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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran daring berbasis e-learning 

dan google meet terhadap hasil berlajar IPA di kelas 8 SMPI Mentari Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Februari sampai April 2021. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 dan siklus II 

dilaksanakan tanggal 13 April 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif 

kuantitatif dengan siklus I dan II (Tafsir, 2011). Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah 

kelas 8 Bali dan Sulawesi yang berjumlah 48 Siswa dari 72 siswa. Data yang dikumpulkan melalui 

observasi dan angket dengan analisis data secara deskriptif (Sahputra dalam Sudiono, 2010). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan berbasis e-learning dan google meet dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA. Adanya perubahan yang terjadi dapat dibuktikan dengan hasil belajar Siklus I dalam persentase 

adalah 25 siswa (52,1%) tuntas, dan 23 siswa  (47,9%) tidak tuntas dengan nilai rata-rata 65,75. Pada Siklus 

II adalah 41 siswa (85,5%) tuntas, dan 7 siswa (14,5%) tidak tuntas dengan nilai rata-rata 85,5. Peningkatan 

ketuntasan belajar dari Siklus I  ke Siklus II sebesar 33,4%.  

 

Kata kunci : E-Learning, Google Meet, Hasil Belajar, Ilmu Pengetahuan Alam  

 

Latar Belakang  

Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh virus corona. Keberadaan virus ini  cepat 

menyebar ke setiap inang dengan masa inkubasi rata-rata 5- 14 hari (Yurianto, Ahmad, 2020).   

Setiap negara memiliki langkah yang berbeda terkait wabah corona virus termasuk Indonesia. 

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang telah ditetapkan serta kesiapsiagaan guna meminimalkan 

penyebarannya (Lee, 2020). Salah satu diantaranya dengan Physical distancing (pembatasan interaksi)  

dalam masyarakat guna memutus rantai penyebaran Covid-19 (Mustakim, 2020).  

Pandemi Covid 19 telah mengubah jalan hidup hampir semua populasi di dunia, termasuk pada dunia 

pendidikan (Rachmawati, et al., 2020). Dunia pendidikan ikut merasakan dampak dari adanya Pandemi 

Covid-19 yaitu membuat pembelajaran tatap muka (PTM) secara konvensional tidak mungkin dilakukan di 
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berbagai daerah. Hal ini memaksa dilaksanakannya pembelajaran daring yang belum pernah dilaksanakan 

secara nasional (Sun et al., 2020).  

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik (Azhar, 2011). Sekolah dituntut tetap mampu 

memberikan layanan standar minimum di tengah Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) (Ali Murfi, dkk., 2020). Sehingga perlu adanya solusi dalam skema pembelajaran 

di sekolah. 

Pembelajaran daring menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut (Ali Sadikin, 

2020).Walaupun secara pelaksanaan pembelajarannya antara pendidik dan peserta didik berada pada lokasi 

yang berbeda (Verawardina et al., 2020). Dengan demikian, peserta didik tetap dapat mengikuti proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di rumah.  

Pembelajaran Daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran (Isman, 

2016). Pembelajaran daring dapat di pahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah 

yang peserta didik dan instrukturnya (guru) berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem 

telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan 

didalamya.  

Kelebihan pembelajaran daring seluruh lapisan masyarakat dimana saja di Indonesia dapat mengikuti 

program ini. Dalam pelaksanaan daring dibutuhkan pengunaan teknologi canggih berupa internet yang 

dapat diakses dimanapun baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Sehingga terjadi komunikasi 

yang baik pada saat pembelajaran daring berlangsung. Kondisi ini terjadi antara guru dengan siswa ataupun 

sebaliknya dan antara guru dengan guru.  

Guna memperlancar komunikasi antara guu dengan siswa. Guru perlu adanya media komunikasi yang 

memungkinkan digunakan dalam pembelajaran daring melalui video pembelajaran yang di upload di 

YouTube maupun secara daring melalui media Google meeting. Proses selanjutnya siswa dapat memutar 

video berulang kali sebagai materi pembelajaran bila mana ada materi yang susah untuk dipahami. Sama 

seperti halnya, apabila masih kurang jelas, dapat di diskusikan melalui google meet.  

Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini 

merupakan salah satu dari dua Aplikasi yang nantinya akan mengganti Google Hangouts, yang lainnya 

adalah Google Chat (Anonim, 2019).  

Persiapan yang harus disiapkan setiap sekolah selain media pembelajaran yang digunakan, yaitu seperti 

pembenahan dan revitalisasi baik dari segi infrastruktur, sarana prasana dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Persiapan sarana prasarana salah satu yang harus disiapkan oleh sekolah, seperti website, komputer, wifi, 

layar proyektor yang dipakai oleh sekolah dalam pembelajaran daring.  
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Website merupakan sistem informasi yang digunakan sekolah untuk menyampaikan informasi data 

sekolah harus tersampaikan dengan baik bagi kalangan pendidik maupun yang dididik.  

