
BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Efektivitas 

 Menurut Ensiklopedia Indonesia (1992: 112), efektivitas adalah 

menunjukkan taraf ketercapaian suatu tujuan. Efektivitas dapat dinyatakan 

dalam bentuk kuantitatif, yaitu merupakan perbandingan antara kondisi nyata 

dengan kondisi ideal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1990: 219) 

efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau 

mujarab yang membawa hasil sehingga efektivitas mempunyai arti adanya 

kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan tujuan sebuah program atau 

kegiatan. Efektivitas dapat juga berarti memanfaatkan secara maksimal 

sumber daya dalam usaha mencapai tujuan operasional. Menurut Nana 

Sudjana (1990:50) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan 

siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar 

secara maksimal. Keefektivan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, 

upaya, teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara 

optimal, tepat dan cepat, sedangkan menurut Sumardi Suryasubrata (1990:5) 

efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil. 

 Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran antara lain 

kemampuan guru dalam menggunakan metode. Metode dalam proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan, peserta didik, situasi, fasilitas 

dan pengajar itu sendiri. Semakin baik dan semakin tepat penggunaan suatu 

metode, maka semakin efektif pula pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, 
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sehingga hasil belajar siswa lebih baik dan mantap (Winarno Surakhmad 1980: 

80). 

Wijayah Kusuma (2009: 165) menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar 

supaya lebih efektif harus memperhatikan : 

1. Tujuan belajar 

2. Guru sebagai salah satu sumber belajar 

3. Asas ditaktik (pemusatan perhatian dan kemampuan siswa, keaktifan siswa, 

media, praktis, efisien) 

4. Bahan pengajaran 

5. Metode pengajaran 

6. Proses belajar mengajar 

2.1.2 Pembelajaran Daring 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran Daring 

Istilah belajar adalah sebagai upaya perubahan tingkah laku dengan 

serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru dan 

lain sebagainya. Menurut Soekartawi (1995: 1) bahwa proses belajar mengajar 

terdiri dari tiga komponen yaitu pengajar (guru), peserta didik (siswa), dan 

bahan ajar (materi). Selanjutnya Carkhuff dan Barenson (Soekartawi, 1995: 8) 

juga berpendapat bahwa proses belajar mengajar merupakan interaksi atau 

hubungan antara komponen-komponen tersebut : 

 

 

 

Soekartiwi (1995:1) 

Pengajar  

Bahan Ajar Siswa  
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Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

atau proses belajar mengajar, merupakan interaksi antara pengajar, siswa dan 

bahan ajar atau materi, dengan melaksanakan kegiatan seperti : (1) perumusan 

tujuan; (2) merencanakan pengajaran yang sesuai dengan tujuan; (3) 

menggunakan strategi pembelajaran yang terbaik agar tujuan tercapai; (4) 

penyampaian bahan ajar (materi) terperinci, sistematis agar siswa mudah 

menerima; serta (5) jumlah peserta didik disesuaikan. Dengan kapasitas yang 

kondusif untuk belajar dengan efektif dan efisien. 

Menurut Slamet PH (2000: 18) menyatakan bahwa : Proses belajar 

mengajar yang efektif semestinya menumbuhkan daya pikir, daya nalar, dan 

rasa keingintahuan, dan eksperimentasieksperimentasi untuk menemukan 

kemungkinan-kemungkinan baru (meskipun keliru), memberikan keterbukaan 

terhadap kemungkinankemungkinan baru, menumbuhkan demokrasi, dan 

memberikan toleransi pada kekeliruan-kekeliruan akibat kreativitas berpikir. 

Tujuan  

Alat Evaluasi 

Materi  

Pengajar  

Siswa  

Metode 

Media 

Waktu 

Lingkungan 

        Slamet PH 200 18   

P.B.M 

(Pemberdayaan 

Siswa) 

Perilaku Guru 

Perilaku Siswa 

HASIL 

BELAJAR 

Peningkatan 

Daya Pikir 

Peningkatan 

Daya Kalbu 

Peningkatan 

Daya Fisik 
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Peningkatan efektivitas sekolah hanya dapat dilakukan jika personil 

yang melaksanakan dapat meningkatkan efektivitas kerjanya, demikian juga 

dalam proses belajar mengajar sebagaimana uraian diatas, bahwa dimensi 

efektivitas pembelajaran adalah perilaku mengajar guru atau instruktur dan 

perilaku belajar siswa atau peserta didik. 

