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PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS DI SMPN 19 BANDUNG 

(Kuasi Eksperimen Pada Pembelajaran IPS di kelas VIII SMPN 19 

Bandung) 

Oleh: 

Himma Febriana 

ABSTRAK 

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 

penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif dapat 

mempengaruhi minat belajar siswa. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

minat belajar siswa adalah penggunaan media pembelajaran yang inovatif sehingga 

siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 

masalah penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi yaitu Zoom terhadap 

minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SMPN 19 Bandung. Adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

penggunaan aplikasi Zoom terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran IPS di 

SMPN 19 Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen 

pendekatan kuantitatif, dengan rancangan non-equivalent control group design. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Angket 

digunakan untuk memperoleh data penggunaan media pembelajaran di SMPN 19 

Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII F sebagai eksperimen dan 

VIII G sebagai kontrol. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji hipotesis dengan 

Uji T atau Uji Beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Penggunaan aplikasi 

Zoom di kelas eksperimen berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik pada 

pembelajaran IPS (2)Penggunaan Google Meet di kelas control tidak berpengaruh 

terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran IPS (3)Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil penelitian di kelas eksperimen dan kelas control. Perbedaan 

itu dapat dilihat dari adanya peningkatan rata – rata pre-test dan post-test kelas 

ekperimen yang menggunakan aplikasi Zoom sedangkan tidak terjadi peningkatan 

minat belajar pada kelas control yang menerapkan Google Meet. Penggunaan 

aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai media 

untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya pada masa pandemic yang 

mana semua proses pembelajaran dilaksanakan secara daring.  

Kata Kunci: Zoom, Minat Belajar, Siswa 
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The Impact Of Using Zoom As A Learning Media On Students’ Learning 

Interest In Social Studies Learning At 19 Junior High School Bandung  

 (Quasi Experiments on Social Studies Learning in Class VIII of 19 Junior 

High School Bandung) 

By: 

Himma Febriana 

ABSTRACT 

The research in this thesis is motivated by a phenomenon that the use and utilization 

of innovative learning media can affect students' interest in learning. One of the 

factors that can increase students' interest in learning is the use of innovative 

learning media so that students do not get bored while learning. In this case, the 

researcher relates the problem of using application-based learning media, namely 

Zoom, to students' interest in learning social studies at SMPN 19 Bandung. The 

purpose of this research is to find out whether there is an effect of using the Zoom 

application on students' learning interest in social studies learning at SMPN 19 

Bandung. This study uses a quasi-experimental quantitative approach, with a non-

equivalent control group design. Data collection techniques using questionnaires 

and documentation. Questionnaires were used to obtain data on the use of learning 

media at SMPN 19 Bandung. The sample in this study was class VIII F as an 

experiment and VIII G as a control. The analysis technique used is hypothesis 

testing with T test or Differential Test. The results showed that: (1) the use of the 

Zoom application in the experimental class had an effect on students' learning 

interest in social studies learning (2) the use of Google Meet in the control class 

had no effect on students' interest in social studies learning (3) there was a 

significant difference between the results research in the experimental class and 

control class. This difference can be seen from the increase in the average pre-test 

and post-test of the experimental class using the Zoom application, while there is 

no increase in learning interest in the control class that applies Google Meet. The 

use of the Zoom application as a learning medium can be used as a medium to 

increase student interest in learning, especially during a pandemic where all 

learning processes are carried out online. 

Keywords: Zoom, Interest in Learning, Students 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Pendidikan  adalah suatu cara mengubah perilaku individu atau kumpulan individu 

dengan tujuan akhir untuk mengembangkan pendewasaan melalui upaya mendidik serta 

mempersiapkan. Pendidikan dapat dicirikan sebagai siklus dengan strategi khusus sehingga 

individu memperoleh informasi, pemahaman, serta metode bertindak sesuai kebutuhan 

mereka. 

