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BAB II 

KAJIAN TEORI 

4.1 Deskripsi Konseptual 

4.1.1 Pemanfaatan Apikasi Sebagai Media Pembelajaran Online 

Menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 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.  

Pembelajaran ialah proses dua arah, di mana mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau murid. Seorang guru membelajarkan siswa dengan 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan. Istilah pembelajaran lebih popular dan 

lebih tepat ketimbang proses belajar mengajar yang tekanannya pada 

motivasi peserta didik untuk aktif agar mereka dapat menemukan sendiri 

cara belajar yang tepat baginya (learn how to learn). Kalau secara filosofi 

dalam proses pembelajaran dinyatakan berilah pancing dan ajari cara 

memancing dan jangan diberikan kepada mereka ikan yang telah siap 

dimakan. Maka di sini akhirnya para peserta didik harus mampu mencari 

dan membangun sendiri pengetahuannya. 
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Menurut Ahmad D Marimba (2019) pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang utama. Unsur-unsur yang 

terdapat dalam pendidikan dalam hal ini yaitu, usaha (kegiatan), usaha itu 

bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara 

sadar, ada pendidik atau pembimbing atau penolong, ada yang dididik 

(peserta didik), bimbingan itu memiliki dasar dan tujuan, dalam usaha itu 

tentu ada alat-alat yang dipergunakan (media).  

Media salah satu penunjang dalam proses pembelajaran. Berhasil 

dan tidaknya proses pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang 

digunakan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga 

terjadi proses belajar”. Menurut Dabbagh dan Ritland menjelaskan, 

pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar 

dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), yang 

dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk 

memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi 

dan interaksi yang berarti. 

Pembelajaran 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. 
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Melalui fasilitas yang 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 (Cecilia, 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 relaatif mudah diperbarui dan selain 

itu untuk lebih meningkatkan kemandirian siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran online merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab 

tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan 

dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik 

peserta didiknya (Dewi,2020).  

Menurut Windhiyana (2020) kelebihan dalam melakukan 

pembelajaran online , salah satunya adalah meningkatkan kadar interaksi 

antara mahasiswa dengan dosen/guru, pembelajaran dapat dilakukan 

dimana dan kapan saja (time and place flexibility), Menjangkau peserta 

didik (mahasiswa) dalam cakupan yang luas (potential to reach a global 
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audience), dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi 

pembelajaran (easy updating of content as well as archivable capabilities).  

Keuntungan penggunaan pembelajaran online adalah pembelajaran 

bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan 

tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan 

teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk 

menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan 

menyampaikan, memperbarui isi, mengunduh, para siswa juga bisa 

mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum 

diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk 

berkomunikasi langsung. Banyak media  aplikasi yang tersedia saat ini 

yang bisa digunakan dalam melakukan pembelajaran secara online seperti 

aplikasi Whatsaap, Zoom, Cloudx, Web block, Ruang Guru, Google 

Classroom, Schoology dan Edmodo serta masih banyak aplikasi lainnya 

(Windhiyana, 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 
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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). 

Selain aplikasi Google Classroom, aplikasi lain yang banyak 

digunakan adalah WhatsApp, Kaizala, ruang guru, edmodo, zoom, dan 

masih banyak lagi. Berdasarkan hal di atas melihat situasi dan kondisi 

pada masa pandemic Covid-19 guru atau dosen harus cerdas memilih 

media pembelajaran yang harus digunakan dalam proses pembelajaran 

supaya tidak ketinggalan materi. Oleh sebab itu, para pendidik diharus 

menguasai banyak media pembelajaran. 

2.1.2 Pengertian Kaizala 

Aplikasi Kaizala adalah salah satu media komunikasi yang dapat di 

install dalam Smartphone. Aplikasi Kaizala ini digunakan sebagai sarana 

komunikasi chat dengan saling mengirim pesan teks, gambar, video 

bahkan telpon. Aplikasi ini dapat aktif jika kartu telpon memilki paket data 

internet.  

