, ia tidak berhasil jika prestasinya rendah.   

Pada tingkat yang sangat umum sekali, hasil belajar dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:  

a. Keefektifan (effectiveness)  

b. Efesiensi (efficiency)  

c. Daya Tarik (appeal). 

Keefektifan pembelajran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian 

pelajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mempreskripsikan 

keefektifan belajar yaitu: 1) kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari 

atau sering disebut dengan “tingkat kesalahan”, 2) kecepatan unjuk kerja, 3) 

tingkat ahli belajar, dan 4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari.  

Efesien pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan 

dan jumlah waktu yang dipakai si belejar dan jumlah biaya pembelajaran yang 

digunakan. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati 

kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajran erat sekali 
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dengan daya tarik bidang studi, dimana kualitas pembelajaran biasanya akan 

mempengaruhi keduanya.   

Kunci pokok utama memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa 

adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang 

hendak diungkapkan atau diukur. Indikator hasil belajar menurut Benjamin S. 

Bloom dengan taxsonomy of education objectives membagi tujuan pendidikan 

menjadi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Tabel 2.1 Jenis dan indikator hasil belajar 

No Ranah Indikator 

1 Ranah kognitif  

a. Ingatan, Pengetahuan 

(knowledge) 

b. Pemahaman 

(Comprehension) 

 

c. Penerapan 

(Application) 

d. Analisis (Analysis) 

 

e. Menciptakan, 

membangun 

(Synthesis)  

   

f. Evaluasi (Evaluation) 

 

1.1 Dapat menyebutkan 

1.2 Dapat menunjukkan kembali 

1.1 Dapat menjelaskan 

1.2 Dapat mendefinisikan dengan bahasa 

sendiri   

3.1 Dapat memberikan contoh  

3.2 Dapat menggunakan secara tepat  

4.1 Dapat menguraikan 

4.2 Dapat mengklasifikasikan/ memilah    

5.1 Dapat menghubungkan materi –materi, 

sehingga menjadi kesatuan yang baru 

5.2 Dapat menyimpulkan 

5.3 Dapat menggeneralisasikan  

6.1 Dapat menjelaskan dan menafsirkan 

6.2 Dapat menyimpulkan  

2 Ranah Afektif  
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a. Penerimaan 

(Receiving)   

d. Sambutan   

 

e. Sikap menghargai 

(Apresiasi)  

  

f. Pendalaman  

(internalisasi)   

g. Penghayatan  

(karakterisasi)  

 

1.1 Menunjukkan sikap menerima 

1.2 Menunjukkan sikap menolak    

1.1 Kesediaan berpartisipasi/terlibat 

1.2 Kesediaan memanfaatkan 

3.1 Menganggap penting dan bermanfaat 

3.2 Menganggap indah dan harmoni 

3.3 Menggagumi   

4.1 Mengakui dan menyakini 

4.2 Mengingkari  

5.1 Melembagakan atau meniadakan 

5.2 Menjelmakan dalam pribadi dan 

perilaku sehari-hari. 

3 Ranah psikomotor  

a. Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak. 

b. Kecakapan ekspresi 

verbal dan non-

verbal 

 

1.1 Kecakapan mengkoordinasikan gerak 

mata, telinga, kaki, dan anggota tubuh 

yang lainnya.   

2.1 Kefasihan melafalkan/ mengucapkan 

2.2 Kecakapan membuat mimik dan 

gerakan jasmani  

 

Melihat tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hasil belajar 

harus dapat mengembangkan tiga ranah yaitu: ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini peneliti akan mengukur hasil belajar pada 

ketiga ranah tersebut yang diambil dari dokumentasi guru mata pelajaran 

biologi (Muhibin, 2011) 
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2.2.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, karena manusia dalam 

mencapai hasil belajar tidak hanya menyngkut aktivitas fisik saja, tetapi 

terutama menyangkut kegiatan otak, yaitu berfikir. Menurut M. Dalyono, yang 

mempengaruhi hasil belajar menyangkut faktor internal maupun eksternal. (M. 