Berdasarkan  UU  No.  20  tahun  2003  pendidikan ialah pekerjaan yang disadari serta 

diatur untuk menciptakan lingkungan belajar ataupun proses belajar dengan tujuan agar siswa 

secara efektif mengembangkan kemampuan mereka untuk memiliki kekuatan, keagamaan, 

karakter, pengetahuan, akhlak mulia, dan kemampuan lain yang diperlukan tanpa bantuan dari 

orang lain, masyarakat, negara ataupun negara. Pendidikan merupakan salah satu bentuk 

kerjasama serta pengembangan komunikasi dimana dilakukan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya materi yang baik, pendidik menyampaikan dengan 

jenis hubungan yang baik pula terhadap siswa, sehingga siswa akan meniru cara bekerja sama 

serta penyampaian dengan baik. Dalam pendidikan terjadinya proses belajar serta menyadari 

dua hal penting yang terkait erat serta tidak dapat terpisahkan dalam aktivitas edukatif. Belajar 

dicirikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang berubah karena interaksi individu terhadap 

lingkungan. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat dinamis, positif, aktif, serta 

terkoordinasi. 

Sedangkan pembelajaran ialah proses kerjasama antara siswa dengan guru, melalui 

pengajaran materi, teknik penyampaian, sistem pembelajaran, serta aset pembelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran. Selanjutnya pencapaian dalam interaksi pembelajaran serta belajar 

harus terlihat melalui tingkat pencapaian dalam mencapai tujuan pendidikan. Heinich (1999) 

mengungkapkan dimana belajar ialah suatu proses untuk menciptakan informasi, kemampuan 

ataupun mentalitas sebagai interaksi individu terhadap informasi serta keadaan mereka saat ini 

sehingga sistem pembelajaran memerlukan pemilihan, penyusunan serta penyampaian 

informasi terhadap lingkungan yang tepat melalui interaksi siswa dengan siswa khsuusnya 

dalam proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa membutuhkan suatu dorongan untuk 
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menumbuhkan semangat belajarnya, kegiatan belajar mengajar  yang dilakukan seperti pada 

umumnya dapat menimbulkan kejenuhan  bagi siswa. Guru memiliki peranan penting  dalam  

membuat  proses belajar menjadi menggairahkan, misalnya dengan penggunaan suatu media 

belajar yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. 

Saat ini dunia sedang dilanda dengan wabah virus Corona yang mengharuskan aktivitas 

tidak terjadi sebagaimana mestinya. Kegiatan demi kegiatan diharuskan untuk diberhentikan 

agar membantu mengurangi penyebaran virus corona. Tidak terkecuali kegiatan di dunia 

pendidikan pun terkena imbasnya, seluruh aktivitas pembelajaran jarak dekat serta pribadi 

digantikan oleh pembelajaran internet. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengambil 

pendekatan untuk melakukan social distancing secara ramah untuk membatasi penularan 

COVID-19. Social distancing sendiri ialah kegiatan dimana setiap orang diharuskan untuk 

tidak saling berdekatan. Dengan menjauhkan diri dari berbagai tempat berkerumun ataupun 

kumpul-kumpul untuk mencegah penularan COVID-19. Oleh sebab itu, segala macam gerakan 

seperti aktivitas belajar mengajar (KBM) di sekolah ataupun perguruan tinggi harus dilakukan 

di rumah atau dilakukan secara online untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat kita 

melaksanakan pembelajaran internet, tentunya kita menginginkan media sebagai metode 

pembelajaran. Oleh sebab itu, tahapan yang berbeda dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran oleh sekolah ataupun perguruan tinggi. Di Universitas sebenarnya ada beberapa 

tahapan yang digunakan, antara lain Google Classroom, Zoom Meeting, Whatsapp, Google 