Berbagi materi pelajaran menggunakan (fitur Forward) Aplikasi 

Kaizala memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk pdf, 

microsoft word, excel, dan powerpoint, fitur kehadiran sebagai absen, fitur 

chat with me, yaitu chat dengan diri sendiri misalnya untuk membuat 

konsep pesan, menyimpan informasi penting, atau menyiapkan soal latihan 

sebelum di share di group. Fitur ini berfungsi sebagai buku catatan kita. 

Fitur survey dapat kita gunakan untuk membuat survey sederhana baik 
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berupa pilihan maupun survey terbuka dengan jawaban bebas. Fitur ini 

dapat kita manfaatkan untuk membuat soal essay dan siswa dapat langsung 

menuliskan jawabannya, selanjutnya ada fitur Q&A (Question and 

Answer) dapat kita manfaatkan untuk diskusi dengan topik tertentu di 

group kelas agar hasil diskusi tidak tertumpuk dengan chat siswa. Kuis, 

kita juga dapat membuat kuis-kuis menarik untuk menambah wawasan 

pengetahuan siswa. Kudos, dalam kegiatan pembelajaran kita perlu 

memberi motovasi dan semangat kepada siswa. Jika dalam tatap muka kita 

dapat memberikan acungan jempol dengan siswa, di Kaizala kita dapat 

memanfaatkan kudos untuk memberi semangat untuk siswa, dan masih 

banyak fitur-fitur menarik lainnya yang terdapat di aplikasi kaizala ini. 

Dengan pemanfaatan aplikasi kaizala memungkinkan 

berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, siswa dapat 

mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Selain itu 

siswa juga dapat berkomunikasi dengan guru setiap saat, misalnya melalui 

chatting dan email. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara 

elektronik dan tersedia untuk diakses melalui internet, maka siswa dapat 

melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan dari mana 

saja, juga tugas-tugas pekerjaan rumah dapat diserahkan kepada 

guru/dosen begitu selesai dikerjakan. 

Aplikasi kaizala mempermudah interaksi antara peserta didik dengan 

bahan/materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik 

dengan guru maupun antara sesama peserta didik. Peserta didik dapat 

saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang 
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menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta 

didik. Guru atau instruktur dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan 

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di 

dalam web untuk diakses oleh para peserta didik. Sesuai dengan 

kebutuhan, guru dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soalsoal ujian yang hanya 

dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu 

tertentu pula. 

Didalam aplikasi kaizala terdapat fitur quiz dan chat message 

sehingga siswa yang memiliki kepribadian pemalu dapat mengerjakan 

soal-soal secara individu dan apabila ada yang ingin ditanyakan dengan 

guru dapat ditanyakan melalui chat secara pribadi. Dengan perkembangan 

teknologi internet saat ini, tidak menutup kemungkinan siswa dapat 

mencari sendiri materi dari internet. 

Maka dari itu, apabila menggunakan aplikasi kaizala berbagi 

dokumen dengan format/ bentuk di atas jauh lebih mudah. Selain bisa 

digunakan menyimpan dokumen dengan bentuk atau format di atas, 

aplikasi kaizala  juga bisa meneruskan pesan, sehingga memudahkan 

apabila siswa ingin berbagi dengan teman yang lain.  

Pada dasarnya, Kaizala mirip dengan aplikasi berkirim pesan para 

pendahulunya, seperti; Whatsapp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. 

Aplikasi-aplikasi berkirim pesan yang ada memang sama-sama memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
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Pada saat pandemi Covid-19 masih ada dan proses pembelajaran di 

sekolah-sekolah diarahkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), setelah 

melakukan berbagai pertimbangan, maka Kaizala akan digunakan sebagai 

salah satu aplikasi standar untuk PJJ, selain Google Meet. 

Bila dibandingkan dengan aplikasi kirim pesan yang telah ada 

terlebih dahulu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, 

ternyata kaizala memiliki fitur-fitur yang sangat mendukung untuk PJJ, 

yang sifatnya tidak terlalu ribet, mudah penggunaannya, tidak menguras 

internet terlalu banyak, dan tentunya memiliki fitur yang representatif. 