Dalyono, 2005 :230) Faktor internal (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) 

yang meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologi. Sedangkan faktor eksternal 

(faktor dari luar manusia) meliputi faktor non sosial dan faktor sosial.  

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri siswa (intern) 

yang berpengaruh dalam meraih hasil belajar. Adapun faktor internal adalah : 

1. Faktor inteligensi (kecakapan) 

Intelegensi atau kecakapan seseorang merupakan faktor bawaan, 

walaupun bisa juga diupayakan dengan latihan-latihan tertentu. Ranah 

kejiwaan yang berkedudukan pada otak ini, dapat berspektif psikologis 

kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan 

lainnya, yakni ranah efektif (rasa) dan ranah psikomotor (karsa).  

2. Faktor minat dan motivasi 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan motivasi 

sebagai sesuatu yang kompleks, yang menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia. Sehingga akan bergayut 

dengan persoalan gejalah kejiwaan, perasaan dan juga emosi untuk 
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kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Siswa mempunyai minat 

pada pelajaran tertentu akan senang mempelajarinya, sehingga akan 

memudahkan proses pembelajaran dan akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar. Sedangkan motivasi merupakan dorongan 

berbuat sesuatu. Siswa yang mempunyai motivasi kuat dalam belajar 

tentu akan semangat belajar, dan hal ini akan berpengaruh juga terhadap 

hasil belajar yang dicapai. 

3. Faktor Cara Belajar 

Yang dimaksud cara belajar adalah begaimana seseorang 

melaksanakan  belajar. Hal ini mencakup konsentrasi dalam belajar, 

usaha mempelajari kembali materi yang telah dipelajari, membaca 

dengan teliti serta berusaha menguasai dengan baik dan selalu mencoba 

menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal. 

b. Faktor Eksternal 

Selain dipengaruhi faktor dalam diri siswa, hasil belajar juga dipengaruhi 

faktor ekstern. Yang termasuk faktor ekstern yaitu faktor keluarga dan 

sekolah. 

1. Lingkungan Keluarga 

Keluarga mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan dalam 

hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan waktu siswa berada adalam 

keluarga lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah. 

Sehingga lingkungan keluarga mendukung bisa memberikan potensi 

besar dan positif dalam proses pembelajaran. 
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2. Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan belajar (learning environment) 

yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan hasil 

belajar sisiwa. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah (Endang, 2020). 

2.3 Pandemi Covid-19 

2.3.1 Pengertian Covid-19 

Saat ini negara-negara di dunia tengah dihadapkan pada wabah penyakit 

yang dapat mengancam kesehatan. Wabah ini disebabkan karena virus yang 

biasa disebut dengan Corona Virus Disease (COVID-19) atau virus corona. 

Pada awalnya, virus corona ini muncul akhir tahun 2019 di Negara China, 

tepatnya kota Wuhan. Virus ini memiliki gejala seperti flu dan infeksi saluran 

pernafasan. Penyebarannya sangat cepat sehingga saat itu telah menyebar 

hampir seluruh daerah di Negara China, bahkan ironisnya hampir di seluruh 

Negara di dunia telah terjangkit virus corona. Seiring berjalannya waktu 

jumlah kasus yang terjadi semakin mengalami peningkatan yang signifikan, hal 

ini sejalan dengan tingkat kematian yang terus bertambah. Virus ini tak 

kunjung berakhir dikarenakan belum Sada temuan obat ataupun vaksin untuk 

menanggulangi dan menyembuhkan virus corona. Sehingga cara yang tepat 

dilakukan adalah dengan upaya memutus rantai penyebaran virus corona  

(Rida, 2020). 



30 
 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus 

yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) 

adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada 

manusia. Tanda dan gelaja umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan 

pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-

rata 56 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari (Wahyu, 2020).  