Istilah belajar dan pembelajaran dapat diartikan sebagai konsep taklim 

dan Islam. Istilah taklim pada umumnya berkonotasi dengan tarbiyah, tadris, 

dan ta·dib, meskipun bila ditelusuri secara mendalam maka istilah tersebut akan 

terjadi perbedaan makna. Perintah untuk taklim banyak dalil yang 

menjelaskannya, baik dari sumber Alquran maupun hadis Nabi Muhammad 

saw. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang menuntut ilmu 

pengetahuan, perbedaan orang yang belajar dengan yang tidak, atau melalui 

hadis-hadis Nabi Muhammad saw., pentingnya menuntun ilmu pengetahuan 

sekalipun sampai ke negeri Cina. Khusus dalam pendidikan Islam, Alquran 

menjadi sumber normatifnya. Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa 

belajar dan pembelajaran akan ditemukan dalil-dalilnya dari Alquran yang 

berkenaan dengan petunjuk Alquran tentang pentingnya belajar dan 

pembelajaran: Perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan dalam QS al-

Alaq/96: 1-5 
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Terjemahan  : 

" Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya. 

Ayat di atas, mengandung pesan ontologis tentang belajar dan 

pembelajaran. Dalam hal ini, nabi Muhammad Saw, yang ummi 

(buta huruf aksara) melalui ayat tersebut. Ia diperintahkan untuk 

belajar membaca. Yang dibaca itu obyeknya bermacam-macam, dan 

ayat-ayat yang tertulis (ayat al-qur’aniyah), dan ada pula ayat-ayat 

yang tidak tertulis (ayat al-kawniyah). 

Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-

ayat qur’aniyah, dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, 

tauhid, akhlak dan semacamnya. Sedangkan hasil yang ditimbulkan 

dengan usaha membaca ayat-ayat kawniyah, dapat menghasilkan 

sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan semacamnya. 

Dapat dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari ayat- ayat 

qur’aniyah dan kawniyah  harus diperoleh melalui proses belajar 

membaca. Timbul pertanyaan, mengapa kata LTUD· atau perintah 

membaca sederatan ayat di atas terulang dua kali yakni pada ayat 1 

dan 3. Jawabannya antara lain menurut M. Quraish Shihab bahwa 

perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang 

sesuatu yang belum diketahui, sedang yang kedua perintah untuk 
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mengajarkan ilmu kepada orang lain.9 Ini mengindikasikan bahwa 

dalam proses belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang 

maksimal dan memfungsikan segala komponen berupa alat-alat 

potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut 

diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah 

mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap memfungsikan segala 

potensi tersebut 

Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar 

terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah 

perubahan pada bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan 

dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang dapat dikatakan 

merupakan pergantian dari cara konvensional menjadi ke modern.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. ... 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

(oktafia ika handini, 2020 h 500)  menyebutkan bahwa 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi 

memberikan banyak pengaruh positif terhadap pembelajaran. 

Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang digunakan untuk 

melengkapi aktivitas pembelajaran. 

Sedangkan pembelajaran daring merupakan system 

pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, 

tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar 
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mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. (Martins,2015 h.77–

84). 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran. (Ali Sadikin 2020 h 217). 

Jadi Pembelajaran daring merupakan system pembelajaran 

yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran. Dalam artian pembelajaran daring ini di 

lakukan dengan cara tidak bertatap muka, melaikan melalui media 

online. 

2.1.2.2  Tujuan Pembelajaran Daring 

Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif 

dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih 

banyak dan lebih luas (Sofyana & Abdul, 2019:82). 

Ada beberapa aplikasi juga dapat membantu kegiatan belajar 

mengajar, misalnya whatsapp, zoom, web blog, edmodo dan lain-

lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam menangani 

ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi covid 19 ini. 

Melansir laman resmi Kemendikbud RI, ada 12 platform atau 

aplikasi yang bisa diakses pelajar untuk belajar di rumah yaitu (1) 
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Rumah belajar; (2) Meja kita; (3) Icando; (4) Indonesiax; (5) 

Google for education; (6) Kelas pintar; (7) Microsoft office 365; (8) 

Quipper school (9) Ruang guru; (10) Sekolahmu; (11) Zenius; (12) 

Cisco webex.  