Akhirnya, pilihan jatuh kepada kaizala. Banyak fitur-fitur yang bisa kami 

eksplorasi untuk digunakan selama PJJ. Mulai dari presensi 

kehadiran, pengumuman-pengumuman, sampai kepada umpan balik 

(feedback) pembelajaran siswa berupa kuis, survei, dan lain sebagainya 

(Anonim, 2020).  

4.1.2 Keunggulan Aplikasi Kaizala  

Wahjudi menjelaskan aplikasi Kaizala memiliki tiga pilar utama 

yang sekaligus menjadi pembeda dengan aplikasi pesan instan pada 

umumnya yakni komunikasi, manajemen kerja, dan manajemen 

keamanan.  

Aplikasi Kaizala mempunyai beberapa kelebihan. Adapun beberapa 

kelebihan dari Aplikasi Kaizala yakni penggunaan yang mudah, praktis, 

cepat hemat data internet, dan dapat diakses hanya dengan handphone, 

memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi 

mendukung seperti adanya New Group, New Broadcast, , Starred 

https://schoolofhuman.sch.id/berita/pjj-di-soh/
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Messages and Setting dengan bantuan layanan internet. Pilihan menu 

group yang dijadikan tempat berdiskusi guru dengan peserta didik 

maupun peserta didik dengan teman temannya dalam memecahkan 

masalah, contohnya guru mengirimkan beberapa soal yang harus 

dipecahkan sesuai materi yang telah diberikan, berdiskusi, penyampaian 

materi oleh guru, contohnya dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat 

menyampaikan materi dengan cara mengirimkan video pengajaran, 

dengan bentuk foto maupun rekamann suara. 

Disamping kelebihan, aplikasi kaizala juga memiliki kekurangan. 

Adapun beberapa kekurangannya yaitu peserta didik sulit untuk bisa 

fokus pada pembelajaran karena suasana rumah yang kurang kondusif, 

keterbatasan paket internet atau kuota internet yang menjadi penghubung 

dalam pembelajaran daring, banyak sekali orang tua yang juga 

mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi peserta didik dalam 

belajar dirumah yakni terlalu banyak tugas yang diberikan kepada peserta 

didik, kurangnya kemampuan berinteraksi dan pendidik cenderung sering 

memberikan tugas sehingga peserta didik merasa terbebani oleh tugas 

tugas tersebut, fasilitas handphone yang dimiliki orang tua, 

mengharuskan peserta didik terlambat mengerjakan tugas serta tidak 

jarang pengerjaan tugas dilakukan oleh orang tua bukan oleh peserta 

didik. 

4.2 Hasil Belajar 

Di dalam pendidikan, hasil belajar merupakan faktor yang amat 

penting untuk diperhatikan oleh setiap guru, karena hasil belajar yang 
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dicapai peserta didik menunjukkan seberapa jauh peserta didik telah 

menguasai materi pelajaran dan mencerminkan pula berhasil tidaknya 

guru dalam mengajar. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, 

maka setiap proses dan hasilnya perlu dievaluasi. Hasil belajar ini 

menyatakan apa yang akan dapat dilakukan atau dikuasai peserta didik 

sebagai hasil pelajaran(Nasution MA.1989:61). Terhadap definisi tentang 

hasil belajar diantaranya : 

1. Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku.Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencangkup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris(Nana 

Sudjana,2007). 

2. Hasil belajar merupakan presentasi belajar peserta didik secara 

keseluruhan, yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat 

perubahan prilaku yang bersangkutan (Mulyasa, 2006). 

3. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri siswa yang dapat diamati dalam perubahan sikap dan 

keterampilan (Oemar Hamalik,2011)  

Dari beberapa definisi hasil belajar di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan. bahwa hasil belajar adalah suatu hal yang berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi 

yang disampaikan yang hasilnya berupa nilai, angka atau perubahan sikap 

dan tingkah laku. Dengan belajar seseorang dapat meningkatkan 

kemampuan yang baik dalam bidang pengetahuan keterampilan, nilai dan 

sikap yang dapat bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. 



