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BAB II 

KAJIAN..PUSTAKA 

A. LandasanaTeori 

DalamababaII ini akan sayaauraikanaabeberapaaamateriaaterkait 

pembelajaran daring belajar siswa, aplkasi google classroom, dan  IPS  

1. Pembelajaran 

 Kegiatan interaksi antara guru dan siswa baik secara langsung 

(melalui tatap muka) maupun tidak langsung (tanpa tatap muka) dapat 

dikatakan sebagai suatu pembelajaran.11 

 Selanjutnya, menurut Hamzah B. Uno, pembelajaran dapat 

diartikan juga sebagai suatu interaksi antara siswa dengan guru atau 

instruktur disertai dengan sumber belajar di lingkungan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Dengan demikian pembelajaran merupakan sub 

sistem dari penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan12 

 Pendapat lain, diutarakan oleh M. Irham dan Novan Ardy, 

pembelajaran hampir sama dengan teaching dan instruction. Pembelajaran 

adalah proses penyampaian materi kepada siswa melalu pengorganisasian 

materi, siswa, dan lingkungan belajar yang terjadi di dalam kelas. Hal ini 

tentu berkaitan dengan proses dan usaha yang diberikan oleh guru kepada 

siswa.13 

 
11Rusman, Belajar dan pembelajaran-menciptakan proses belajar mengajar yang kreatif 

dan efektif, (Bandung : Alfabeta 2013 ) h. 54-55 
12  Hamzah. B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar mengajar Yang 

Kreatif Dan Inovatif (jakarta : Bumi Aksara, 2014), h 93 
13 M. Irham dan Novan ardy W, Psikologi pendidikan-Teori dan Aplikasi dalam proses 

Pembelajaran ( Yogyakarta : ae Ruzz Media, 2016 ) h. 130 



 
14 

 

 

 Belajar ialah bentuk aktivitas yang dapat dilakukan secara 

psikologis maupun fisiologis siswa. Aktivitas psikologis yaitu aktivitas 

yang berkaitan dengan proses mental. Misalnya aktivitas berfikir, 

memahami, menyimpulkan, menyimak, membandingkan, membedakan, 

dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas 

yang berkaitan dengan proses penerapan atau menghasilkan (produk), 

misal melakukan eksperimen dan percobaan, latihan, kegiatan praktik, 

membuat karya, apreisasi dan sebagainya.14 

 Dalam buku karangan Surya ( 1997 ) dikutip oleh Rusman, belajar 

bias dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman siswa itu sendiri dalam 

melakukan interaksi dengan lingkungannya15. Belajar merupakan 

perubahan perilaku hasil dari pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan dari 

kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku pada ranah ketrampilan, 

pengetahuan dan sikap, bahkan meliputi segenap organisme atau pribadi16 

 Menurut Rusman dalam Surya (1997), Perubahan perilaku dapat 

diketahui melaui ciri-ciri berikut.  

a) Perubahan yang sadar dan disengaja (Inernasional) 

Perubahan pada perilaku merupakan usaha sadar dan disengaja dari 

individu yang bersangkutan. Hasilnya, individu yang bersangkutan 

pun sadar dengan apa yang ia dapat. Meliputi pengetahuan yang 

 
14 ibid h 85 
15, ibid h. 85 
16 Syaiful bahri , aswan zain, Strategi belajar mengajar, ( Jakarta: Rineka cipta, 2013) h 
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semakin luas dan ketrampilan yang semakin meningkat daripada 

sebelum mengikuti proses belajar.  

b) Perubahan yang berkesinambungan (Kontinue )  

Bertambahnya pengetahuan atau ketarampilan yang dimiliki siswa 

pada dasarnya merupakan bentuk kelanjutan dari pengetahuan dan 

keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga, 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang telah diperolehitu, akan 

menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan berikutnya 

c) Perubahan yang bersifat fungsional 

Setiap perubahan perilaku yang terjadi pada siswa dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang 

bersangkutan, baik untuk kepentingan sekarang maupun masa yang 

akan datang 

d) Perubahan yang bersifat positif 

Perubahan perilaku yang menunjuk ke arah leboh baik. Biasanya 

perubahan ini menonjol pada perilaku normatif 

e) Perubahan yang bersifat aktif 

Individu yang bersangkutan harus aktif dalam melakukan usaha-

usaha menuju perubahan dalam dirinya 

f) Perubahan  bersifat permanen 

Perubahan perilaku dari hasil belajar bersifat melekat dan akan 

menetap dalam diri invidu yang melakukan proses belajar 
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g) Perubahan yang bmemiliki tujuan dan terarah 

Individu yang melakukan kegiatan belajar tentu mempunyai  tujuan 

yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

h) Perubahan pada perilaku secara keseluruhan 

Perubahan pada perilaku belajar bukan hanya sekedar untuk 

memperoleh pengetahuan semata, akan tetapi juga dalam hal sikap 

dan keterampilan17. 