Tujuan pembelajaran daring untuk mengurangi resiko 

penularan virus corona, diantara langkah prefentif yang telah di 

ambil pemerintah adalah menghimbau agar bekerja dirumah, 

termasuk belajar dan beribadah. (Abbas, E W. 2020 h.2 ) 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pembelajaran Daring yaitu untuk mengurangi resiko penularan virus 

corona dan juga memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam 

jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat 

ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. 

2.1.2.3  Ciri-ciri Pembelajaran Daring  

(Hasanah, dkk., 2020:3). menyebutkan bahwa ciri-ciri 

peserta didik dalam aktivitas belajar daring atau secara online yaitu : 

1. Semangat belajar: semangat pelajar pada saat proses 

pembelajaran kuat atau tinggi guna pembelajaran mandiri. 

Ketika pembelajaran daring kriteria ketuntasan pemahaman 

materi dalam pembelaran ditentukan oleh pelajar itu sendiri. 

Pengetahuan akan ditemukan sendiri serta mahasiswa harus 

mandiri. Sehingga kemandirian belajar tiap mahasiswa 

menjadikan pebedaan keberhasilan belajar yang berbeda-beda. 
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2. Literacy terhadap teknologi : selain kemandirian terhadap 

kegiatan belajar, tingkat pemahaman pelajar terhadap 

pemakaian teknologi. Ketika pembelajaran online/daring 

merupakan salah satu keberhasilan dari dilakukannya 

pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring/online siswa 

harus melakukan penguasaan terhadap teknolologi yang akan 

digunakan. Alat yang biasa digunakan sebagai sarana 

pembelajaran online/ daring ialah komputer, smartphone, 

maupun laptop. Perkembangan teknologi di era 4.0 ini 

menciptakan bayak aplikasi atau fitur–fitur yang digunakan 

sebagai sarana pembelajaran daring/online. 

3.  Kemampuan berkomunikasi interpersonal : Dalam ciri-ciri ini 

pelajar harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan 

kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat untuk 

keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan 

interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta interaksi 

antar pelajar lainnya. Sebagai makhluk sosial tetap 

membutuhkan interaksi dengan orang lain meskipun 

pembelajaran online dilaksanakan secara mandiri. Maka dari itu 

kemampuan interpersonal dan kemampuan dalam komunikasi 

harus tetap dilatih dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Berkolaborasi : memahami dan memakai pembelajaran interaksi 

dan kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi antar pelajar 

lainnya ataupun dengan dosen pada sebuah forum yang telah 
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disediakan, karena dalam pembelajaran daring yang 

melaksanakan adalah pelajar itu sendiri. Interaksi tersebut 

diperlukan terutama ketika pelajar mengalami kesulitan dalam 

memahami materi. Selain hal tersebut, interaksi juga perlu 

dijaga guna untuk melatih jiwa sosial mereka. Supaya jiwa 

individualisme dan anti sosial tidak terbentuk didalam diri 

pelajar. Dengan adanya pembelajaran daring juga pelajar 

mampu memahami pembelajaran dengan kolaborasi. Pelajar 

juga akan dilatih supaya mampu berkolaborasi baik dengan 

lingkungan sekitar atau dengan bermacam sistem yang 

mendukung pembelajaran daring.  

5. Keterampilan untuk belajar mandiri: salah satu karakteristik 

pembelajaran daring adalah kemampuan dalam belajar mandiri. 

Belajar yang dilakukan secara mandiri sangat diperlukan dalam 

pembelajaran daring. Karena ketika proses pembelajaran, 

Pelajar akan mencari, menemukan sampai dengan 

menyimpulkan sendiri yang telah ia pelajari. “Pembelajaran 

mandiri merupakan proses dimana siswa dilibatkan secara 

langsung dalam mengidentifikasi apa yang perlu untuk 

dipelajari menjadi pemegang kendali dalam proses 

pembelajaran” Ketika belajar secara mandiri, dibutuhkan 

motivasi sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran 

secara daring. (hasanah Dkk, 2020 h.76). 
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2.1.2.4      Kelebihan Dan Kelemahan Pembelajaran Daring 

1. Kelebihan 

Penggunaan pembelajaran daring menggunakan zoom 

cloud meeting memiliki kelebihan dapat berinteraksi langsung 

antara mahasiswa dan dosen serta bahan ajar tetapi memiliki 

kelemahan boros kuata dan kurang efektif apabila lebih dari 20 

peserta didik. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan 

mampu menumbuhkan kemandirian belajar (self regulated 

learning). Penggunaan aplikasi on line mampu meningkatkan 

kemandiri belajar . Pembelajaran daring lebih bersifat berpusat 

pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan 

tanggung jawab dan otonomi dalam belajar (learning 

autuonomy). Belajar secara daring menuntut mahasiswa 

mempersiapkan sendiri pembelajarannya, mengevaluasi, 

mengatur dan secara simultan mempertahankan motiviasi dalam 

belajar. ( Ali Sadikin Dan Afreni Hamidah 2019 h 219). 