 

24 

 

Hasil belajar menurut teori Benjamin S. Blom secara garis besar 

terbagi menjadi tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara garis 

besar, membagi klasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah tetapi dalam 

penelitian ini hanya menggunakan ranah kognitif dan afektif “Ranah 

kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah 

dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi (Nana 

Sudjana,2007). 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam yaitu: 

a) Pengetahuan (mengingat, menghafal) 

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari 

kata knowledge dalam taksonomi Bloom. Tipe hasil belajar 

pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah yang paling 

rendah. Namun tipe hasil belajar ini menjadi prasarat bagi tipe 

hasil belajar berikutnya. Hafal menjadi prasarat bagi 

pemahaman. 

b) Pemahamann (comprehension) 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan 

adalah pemahaman. Dalam taksonomi Bloom, kesanggupan 

memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. 

Namun, tidaklah berarti bahwapengetahuan tidak perlu 
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dinyatakan sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu 

mengetahui atau mengenal. 

c) Penerapan (application) 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret 

atau situasi khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, 

teori, atau petunjuk teknis. Penerapan ini merupakan proses 

berpikir setingkat lebih tinggi dari pemahaman. 

d) Analisis (analysis) 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi 

unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang 

memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan 

analisis diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang 

komprehensif dan dapat memilahkan integritas menjadi bagian-

bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal memahami 

prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, untuk hal 

lain lagi memahami sistematikanya. 

e) Sintesis (sintesis) 

Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian 

ke dalam bentuk menyeluruh. Berpikir sintesis adalah berpikir 

divergen, dalam berpikir divergen pemecahan atau jawabannya 

belum dapat dipastikan. Berpikir sintesis merupakan salah satu 

terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif. Berpikir kreatif 
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merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai dalam 

pendidikan. 

f) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi adalah keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, 

pemecahan, metode, materi. Evaluasi merupakan jenjang 

berpikir paling tinggi dalam ranah kognitf dalam taksonomi 

Bloom (Anas Sudijono,2009). 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar 

afektif tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti 

perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan hubungan sosial. Ada 

beberapa jenis katagori ranah afektif sebagai hasil belajar, diantaranya : 

a) Penerimaan (attending)  

Penerimaan yaitu semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. Dalam tipe 

ini termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, 

control dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar. 

b) Jawaban (responding) 

Jawaban yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup 
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ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus 

dari luar yang datang kepada dirinya. 

c) Penilaian(valuing) 

Penilaian yaitu berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk 

di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang atau 

pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap 

nilai tersebut. 

d) Organisasi 

Organisasi yaitu pengembangan dari nilai ke dalam satu 

sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai 

lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

Yang termasuk ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai, 

organisasi tentang nilai dan lain-lain. 

e) Internalisasi (karakteristik) 

Internalisasi yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang 

telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya. Ke dalamnya termasuk keseluruhan nilai 

dan karakteristiknya. 

Dalam pandangan behavioristik, belajar merupakan sebuah perilaku 

membuat hubungan antara stimulus dan respons, kemudian 

memperkuatnya. Stimulus dan respons dapat diperkuat dengan 

menghubungkannya secara berulang-ulang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar dan menghasilkan, perubahan yang diinginkan. 
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Para behavioris meyakini bahwa hasil belajar akan lebih baik dikuasai 

kalau dihafal secara berulang-ulang (Purwanto,2009). 

Matlin (dalam Siti Nurhasanah dkk, 2016) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai 

hasil dari pengalaman. Selanjutnya dalam konteks sekolah, belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

siswa sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Majid dalam Siti Nurhasanah dkk, (2016) hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal 

siswa. Faktor internal siswa diantaranya meliputi gangguan kesehatan, 

cacat tubuh, faktor psikologis (intelegensi, minat belajar, perhatian, bakat, 

motivasi, kematangan dan kesiapan peserta didik), dan faktor kelelahan. 