  Menurut Rusman (dalam Blom) “Perubahan perilaku terjadi 

sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif beserta tingkah aspek-aspek lainya18 

2. Belajar siswa 

 Menurut penelitan Dr. Dwi Astuti Wahyu Agusnina S.S, M.Pd. 

dalam penelitianya menjelaskan tentang devinisi belajara bahwa belajar itu 

tidak hanya sekedar tergantung pada sebuah kondisi kognitif individu atau 

psikologi, tetapi juga terkait dengan interaksi sosial yang ada dalam 

masyarakat19 

Belajarapadaaadasarnyaaaadalah prosesaperubahan tingkahalaku 

berikutaaadanyaapengalaman, pembentukanatingkah lakuaaini meliputi 

ketrampilan, kebiasaanasikap dan pengetahuanaaapemahaman, dan 

perubahan ketrampilan. Belajar menuru Hilgrat, mengatakan bahwa, belajar 

merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan.reaksi terhadap 

 
17Ibid h. 87-88 
18 ibid h. 90 
19 Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, Effect Of Studens, Term And Educational Institution On 

The Arising Of Indonesia Morphology-Syntactical Interference In ELLT, Journal Dinamika Ilmu 

Vol,17,2017.111 
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lingkungan. Perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar.apabila 

disebabkanaoleh pertumbuhanaatauakeadaan, ..sementaraaseseorangaseperti 

kelelahanaatau dibawahapengaruhaobataobatan20 

Menurut winkel menyatakan bahwa belajaraadalah suatuaaktivitas 

mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan sampai 

berubahan dan pemahaman, ketrampilan dan nilai –nilai sikap21 

Menurut budianingsih, amengatakan bahwaaabelajaraamerupakan 

sebuah proses pembentukanapengetahuan, yangamana siswaaaktif.dalam 

melakukanakegiatan, aktifaberfikir, aktif menyususn konsepadanamemberi 

maknaatentang..hal-hal.yangasedangadipelajari 

  Jadi dapat disimpulkan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah..laku 

tertentu, baik yang diamati..secara langsung maupun tidak..langsung..sebagai 

pengalaman..dalam..intereksinya.dengan..lingkungan 

3. Pembelajaran Daring 

 Daring adalah sebuah metode pembelajaran yang sederhana yang 

menggunakan internet yang berbasis denganaakses, koneksi, fleksibel, 

dan.kemampuanauntukamemunculkanaberbagai.jenisainteraksi 

pembelajaran. Zhang.et al (2004) melakukan.penelitian yang.menunjukan 

bahwaapengunaan internetadan teknologiamultimedia yangaamampu 

merombak cara penyampaianapengetahuan danadapatamenjadikan 

 
20 Widayati, Ninik Sri, 2016, 29 model Pembelajaran Inovatif, jogja, Arruzz 
21 Ibid h 32 
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alternatif pembelajaran yang mampu mempertemukan. Siswa dan guru 

untukamelaksanakanainteraksiapembelajaranadenganabantuanainternet.22 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang memerlukan dukungan media media yang bisa 

mendukung komunilaksi dengan siswa itu sendiri, yang berupa laptop 

android dan computer yang bisa digunakan untuk mengakses internet dan 

informasi kapan..saja dan di mana saja.  

Perguruanatinggi padaamasa WFHaperlu melaksanakanapenguatan 

pembelajaran secaraadaring, pembelajaranasecara daringatelah menjadi 

tuntutanaduniaasejakabeberapaatahunaterakhiraini , apembelajaranadaring 

dibutuhkanadi  eraarevolusiaindustriasaataini.23 

 Penggunaan teknologi mobile memiliki sumbangan besar pada 

Lembaga Pendidikan. Tercapainya tujuan pembelajaran jarak jauh 

merupakan salah satu tujuan pengguaan teknilogi mobile. Berbagai media 

juga dapat digunakan untuk.. memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara 

daring. Seperti halnya kelas-kelas virtual  Google Classroom, Edmodo,  

dan Schoology,  dan aplikasi pesan instan seperti whatshap dan telegram.  

Pembelajaran secara daring bahkan dapat dilakukan melalui media sosial 

seperti facebook dan instagram. Pembelajaran  daring menghubungkan 

peserta didik dengan sumber belajar dalam hal ini adalah data base yang 

secara fisik terpisah bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, 

berinteraksi atau berkolaborasiasecaraalangsungaamaupnaatidak langsung. 