Penggunaan sistem infomasi yang telah dilakukan secara observasi di lingkungan sekolah SMPI 

MENTARI INDONESIA ialah http://e-learning.mentariindonesia.sch.id/. Website ini merupakan sistem 

informasi internal yang hanya dapat diakses oleh warga SMPI MENTARI INDONESIA. Hal ini 

memungkinkan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.  

Penggunaan e-learning ini memudahkan siswa mengikuti program pembelajaran daring dapat lebih 

menghemat waktu dan tenaga. Hal ini dikarenakan video dan materi yang dibuat oleh guru sudah di upload 

pada sistem ini. Sehingga, siswa dapat menggunakan waktu dan tenaga yang tersisa untuk hal-hal lainnya 

diluar jam pembelajaran. Misalkan saja, dapat digunakan untuk belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). IPA 

adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, 

lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka jujur dan sebagainya (Trianto, 2015:136).  

Penggunaan waktu luang siswa tersebut akan menggali potensi atau keterampilan lainnya dalam bidang 

akademik. Sehingga, dapat mempertahankan motivasi belajar pada setiap siswa secara stabil.  

Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan senang belajar 

secara terus-menerus. Motivasi belajar akan berbanding lurus dengan hasil belajar siswa.  Motivasi yang 

rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga menurunkan prestasi belajar 

siswa. Hal ini disebabkan karena siswa mengalami kejenuhan dalam belajar dan berdampak pada hasil 

belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar.  

Secara observasi, website yang digunakan untuk pembelajaran daring SMPI Mentari Indonesia 

seperti http://e-learning.mentariindonesia.sch.id/ merupakan website yang telah digunakan kurang lebih 3 

tahun dan juga sebelum terjadinya COVID 19. Namun, pada pembelajaran daring saat ini, siswa dapat 

menjadi kurang aktif dalam meyampaikan pendapat atau aspirasi dan pemilirannya sehingga dapat 

mengakibatkan pembelajaran yang jenuh dan hasil yang kurang memuaskan, walaupun dapat dilakukan 

dengan berbagai kondisi. Maka dari itu, penelitian ingin mengetahui sejauh mana penggunaan media 

pembelajaran daring berbasis e-learning dan google meet terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 8 SMPI 

Mentari Indonesia.  

 

Metode Penelitian  

Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilakukan di SMPI Mentari Indonesia pada bulan Februari sampai April 2021. Siklus 

I dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 dan siklus II dilaksanakan tanggal 13 April 2021.  

 

http://e-learning.mentariindonesia.sch.id/
http://e-learning.mentariindonesia.sch.id/
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Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 

menguji teori, membangun fakta, menunjukan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, 

menaksir dan meramalkan hasilnya (Tafsir, 2011). Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah 

variabel bebas (X) yaitu media pembelajaran berbasis aplikasi google meet dan e-learning : http://e-

learning.mentariindonesia.sch.id/. dan terikat (Y) yaitu hasil belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di 

SMPI Mentari Indonesia.  

 

Populasi Dan Sampel Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010).  

Adapun yang menjadi subyek populasi penelitian ini adalah kelas 8 SMPI Mentari Indonesia yang 

berjumlah 72 siswa.  

Dalam penelitian ini sampel juga bisa di artikan sebagai kelompok kecil individu yang di libatkan 

langsung dalam penelitian atau sebagian dari yang di teliti. Besaran sampel yang harus diambil menurut 

Arikunto (2002) : “Apabila subyeknya kurang dari 100 orang dari total keseluruhan, lebih baik jumlah 

populasi tersebut diambil semuanya sehingga menjadi penelitian populasi, namun apabila jumlah 

sumbernya besar atau lebih dari seratus orang dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.”. 

Adapun yang dimaksud sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa. Dari keseluruhan siswa di SMPI 

Mentari Indonesia di ambil kelas VIII sebagai sampelnya kelas VIII Bali  dan kelas VIII Sulawesi. 

Sehingga, sampel penelitian diambil dari data siswa tersebut sebanyak 48 siswa tercantum pada tabel 3.1. 