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Hasil belajar merupakan tingkat kemampuan yang dikuasai dari 

materi yang telah diajarkan mencakup tiga kemampuan sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh Bloom dalam Sudjana (2007) bahwa tingkat 

kemampuan atau penugasan yang dapat dikuasai oleh peserta didik 

mencakup tiga aspek yaitu salah satunya adalah kemampuan kognitif 

(kognitif domain) yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

intelektual atau secara logis yang biasa diukur dari pikiran atau nalar. 

Kawasan ini terdiri dari 1) pengetahuan (knowledge) mencakup 30 ingatan 

akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. 2) 
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pemahaman (comprehension), mengacu pada kemampuanm, memahami 

makna materi. 3) penerapan (aplication), 4) analisis (analysis), 5) sintesis 

(synthesis), 6) evaluasi (evaluation) (Ramlah,2015). 

Menurut Sugihartono, dkk. (2012) belajar merupakan suatu proses 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 

tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap 

karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Kadek Sukiyasa 

dan Sukoco (2013) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan dampak 

dari segala proses memperoleh pengetahuan, hasil dari latihan, hasil dari 

proses perubahan tingkah laku yang dapat diukur baik melalui tes perilaku, 

tes kemampuan kognitif, maupun tes psikomotorik.  

4.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar di pengaruhi oleh banyak fakor, maka pendidik perlu 

memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar 

subjek didik. Menurut (M. Dalyono, 2005) yang mempengaruhi hasil belajar 

menyangkut faktor internal maupun eksternal. 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 : 
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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 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 
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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 

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. 

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). 

4.2.2 Fungsi Hasil Belajar 

Fungsi hasil belajar siswa bukan saja untuk mengetahui sejauh mana 

kemajuan siswa setelah melakukan aktifitas, tetapi yang lebih penting 

adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar. 
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Berdasarkan nilai yang diperoleh siswa dapat diukur daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran yang diteskan tersebut. Hasil daya serap masing–

masing siswa nantinya menggambarkan perolehan nilai masing–masing 

siswa sekaligus menentukan ketuntasan belajar siswa secara individu 

ataupun ketuntasan belajar secara klasikal.  

Menurut Suprijono (2013) Hasil belajar adalah perubahan prilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut diatas tidak terlihat secara fragmentaris 

atau terpisah, melainkan komprehensif. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa Hasil belajar adalah prestasi penilaian pendidikan 

tentang kemajuan siswa setelah melakukan aktifitas belajar. Ini berarti 

hasil belajar tidak akan bisa diketahui tanpa mengukur sebatas mana siswa 

memahami apa yang telah dipelajari.  

4.2.3 Tujuan Hasil Belajar 

Hasil belajar memiliki peran penting dalam pembelajaran. 

Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada 

guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

pembelajarannya melalui berbagai kegiatan belajar. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kondisi dimana pebelajar atau anak didik 

dapat mencapai tujuan dari apa yang dipelajari.  

Tujuan belajar yang didapatkan secara maksimal merupakan usaha 

dalam aktivitas belajar yang maksimal pula. Artinya hasil yang dicapai 

dalam belajar akan berhasil apabila proses belajar dilaksanakan dengan 
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tekun dan kerja keras. Mencapai hasil atau keberhasilan suatu proses 

belajar tidak mungkin dicapai begitu saja, banyak faktor yang 

mempengaruhi sehingga seorang anak mampu mencapai hasil atau 

keberhasilan dalam belajar (Joni,2014). 

Menurut Sudjana 2005 mengutarakan tujuan penilaian hasil belajar 

sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan tersebut 

dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa 

lainnya. 

2) Mengetahui keberhasilan proses pendidkan dan pengajaran di sekolah 

yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa 

ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. 

3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta 

sistem pelaksanaannya. 

4) Memberikan pertanggungjawaban “accountability” dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

4.3 Pembelajaran Biologi 

Putri agustina (2017) biologi merupakan salah satu cabang dari Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) yang mempelajari tentang makhluk hidup termasuk 

di dalamnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Mata pelajaran Biologi 

merupakan salah satu bidang pada mata pelajaran IPA yang dikembangkan 
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melalui kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dalam mengenali 

dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar. 