2. Kelemahan 

Tantangan pembelajaran daring adalah ketersediaan layanan 

internet. Sebagian mahasiswa mengakses internet menggunakan 

layanan selular, dan sebagian kecil menggunakan layanan WiFi. 

Ketika kebijakan pembelajaran daring diterapkan di Universitas 

Jambi, mahasiswa pulang kampung. Mereka mengalami kesulitan 

sinyal selular ketika di daerah masing-masing, jikapun ada sinyal 

yang didapatkan sangat lemah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 
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dalam penerapan pembelajaran daring di Universitas Jambi. 

Pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet 

lemah, dan intruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa. 

Tantang lain yang dihadapi adalah kendala dalam pembiayaan 

pembelajaran daring. Mahasiswa mengungkapkan bahwa untuk 

mengikuti pembelajaran daring, mereka harus mengeluarkan biaya 

cukup mahal untuk membeli kuota data internet. Menurut mereka, 

pembelajaran dalam bentuk konferensi video t membutuhkan 

banyak kuota. Rata-rata mahasiswa menghabiskan dana Rp. 

100.000 sampai Rp. 200.000 per minggu, tergantung provider 

seluler yang digunakan. Penggunaan pembelajaran daring 

menggunakan konferensi video membutuhkan biaya yang cukup 

mahal. Walaupun penggunaan gawai dapat mendukung 

pembelajaran daring, tetapi ada dampak negatif yang perlu 

mendapat perhatian dan diantisipasi yaitu penggunaan gawai yang 

berlebihan. Mereka mengakui bahwa selain untuk pembelajaran, 

mahasiswa juga menggunakan gawai untuk media sosial dan 

menonton youtube. Media sosial telah memasuki ranah kehidupan 

golongnan dewasa awal  Mahasiswa mengakses media sosial dalam 

rangka ekspresi diri, membangun jejaring pertemanan dan opini. 

Sangat disayangkan, banyak orang kecanduang gawai akibat 

menggunakannya secara berlebihan. Perlu dikhawatirkan masuknya 

informasi yang menyesatkan dan tidak perhatian selama belajar 

akibat bermain media sosial. Selain itu, peserta didik yang 



23 

 

kecanduan gawai memiliki masalah akademik dan sosial Peserta 

didik yang memiliki kecanduan gadget memiliki masalah emosional 

dan perilaku. (Ali Sadikin, 2020 h. 218) 

Berdasarkan pernyataan di atas dpat disimpulkam bahwa 

pembelajaran daring juga memiliki kekurangan dan kelebihan, 

seperti boros kuata dan kurang efektif, kemudian Mereka 

mengalami kesulitan sinyal selular ketika di daerah masing-masing, 

jikapun ada elah menghabiskan banyak kuota data, sementara 

diskusi online melalui applikasi pesan instan tidak sinyal yang 

didapatkan sangat lemah, dsb. Kemudian  kelebihannya kelebihan 

mampu menumbuhkan kemandirian belajar (self regulated 

learning). Penggunaan aplikasi online mampu meningkatkan 

kemandiri belajar, selain itu juga membantu guru dan siswa dalam 

proses pembelajara. 

2.1.2.5 Pembelajaran Daring Di MIN 1 Kendari 

Dalam situasi wabah Covid-19 yang masih melanda dunia 

termasuk negeri tercinta Indonesia saat ini, sudah tentu merubah 

seluruh sendi kehidupan disemua lini, termasuk di dalamnya 

persoalan pendidikan. Situasi yang luar biasa seperti ini tidak 

membuat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kendari kehilangan 

cara bagaimana menyelenggarakan pendidikan untuk semua 

siswanya. 