 
22 Sadikin, ali, ..Pembelajaran..Daring di..Tengah..Wabah Covid 19, Jambi, 2020 

 23 Ibid h 32a 
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Pembelajaran darinngaaadalahabentukapembelajaranajarak.. ..jauh yang 

memanfaatkan teknologiakomunikasiadanainformasi, misalainternet, aCD-

ROM. 24 

 Adaabeberapa jenis metodeayangadigunakanauntuk pembelajaran 

daring yangasering digunakan dalamakegiatan belajr mengajar disekolah 

ataupun di perguruan tinggi, yaitu metode portal schoology, dan vlog. 

 

a) Portal schoology 

Proses pembelajran diaera digitalisasiapada eraaini tidak terpisah 

dari teknologi informasi pada internet. Berbagaiamacam program 

aplikasi ditawarkan, amulaiadari yang berbayaramaupun gratis. 

Contohnya pembelajaran menggunakanaWeb Based Learning25 

atau lebih dikenaladengan web. Salahasatu platform.. ..yang 

digunakan sebegai media pembelajaranainterkatifaaadalah 

schoology. Schologya.merupakan salahasatu laman web yang 

berbentukaweb sosialayang menawarkanaapembelajaran sama 

seperti diadalam kelas secara gratis danaamudah digunakan. 

..Schoology membantu dosen..maupun guru..dalam membuka 

.komunikasiayang luas..kepadaasiswa..agarasiswa..lebihamudah..untuk 

mengambilabagian dalamadiskusi danakerjasama dalam kelompok. 

Selainitu, schoology juga mempunyaibanyak fungsiayangamenarik 

untukadimanfaatkanaolehasiswa. ..Schoologyajuga didukungaoleh 

 
24  Ibid 24 
25 Yudhi A dan..Amalia N. 2018. Desain media..pembelajaran berbasis..daring 

memanfaaatkan prtal..scoloogy pada..pembelajaran apresiasi..satra, jurnal satra vol .7 no 1 
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berbagaiafitur sepertiamedia video, aaudioadanaimageayangadapat 

menarikaminatasiswa. ..Schoologyadapat memberikanapengalaman 

belajar yangamenarik bagi siswa dengan membentukaiklim..belajar 

yang menyenangkan dan bisaadisesuaikan denganapembelajaran. 

Aktifitasapembelajaran diaturasedemikian rupaaagar siswaatidak 

bosan, penjelasan yang kurang dariaguru dapataditanyakan secara 

langsung di dalam forum online26 

b) Vido..blog-atau-Vlog 

Vlog..adalah-suatu video..yang-berisi..mengenai..opini, -cerita-

atau..kegiatan-harian..yang-biasanya..dibuat-tertulis..pada blog27 

 Vlog adalah sebuah median informasi dan komunikasi 

video atau webayang mengkolaborasikan kreatifitas, ainformasi-

dan-hiburan-dalam suatu hasil-karya. Dengan membangun media 

pembelajaran yang berbasis blog pendidik menyajikan materi yang 

dapat diakses oleh siswa bahkan sebelum proses pembelajaran 

dilaksanakan. Dewasa ini media blog mengalami perkembangan 

dengan hadirnya vlog atau video blog yang merupakan bentuk 

media informasi berupa videoo yang dikemas secara sederhana 

melalui video blog atau youtube. Dalam proses pembuatan vlog 

dapat memanfaatkan handphone  berkamera.28 

 
26 Edi irwanto, ahmad jayul, model pembelajara daring..sebagai..alternatif proses 

kegiatan belajar pendidikan jasmani ditengah pandemi covid 19, jurnal pendidikan kesehatan, vol 
6 

27 Bilfaqih. Y dan qomarudin, esensi pengembangan pembelajaran daring, 131, 2015 
28 Priana R.Y.S pemenafaatanvlog sebagai media pembelajaranteritegrasi teknologi 

informasi, -prosiding..seminar-nasional..pendidikan, -FKIP..UNTIRTA, -2017  
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4. GoogleaClassroom 

 MenurutaAbdulabariraHakim, -sebuah layanan yang disediakan 

oleh internet untuk mempermudah pembelajaran daring yaitu google 

classroom. Aplikasi ini didesai untuk membantu pengajar dan peserta 

didik dalam melaksanakan pembelajaran dan memberikan tugas. Bagi 

yang menggunakan wajib memilikin akun google. –karena aplikasi ini 

hanya dapat digunakan oleh tenaga pendidik yang sudah memiliki akun 

google untuk bisa masuk.29 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Aplikasi ini adalah aplikasi yang 

dibuat dan diperuntukan bagi guru dalam mempermudah melaksanakan 

pembelajaran dan membuat ruang siswa. –google classroom ini dapat 

memudahkan pembelajaran dengngan guru menjadi lebih menyenagkan 

dan efektif dengan kelas virtual yang telah dibuat .dengan menggunakan 

aplikasi google classroom dan membuat kelas kelas merupakan hal yang 

sangat mudah dan ramah ljngkungan tanpa menggunakan-kertas.kedalam  

mengumpulkan-tugasnya. 

