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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

1.  Metode Pembelajaran Jarak Jauh 

a.  Pengertian Metode  

Metode merupakan salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya 

dalam pendidikan. Karena dengan adanya metode pembelajaran diharapkan 

mampu membantu guru dan siswa dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai 

dengan kurikulum yang dicanangkan. Adapun pengertian metode menurut arti 

etimologi adalah cara kerja.  

Menurut Mahmud Yunus (2002, h. 87) metode adalah jalan yang hendak 

ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan tertentu, baik dalam 

lingkungan perusahaan atau perniagaan, maupun dalam kupasan ilmu 

pengetahuan dan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode 

mengandung arti adanya urutan kerja yang terencana dan sistematis guna 

mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir (2017, h. 

50-51) metode pembelajaran adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam 

melakukan sesuatu. Kata cepat dan tepat inilah yang sering diungkapkan dengan 

efektif dan efesien. Pengajaran yang efektif artinya pengajaran yang dapat 

dipahami murid secara sempurna. Dalam ilmu pendidikan sering juga dikatakan 

bahwa pengajaran yang berfungsi pada murid. Berfungsi artinya menjadi milik 

murid, pengajaran yang tepat adalah pengajaran yang tidak memerlukan waktu 

yang lama. Jadi metode hanyalah menentukan prosedur yang akan diikuti. Namun 
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dalam pemilihan metode dan penggunaannya seorang guru harus mampu 

mengetahui kelemahan dan kelebihan dari metode yang akan digunakan serta 

harus mampu mempertimbangkan aspek Pengaruh,efesiensi dan relevansinya 

dengan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh guru secara sistematis dalam upaya 

memberi pemahaman kepada siswa dengan tujuan agar dapat merubah tingkah 

lakunya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Selain itu, metode 

mempunyai arti lebih dari sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan kepada  

siswa, melainkan dapat pula sebagai alat untuk memperoleh keterampilan sikap, 

minat dan nilai-nilai yang diinginkan. 

b. Kedudukan dan Fungsi Metode  

Dalam proses pendidikan, metode memiliki kedudukan yang sangat 

signifikan untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaram. Adapun 

kedudukan metode pembelajran menurut Syaiful B. Djamrah (2013) adalah: 

1) Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bergerak, baik 

disadari maupun tidak disadari. Motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi 

intrinsik (berasal dari dalam diri individu) dan motivasi ekstrinsik (berasal dari 

luar diri individu). Oleh karenanya, penggunaan metode pembelajaran oleh guru 

dalam proses kegiatan belajar mengajar berfungsi sebagai alat motivasi ekstrinsik 

atau pendorong yang berasal dari luar individu yang bisa membuat orang/siswa 

belajar. Motivasi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam proses belajar 
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mengajar sehingga berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar salah satunya 

dipengaruhi oleh adanya motivasi. 

2) Menyiasati Perbedaan Individual Anak Didik 

Anak didik sebagai subjek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-

beda, baik dari aspek psikologis maupun minat, bakat, motivasi, lingkungan sosial 

dan keluarga, kebiasaan dan lain-lain. Oleh karenanya, penggunaan metode oleh 

guru dalam proses kegiatam belajar diharapkan dapat menyiasati segala perbedaan 

tersebut, sehingga anak didik mampu belajar atau menerima pelajaran sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing. 

Sedangkan menurut Abuddin (1997, h. 93-94) fungsi metode secara umum 

adalah sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan 

operasional pendidikan. Sedangkan dalam konteks lain metode merupakan sarana 

untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi 

pengembangan disiplin suatu ilmu. Karenanya dalam memfungsikan metode 

terdapat suatu prinsip umum, yaitu prinsip agar pengajaran dapat disampaikan 

dalam suasana menyenangkan, mengembirakan, penuh dorongan dan motivasi, 

sehingga pelajaran atau materi dapat dengan mudah diberikan guru kepada siswa. 

