
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Vivin Nur Wahyuni 

(2021) dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Implementasi 

penggunaan Google Meet terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas V 

SD Al-Islam Plus Krian dapat dilihat selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pengguanaan berbagai fitur yang ada di Google Meet dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Untuk itu 

penggunaan media pembelajaran Google Meettersebut dapat dinyatakan 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mawar Ramadhani (2012) ini adalah 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas 

media pembelajaran e-learning berbasis web masuk dalam kriteria sedang 

yaitu dengan indeks normalized gain sebesar 0.54, efektivitas media 

pembelajaran konvensional masuk dalam kriteria sedang yaitu dengan 

indeksnormalized gain sebesar 0.30 dan peningkatan hasil belajar dengan 

media pembelajaran e-learning lebih baik dibandingkan dengan peningkatan 

hasil belajar media pembelajaran konvensional pada materi Perangkat Lunak 

Pembuat Presentasi Kelas X SMA Negeri 1 Kalasan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Choirudin (2015) ini adalah berdasarkan 

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari analisis akhir 

didapatkan persentase ketuntasan belajar siswa dan respon positif siswa serta 



guru. Multimedia pembelajaran e-learning schoology tersebut dapat 

dinyatakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

1.2 Efektivitas Pemahaman Pembelajaran Online 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar 

BahasaIndonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin 

banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, 

sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang 

dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Dapat disimpulkan juga bahwa suatu media pembelajaran bisa 

dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan 

pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan 

instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu 

tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media 

pembelajaran tersebut. 

 



2. Efektifitas Pembelajaran  

Supriyono (2014:1) berpendapat bahwa efektivitas pembelajaran merujuk 

pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen pembelajaran yang 

diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran efektif 

mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran baik yang berdimensi mental, fisik, 

maupun sosial. Pembelajaran efektif memudahkan siswa belajar sesuatu yang 

bermanfaat. 

D.Kenneth Dalam Moh Syarif (2015:1) mengatakan bahwa efektivitas suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) 

telah tercapai, atau makn besar presentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. Efektivitas proses pembelajaran berarti tingkat keberhasilan guru 

dalam mengajar kelompok siswa tertentu dengan menggunakan metode tertentu 

untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Ada beberapa pendapat yang 

menyatakan tentang indikator sesuatu bisa dikatakan efektif: 

a. Harry Firman dalam Sutikno, Yuca Aryanti Indrakustantri (2013. Hlm. 8) 

mengatakan bahwa keefektifan program pembelajaran ditandai dengan ciri-

ciri sebagai berikut :  

1. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan.  

2. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara 

aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

3. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.  



b. Sedangkan Slavin dalam Triwibowo (2015) mengatakan bahwa ada empat 

indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur efektivitas suatu 

pembelajaran yaitu : 

1. Mutu pengajaran   

Mutu pengajaran yaitu sejauh mana penyajian informasi atau kemampuan 

membantu siswa dengan mudah mempelajari bahan. Mutu pengajaran 

dapat dilihat dari proses dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran 

dilihat dari kesesuaian antara aktivitas guru dan aktivitas siswa dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Sedangkan hasil 

pembelajaran dilihat dari ketuntasan belajar siswa. 

2. Tingkat pengajaran yang tepat yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa 

siswa sudah siap mempelajari suatu pelajaran baru, maksudnya 

kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajarinya 

tetapi belum memperoleh pelajaran tersebut. 

3. Insentif   

Insentif yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa siswa termotivasi 

untuk mengerjakan tugas-tugas pengajaran dan untuk mempelajari bahan 

yang sedang disajikan. 

4. Waktu   

Waktu yaitu sejauh mana siswa diberi cukup banyak waktu untuk 

mempelajari bahan yang sedang diajarkan. 



3. Pengertian Pembelajaran  

Makna pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 

proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Lebih 

lanjut, Hardini dan Puspitasari (2012:10) mengatakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi 

yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan 

kurikulum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Setiap guru penting untuk memahami sistem pembelajaran, 

karena dengan pemahaman sistem ini, setiap guru akan memahami tentang 

tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran 

yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengetahui 

keberhasilan pencapaian tersebut. 