 Penggunaan aplikasi google classroom juga bisa melalui multi 

platform yaitu bisa menggunakan android ataupun komputer. Siswa dan 

guru dapat mengunjungi www.google classroom.com untuk bisa masuk 

dan membuat kelas atau jika lewat android bisa menggunduh aplikasi yang 

 
29Abdul barir-Hakim, -efektifitas-penggunaan Daring Moodle, -Google-Classroom-Dan-

Edmodo, -jurnal-I-Statmen Vol. -02-No-01, tahun-2016 

http://www.google/
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telah disediakan oleh play store. Pemakaian google classroom ini 

tergolong hemat biaya atau bisa dikatakan gratis sepenuhnya  .30 

 Dari laman google-classroom dituliskan juga google-classroom-

tersambung dengan seluruh pelayanan GoogleaFor Educationasehingga  

pengajar dapat mengambil manfaat dari apa yang telah di buatkan oleh 

google dalam proses pembelajaranya. saat pengajaramengunakan aplikasi 

ini. Tenaga pengajar bisa memaduka aplikasi ini dengan google formulir 

yang telah disediakan dan pembelajaranpun menjadi menyenangkan dan 

tidak membosankan atauaGoofgle Calendaarauntuk mengingatkan seluruh 

siswa tentang tugas tugas yang telah diberikan, dapat juga digabungkan 

dengan google drive yang fungsinya google drive ini dapat digunakan 

dalam penyimpanan data-data terkait pembelajaran sepertihalnya teks, 

power point, berkas file. Dengan demikian aplikasi ini dapat membantu 

mempermudah pembelajaran dengan siswa baik disaat didalam jam belajar 

maupun diluar jam belajar. –hal ini adisebabkan karenaabaik 

siswaamaupun tenaga pendidik dapat mengumpulkanatugas, 

amendistribusikanatugas, danaberdiskusiatentang 

pembelajaranadimanapun danakapanpunatanpa terkaitabatas waktuaatau 

jam pelajaran. aHal tersebutamembuat prosesapembelajaran lebihamenarik 

 
30Vicky dwi wicaksosno dan putri rachmadyanti, Pembelajaran Blended Learning 

melalui Google Classroom DI Sekolah Dasar, Jurnal Seminar Nasional Pendidikan PGSD UMS & 

HDPGSDI Wilayah Jawa, Universitas Negri Surabaya, h, 515 
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danalebihaefisien dalamahal pengeloalaawaktu, danatidakaada alasanalagi 

siswaatentang tugasayang sudahadiberikanaoleh guru31 

a) Tata Caraamembuat-GoogleaClassroom 

1) Buka-www.classroom.google.comalalu-klikasigh inauntuk-

memulaiamembukaaruang kelasapada googleaclassroom, -

atauadapatadilakukan-denganamembuka-gmailakemudian- 

2) pilihatabasebelah-kananaatas  

 

gambar 2.1 

 

 

 

 

   

3) Masukan nama pengguna anda lalu klik berikutnya 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 
31Diemas Bagas Panca Pradana dan Rina Harimurti,  Pengaruh Penerapan Tools Google 

Classsroom Pada Model Pembelajaran Project Based Learning, Terhadap Haisl Belajar Siswa, 

Jurnal IT-Edu Universitas Negri Surabaya, Vol 02 no 01, 2017,h.60 

http://www.classroom.google.com/
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4) Masukkan kata sandi lalu klik berikutnya 

Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

5) Jika terdapat pesanaselamatadatang, bacaapesanatersebut-

laluaklik-tandaaterima 

6) Jika kita seorang pendidik maka kita bisa klik tulisan I’M A 

TEACHER ( saya seorang pendidik ) dan bisa dimulai 

Gambar 2.4 Gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

b) Langkah-langkahamembuatakelasapada googleaclassroom 
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1) Bukaawww.classroom.com pada googlealalu masuk dengan 

akun yang sudah terdaftar 

2) Dihalaman kelas pilih tanda ( + ) pada..pojok kanan..atas klik 

create..class yang berarti membuat kelas. 

ambar 2.7 

 

 

 

 

 

3) Berikan nama kelas, deskripsiasingkat, tingkatakelasaatau 

jadwalnya pada klik padabagian ( section ) yang disediakan 

Gambar 2.8 

 

 

 

 

 

 