c.  Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh 

Menurut Munir (2012, h. 16) Pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses 

pembelajaran tidak terjadi dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan 

pembelajar. Melainkan terjadi melalui komunikasi langsung dua arah yang 

dijembatani dengan media seperti smartphone, komputer, televisi, radio, internet, 

video dan sebagainya.  
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Menurut Mulyasa (2013, h. 100) dalam teorinya, pembelajaran jarak jauh 

pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilakukan secara virtual memalui 

aplikasi virtual yang tersedia. Walaupun demikian, pembelajaran jarak jauh harus 

tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Guru harus menyadari 

bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan 

aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan.  

Sedangkan menurut Kearsly (2020, h. 483) mengemukakan pembelajaran 

jarak jauh adalah belajar yang direncanakan di tempat lain atau diluar tempatnya 

mengajar. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik khusus pembelajaran, 

metodologi khusus komunikasi melalui berbagai media dan penataan organisasi 

sera administrasi yang khusus pula. Dogmen (2020, h. 414) menyatakan bahwa  

pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar 

mandiri (self study). Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam 

menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan 

pengawasan untuk keberhasilan pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran 

yang direncanakan di tempat lain atau di luar tempatnya mengajar dan ketika 

proses pembelajaran tidak terjadi tatap muka langsung antara pengajar dan 

pembelajar. Pembelajaran jarak jauh dimulai dengan perencanaan yang baik, 

kemudian cara pembelajaran materi yang disampaikan kepada pembelajaran yang 

mengacu pada perencanaan tersebut. Tentunya dengan didukung oleh sarana yang 

memadai seperti komputer, satelit, televisi, dan jaringan internet. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran jarak jauh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran seperti 

whattsapp dengan memanfaatkan berbagai fitur-fiturnya diantaranya adalah voice 

note, video call, foto, video dan file. Dalam penerapan metode pembelajaran jarak 

jauh ini terdapat berbagai indikator yang dapat diukur seperti penguasaan materi 

pelajaran, pengelolaan kelas, komunikasi guru dan siswa serta evaluasi 

pembelajaran yang diberikan.  

d.  Karakteristik Pembelajaran Jarak Jauh 

Menurut Munir (2012, h. 2) karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran jarak 

jauh sebagai berikut : 

1) Program disusun disesuaikan dengan jenjang, jenis dan sifat pendidikan. 

2) Dalam proses pembelajaran tidak ada pertemuan langsung secara tatap 

muka antara pengajar dan pembelajar, sehingga tidak ada kontak langsung 

antara pengajar dengan pembelajar. 

3) Pembelajar dan pengajar terpisah sepanjang proses pembelajaran itu karena 

tidak ada tatap muka seperti halnya dalam pembelajaran konvensional, 

sehingga pembelajar harus dapat belajar secara mandiri.   

4) Adanya lembaga pendidikan yang mengatur pembelajar untuk belajar 

mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan yang menekankan 

pada cara belajar mandiri (self study). 

5) Lembaga pendidikan merancang dan menyiapkan materi pembelajaran, serta 

memberikan pelayanan bantuan belajar kepada pembelajar. 
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6) Materi pembelajaran disampaikan melalui media pembelajaran, seprti 

komputer dengan internetnya atau dengan program e-learning. 

7) Tidak ada kelompok belajar yang bersifat tetap sepanjang masa belajarnya, 

karena itu pembelajar menerima pembelajaran secara individual bukannya 

secara kelompok. 

8) Paradigma baru yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh adalah peran 

pengajar yang lebih bersifat fasilitator yang memberikan bantuan atau 

kemudahan kepada pembelajar untuk belajar, dan pembelajar sebagai 

peserta dalam proses pembelajaran. 