MIN 1 Kendari ini juga tengah menyelenggarakan pendidikan 

secara daring (online). Semua siswa MIN 1 Kendari mengikuti 
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proses belajar mengajar secara online atau dalam jaringan, setelah 

Pemerintah Sulawesi Tenggara menghimbau untuk aktivitas belajar 

di sekolah dialihkan di rumah masing-masing siswa sebagai upaya 

pencegahan penyebaran virus Covid-19. 

Kepala MIN 1 Kendari, Kuat Mujabah S.Ag, menjelaskan 

bahwa, selama masa pandemi Covid-19 ini, pembelajaran madrasah 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Panduan Kurikulum 

Darurat yang telah diterbitkan Kemenag RI. 

“Kami selaku pihak madrasah menyelenggarakan pendidikan 

secara daring, dengan demikian pembelajaran madrasah akan tetap 

menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan siswa, serta 

pelaksanaan pembelajaran yang inovatif akan tetap bisa dirasakan 

oleh siswa  pada saat penerapan new normal nantinya” jelasnya. 

Dia juga menambahkan bahwa aktivitas pembelajaran  daring di 

lakukan menggunakan media WhatsApp dan juga GoogleForm 

disamping itu juga Kuat Mujabah, meminta kepada warga madrasah 

untuk berkomitmen tetap memberikan pelayanan pembelajaran 

terbaik pada siswa madrasah di masa pandemi Covid-19 ini.  

2.1.3 Prestasi Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah 

melalui proses kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar dapat 

ditunjukkan melalui nilai yang diberikan oleh seorang guru dari 

jumlah bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Setiap 
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kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan 

menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dalam proses 

pencapaiannya, prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan pembelajaran adalah keberadaan guru. Mengingat 

keberadaan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat 

berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas guru harus diperhatikan 

(Mulyasa, 2005 h 20). 

(Ahmad Syafi’I 2018 h. 116) mengemukakan bahwa Hasil 

Belajar merupakan penilaiann pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan murid berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran 

yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam 

kurikulum. 

Prestasi belajar diartikan sebagai ukuran pengetahuan yang 

didapat dari pendidikan formal dan ditunjukkan melalui nilai tes. 

Rika (2017) mendefinisikan prestasi belajar sebagai pengetahuan 

yang dicapai maupun keterampilan yang dikembangkan pada 

berbagai mata pelajaran di sekolah yang biasanya ditentukan oleh 

nilai ujian maupun dengan nilai yang diberikan oleh guru, atau 

keduanya. Prestasi belajar merupakan kemampuan siswa untuk 

belajar, yakni dengan mengingat fakta dan mengkomunikasikan 

pengetahuannya baik secara lisan maupun tertulis, bahkan dalam 

kondisi ujian. Jadi, pada intinya, prestasi belajar dapat dikatakan 

sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah 
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yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran 

dan penilaian. Prestasi belajar merefleksikan pengua-saan terhadap 

mata pelajaran yang ditentukan lewat nilai atau angka yang 

diberikan guru. Prestasi belajar penting untuk diteliti mengingat 

prestasi belajar dapat digunakan untuk (1) mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

disampaikan, (2) mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan 

sikap siswa terhadap program pembelajaran, (3) mengetahui tingkat 

kemajuan dan kesesuaian hasil belajar atau prestasi belajar siswa 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan, (4) mendiagnosis keung-gulan dan kelemahan siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, (5) seleksi yaitu memilih 

dan menentukan siswa yang sesuai dengan jenis pendidikan 

tertentu, (6) menentukan kenaikan kelas, serta (7) menempatkan 

siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. (Rita eka azzaty, Dkk 

2017 h. 154-155) 

Bedaraskan pernyataan di atas dapat disimpilkan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses 

kegiatan belajar mengajar Prestasi belajar diartikan sebaga ukuran 

pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal dan ditunjukkan 

melalui nilai tes, atau bisa juga di artikan sebagai penilaiann 

pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid berkenaan 

dengan penguasaan bahan pengajaran yang disajikan kepada mereka 

serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. 
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2.1.3.2 Aspek-Aspek Prestasi Belajar 

Hasil sebuah prestasi dari belajar tentunya memiliki aspek yang 

bisa menjadi indikator terhadap pencapaian dalam belajar. Aspek-

aspek tersebut setidaknya ada tiga (3) aspek prestasi belajara yang 

ketiganya dapat dikaji dalam berbagai literasi.  

1. Pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif sebagai indikator 

dalam pencapaian sebuah prestasi hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Muhibbin Syah bahwa “untuk mengukur 

prestasi siswa bidang kognitif ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, baik dengan tes tulis maupun tes lisan, Hasil 

belajar dalam tingkatan ini merupakan hasil belajar yang 

tertinggi dalam ranah (domain) kognitif, sehingga memerlukan 

tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya 

(pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sentesis) Aspek 

kognitif dapat dikelompokkan menjadi (enam) tingkatan yaitu; 

(1) Tingkat pengetahuan (knowledge), Tujuan instruksional pada 

level ini menuntut siswa untuk mengingat (recall) informasi 

yang teah diterima sebelumnya, misalnya fakta, terminologi 

pemecahan masalah dan sebagainya; (2) Tingkat pemahaman 

(komprehensip), Kategori pemahaman dihubungkan dengan 

kemampuankemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, 

informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Dalam 

hal ini siswa diharapkan menerjemahkan atau menyebeutkan 

kembali apa yang telah didengar dengan kata-kata; (3) Tingkat 
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Penerapan (aplicatioan), Penerapan merupakan kemampuan 

untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah 

dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan 

berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari; (4) 

Tingkat Analisis (analysis), Analisis merupakan kemampuan 

untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membiarkan 

komponenpomponen atau elemen-elemen suatu fakta, konsep, 

pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan dan memeriksa 

komponenkomponen tersebut untuk melihat atau tidaknya 

kontradiksi. Dalam hal ini siswa diharapkan dapat menunjukkan 

hubungan diantara berbagai gagasan dengan cara 

membandingkan gagasan tersebut standart prinsip atau prosedur 

yang telah dipelajari; (5) Tingkat sintesis (syinthesis), Sisntesis 

diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada 

sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh; (6) tingkat 

evaluasi (evaluation), Evaluasi merupakan level tertinggi yang 

mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan 

tentang nilai gagasan metode produk atau benda dengan 

menggunakan kriteria tertentu. Jadi evaluasi disini lebih condong 

berbentuk penilaian biasa dari pada penilaian evaluasi. 

2. Kedua adalah aspek afektif. Aspek afektif ialah ranah 

berfikir yang meliputi watak perilaku seperti perasaan, minat, 

sikap, emosi, atau nilai. Menurut Harun Rasyid dan Mansur 
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“ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. 

Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit 

untuk mencapai keberhasilan studi secara optimal. Seseorang 

yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Prestasi belajar 

yang bersifat afektif yaitu meliputi penerimaan sambutan, 

apresiasi (sikap menghargai), internalisasi (pendalaman), 

karakterisasi (penghayatan). Misal seorang siswa dapat 

menunjukkan sikap menerima atau menolak terhadap suatu 

pernyataan dari permasalahan atau mungkin siswa 

menunjukkan sikap berpartisipasi dalam hal yang dianggap 

baik. ( Ahmad Syafi’I, 2018. Hal 118-120). 

3. Ketiga adalah Aspek psikomotorik. Psikomotorik merupakan 

aspek yang berhubungan dengan olah gerak seperti yang 

berhubungan dengan otot-otot syaraf misalnya lari, 

melangkah, menggambar, berbicara, membongkar peralatan 

atau memasang peralatan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar memiliki 3 aspek yaitu aspek kognitif 

(Pengetahuan), afektif (segala sesuatu yang berkaitan dengan 

emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat 

dan sikap terhadap suatu hal Kemudian aspek psikomotorik 

(prilaku ataupun kemampuan fisik seseorang). 
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2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Suatu prestasi hasil dalam belajar di sekolah merupakan 

hasil upaya belajar yang sangat banyak dipengaruhi dengan 

kemampuan secara umum yang dapat kita diukur. Pengukuran 

kemampuan secara umum tersebut salah satunya dapat melalui 

Intellegence Quotient (IQ). Karena dengan IQ yang relatif tinggi 

akan mampu meramalkan suatu kesuksesan prestasi dalam 

belajar. Tetapi meskipun demikian pada beberapa hal kasus IQ 

yang tinggi ternyata tidak menjamin kesuksesan seseorang dalam 

belajar dan hidup tengah-tengah bermasyarakat. Rohmalia 

Wahab mengemukakan bahwa IQ bukanlah satu-satunya factor 

penentu kesuksesan prestasi belajar seseorang. Ada “faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak dan kurikulum 