4) Untuk..menambahkan-mata..pelajaran, kilk..mata-pelajaran ( 

Subject ) -lalu masukan-nama 

5) Untuk memasukan lokasi..kelas, -klik..ruangan ( Room ) -dan 

masukan-detailnya 

http://www.classroom.com/
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6) Klikatandaabuat ( create ) 

7) Ketika kita membuat kelas, google classroom akan 

membuat kode kelas secara otomatis. Kode ini yang 

nantinya akan digunakan untuk mengundang siswa masuk 

didalam kelas online kita 

c) Langkah-langkah bergabung pada google classroom 

1) Bukaaaplikasi-googleaclassroom danaklik-tanda. (-+-)apada 

bagian pojok kananaatas..pilihajoin clas (gabungakelas) 

 

Gambar 2.9 

 

 

 

 

 

2) Masukan kodeakelas yangadiberikan olehapengajar lalu tap 

untuk bergabungakode kelasaterdiri daria6-7..huruf atau 

angka 

Gambar 2.10 
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3) Atau bisa menerima undangan dari pelajar tinggal klik 

tulisan join 

Gambar 2.11 

 

 

 

 

 

 

d) Langkah-langkah menyampaikan materi atau tugas pada 

google classroom 

1) Buka google classroom, masuk pada kelas kemudian pilih 

tugas kelas pada bagian atas, pilih buat/create kemudian 

pilih materi 

Gambar 2.12 
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2) Berikan judul ,deskripsi tentang materi atau tugas yang akan 

disampaikan, kita bisa upload file yang sudah kita siapkan 

3) Jika kita menginginkan memberikan materi berupa video 

kita bisa menyalin link video tersebut dan menguploadnya 

untuk dilihat siswa 

 

Gambar 2.13 

 

 

 

 

 

 

5. Ilmu-pengetahuan-Sosial (IPS) 

a. Pengertian-IPS 

  IlmuapengetahuanaSosiala ( IPS ) adalahasalah satuabidang studi 

yang diajarkan danaaamemiliki tujuan membekali siswaauntuk 

mengembangkan penalaranaadan bagaimanaaaaseorang siswaaadapat 

mengatasi masalah-masalah sosialayang muncul, aIPS mengkajiaperistiwa, 

fakta, akonsep, adan generalisasiayang berkaitanadengan isu-isuasosial, 

  DiaIndonesia sendiri istilah IPSamerupakan istilah dariaSocial 

Studies yangadigunakan oleh Negara Amerikaaserikat, apabilaaadaptasi itu 

dapatadisetujui makaaIPS dapatadiartikan sebagaiapenyederhanaan ilmu-
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ilmu sosialauntuk tujuanapendidikan. apengertianaIPS lebiharinci 

danaluasaadalah naataapelajaran ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmuapolitik, 

sosiologi, aantropologi, apsikologi,  geografiadan antropologi untuk jenjan 

perguruanatinggi 

  Social Stusies yangalebih khusus dirumuskanaolehaNCSS ( 

nasional onaSocialaStudies ) bahwaastudiasosial merupakan objek dasar 

dari dari suatuaakurikulum yangabertujuan untuk mengembangakan warga 

negaraayangabaik dalamasuatu masyarakat demikratis yangaberhubungan 

denganabangsaaatau masyarakatadunia lainya yangaberisikan materiadari 

ilmu sejarah, imu sosial, asertaasebagian berasa dari humanioran danailmu 

pengetahuan yang diajarkan bedasarkan pengalamanapribadi, asosial, adan 

budayaasesuaiaperkembangan pesertaadidik sertaamentransfer apaayang 

dipelajari diasekolah denganakehidupan sehariahari 

  Jadi dapat disimpulkan IPS merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai jenjang SD-perguruan tinggi yang didalamnya 

mengkaji beberapa peristiwa, fakta, yang memuat materi tentang, sejarah 

geografi ekonomi, yang bertujuan menjadiakan peserta didik berwawasan 

luas dan berdemokrasi 

Dengan mempelajari IPS baik siswa maupun guru memiliki 

ilmunyang banyak yang kita peroleh, baik, IPS itu sendiri merupakan 

intergrasi dariailmu-ilmuasosialadan-humanioraauntuk-tujuanapengajaran 

danaapendidikanakewarganegaraan. aIntegrasiaaharusaditekankanakarena-

studiasosial-adalahasatu-satunyaabidang-yangasengaja-mencobaauntuk-
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memanfaatkanailmu-lmuasosial-danawawasan humanioraasecaraaterpadu. 

Meskipun terdapat adanya perbedaan dalam orientasi, apandangan, atujuan 

danametodeapembelajaran, namunahampir secaraauniversal IPSabertujuan 

untukamempersiapkan wargaanegaranya yangabaik dalamademokratis. 