Tabel 3 1. Data kelas 8 Bali dan 8 Papua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : L = laki-laki; P = Perempuan 

 

 

 

VIII Bali VIII Sulawesi 

Jenis 

kelamin 

Jumlah  Jenis 

kelamin 

Jumlah  

P 12 P 9 

L 12 L 15 

Total  24 Total  24 

http://e-learning.mentariindonesia.sch.id/
http://e-learning.mentariindonesia.sch.id/


[AUTHOR NAME] 5 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada dilakukan dengan kajian pustaka, observasi, dokumentasi dan angket 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data entang jumlah siswa, jumlah 

guru, dan sarana prasarana di SMPI Mentari Indonesia sebagai media pembelajaran, dan segala hal yang 

berkaitan dengan topik metode penelitian ini. Metode angket ini merupakan daftar pertanyaan yang di 

siapkan untuk diajukan kepada subyek untuk memperoleh data tertulis (Suharso, 2009). Sebelum menyusun 

instrumen yang berupa angket dalam pengumpulan data yang akan di bahas berikutnya, ada beberapa hal 

yang harus dilakukan yaitu membuat kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi instrumen diambil masing- 

masing indikator dari variabel berdasarkan teori yang ada sebagai pengukurnya. Adapun kisi-kisi instrumen 

yang akan di jadikan dalam penyusunan soal- soal dalam angket sebagai berikut: 

 

Tabel 3 2 Kisi Kisi Umum Instrumen Variabel Penelitian 

No Variabel Sumber data Instrumen 

1 Variabel Bebas 

Media Aplikasi Google Meet 

(X1) terhadap Hasil belajar (Y1) 
Siswa Angket 

2 Variabel Terikat  

Media Aplikasi platform learning (X2) 

terhadap Hasil belajar (Y1) 
Siswa Tes 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang di peroleh dari hasil angket di tuangkan dalam bentuk statistik, namun menggunakan teknik 

statistik deskriptif (Santoso, 2005). Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan 

berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, 

grafik, atupun diagram agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan 

atau peristiwa. Maka sesuai dengan pengertian diatas data akan dikelompokkan dan dikumpulkan dalam 

distribusi frekuensi (S. Nasution. 2011). Selain itu, Analisis data selanjutnya menggunakan analisis 

deskriptif, deskriptif berupa persentase (Sahputra dalam Sudiono, 2010) sebagai berikut : 

P =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
 𝑥 100% 

jika hasil belajar siswa mampu mencapai kriteria ketuntasan klasikal yaitu ≥85% dengan Ketuntasan Belajar 

Minimal (KBM) IPA yaitu 73, maka penerapan model e-learning dan google meet dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII SMPI Mentari Indonesia.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus penelitian. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Uraian dari dua Siklus tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi Siklus 1 & 2 

a. Perencanaan 

Peneliti menyusun perencanaan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan e-learning 

dengan media video 

2) Membuat media video dengan materi IPA yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3) Mempersiapkan soal dari examview dan diupload di e-learning, kemudian diberikan pada 

setiap siklus yang disusun oleh peneliti.  

4) Mempersiapkan aplikasi google meet untuk pertemuan berikutnya.  

 

b. Pelaksanaan 

Penelitian Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Februari 2021 pada kelas 8 Bali dan 

Sulawesi dengan jumlah siswa sebanyak 48 siswa. Materi yang diajarkan pada tahap ini 

tentang Sistem Transportasi subbab tekanan pada zat. Pelaksanaan sesuai dengan 

pembelajaran yang tertulis pada RPP dan tahap perencanaan. Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari 3 kegiatan yaitu: pendahuluan, inti dan penutup. Langkah-langkah pelaksanaan Siklus I 

pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 4 1. Langkah – langkah pada siklus I 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa 

kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik tentang protocol kesehatan dalam melakukan pembelajaran dirumah untuk mencegah penularan 

Covid 19 secara luas. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan&manfaat) dengan mempelajari 

materi : Sistem Transportasi. 

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode 

belajar yang akan ditempuh, 
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Kegiatan Inti ( 30 Menit ) 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada 

topik materi Sistem Transportasi subbab tekanan zat dengan cara melihat, 

mengamati, membaca melalui tayangan yang di tampilkan. 

Critical 

Thinking 

Peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar 

khususnya pada materi Sistem Transportasi subbab tekanan zat.  

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, 

mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar 

informasi mengenai Sistem Transportasi subbab tekanan zat  

 

Communication 

Peserta   didik   mempresentasikan   hasil   kerja   kelompok   atau   individu   

secara   klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan 

kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang 

mempresentasikan. 
 

Creativity 

Peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 

Sistem Transportasi subbab tekanan zat.. Peserta didik kemudian diberi 

kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 Peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 

 Peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan Pembelajaran. 

 Peserta didik diberikan penghargaan oleh Guru (misalnya Pujian atau bentuk penghargaan 

lain yang Relevan kepada kelompok yang kinerjanya Baik. 

 Menugaskan  Peserta  didik   untuk  terus  mencari  informasi   dimana  saja  yang   

berkaitan  dengan materi/pelajaran yang sedang atau yang akan  pelajari. 

 Menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. 

 Menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan melalui foto atau tugas yang diberikan kepada guru. Tindakan ini 

untuk mengamati proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh data hasil kinerja guru 

dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran online.  

d. Refleksi 

Pada siklus I, dilaksanakan pembelajaran dengan dua media pembelajaran, dimana media 

pembelajaran e-learning dan google meet dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama, 

peneliti menginformasikan materi pembelajaran di e-learning dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Pada minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya dilakukan 

pembelajaran menggunakan aplikasi goolge meet selama kurang lebih 30 menit. Hal ini 
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dilakukan untuk membahas materi yang telah diberikan dan memberikan penjelasan materi 

dan mengadakan diskusi atau keaktifan siswa. Maka dari itu, peneliti mempertimbangkan 

hasil dari Siklus I. Hasil refleksi akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja pada tahap 

siklus II dan seterusnya.  

Hasil yang diperoleh selalu digunakan untuk memperbaiki komunikasi dan pembelajaran 

guna mencari solusi, sehingga menjadi acuan perbaikan pada siklus II. Pada siklus I 

menunjukkan hasil pembelajaran sebagai berikut yaitu sebanyak 25 siswa (52,1%) 

dinyatakan tuntas dan 23 siswa dinyatakan belum tuntas dalam mengikuti pembelajaran. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :  

1) Tidak semua siswa online saat proses pembelajaran. 

2) Keadaan yang kurang kondusif ketika berada di rumah. 

Hambatan yang ada pada Siklus I menjadi acuan perbaikan yang dilakukan pada Siklus II.  

Perbaikan yang dilakukan antara lain :  

1) Guru sebaiknya menghubungi wali murid agar tetap memantau perkembangan siswa 

dan tetap belajar dilakukan secara online.  

2) Guru memberikan waktu atau sebelumnya sudah diinfokan bahwa tugas atau 

pembelajaran akan di mulai setiap jam 7 seperti pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah, agar siswa standby dengan handphone atau laptop. 

3) Guru memberikan batas maksimal pengumpulan tugas paling tidak 2 x 24 jam dari 

awal pembelajaran, untuk siswa yang terkendala paket data. 

Pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II dilakukan hal sama dengan siklus I sehingga 

pada siklus II terjadi peningkatan, sehingga siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada Siklus I juga dapat diatasi pada Siklus II ini. 

Penelitian dihentikan pada Siklus II karena hasil belajar siswa sudah menunjukkan 

indikator ketuntasan klasikal yang diharapkan yaitu ≥ 85% siswa tuntas belajar. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1) Deskrispi Hasil Siklus I 

Penelitian Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Februari 2021, pada kelas 8 Bali dan 

Sulawesi dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa di setiap kelas. Pada pertemuan dengan google meet 

dengan jumlah 29 siswa yang dilaksanakan secara online. Materi pada Siklus I adalah Sistem 

Transportasi subbab tekanan pada zat. Berikut nilai hasil belajar Siklus I tercantum pada Tabel 4.3 

sebagai berikut : 
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Tabel 4 2. Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No 
VIII Bali  

Keterangan 
VIII Sulawesi  

Keterangan 
Nama Siswa  Nilai  Nama Siswa  Nilai   

1 AKM  92 L AZA 20 TL 

2 ADA 88 L ARDY 60 TL 

3 AJR 76 L AM 20 TL 

4 AHS 88 L AF 52 TL 

5 BADK 80 L DFN 20 TL 

6 DPD 73 L EN 56 TL 

7 FDA 4 TL FAR 32 TL 

8 FAR 48 TL GHR 44 TL 

9 GZY 92 L IN 76 L 

10 KAPW 100 L IA 68 TL 
11 LFA 73 L KPS 100 L 

12 MAA 88 L KHDP  92 L 

13 MFRH 73 L MIK 60 TL 

14 MIH 84 L MRK 50 TL 

15 MNN 73 L MRS 68 TL 

16 NKZ 32 TL NAT 32 TL 

17 NZA 73 L PT 44 TL 

18 NAR 73 L PRI 40 TL 

19 NAK 84 L QFAY 52 TL 

20 ROHR 80 L RAZ 80 L 

21 RZA 73 L RY 56 TL 

22 RAS 92 L SK 68 TL 

23 SA 88 L WNI 50 TL 

24 SRS  68 TL ZA 88 L 

Tot

al 

Nilai Tertinggi   100 Nilai Tertinggi   100 

Nilai Terendah  4 Nilai Terendah 20 

Rata-rata  62,75 

Catatan : L = lulus/Tuntas, TL = Tidak Lulus/Tidak Tuntas  

Keterangan 

Tuntas : 25 siswa, Tidak Tuntas : 23 siswa,  Presentase Ketuntasan dihitung berdasarkan rumus 

berikut : 