Meet, serta sebagainya. Pada tingkat pelaksanaan, pembelajaran berbasis web membutuhkan 

bantuan telepon seluler, misalnya telepon seluler ataupun telepon android, PC , laptop, tablet, 

maupun iPhone yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kapanpun serta 

dimanapun. (Gikas &  Grant,  2013).  Selain  membutuhkan perangkat  –  perangkat  tsb 

pembelajaran daring juga membutuhkan suatu media  untuk  menunjang kegiatan 

pembelajaran. Media berbasis internet yang digunakan adalah zoom, google meet, youtube, 

whatsapp group, google classroom, serta quizzes. Materi yang disajikan dapat berupa 

powerpoint, materi pemahaman, serta lain sebagainya. Salah satu media yang paling banyak 

dipilih pengajar di masa pandemic ini ialah zoom. Zoom Cloud Meeting ialah aplikasi yang 

dapat memenuhi kebutuhan berkomunikasi dimana saja serta kapan saja dengan banyak orang 

tanpa harus bertatap muka secara langsung. Zoom digunakan untuk konferensi video serta 

dapat dengan mudah dipasang di perangkat. Aplikasi  ini sangat  membantu  pembelajaran  

jarak  jauh  yang  sedang dicanangkan pemerintah, dan menjadi hal baru dalam dunia 

pendidikan karena sebelumnya aplikasi ini jarang dilirik saat pembelajaran tatap muka. 
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Tentunya dengan  keberadaan  media  tersebut  diharapkan  mmapu  memotivasi siswa untuk 

lebih semangat belajar dan tidak jenuh terhadap pembelajaran yang ada. 

Penyampaian materi pembelajaran yang telah bermacam jenisnya, mulai dari bertatap 

muka, buku LKS, buku cetak, di web, serta melalui penelusuran web. Proses belajar yang 

menarik dan mudah dikenali oleh siswa ialah salah satu hal penting untuk menentukan hasil 

belajar siswa. Dalam proses belajar yang belum ditopang oleh media pembelajaran yang tidak 

sulit dilihat serta menonjol bagi siswa, siswa menjadi lelah kemudian membutuhkan inspirasi 

serta kelas menjadi tidak aktif. Hasil belajar tersebut merupakan kapasitas yang didapat 

seseorang kemudian terjadi sistem pembelajaran, yang dapat memberikan perubahan tingkah 

laku baik dalam informasi, perolehan, mentalitas maupun kemampuan siswa sehingga menjadi 

lebih baik dari yang diharapkan. Untuk memiliki pilihan serta lebih mengembangkan hasil 

belajar, penting untuk memiliki minat yang layak pada mata pelajaran. Minat mampu 

membangkitkan inspirasi belajar siswa sehingga mampu mendorong perilaku positif. 

Selanjutnya, selama pandemi Covid-19 dengan adanya pembelajaran internet, sebagian 

besar pengajar juga tidak menilai hasil dari nilai siswa di setiap tugas yang telah diberikan, 

dengan alasan yang jelas tidak ada tatap muka serta mempengaruhi siswa dalam sistem 

pembelajaran. Di tengah situasi pandemi Covid-19 dimana menuntut siswa dalam melakukan 

pembelajaran berbasis web di rumah, wajib bagi siswa ataupun orang tua untuk selalu siap 

dengan ponsel mereka. Tugas orang tua sangat penting dalam strategi pembelajaran berbasis 

web ini, terutama materi pengajaran yang hanya dikirim sebagai video maupun penyampaian 

melalui  aplikasi seperti Zoom  tentunya  membutuhkan  usaha  lebih  untuk  memahaminya 

sedangkan siswa dituntut paham seperti saat kelas seperti biasanya. Selanjutnya selama 

pandemi Covid-19, dengan mengadakan pembelajaran internet, sebagian besar pendidik juga 

tidak menilai hasil dari nilai siswa di setiap tugas yang telah diberikan, dimana jelas tidak ada 

tatp muka yang mempengaruhi siswa dalam sistem pembelajaran. 

 Berlandaskan latar belakang  permasalahan  diatas,  dimana  peneliti  tertarik  untuk 

melaksanakan penelitian mengenai “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media  

Pembelajaran  Terhadap  Minat  Belajar  Siswa IPS di SMPN 19 Bandung”. Alasan peneliti 

memiilih judul tersebut adalah melihat seberapa berpengaruhnya aplikasi Zoom sebagai media 

pembelajaran dalam minat belajar siswa. 