IPS adalah mata pelajaran yang ada beberapa kurikulum sekolah, terutama 

yang mempelajari hubungan antar manusia yang dipandangaetnik 

dalamaamengembangkan wargaanegara yangaabertanggungajawab. IPS 

mengeksplorasiaahubungan danainteraksi manusiaadalam budayaadan 

daerahnyaadengan memperhatikanamasalalu, masaasekarang danamasa 

depan. Kajian macamaini dapatamenumbuhkan perkembanganaintelektual, 

sosial, dam kepribadian peserta didik sehingga memiliki kompetensi untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosialnya, 

sehingga siswa penting mempelajari IPS agar dapat memilik pengetahuan 

yang memadai, karena Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran 

yang mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur kajianya dalam konteks 

peristiwa, fakta, konsep dengan generaisasi. Tema yang dikaji dalam IPS 

adalah fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat baik masa 

lalu masa sekarang dan masa yang akan datang. 

 

b. Ruang-Lingkup-IPS 

  Pada kajian pendidikanadasara,ruang lingkup IPSadibatasiasampai 

padaagejalaadan masalahasosialayang dapatadijangkau oleh geografiadan 

sejarah. Terutamaapada gejalaadan .masalahasosial kehidupanasehariahari 
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yangaada dialingkunganasekitar pesertaadidik. Pada jenjangapendidikan 

menengah, ruangalingkup kajianadiperluas. Begituajuga denganajenjang 

pendidikan tinggi, abobot danakeluasan materiadan kajianasemakin 

dipertajamaadengan berbagaiaapendekatan. Sebagaimana dikemukakan 

diatas, bahwaayang dipelajariaIPS adalahamanusia sebagaiaanggota 

masyarakatadalam konteksasosialnya. 

 

c. Tujuan pendidikan-IPS 

  IPS mempunyai tujauan yang mengarah pada pendidikan 

pembanngunan sikap kepribadian yang professional dan meningkatkat 

kemampuan fungsional peserta didik.dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Dr. Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, S.S, M.Pd, mengatakan bahwa tujuan 

dari pembelajaran IPS adalah menumbuh kembangkan potensi anak didik  

yaitu berani menghadapi tantangan hidup maupun tantangan global, tanpa 

merasa takut32. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut IPS melaksanakan 

pembelajaran sebagai implementasi pendidikan yang dilakukan dengan 

orientasi agar terjadi transfer of values. dan bukanasemata-mata 

agaraterjadi Transfer of Knowledge. ..Biasanya yang terjadi adalah 

cakupanamateri mata pelajaranasekolahadisusun dengan bedasarkan 

pengetahuan, ..ketrampilan, danasikap. Sturktur  macam ini membawa 

 
32 Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, Effect Of Thingking Skill Based Inquiry Learning 

Method On Learning Outcomes Of Social Studies : A Quasi-Experimental Study On Grade VIII 

Students Of MTSN 6 Tulungagung, Joutnal IOP Converence Series : Earth And Environ Mental 

Science Vol 1 485.2020.1 
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impikasi terhadap proses pembelajaranayang lebih mengutamakan 

terjadinyaaTransfer of knowledge.  

Olehakarenaaituaatujuanaapendidikanaaatauapembelajaranaasering

-terjebaa.padaaapeningkatanaapenguasaanapengetahuanaadan ketrampilan. 

Denganakata-lain..pembentukan-sikapakepribadian-sebagaiatujuanautama-

pendidikanasering-dilupakanaatau diaabaikan 

Tujuan-mata-pelajaran-IPS-agar-peserta-didik-memiliki : 

1) Mengenalakonsep-akonsepayang-berkaitanadengan masyarakataadalam-

kehidupan sehari-hari 

2) Memilikiakemampuanadasar berfikiralogis, kritisadan memunculkanarasa-

ingin tahu serta dapat memecahkanamasalah-dalamakehidupanasehariahari 

3) Memilkiakomitmen danakesadaran-terhadap nilai-nilai-sosial kemanusiaan 

4) Memlikiakemampuan berkomunikasi, abekerjasama, -danaberkompetisi-

dalamamasyarakat ditingkatalocal 

 

d. Ciri ciri pembelajaran IPS 

1) IPSasebagai progamaapendidikan atauamata-pelajaran-darivkurikulum-

sekolahayang diadabtasiadari..socialastudies 

2) IPSasebagai progam pedoman pendidikanaberusaha-mengkajiamasalah-

masalahakehidupan masyarakatabangsa, dananegara-secaraasistematis-

dan-objektif 

3) IPSasebagai progam pendidikanabukanasekedar mencakupailmu-ilmu-

sosialayang diseserhanakanauntukakepentingan pendidikanadi sekolah, 
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melainkanamencakup penddikananilai, etika atauafilsafat agamaadan-

humaniora 

4) IPSasebagai progamapendidikanaberusaha untukameningatkan wawasan 

danapenguasaa tentangapengetahuanadanaketrampilan fungsionalasecara 

mengembangkanasikapadanakepribadian peofesional.pesertaadidik 

5) IPSasebagai progamapendidikan mencakup komponenaapengetahuan, 

sikap,adan ketrampilan dasar, seperti ketrampilan berfikir, ketrampilan 

dalam penyelidikan ataupun ketrampilan akademik maupun sosial 

 