Presentase Ketuntasan =  

P =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
 𝑥 100% 

P = 25 / 48 x 100 % = 52,1 % 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disimpulkan nilai rata-rata kelas VIII SMPI Mentari Indonesia adalah 48 

dari siswa, yang tuntas (mencapai KKM) ada 25 siswa (52,1 %), sedangkan yang belum tuntas ada 23 

siswa (47,9%). Secara klasikal pada siklus ini belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh 

nilai ≥ 73 (nilai KKM) mencapai 47,9 % dari siswa keseluruhan. Hasil presentase belum mencapai 

kriteria ketuntasan klasikal yaitu ≥ 85% dari jumlah seluruh siswa tuntas belajarnya, jadi harus 

dilaksanakan Siklus selanjutnya yaitu Siklus II. 

 

Gambar 4 1. Kriteria Ketuntasan pada Siklus I 

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa dari 48 siswa yang terdaftar, siswa yang telah tuntas 

sebanyak 25 siswa dengan presentase 52,1 %  dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 23 Siswa dengan 

presentase 47,9 %. 

2) Deskripsi Hasil Siklus II 

Penelitian Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 13 April 2021 pada pada kelas 8 Bali dan 

Sulawesi dengan jumlah siswa sebanyak 48 siswa. Materi yang diajarkan pada tahap ini tentang Sistem 

Transportasi subbab sistem pernapasan. Berikut nilai hasil belajar Siklus II tercantum pada Tabel 4.4 

sebagai berikut : 

Tabel 4 3. Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

No 
VIII Bali  

Keterangan 
VIII Sulawesi  

Keterangan 
Nama Siswa  Nilai  Nama Siswa  Nilai   

1 AKM  85 L AZA 43 TL 

2 ADA 95 L ARDY 73 L 
3 AJR 93 L AM 68 TL 
4 AHS 95 L AF 88 L 
5 BADK 93 L DFN 73 L 
6 DPD 75 L EN 73 L 
7 FDA 75 L FAR 40 TL 
8 FAR 68 TL GHR 73 L 
9 GZY 93 L IN 95 L 
10 KAPW 98 L IA 73 L 
11 LFA 80 L KPS 98 L 
12 MAA 85 L KHDP  95 L 
13 MFRH 93 L MIK 73 L 
14 MIH 85 L MRK 73 L 

Tuntas 
52%

Tidak Tuntas 
48%

siklus I
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15 MNN 58 L MRS 78 L 
16 NKZ 73 L NAT 73 L 
17 NZA 93 L PT 73 L 
18 NAR 80 L PRI 78 L 
19 NAK 85 L QFAY 73 L 
20 ROHR 88 L RAZ 65 TL 
21 RZA 83 L RY 75 L 
22 RAS 88 L SK 65 TL 
23 SA 93 L WNI 73 L 
24 SRS  98 TL ZA 75 TL 

Tot

al 

Nilai Tertinggi   98 Nilai Tertinggi   98 

Nilai Tertinggi   58 Nilai Tertinggi   40 

Rata-rata  79,54 

Catatan : L = lulus/Tuntas, TL = Tidak Lulus/Tidak Tuntas  

Keterangan : Tuntas : 41 siswa,  Tidak Tuntas : 7 siswa,  Presentase Ketuntasan dihitung berdasarkan 

rumus berikut : 

Presentase Ketuntasan =  

P =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
 𝑥 100% 

P = 41 / 48 x 100 % = 85,49 % 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan nilai rata-rata kelas VIII SMPI Mentari Indonesia adalah 48.  

Siswa yang tuntas (mencapai KKM) ada 41 siswa (85,49%), sedangkan yang belum tuntas ada 7 siswa 

(14,5 %). Secara klasikal pada siklus ini belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 

73 (nilai KKM) mencapai 85,4 % dari siswa keseluruhan. Hasil presentase telah mencapai kriteria 

ketuntasan klasikal yaitu ≥ 85% dari jumlah seluruh siswa tuntas belajarnya, maka penelitian 

dihentikan pada Siklus II. 

 

Gambar 4 2. Kriteria Ketuntasan pada Siklus II  

Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 48 siswa yang terdaftar, siswa yang telah tuntas 

sebanyak 41 siswa dengan presentase 85,49 %  dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 7  siswa dengan 

presentase 14,5 %. 

 

 

 

 

Tuntas 
85%

Tidak Tuntas 
15%

siklus II
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran IPA menggunakan model e-learning dan google meet memiliki pengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel rekapitulasi hasil belajar 

siswa, sebagai berikut :  

Tabel 4 4. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa 

Siklus Rata – rata Kategori Jumlah Persentase 

I 62,75 

Tuntas  25 52,1 % 

Tidak Tuntas  23 47,9 % 

II 79,54 

Tuntas  41 85,5 % 

Tidak Tuntas  7 14,5 % 

 

Berdasarkan Tabel menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar setelah dilakukan penindakan. 

Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model e-learning dan google meet. Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa hasil pembelajaran Siklus I adalah 25 siswa (52,1%) tuntas, dan 23 siswa (47,9 

%) tidak tuntas dengan nilai rata-rata 62,75. Hasil tersebut belum memenuhi kriteria ketuntasan yang 

telah ditetapkan, maka harus dilakukan penelitian pada Siklus II dengan materi dan waktu berbeda. 

Hasil belajar pada Siklus II terdapat 41 siswa (85,5%) tuntas, dan 7 siswa (14,5%) tidak tuntas dengan 

nilai rata-rata 79,54. Hasil data tersebut dapat diketahui nilai hasil belajar siswa Siklus I ke Siklus II 

mengalami peningkatan 33,4 %. Pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II secara klasikal siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 75 (nilai KBM) mencapai 85,5% dari siswa keseluruhan. Hasil presentase sudah 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal yaitu ≥ 85% dari jumlah seluruh siswa tuntas belajarnya. Siswa 

yang belum tuntas pada Siklus II akan diberikan tindakan mandiri berupa latihan - latihan atau remidial 

oleh guru sehingga diharapkan semua siswa dapat tuntas belajar. Hasil penelitian dapat digambarkan 

menggunakan gambar 4.3: 

Gambar 4 3. Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  
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Pada gambar 4.3 menunjukkan hasil belajar siswa setelah diterapkan model e-learning dan media 

aplikasi google meet terjadi peningkatan ketuntasan belajar Siklus I adalah 52,1% siswa tuntas belajar, 

dan Siklus II adalah 85,5% siswa tuntas belajar. Peningkatan siswa tuntas belajar dari Siklus I ke Siklus 

II sebesar 33,4 %. Hasil penelitian menyatakan penggunaan media e-learning dan  google meet dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas VIII SMPI Mentari Indonesia Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Sesuai dengan penelitian Purwanto, dkk. (2020), dalam pembelajaran daring penilaian dilaksanakan 

melalui grup kelas dengan penugasan dan pekerjaan rumah. Tugas daring berupa pilihan ganda bisa 

memanfaatkan e-learning kemudian linknya dikirim melalui Whatsapp group. Penilaian keaktifan 

dinilai ketika siswa aktif mengikuti pembelajaran daring dan aktif bertanya saat diadakan grup diskusi 

melalui google meet. Penilaian sikap seperti tanggung jawab dan disiplin, dinilai dari ketepatan waktu 

saat pengumpulan tugas. Penilaian sikap kejujuran masih belum bisa dilaksanakan karena guru tidak 

mengetahui hasil pekerjaan siswa apakah murni pekerjaannya sediri atau hasil searching di google. 

Perlunya kesadaran siswa untuk mengerjakan tugas secara online sebagi akibat pandemi Covid-19. 

Penelitian Maison, dkk. (2021) menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan kesadaran siswa dalam 

mengerjakan tugas online berada dalam kategori baik sebesar 75%. Terdapat pengaruh yang signifikan 

persepsi dan sikap terhadap kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas secara online. 

 

D. Hasil Angket Pembelajaran Daring Berbasis E-Learning dan Google Meet terhadap Hasil 

Belajar IPA 

Data yang diperoleh pada pembagian angket secara online melalui google form dilakukan 

berdasarkan kisi-kisi yang tercantum. Soal dan jawaban yang diperoleh sebanyak 30 dengan jumlah 

responden sebanyak 72 orang. Data yang di peroleh dari hasil angket di tuangkan dalam bentuk 

statistik, namun menggunakan teknik statistik deskriptif (Santoso, 2005). Data akan dikelompokkan 

dan dikumpulkan dalam distribusi frekuensi (S. Nasution. 2011). Berikut interval pada perolehan 

angket tersebut :  

Tabel 4 2 Distribusi Frekuensi Hasil Angket. 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 

sangat tinggi  119 - 150  0 0 %  

tinggi  97 - 118  2 2,7 % 

sedang  75 - 96  19 26,3 % 

rendah  53 - 74  21 29,1 % 

sangat rendah  30 - 52  6 8,3 % 

 

Secara keseluruhan bahwa hasil yang diperoleh dari 72 responden menunjukkan yang paling 

tertinggi yakni kategori rendah dengan jumlah distribusi frekuensi 21 atau setara dengan 29,1 % , hasil 
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kategori rendah selisih sedikit dengan kategori tinggi yakni berkisar ±2,8%. Hasil yang menunjukkan 

pada data tersebut disajikan pada gambar dibawah ini, sebagai berikut :  

 

Gambar 4 4. Pembelajaran Daring Berbasis E-learning dan Google meet terhadap hasil belajar IPA  

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa rendah antusias dalam pembelajaran IPA secara daring. 