9) Pembelajar dituntut aktif, interaktif, dan partisipatif dalam proses belajar, 

karena sistem belajarnya secara mandiri yang sedikit sekali mendapatkan 

bantuan dari pengajar atau pihak lainnya. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Jarak Jauh 

Rusadi (2019, h. 112) pembelajaran berbasis digital menjadi pilihan satu-

satunya yang aman untuk diterapkan, Kelebihannya mampu membuat orang tidak 

bertemu dan kontak fisik secara langsung, tidak menuntuk untuk bertemu dalam 

satu tempat yang sama, dan mampu menyimpan semua kegiatan yang telah di 

lalui tanpa perlu harus mencatatnya.  

Tjokro (2013, h. 77) mengemukakan Kelebihan pembelajaran jarak jauh 

antara lain:  

Pertama, peserta didik lebih cepat memahami materi ajar karena e-learning 

memakai multimedia seperti gambar, teks, animasi, suara dan video. Kedua, lebih 

efektif dalam hal biaya yang berarti peserta didik tidak perlu datang ke gedung 
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belajar karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan lebih murah 

untuk diperbanyak. Ketiga, lebih efisien karena tidak membutuhkan formalitas 

kelas, materi ajar bisa langsung dipelajari. Keempat, Materi ajar bisa dikuasai 

sesuai dengan kondisi peserta didik seperti semangat dan daya serap peserta didik, 

dan juga bisa dimonitor. 

Adapun kelemahan pembelajaran jarak jauh menurut E. Effendi dan Zhuang 

(2005, h. 112) diantaranya: 

Pertama, interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan 

pengajar atau antara peserta didik dengan peserta didik menjadi minim. Kedua, 

pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan bukan pendidikan. 

Ketiga, aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan 

aspek sosial dan akademik. Keempat, belum meratanya fasilitas internet yang 

tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon dan computer. Kelima, 

sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer 

masih kurang. Keenam, kesulitan mengakses grafik, gambar dan video karena 

peralatan yang dipakai tidak mendukung sehingga menyebabkan peserta didik 

menjadi frustasi. 
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Istilah hasil belajar berasal dari bahasa belanda “prestatie” dalam bahasa 

Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Kata prestasi menurut 

Poerwadarminto (2002, h. 765) adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, 

dikerjakan dan sebagainya. Hasil perubahan tersebut diwujudkan dengan nilai 

atau skor. Hasil belajar yang dicapai peserta didik dapat menentukan sejauh mana 

anak didik atau peserta didik dapat mencapai tujuan yang harus dicapai. 

Menurut Hamalik Oemar (2011, h. 52) mengatakan belajar adalah 

modifikasi untuk memperkuat tingkah laku melalui pengalaman dan latihan serta 

suatu proses perubahan tingkah laku invidu melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Khotimah (2017, h. 14) hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah mereka menerima pengalaman belajar dalam proses 

pembelajaran. Prestasi belajar padadasarnya adalah hasil yang diperoleh seseorang 

setelah mengikuti kegiatan belajar.Prestasi belajar biasanya dinyatakan dalam 

bentuk angka, simbol, huruf ataupun kalimat. 

Menurut Arikunto (2017, h. 12) bahwa secara garis besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis yaitu yang bersumber 

dari dalam diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor internal, dan 

faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang disebut faktor 

eksternal. Sedangkan Nana (2016, h. 15) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai hasil 
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belajar dalam pengajaran harus mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Jadi menurutdefinisi tersebut yang dimaksud prestasi belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.serta nilai dan sikap. Selain perubahan tingkah laku prestasi belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mereka 

menerima pengalaman belajar. Hal ini juga disampaikan oleh Suryabrata (2010, h. 

234) yang mengatakan bahwa dimana perlu diketahui bahwa tinggi dan rendahnya 

hasil belajar yang diperoleh siswa berkaitan erat dengan faktor yang 

mempengaruhinya. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai 

oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang dapat dinyatakan dengan simbol-simbol, angka, 

huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan kualitas kegiatan individu 

dalam proses tertentu. Dengan membandingkan antara tingkah laku sebelum 

dengan sesudah melaksanakan belajar dapat ditentukan seberapa besarhasil belajar 

yang dicapai seseorang.  