B. PenelitianaYangaRelevan 

 Padaapenelitianainiaapenulis, memaparkan beberapa penelitian 

terdahuluayang tergolongarelevan,  

 Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh farid maulana di 

SMP 4 salatiga, dengan mengambil judul problematika Problematika 

penggunaanagoogle classroomaasebagai saranaaaapembelajaranaaakibat 

pandemiacovida19aterhadapamotivasiabelajaraIPAadi SMP 4 Salatiga 

tahun 2020, penelitian ini membahas tentang pembelajran daring dan 

sebuah permasalahan pengunaan aplikasi google classroom di masa 

pandemiacovid 19aini hasiladari penelitian ini yaitu penelitian ini 

menunjukkanabahwaapembelajaran denganamenggunakan aplikasiagoogle 

classroomaberpengaruhaterhadapapembelajaran dan hasiladari siswa 

 Yang kedua, penelitianayang relevanayangadilakukanaoleh Euis 

Sofi dengan mengambil judul pembelajaran berbasis Daring Pada 
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MataaPelajaran SejarahaKebudayaan IslamaKelas VIII  madrasah 

tsanawiyah Negri 1 Pandeglang, hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahawa sekitar 70% siswa mendapat nilai akhir diatas 

kriteria ketuntasan minimum dan sekitar 30% mendapatkan nilai dibawah 

rata rata 

 Yangakeatiga, adalah penelitian yangadilakukanaolehaernawati 

(2018) adenganajudulaPengaruhapenggunaanaaplikasi google classroom 

terhadapakualitas pembelajran dan hasil belajar siswa pada mataapelajaran 

ekonomiakelas SMP 9, penelitian ini bertujuan untukamengetahui 

adakahapengaruh dariaaplikasi googleaclassrroom terhadapapembelajran, 

danaahasiladariaapenelitian iniaamenunjukkanaabahwa pembelajaran 

denganaamenggunakan aplikasiagoogle classroom berpengaruh terhadap 

pembelajaran dan hasil dari siswa 

 Yang keempat, penelitian yang relevan selanjutnya adalah 

penelitian dari Ali Sadikin, dengan judul pembelajaran ditengah wabah 

covid 19, tujuanadari penelitian..ini adalah utuk mengetahuiaefektivitas 

pembelajaranadaring diatengahawabahaacovid 19aini, dan hasil dari 

penelitian ini yaituapembeljaran daring ditengah pandemi ini sangat efektif 

 Yang kelima, penelitianarelevan yang selanjutnya adalahapenelitian 

yangadilakukanaoleh achmad jayul dan edi irawanto, dengan mengambil 

judul modelapembelajaranaadaring sebagaiaaaproes kegiatanaaabelajar 

pendidikanaajasmani ditengah covida19, penelitian ini beretujuan untuk 

mengetahui efektifitas pembelajaran daring untuk pendiidkan jasmani,  di 
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tengah pandemi ini, hasiladari penelitianaini adalah pendidikan jasmani 

dalam pembelajaran daring ialah menggunakan video 

 

Tabel-2.1 

 

 