Dewi (2020) menyatakan bahwa pembelajaran daring dapat menggunakan teknologi digital, tugas 

diberikan melalui google meet. Guru bisa melakukan panggilan video untuk materi pembelajaran yang 

memerlukan penjelasan langsung. Penelitian Purwanto, dkk. (2020), media komunikasi yang beragam 

memungkinkan siswa untuk memilih dan dapat menggunakannya dengan mudah dan efektif. Namun, 

jika angket yang telah dibagikan dan dihitung hasilnya, dibedakan berdasarkan medianya tercantum 

pada gambar 4.5 dibawah ini, maka menunjukkan hasil yang sama pada kedua media tersebut, baik 

menggunakan e-learning maupun google meet.  

  

Gambar 4 5. Hasil angket penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar 

Sehingga perlu adanya evaluasi kembali dalam pembalajaran. Pembelajaran melalui media online 

tidak hanya menyajikan materi dalam bentuk tertulis, tetapi juga bisa lebih variatif seperti penambahan 

video atau audio (Sahlström, dkk., 2019). Dalam pembelajaran online akan bermanfaat jika guru 

melengkapi pembelajaran mereka dengan obrolan video, pertemuan virtual, dan sebagainya untuk 

0

10

20

30

kategori

0 2

19 21

6

sangat tinggi tinggi sedang rendah sangat rendah

64 - 80 59 - 63 45 - 58 31 - 44 16 - 30

sangat
tinggi

tinggi sedang rendah sangat
rendah

2 0

13

23

10

media e-learning terhadap 

hasil belajar 

frekuensi

0
5

10
15
20
25

64 - 80 59 - 63 45 - 58 31 - 44 16 - 30

sangat
tinggi

tinggi sedang rendah sangat
rendah

2 0

13

23

10

media google meet terhadap 

hasil belajar 

frekuensi



[AUTHOR NAME] 15 

 

mendapatkan umpan balik langsung dan menjaga hubungan pribadi dengan siswa (Dhawan, 2020). 

Berbagai variasi aplikasi dan media untuk digunakan secara efektif selama pandemi ini. Namun 

pemanfaatannya kurang karena biasanya media hanya berupa teks atau slide presentasi, harus ada 

pengembangan untuk meningkatkan minat belajar (Cucus & Aprilinda, 2016).  

Dalam praktik pembelajaran online, ditemukan interaksi yang pasif antara guru dan siswa. 

Pembelajaran tidak hanya sekedar untuk mengirimkan materi kelas, dan pemberian video yang 

digunakan untuk pembelajaran (Tartavulea, dkk., 2020). Meskipun pembelajaran dilakukan secara 

daring, seharusnya kegiatan yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. 

Sejalan dengan penelitian Purwanto, dkk. (2020), bahwa pembelajaran secara mandiri di rumah 

seharusnya tidak membatasi komunikasi antara guru dan siswa, sehingga implementasinya maksimal 

seperti pembelajaran tatap muka. 

Pembelajaran online dapat dikatakan sebagai pembelajaran dalam lingkungan menggunakan 

perangkat seperti ponsel dan laptop dengan akses internet sebagai pendukung (Singh & Thurman, 

2019). Pembelajaran online ini dibutuhkan koneksi internet yang baik, pembelajaran dapat diakses di 

ponsel juga dan tidak hanya laptop sehingga dapat tercapai umpan balik dari siswa (Basilaia, 2020). 

Purwanto, dkk. (2020) menyatakan bahwa pentingnya sarana seperti laptop, komputer ataupun 

handphone untuk kelancaran proses belajar mengajar secara daring. Sarana tersebut memudahkan guru 

untuk memberikan materi pembelajaran. Guna memaksimalkan faktor pendukung, guru dapat 

membuat media pembelajaran berupa video serta terus mengikuti perkembangan atau kemajuan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring dilaporkan oleh orang tua melalui Whatsapp 

group. Guru dapat memberikan informasi atau hal-hal yang ditanyakan oleh peserta didik dalam 

pembelajaran.  

Faktor pendukung lainya yaitu motivasi siswa dan dukungan orang tua. Kegiatan pembelajaran 

daring akan berjalan dengan lancar apabila orang tua siswa juga terlibat. Dukungan dan pengawasan 

orang tua sangat dibutuhkan siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Orang tua memiliki 

peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring, karena secara langsung orang tua 

membimbing dan mengawasi peserta didik dalam pembelajaran. Perlunya memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa kembali bersemangat meskipun belajar dari rumah (Purwanto, dkk., 2020). 