Kurniasih dan sani (2014) mengemukan bahwa tujuan pembelajaran 

(instructional objective) adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, 

dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran tertentu. Atau bisa juga sebagai tujuan perilaku yang hendak 

dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Ibrahim 

(2015) mengemukan bahwa tujuan pembelajaran terdiri dari tujuan umum dan 

khusus. Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan yang bersifat umum dan 



belum menggambarkan secara spesifik mengenai tingkah laku peserta didik 

(dilihat dalam GBPP). Sedangkan, tujuan pembelajaran khusus merupakan 

penjabaran dari tujuan pembelajaran umum. Baker (2015) menambahkan bahwa 

terdapat empat komponen dalam merumuskan tujuan dalam pembelajaran 

khusus yaitu ABCD:   

A = Aundience, sasaran siapa yang belajar; 

B = Behavior, perilaku spesifik yang diharapkan, dilakukan atau dimunculkan 

siswa setelah KBM; 

C = Condition, keadaan/syarat yang harus dipebuhi atau dikerjakan siswa saat di 

tes; 

D = Degree, batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi 

dalam mencapai perilaku yang diharapkan. 

Disisi lain, upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu 

mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, yang 

antara lain ditandai dengan adanya perubahan dari model belajar terpusat pada 

guru ke model terpusat pada peserta didik, dari kerja terisolasi ke kerja 

kolaborasi, dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran informasi, dari 

pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif dan partisipatif, dari yang bersifat 

faktual ke cara berpikir kritis, dari respon reaktif ke proaktif, dari konteks 

artificial ke konteks dunia nyata, dari single media ke multimedia. 

Berikut tabel yang menyatakan untuk pemberian skor pada efektifitas 

pembelajaran berbasis online terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung. 



 

TABEL 2.1 

PEMBERIAN SKOR HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

 

Skor  Pemahaman Soal Penyelesaian 

Soal  

Menjawab Soal  

0 Tidak ada usaha 

memahami soal 

Tidak Ada 

Usaha 

Tanpa jawab atau 

jawaban salah yang 

diakibatkan prosedur 

penyelesaian tidak tepat 

1 Salah interpretasi 

soal secara 

keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian 

yang tidak sesuai 

 Salah komputasi, tiada 

pernyataan jawab 

pelabelan sala 

2 Salah interpretasi 

pada sebagian besar 

soal 

Sebagian 

prosedur benar 

tetapi masih 

terdapat 

kesalahan 

Penyelesaian benar 

3 Salah interpretasi 

pada sebagian kecil 

soal 

Prosedur 

substansial 

benar, tetapi 

masih terdapat 

kesalahan 

 

4 Interpretasi soal 

benar seluruhnya 

Prosedur 

penyelesaian 

tepat, tanpa 

kesalahan 

 

Skor Maksimal=4 
Skor 

Maksimal=4 
Skor Maksimal=2 

Sumber: Mas’ud Zein dan Darto (2012) 

 

 

Berdasarkan tabel 2.1 dapat simpulkan bahwa, keterkaitan indikator 

pemahaman konsep siswa dengan pemberian skor pemahaman konsep 

matematika sangat erat, terutama dalam mewujudkan suatu tujuan yaitu dalam 

menganalisis hasil pengukuran dari suatu instrumen. pemberian skor 

pemahaman konsep matematika siswa digunakan untuk mengukur setiap 

indikator soal pemahaman konsep matematika siswa. Dari tabel dapat dijelaskan 



bahwa, terdapat tiga kategori yang dinilai untuk setiap indikator soal yaitu 

pemahaman soal, penyelesaian soal dan menjawab soal dengan skor maksimal 

untuk masing-masing indikator adalah 10. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Munadi (2012) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal: 

a. Faktor Internal, faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor pfikologis. 

1. Faktor fisiologis. Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 

jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik 

dalam menerima materi pelajaran.  

2. Faktor Psikologis. Setiap individu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya 

memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut 

mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi 

intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya 

nalar peserta didik. 

b. Faktor Eksternal, faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan faktor 

instrumental: 

1. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil belajar. 

Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. Belajar pada 

tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat 



berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari yang 

kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega. 

2. Faktor Instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana 

untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Faktor-faktor 

instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru. 
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