No Nama/Judul/tahun Perbedaan Persamaan Hasil 

1 FaridaMaulana 

,aProblematika 

penggunaanagoogle 

classroomasebagai 

saranaapembelajaran 

akibatapandemiacovid 

19aterhadapamotivasi 

belajar IPAadiaSMP 4 

Salatigaatahun 2020 

Penelitianini 

mempunyai 

maksud unuk 

mngetahuni 

problematika 

pembelajaran 

menggunakan 

aplikasi google 

classroom akibat 

pandemi 

Penelitian ini sama-

sama membahas 

tentang 

pembelajaran 

online yang 

menggunkan 

aplikasi google 

classroom 

Penelitianaini 

mendapatahasil 

bahwaapembela

jaran 

menggunakan 

gogleaclassrom

m dipandang 

efektiva 

2 EuisaSofi/ 

pembelajaranaberbasis 

DaringaPadaaMata 

PelajaranaSejarah 

KebudayaanaIslam 

KelasaVIII madrasah 

tsanawiyah Negri 1 

Pandeglang tahun 2020 

Perbedaan 

penelitianaini 

denganapenelitian 

sayaaterletakapada 

metodeapenelitian,  

penelitian ini 

menggunakan 

metode kuantitatif   

Penelitianaini 

sama-sama 

membahas tentang 

pembelajaran 

menggunakan 

google classroom 

sekitar 70% 

siswa mendapat 

nilai akhir diatas 

kriteria 

ketuntasan  

minimum dan 

sekitar 30% 

mendapatkan 

nilai dibawah 

rata rata 

3 Ernawatia/aPengaruh 

penggunaanaaplikasi 

googleaclassroom 

terhadapakualitas 

pembelajran dan.ahasil 

belajarasiswaapada 

mataapelajaran 

ekonomi kelas SMP 9 

tahuna2018 

Penelitian ini 

membahas tentang 

keefektifanayang 

telahadilakukan 

olehapeneliti 

terhadapamedia 

googleaclasroom 

yang telah 

digunakan,  

Penelitian ini sama-

sama menggunakan 

media google 

clasroom sebagai 

media penelitianya 

menunjukkan 

bahwa 

pembelajaran 

dengan  aplikasi 

google 

classroom 

berpengaruh 

pada 

pembelajaran  
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Lanjutan  

4 Ali Sadikin / 

Pembelajaran daring 

ditengah wabah 

covid-19 tahun 2020 

Perbedaan dari 

penelitian ini, 

yaitu peneliti 

hanya terfokus 

dalam 

pembelajaran 

ditengah covid 

19 

Penelitian ini 

membahas masalah 

yang sama dalam 

proses 

pembelajaranya 

Hasiladari 

penelitian..ini 

menunjukkan 

bahwa..sebagian besar 

siwa telah terdukung 

oleh media yangtelah 

dimilikinya 

5  AchmadaJayul, aedi 

IrawantoaModel 

pembelajaraadaring 

sebagaiasebagai 

alternatifaproses 

kegiatanabelajar 

pendidikanajasmani 

ditengahapandemi 

covid-19 2020 

Penelitian ini 

meneliti pada 

pembelajaran 

daring yang 

yang 

menggunakan 

metode portal 

scholoogy dan 

vlog   

Penelitianainiasama 

samaamembahas 

tentang 

pembelajaran 

daring 

penelitianaini 

menunjukkanabahwa 

pembelajaranadengan 

menggunakan 

aplikasiagoogle 

classroom 

berpengaruhaterhadap 

pembelajaranadan 

hasil dari siswa 

 

 

Analisi perbedaan dan persamaan 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian saya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara 

menggunakan aplikasi google classroom dan terfokus pada perspektif 

siswa atau tanggapan siswa mengenai model pembelajaran daring 

menggunakan google classroom 
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Sedangkanapersamaan dariapenelitian terdahulu dan penelitian 

saya adalah penelitian sama-sama membaha model pembelajaran daring 

dan jua mengguakan aplikasi google classroom. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Dari latar belakang diatas dapat diambil suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut.  Penelitian ini yang dimaksudkan adalaha untuk memberikan inovasi bagi 

pendidikan terutama tingkatan pendidikan SMP dengan yang menggunakan media 

memanfaatkan TIK yang mana pembelajaran di era modern ini sudah selayaknya 

memanfaatkan perkembangana tersebut. Seperti halnya yang telah dituliskan oleh 

Dr. Dwi Astuti Wahyu Nurhayati dalam penelitianya menuliskan salah satu 

kesuksesan masa depan tergantung pada  anak muda yang melakukan upaya 

terbaik mulai hari ini33. Penggunaan media yang memanfaatkan TIK ini harus 

diterapkan dalam..dunia pendidikan, peneliti mengambil media google classroom 

ini dipandang karena memilikin keefisiensi dan mudah digunakan baik pengajar 

maupun siswa. 

 Media gogle classrom ini dapat memberikan kreativitas terhadap 

perkembangan arah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, karena media 

ini sangat membantu..pendidik dan..peserta didik di era sekarang, terlebih lagi 

berdampaknya virus covid 19 ini mengharuskan untuk sosial distancing atau 

melaksanakan pembelajaran online.  

 

 
33 Dwi Astuti Wahyu Nurhayati,Students Prespective Theaching Model Using Edmodo In 

Teaching English Phonologhy Avirtual Development,Jurnal, Dinamika Ilmu,Vol. 19 No 1, ,2019 
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Tabel 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi media pembelajaran  Penggunaan  Google 

Clasroom 

Penerapan apikasi google 

classroom pada mata 

pelajaran IPS kelas VII 