1.2 Batasan Masalah 

Peneliti memberi batasan permasalahan dalam pengaruh penggunaan aplikasi zoom 
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sebagai media pendukung pembelajaran. Variabel yang diukur ialah minat belajar peserta didik 

sebelum serta setelah diterapkannya penggunaan aplikasi Zoom dalam kelas eksperimen yang 

dikomparasikan melalui kelas kontrol dengan penggunaan Google Meet dalam pembelajaran. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang tersebut, dimana penulis mengambil rumusan masalah 

yakni : 

1) Apakah terdapat perbedaan minat belajar pada peserta didik sebelum dan sesudah 

melakukan treatment dengan menggunakan aplikasi Zoom di kelas eksperimen? 

2) Apakah terdapat perbedaan minat belajar peserta didik sebelum dan sesudah 

menggunakan aplikasi Google Meet di kelas kontrol? 

3) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada minat belajar peserta didik antara 

sebelum dan sesudah pemberian treatment pada kelas eksperimen yang 

menggunakan aplikasi zoom dengan kelas kontrol yang menggunakan Google 

meet? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Selanjutnya tujuan diadakannya penelitian berikut ialah : 

1) Untuk mengetahui perbedaan minat belajar peserta didik sebelum dan sesudah 

melakukan treatment menggunakan aplikasi Zoom di kelas eksperimen. 

2) Untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan aplikasi Google Meet 

3) Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

melakukan treatment dengan aplikasi Zoom di kelas eksperimen dengan minat 

belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Google Meet 

di kelas kontrol. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian berikut terbagi menjadi 2 yaitu 

diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian berikut diharapkan mampu memberi 

dampak positif seperti pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai pengaruh 

penggunaan aplikasi zoom selaku  media  pembelajaran dimasa pandemic 
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dalam hasil pembelajaran siswa IPS di SMPN 19 Bandung 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik, penelitian berikut diharapkan mampu  membuat peserta 

didik dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi Zoom sebagai bagian 

dari usaha untuk mendapatkan pemahaman selain itu diharapkan dengan 

menggunakan aplikasi zoom dalam pembelajaran, mampu memperluas 

minat dan membuat siswa semakin antusias untuk mengikuti 

pembelajaran, kemudian mampu membantu memperluas hasil 

pembelajaran peserta didik tsb 

b. Bagi para guru,  penelitian berikut diharapkan  mampu  membuat guru 

dapat memahami aplikasi Zoom sebagai bagian dari penyampaian ilmu 

dengan metode pembelajaran jarak jauh dimasa pandemic 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah struktur organisasi skripsi dalam penulisan skripsi ini: 

BAB I Pendahuluan: 

Pada bab pertama berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada latar 

belakang masalah penelitian dijelaskan tentang pendidikan, penggunaan media 

pembelajaran dimasa pandemic dan minat belajar siswa. 

BAB II Kajian Pustaka: 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka baik buku ataupun jurnal mengenai 

variabel-variabel penelitian. Adapun variabel-variabel yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini meliputi 1) Media Pembelajaran, 2)Zoom, 3) Google Meet, 4) Minat 

Belajar, dan 5) Pembelajaran IPS. 

BAB III Metode Penelitian: 

Pada bab ini terbagi ke dalam beberapa sub bab, antara lain 1) Metode 

Penelitian, 2) Desain Penelitian, 3) Lokasi dan Partisipan Penelitian, 4) Populasi dan 

Sampel Penelitian, 5) Definisi Operasional, 6) Instrumen Penelitian, 7) Prosedur 

Penelitian, dan 8) Analisis Data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: 

Pada bab ini berisi uraian temuan dan pembahasan rumusan masalah penelitian. 

BAB V Simpulan dan Saran: 
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Pada bab ini berisi penarikan simpulan penelitian dan saran-saran yang 

direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang terkait dengan 

penelitian ini.  

 