Hal ini didukung dengan pernyataan Depdiknas (2012) yang 

menyatakan bahwa “Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan 

memahami tentang alam secara sistematis, sehingga Biologi bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

dan atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka selama proses pembelajaran, 

siswa dituntut untuk aktif dalam menemukan konsep-konsep utama dari 

materi Biologi baik melalui kegiatan observasi, eksperimen, membuat 

gambar, grafik, tabel, dan mengkomunikasikan hasilnya pada orang lain. 

Pembelajaran Biologi menuntut siswa untuk aktif dalam menemukan konsep-

konsep utama dari materi Biologi baik melalui kegiatan observasi, 

eksperimen, membuat gambar, grafik, tabel, serta mengkomunikasikan hasil 

pengamatan pada orang lain. 

Tirtarahardja dan Sulo (Indayana Febriani Tanjung (2016) 

Mengungkapkan bahwa proses pembelajaran biologi yang berhubungan 

dengan lingkungan adalah pembelajaran alam. Ciri-ciri pembelajaran ke alam 

adalah melibatkan langsung alam dan siswa dalam memberikan apersepsi 

intelektual dan apersepsi emosional. Oleh karena itu lingkungan sekitar akan 

menjadi bahan pembelajaran melalui studi empiris seperti eksperimen, studi 

banding atau observasi, dll. Melalui alam, siswa akan lebih sadar untuk 

menjaga lingkungan di sekitarnya. 
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Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang 

alam secara sistematis. sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (inkuiri). Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan bekerja secara ilmiah  

Dengan adanya metode ilmiah, ilmu pengetahuan menjadi semakin 

berkembang. Rahasia alam yang sebelumnya menjadi teka-teki dapat 

ditemukan jawabannya. Adanya metode ilmiah juga dapat memecahkan 

masalah dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan, serta 

memperoleh kebenaran objektif melalui pengujian ulang hasil penelitian. 

Saintis bekerja dengan mengembangkan metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Metode ilmiah dapat dilakukan dengan observasi yaitu melakukan 

pengamatan dengan sebuah kejadian yang berulang. Jika ditemukan 

pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, akan mencari sumber 

pengetahuan lain baik dari literatur perpustakaan maapun pendapat saintis 

lain. Pada saat itu mulai menduga-duga jawaban yang memungkinkan atau 

jawaban sementara (Hipotesis). Untuk mengetahui apakah jawaban sementara 

itu benar atau tidak maka dibutuhkan percobaan untuk membuktikannya 

(Eksperimen). Sebuah eksperimen dapat dikatakan valid apabila percobaan 

tersebut dilakukan oleh saintis yang lain dengan hasil yang sama. Setelah 

eksperimen dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan. 

Indayana Febriani Tanjung (2016) mata pelajaran Biologi bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Membentuk sikap 

positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam 
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serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa , 2) Memupuk sikap 

ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerjasama dengan 

orang lain, 3) Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan 

menguji hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis, 4)  Mengembangkan kemampuan berpikir 

analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

biologi, 5) Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan 

saling keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri, 6) Menerapkan konsep dan 

prinsip biologi untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan 

dengan kebutuhan manusia, dan 7) Meningkatkan kesadaran dan berperan 

serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

4.4 Materi Sel 

Sel (Sitologi) merupakan salah satu cabang Ilmu Biologi yang 

mempelajari tentang sel. Sel merupakan salah satu unit dasar kehidupan yang 

susunannya secara struktural dan fungsional sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian dan tingkah laku dari masing – masing makhluk hidup. Seluruh 

makhluk hidup tersusun atas sel yang saling berinteraksi satu dengan yang 

lainnya. Dewasa ini pemahaman setiap orang mengenai sel dan juga cara 

mereka untuk mengetahui keberadaan sel tersebut sudah mengalami 

perkembangan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan zaman dahulu saat 