Covid-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona 

adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa 

menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, Pneumonia akut, dan bisa 

senyebabkan seseorang yang terinfeksi meninggal.  Virus ini merupakan jenis 

virus baru yang menular, virus ini bisa menyerang siapa saja baik pada anak-

anak, orang dewasa, lansia ibu hamil maupun ibu menyusui.  

2.3.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pendidikan 

Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh 

penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa 

kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan 

tinggi maupun Universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-

tiba, pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus 

mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak 

orang-orang secara pasif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus 
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membuka sekolah dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga 

keberlangsungan ekonomi.  

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home (WFH). 

Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat 

menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun 

menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 

tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di 

Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan 

mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan 

sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan sistem pembelajaran 

secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh 

siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh 

guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi 

keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak 

(Matdio, 2019). 

Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan 

oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah dampak jangka pendek, yang 

dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia baik di kota maupun di desa. Di 

Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan sekolah di rumah. 

Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya 

bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar 

rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak peserta didik 

yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. 
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Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena 

covid-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Kedua 

adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia 

yang akan terpapar dampak jangka panjang dari Covid-19 ini. Dampak 

pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan 

peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di 

Indonesia (Rizqon, 2020). 

2.4 Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Edi Santoso (2010) Yang meneliti tentang Pengaruh Pembelajaran 

Online Terhadap Prestasi Belajar Kimia Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa : Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran menggunakan media Online dengan pembelajaran yang 

menggunakan LKS terhadap prestasi cx belajar kimia yang ditunjukkan dengan 

besarnya Fhitung = 148.736. Kelompok siswa yang diberikan pembelajaran 

menggunakan media Online memiliki nilai tes prestasi belajar kimia, lebih tinggi 

dibanding dengan kelompok siswa yang diberikan pelajaran dengan 

menggunakan media LKS. 

Achmad Chairudin (2020) yang meneliti tentang Pengaruh 

Pembelajaran Online Terhadap Prestasi Siswa Kelas 5 Dan 6 Mi Ma’arif 

Gedangan, Kec Tuntang, Kab Semarang Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran online dengan prestasi belajar siswa. Nilai sig.(2-tailed) setiap 
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variabel X dan variabel Y adalah < 0,005. Dilihat dari nilai rhitung dan rtabel 

didapat hasil bahwa nilai rhitung > rtabel. Nilai rtabel 0,2787 diperoleh dari nilai 

N 50-2 = 48. Angka 48 mempunyai nilai r tabel 0,2787. Variabel X dan Y 

memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,06. Variabel X dengan nilai 0,898 Variabel Y 

dengan nilai 0,835 sehingga dikatakan reliabel. Nilai R2 adalah 0,685 yang berarti 

bahwa variabel independen (pembelajaran online) mampu menjelaskan variabel 

dependen (prestasi belajar siswa) sebesar 68,5% dan selebihnya 31,5% ditentukan 

atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. H1 

diterima yaitu “terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi siswa 

kelas 5 dan 6 MI Ma’arif Gedangan, Kec Tuntang, Kab Semarang tahun ajaran 

2020/2021” 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Selanjutnya menurut Sugiyono, kerangka berfikir merupakan 

sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang 

telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. 

 Pembelajaran online di dalam situasi pandemi Covid 19 merupakan salah 

satu jalan yang digunakan oleh pemerintah supaya pendidikan di Indonesia bisa 

tetap dijalankan. Dengan penerapan pembelajaran online ini merupakan suatu hal 

baru yang pastinya akan berdampak pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu 
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kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pengaruh 

pembelajaran online (variabel X) terhadap prestasi belajar siswa (variabel Y).  

 

 

Gambar 2.1 Bagan kerangka berpikir  

2.6  Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan penggunaan pembelajaran online terdapat hasil belajar biologi siswa 

kelas XI IPA di SMAN 10 Kendari selama pandemi Covid-19. 
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