Hasil penelitian Sari (2015), bahwa memotivasi siswa harus memperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaan serta manfaat dan kerugian proses pembelajaran dengan media online. Proses 

pembelajaran daring seharusnya idak menempatkan siswa hanya sebagai pendengar atau pemirsa saja, 

melainkan harus melibatkan partisipasi siswa untuk aktif berinteraksi, berdiskusi dan bekerja sama 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 
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Faktor penghambat yang dihadapi guru antara lain akses internet yang sulit, ada siswa yang tidak 

memiliki alat komunikasi, kurangnya respon anak saat mengikuti pembelajaran, dan kurangnya 

pengawasan orang tua. Faktor penghambat ini yang dapat menyebabkan menurunnya hasil belajar 

siswa selama pembelajaran daring.  

Perangkat keras yang tidak memadai, perangkat lunak yang tidak sesuai, dapat berdampak negative 

terhadap penggunaan teknologi di kelas (Pelgrum, 2001). Hambatan terkait infrastruktur ini mungkin 

lebih sulit dilampaui dalam konteks pandemi (Bao, 2020). Hambatan terkait siswa yang tidak memiliki 

alat komunikasi sudah dapat diatasi dengan cara siswa memberika konfirmasi kepada gurunya dan 

secara langsung dapat diakses pada e-learning untuk materi dan tugas yang tertinggal. Maksimalnya 

kegiatan pembelajaran tergantung pada pada sarana komunikasi yang dimiliki baik siswa maupun guru 

(Purwanto, dkk., 2020).  

Sesuai dengan pernyataan Aji (2020) bahwa jaringan internet yang belum merata di pelosok negeri 

dapat menghambat pembelajaran daring. Tidak semua lembaga pendidikan dapat menikmati internet. 

Sejalan dengan hasil penelitian Hamdani & Priatna (2020) bahwa koneksi internet merupakan hal 

utama untuk terciptanya pembelajaran secara daring. Tanpa adanya koneksi internet, maka tidak akan 

tercipta interaksi yang sifatnya langsung antara guru dan siswa. Penelitian Purwanto, dkk. (2020),  hal 

yang paling menghambat kegiatan proses pembelajaran IPA secara online adalah keterbatasan sarana 

dan prasarana hingga 70% dan jaringan internet hingga 66,7%. Baik guru maupun siswa harus 

memiliki akses internet yang memadai supaya tidak terjadi kendala saat melaksanakan strategi 

pembelajaran saat pandemi (George, 2020).  

Peran dan dukungan orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Orang tua 

diharapkan mampu memahami hakikat pembelajaran daring dan posisinya sebagai monitor bagi 

anaknya selama pembelajaran daring ini berlangsung (Churiyah, dkk., 2020). Winingsih (2020) 

menyatakan bahwa peran orang tua selama pembelajaran daring yaitu: (1) membimbing dalam 

pembelajaran jarak jauh; (2) sebagai fasilitator bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh; (3) sebagai motivator yang memberikan semangat serta dukungan sehingga anak dapat 

memperoleh prestasi yang baik; dan (4) sebagai pengaruh atau director. Sejalan dengan pernyataan 

Rigianti (2020), kurangnya pengawasan orang tua dapat menghambat kelancaran pembelajaran daring.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Hasil penelitian kelas VIII SMPI Mentari Indonesia Tahun Pelajaran 2020/2021, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran e-learning dan google meet dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Adanya 

perubahan yang terjadi dapat dibuktikan dengan hasil belajar Siklus I adalah 25 siswa (52,1%) tuntas, dan 
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23 siswa  (47,9%) tidak tuntas dengan nilai rata-rata 65,75. Pada Siklus II adalah 41 siswa (85,5%) tuntas, 

dan 7 siswa (14,5%) tidak tuntas dengan nilai rata-rata 85,5. Peningkatan ketuntasan belajar dari Siklus I  

ke Siklus II sebesar 33,4%.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya peneliti 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Siswa  

 Motivasi pada diri sendiri untuk pendidikan berikutnya 

 Orang tua sebaiknya ikut serta dalam memberi motivasi kepada anak agar lebih giat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 Orang tua sangat berperan dalam kegiatan pembelajaran siswa untuk selalu memantau atau 

mengawasi agar siswa selalu aktif mengikuti proses pembelajaran karena sistem pembelajaran 

yang digunakan adalah online.  

2. Guru  

 Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

apalagi dengan model e-learning dimasa pandemi. 

 Guru sebaiknya selalu memberikan himbauan agar orang tua ikut serta dalam proses pembelajaran  

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas media pembelajaran online dan data ini 

dapat digunakan sebagai data pra penelitian/siklus selanjutnya. Serta adanya korelasi pada setiap 

tingkat SMP.  

3. Sekolah 

 Pihak sekolah melakukan pembinaan terhadap guru tentang peningkatan kreativitas dalam 

mengajar sistem online.  
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