Jadi Hasil belajar adalah merupakan penilaian hasil-hasil kegiatan belajar 

pada diri peserta didik setelah melakukan proses kegiatan belajar. Untuk 

mengetahui keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar maka 

seorang guru mengadakan suatu penilaian dengan cara mengevaluasi peserta 

didik. Dengan mengadakan suatu penilaian tersebut seorang guru akan 

mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didiknya dalam melakukan proses 

belajar mengajar.  
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b. Pengukur Hasil Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar yang berupa 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diukur dengan tes. Menurut pendapat 

Nana (2005, h. 22) prestasi belajar terdiri dari 3 ranah yaitu: 

1) Ranah Kognitif 

Aspek ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap nilai yang terdiri dari lima aspek, yaitu 

penerimaan, jawaban dan reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. 

Pengukuran ranah afektif tidak dapat dilakukan setiap saat karena perubahan 

tingkah laku peserta didik dapat berubah sewaktu-waktu. 

3)  Ranah Psikomotorik 

Aspek ini berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil 

belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari 

enam aspek yaitu ; kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan 

menciptakan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa cara mengukur hasil 

belajar peserta didik yaitu dengan melihat kemampuan yang diperoleh oleh 

peserta didik berupa perubahan perilaku (afektif), pemahaman dan pengetahuan 
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(kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) yang akan dilihat setelah kegiatan 

pembelajaran. 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran 

karena proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada 

guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan belajarnya. 

Selanjutnya dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan membina 

kegiatankegiatan peserta didik lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun 

individu. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

1)  Faktor Internal  

 Wirawan (2001, h. 204) faktor Internal merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri anak yang dapat mempengaruhi akademik anak. Faktor ini 

dibedakan menjadi dua macam yakni: 

Pertama, faktor fisiologis : Faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor yang 

berhubungan dengan kesehatan dan panca indera seperti keadaan badan dan panca 

indera. Keadaan fisik yang lemah dapat menjadi penghalang bagi peserta didik 

dalam menyelesaikan program studinya. Untuk menempuh studi yang baik, 

peserta didik perlu memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Adapun 

upaya memelihara kesehatan tubuh adalah dengan cara mengatur pola makan 

sehat, pola tidur dan olahraga secara teratur. 

Kedua, faktor psikologis : Adapun faktor psikologis yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik adalah faktor Intelegence dan faktor sifat. Pada umunya, 

prestasi belajar yang ditampilkan peserta didik berkaitan dengan tingkat 
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kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Adapun hakikat Intelligence adalah 

kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk 

mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan untuk 

menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Faktor sikap adalah kesiapan 

seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang 

pasif, rendah diri dan kurang percaya diri merupakan faktor yang menghambat 

peserta didik dalam menampilkan prestasi belajar peserta didik.  

2) Faktor Eksternal   

Selain faktor dari dalam diri peserta didik, ada beberapa hal lain dari luar 

diri peserta didik yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar peserta 

didik antara lain: 

Pertama, faktor lingkungan keluarga : Faktor sosial ekonomi keluarga. Dengan 

sosial ekonomi yang memadai, seseorang lebih berkesempatan mendapatkan 

fasilitas belajar yang lebih baik mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan 

sekolah Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan tinggi lebih cenderung 

memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, 

dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang 

tinggi. 

Kedua, faktor lingkungan sekolah : Sarana dan prasarana. Kelengkapan fasilitas 

sekolah seperti papan tulis, meja, kursi, buku pelajaran, perpustakaan, ruang lab, 

alat teknologi, sirkulasi udara, dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi hasil 

belajar mengajar, kompetensi guru dan peserta didik Wirawan (2001, h. 204).  
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2.2 Penelitian Relevan 

Setelah menelusuri berbagai literatur, tidak ditemukan studi atau penelitan 

yang sama persis peneliti lakukan. Namun, penelitian tentang salah satu variabel 

yang diteliti telah banyak dilakukan diantaranya:  

1. Penelitian Enok Uluwiyah (2018) yang berjudul “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Diskusi Kelompok Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Di MTS Al Hikmah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil 

penelitian dan hasil analisis data sesuai dengan pembahasan peneliti terkait 

tentang peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada proses 

belajar mengajar dimana hasil belajar siswa cukup baik dan mengalami 

peningkatan. 