pertama kali mengenai sel ini dilahirkan sebagai bahan pembelajaran bagi 

kehidupan. Sel memiliki sifat yang fundamental (mendasar) dalam ilmu 

biologi. Semua organisme kehidupan ini tersusun atas sel tunggal. Makhluk 
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bersel tunggal ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat khusus 

berupa mikroskop. Walaupun demikian, sel tunggal ini banyak menyimpan 

materi yang lebih kecil lagi yang disebut mikroplasma. Sel tunggal ini 

merupakan salah satu organisme kehidupan yang dapat dipercaya sehingga 

dapat memperlihatkan semua atribut kehidupan. Mereka merupakan makhluk 

terkecil yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan 

dan menata dengan mudah mesin molekulernya yang dapat dijadikan dalam 

satu kemasan yang lebih kecil lagi daripada mikoplasma. 

Sel merupakan unit (satuan,zarah) terkecil dari makhluk hidup yang 

dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah 

tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat 

berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan, seperti melakukan 

respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan 

peka terhadap rangsangan. 

Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel sehingga 

sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Secara fungsional, tubuh 

makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya 

berfungsi. Jadi, kegiatan tiap-tiap sel itulah yang membetuk organisme. Oleh 

karna itu, sel disebut juga sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Semua 

sel makhluk hidup mampu berkembang biak untuk memperbanyak diri. 

Perkembangbiakan itu dilakukan melalui pembelahan sel. Pembelahan sel 

dilakukan baik oleh organisme bersel satu maupun oleh sel-sel organisme 

bersel banyak. 
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4.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian yang 

ditemukan sebagai berikut : 

3.1 Penelitian yang dilakukan oleh Hilwa Putri Kamila (2020). Pengaruh 

Pemanfaatan Media Sosial Whatsapp Terhadap Motivasi Belajar Bahasa 

Indonesia Di SMP Islam Al Wahab Jakarta, yang dilakukan menggunakan 

metode kuantitatif deskriptif dan teknik analisis korelasi, dengan jumlah 

sampel 39 orang siswa di kelas IX, hasilnya menunjukkan pemanfaatan 

media sosial whatsApp termasuk kategori media sosial yang bermanfaat 

untuk media belajar untuk informasi dan diskusi masalah pelajaran. Jika 

diinterpretasikan pemanfaatan media sosial whatsApp termasuk ke dalam 

kategori hubungan positif yang jika diinterpretasikan dalam tabel skala Likert 

maka pemanfaatan media sosial whatsApp siswa SMP Islam Al Wahab 

Jakarta termasuk ke dalam kategori media sosial whatsApp yang setuju 

menunjukan pemanfaatan dalam media diskusi dan informasi dalam kegiatan 

belajar. Adapun pengaruh dari pemanfaatan media sosial whatsApp terhadap 

motivasi belajar bahasa Indonesia siswa sebesar 25,2%, sedangkan 74,8% 

ditentukan oleh faktor lainnya, seperti faktor lingkungan belajar, faktor 

keluarga, faktor kecerdasan siswa, serta beberapa faktor lain baik dari dalam 

diri siswa maupun dari luar. 

3.2 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 
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pembelalaran menggunakan media Online dengan pembe1ajaran 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 

pelalaran dengan menggunakan media LKS. 

4.6 Kerangka Berpikir 

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 telahdideskripsikan tersebut, selanjutnyadianalisissecara 

kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang diteliti. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka 

berpikir adalahs intesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari 

berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah 

dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritisdansistematis, 

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 kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan adalah 
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bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi kaizala (variabel X) terhadap hasil 

belajar siswa (variabel Y). Agar lebih jelas, dapat dilihat skema kerangka 

berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

4.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang 

dihadapi dalam penelitian, dimana jawaban sementara tersebut masih diuji 

lagi kebenarannya (Sugiyono, 2007). Berdasarkan masalah dan landasan teori 
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5. Kelebihan aplikasi kaizala 
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yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ”Terdapat 

pengaruh yang signifikan pengaruh penggunaan Kaizala terhadap hasil 

belajar siswa di SMA Negeri 13 Konawe Selatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