berbasis kompetensi di Sekolah Dasar” faktor-faktor lain yang 

turut andil mempengaruhi perkembangan prestasi belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pretasi belajar adalah 

antara lain sebagai berikut : (1) Pengaruh pendidikan dan 

pembelajaran unggul; (2) Perkembangan dan pengukuran otak, dan 

(3) Kecerdasan (intelegensi) emosional Prestasi belajar yang telah 

dicapai oleh seseorang merupakan hasil interaksi sebagai faktor 

yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (factor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat 

penting sekali. Artinya supaya bisa membantu murid dalam 
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mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya Terkait faktor intern 

Sumadi Surya Brata, mengatakan bahwasannya “factor intern terdiri 

dari fisiologis yang merupakan keadaan jasmani terutama panca 

indera sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh dari luar dan 

psikologis” (Brata, 1998 h 120) . Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono merinci faktor yang mempengaruhi prestasi dalam 

belajar digolongkan secara rinci menjadi dua faktor yaitu internal 

dan eksternal. Pertama “Faktor internal ; (1). Faktor jasmani 

(fisiologi). Misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan 

sebagainnya; (2). Faktor psikologi 

antara lain; (a). Faktor intelektif yang meliputi: faktor 

potensial yaitu kecerdasan, bakat dan faktor kecakapan nyata yaitu 

prestasi yang telah dimiliki, (b). Faktor non intelektif, yaitu unsur-

unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi; (3). Faktor kematangan fisik maupun 

psikis (Ahmadi & Supriyono, 2011 h. 121). 

Menurut Slameto dalam bukunya berpendapat bahwa faktor 

yang mempengaruhi belajar siswa terdapat beberapa jenis, tetapi 

hanya digolongkan menjadi dua jenis saja, yaitu factor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern adalah factor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah 

faktor yang ada diluar individu. Faktor-faktor intern meliputi : (1). 

Faktor Jasmaniah; (a). Faktor kesehatan, (b). Cacat tubuh; (2). 

Faktor psikologis; (a). Intelegensi, (b), Perhatian, (c). Minat, (d), 
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Bakat, (e). Motif, (f). Kematangan, (g). Kesiapan; (3). Faktor 

kelelahan. Faktor-faktor ekstern meliputi : (1). Keadaan keluarga; 

Keluarga merupakan lingkungan utama dalam proses belajar. 

Keadaan yangada dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar 

dalam pencapaian prestasi belajar misalnya cara orang tua 

mendidik, relasi anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, (2). Keadaan sekolah; 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana siswa belajar secara 

sistematis. Kondisi ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, metode belajar danfasilitas 

yang mendukung lainnya, (3). Keadaan masyarakat; Siswa akan 

mudah kena pengaruh lingkungan masyarakat karena 

keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Kegiatan dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, lingkungan tetangga 

merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi siswa sehingga perlu 

diusahakan lingkungan yang positif untuk mendukung belajar siswa 

(Slameto, 2010 h. 7). 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkam bahwa 

factor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 2 yaitu factor 

internal dan eksternal. 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

Setiap penelitian memiliki sumber dan daftar pustaka yang berbeda-beda. 

Namun dalam pembuatan penelitian yang baru, tetap mencari peneliti yang 
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telah lalu untuk di jadikan sandaran dan tinjauan sebagai peneliti yang relevan. 

Penulis membuat judul penelitian dengan penelitian yang relevan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Ria Yunitasari & Umi Hanifah ( 2020), yang berjudul 

“Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada 

Masa COVID-19”. 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode penelitian kualitatif.  

Dari hasil penelitiannya, Meskipun belajarnya dengan 

pembelajaran daring tetapi siswa juga tetap semangat tidak 

mengeluh, dan juga tidak bosan, tetapi ada kalanya siswa bosan 

dengan pembelajaran ini tapi harus diikuti oleh siswa karena jika 

tidak mengikuti pembelajaran daring dianggap tidak masuk sekolah. 

Dari 8 siswa yang mengisi form, ada 5 siswa atau 62,5% yang 

merasakan kebosanan mengikuti pembelajaran daring. Untuk 3 

orang atau 37,5% lainnya masih dalam keadaan yang santai atau 

tidak mengalami kebosanan pada saat mengikuti pembelajaran 

daring. 