2. Penelitian Mardiah Kalsum Nasution (2017) yang berjudul “Penggunaan 

Metode Pembelajaran Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan prestasi hasil belajar siswa 

dapat dilakukan dengan adanya penggunaan metode pembelajaran yang baik, 

guru hendaknya mampu untuk merencanakan kegiatan belajar yang baik 

dengan cara memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan kepada siswa. Metode pembelajaran yang tepat akan 

memudahkan siswa dalam menerima dan memahami materi yang akan 

disampaikan. Dengan metode yang tepat pun, kesulitan guru dalam 

menyempaikan materi bisa diminimalisirkan. Metode yang efektif memiliki 

keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru terhadap kondisi siswa dikelas. 
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3. Penelitian Sita Husnul Khotimah (2017) yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Metode Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas V”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar matematika kelas V. 

Nilai rata-rata post test menunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas control yaitu sebesar 80,83 kelas eksperimen dan 64,14 

untuk kelas kontrol. 

4. Penelitian Ahmad Chairudin (2020) yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Jarak Jauh Terhadap Prestasi Siswa Kelas 5 Dan 6 MI Ma’Arif Gedangan, 

Kec. Tuntang, Kab. Semarang”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran jarak jauh dengan 

prestasi belajar siswa yang mampu membantu siswa di tengah kondisi Covid 

19 saat ini dengar bukti bahwa tidak adanya penurunan terhadap prestasi 

belajar siswa. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti  kepada wali kelas yang mengatakan bahwa memang 

pembelajaran online sangatlah berbeda jauh dengan pembelajaran tatap muka, 

tetapi setidaknya dengan pembelajaran online ini serta dengan pendampingan 

orang tua maka akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. 

5. Penelitian Neni Uswatun Khasanah (2014) berjudul “pengaruh metode 

mengajar dan media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Yogyakarta” dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan dari metode mengajar guru sebesar 62,8% dan untuk 

media pembelajarannya sebesar 65,9%. 
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Dalam hal ini penelitian yang dilakukan ole   peneliti memiliki kesamaan 

dengan peneliti terdahulu, dimana fokus penelitian mengacu pada dampak dari 

penerapan metode pembelajaran. Namun terdapat sedikit perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan Enok Uluwiyah, dkk dengan peneliti. Dimana peneliti 

terdahulu lebih fokus pada penerapan salah satu metode pembelajaran yang 

dilakukan saat proses pembelajaran masih secara tatap muka. Sedangkan penulis 

lebih fokus meneliti hasil belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dimasa pandemi covid-19. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dengan penerapan pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu hal baru 

yang pastinya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Pada pembelajaran 

jarak jauh ini peserta didik kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan 

pemikirannya, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran yang menjenuhkan. 

Peserta didik  yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh 

ketidakmajuan dalam hasil belajar.  

Oleh karena itu, kerangka pikir yang akan peneliti lakukan adalah 

bagaimana pengaruh penerapan metode pembelajaran jarak jauh (Variabel X) 

terhadap hasil belajar (Variabel Y). 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir  

 

 

 

 Metode Pembelajaran  

Jarak Jauh 

(X) 

        Hasil Belajar 

       ( Y ) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Deskriptif : 

Hipotesis Deskriptif dalam penelitian ini adalah, metode Pembelajaran jarak 

jauh berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 5 

Ranomeeto. 

2. Hipotesis Statistik : 

H0 : β1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel X terhadap Y. 

H1 : β1  ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan antara X terhadap Y.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