2. Penelitian Edi Santoso (2009) yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Online Terhadap Prestasi Belajar Kimia Ditinjau Dari 

Kemampuan Awal Siswa”.  Dengan Studi Eksperimen Pada Siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Purwantoro Wonogiri. 

Menyimpulkan bahwa Ada perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara pembelalaran menggunakan media Online dengan 
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pembe1ajaran yang menggunakan LKS terhadap prestasi 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. 

3. Penelitian Mustakim (2020) yang berjudul “ Efektivitas Pembelajaran 

Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi Covid-19 Pada 

Mata Pelajaran Matematika”. Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Menyimpulkan bahwa Inovasi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru matematika yakni dengan menggunakan 

media online membantu peserta didik menjalani pembelajaran daring 

selama pandemi covid-19 ini. Alhasil, peserta didik menilai 

pembelajaran matematika menggunakan media online sangat efektif 

(23,3%), sebagian besar mereka menilai efektif (46,7%), dan menilai 

biasa saja (20%). Meskipun ada juga peserta didik yang menganggap 

pembelajaran daring tidak efektif (10%), dan sama sekali tidak ada 

(0%) yang menilai sangat tidak efektif. 

4. Penelitian Muh Abdillah Maulana(2021) yang berjudul “Efektivitas 

Pembelajaran Daring Siswa Kelas X IPA Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Pada Konsep Biodiversitas”. Penelitian ini menggunakan 

penelitian pra eksperimen dengan desain penelitian one grup pretes-

posttest. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran daring khususnya di SMA Negeri 1 Lambandia kurang 



35 

 

efektif dilaksanakan. Hal ini disebabkan  oleh beberapa faktor di 

antaranya fasilitas seperti HP, sinyal internet, kesibukan orang tua, 

kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan ekonomi, kuota 

internet, keterbatasan guru dalam menjelaskan materi, keterbatasan 

peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

5. Penelitian Jagad Aditya Dewantara (2021) yang berjudul “Efektivitas 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa 

Universitas PGRI Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan model 

kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa 79% mahasiswa menginginkan pembelajaran secara tatap 

muka, sedangkan hanya 1% saja mahasiswa yang menginginkan 

pembelajaran daring, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran daring secara terus menerus selama masa pandemi ini 

sangat tidak efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menganalisis 

terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Ria 

Yunitasari & Umi Hanifah, dimana perbedaannya terdapat pada 

aspek yang di ukur. Ria Yunitasari & Umi Hanifah melakukan 

penelitian  mengenai pembelajaran daring dengan mengukur minat 

belajar siswa. Sedangkan penelitian ini mengukur prestasi belajar 

Adapun persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu efektifitas 

pembelajaran daring. 
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Penelitian yang ditulis oleh Edi susanto memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu  tempat  maupun jenjangnya dan  metode 

penelitiannya. Pada penelitian Edi Susanto penelitian dilakukan di 

tingkat SMA, yaitu pada kelas X SMA Negeri 1 purwantoro 

Wwonogiri, peneliatiannya menggunakan studi eksperimen. 

Sedangkan pada penelitian ini di lakakukan di jenjang SD/MI, yaitu 

di MIN 1 Kendari, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Adapun persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu 

meningkatkan prestasi belajar. 

Penelitian yang di tulis  oleh Mustakim memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu  mata pelajaran yang di ukur. Pada 

penelitian Mustakim mengukur pada satu  mata pelajaran, sedangkan 

pada penelitian ini mengukur secara umum efektivitas pembelajaran 

daring. Adapun persamaaannya yaitu terdapat pada fokus 

penelitiannya yaitu efektifitas pembelajaran daring. 

Penelitian ini sebagai pelengkap sekaligus pendukung dari hasil 

penelitian terdahulu atas dasar kemiripan judul tetapi lokasi dan 

fokusnya yang berbeda.    

2.3  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah gambaran tentang hubungan antara 

variabelvariabel dalam suatu penelitian. Sugiyono (2014), mengemukakan 

bahwa kerangka pikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana 
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teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. 

Adapun Kerangka pikir penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran daring dalam meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik di MIN 1 Kendari adalah sebagai berikut : 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juda dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empiris dengan data (Sugiyono, 2015). 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pikir 

sebelumnya,  maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas pembelajaran 

daring terhadap prestasi belajar. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas pembelajaran daring 

terhadap prestasi belajar. 

 

 


