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Abstract: This study aims to analyze the effect of the zoom cloud meeting
on the activeness and learning outcomes of Indonesian students during the
Covid-19 pandemic. The population of this study amounted to 153 students.
This study uses descriptive correlation method. The subjects of this study
were students of class VIII.1 MTs Negeri Barru in Barru Regency, as many
as 25 students. Sampling was done by using simple random sampling. The
instrument used is a test in the form of multiple choice questions. The data
analysis technique used was descriptive statistical analysis. The analysis
carried out is a statistical test. The tests carried out consisted of the Shapiro-
wilk normality test, and hypothesis testing with simple regression analysis.
The results of this study indicate (1) The results of students' Indonesian
learning before applying the zoom cloud meeting media have not been
maximized, indicating that the average value obtained is 59.64%. (2) The
effect of the zoom cloud meeting media greatly helps students in activeness
and learning outcomes of Indonesian shows that the average value obtained is
80.04%. (3) After implementing the zoom cloud meeting media on the
activities and results of learning Indonesian students during the Covid-19
pandemic and before applying the zoom cloud meeting media there was an
effect on the process and results shown by the students.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek zoom cloud
meeting terhadap keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di masa
pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini berjumlah 153 siswa. Penelitian
ini menggunakan metode descriptive correlation. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas VIII.1 MTs Negeri Barru di Kabupaten Barru, yaitu
sebanyak 25 siswa. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan
simple random sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes dalam
bentuk soal pilihan ganda.. Teknik analisis data yang digunakan analisis
statistik deskriptif. Analisis yang dilakukan adalah uji statistik. Uji yang
dilakukan terdiri atas uji normalitas Shapiro-wilk, dan uji hipotesis dengan
analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Hasil
belajar bahasa Indonesia siswa sebelum menerapkan media zoom cloud
meeting belum maksimal menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh
59,64%. (2) Efek media zoom cloud meeting sangat membantu siswa dalam
keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia menunjukkan bahwa nilai rata-
rata yang diperoleh 80,04%. (3)Setelah menerapkan media zoom cloud
meeting terhadap keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di masa
pandemi Covid-19 dan sebelum menerapkan media zoom cloud meeting
terdapat efek pada proses dan hasil yang ditunjukkan oleh siswa.
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Pendahuluan
Pendidikan merupakan suatu pengajaran dengan tujuan untuk mengembangkan

kemampuan yang ada pada diri siswa, melalui proses belajar yang baik dan teratur. Menurut
Sinaga & Silaban (Andini, 2021) Pada proses pembelajaran siswa diharuskan untuk aktif
dalam mencari, menemukan dan menggunakan pengetahuannya agar dapat memahami suatu
konsep dengan atau tanpa bantuan guru selama proses belajar berlangsung. Hal inilah yang
menjadi tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai bagian dari proses
pendidikan. Guru harus benar-benar menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, karena
guru “mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem
lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar
(Sardiman, 2011; Nur, 2021).

Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas,
termasuk negara Indonesia (Syah, 2020). Dengan adanya virus Covid-19 ini membuat proses
pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, tetapi
dalam keadaan seperti ini guru masih tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai
pengajar (Aulia, 2020). Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang
dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat
membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh (Sofyana, 2019).

Zoom Meeting merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan video. Zoom
adalah aplikasi buatan miliarder, Eric Yuan, yang dirilis pada Januari 2013. Dalam aplikasi
Zoom Meeting ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video. Aplikasi
ini menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video,
pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai
media komunikasi jarak jauh. Zoom memungkinkan pengguna melakukan meeting sampai
100 partisipan (Wilson, 2020).

Di sekolah MTs Negeri Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, guru dan
peserta didik menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh sesuai intruksi mendikbud.
Kegiatan pembelajaran dipandu oleh guru secara online melalui internet atau aplikasi
pembelajaran yang tersedia. Perpanjangan masa darurat Covid-19 membuat pembelajaran
jarak jauh semakin berlanjut. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan
mencangkup kegiatan penyampaian materi, penugasan dan evaluasi. Ada beberapa kendala
yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh, seperti kendala pada koneksi internet dan
kendala pada pembelajaran yang membuat jenuh. Pembelajaran jarak jauh dilakukan sesuai
dengan jadwal pembelajaran seperti biasanya ketika tatap muka.

Dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang merupakan salah satu komponen
pembelajaran adalah metodologi pembelajaran. Akan tetapi, pada masa sekarang ini proses
pembelajaran dilakukan di rumah serta pembelajaran tersebut bukan lagi sekadar interaksi
guru dan siswa saja melainkan interaksi siswa dengan orang tua sangat dibutuhkan untuk
mencapai suatu keberhasilan pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan suatu model
pembelajaran yang menarik dan siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran tersebut.

Penelitian dari Yunitasari (2020) menyebutkan bahwa pembelajaran daring ini
berpengaruh terhadap minat belajar siswa, dikarenakan siswa menjadi mudah bosan ketika
pembelajaran daring berlangsung. Pembelajaran kurang menarik tidak seperti pembelajaran
di kelas. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan
antara keterampilan metakognitif dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi
kesetimbangan kimia submateri pergeseran setimbangan baik secara parsial maupun
simultan, dengan pengaruh variabel independen sebesar 76,6% sementara 23,4% dipengaruhi
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oleh aspek lain diluar variabel penelitian yang digunakan (Andini, 2021). Sedangkan
penelitian ini memiliki kebaruan yakni menggunakan media Zoom Cloud Meeting dalam
proses pembelajaran untuk mengetahui keaktifan dan hasil belajar bahasa indonesia siswa di
masa pandemi Covid-19.

Dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang merupakan salah satu komponen
pembelajaran adalah media pembelajaran. Akan tetapi, pada masa sekarang ini proses
pembelajaran dilakukan di rumah serta pembelajaran tersebut bukan lagi sekadar interaksi
guru dan siswa saja melainkan interaksi siswa dengan orang tua sangat dibutuhkan untuk
mencapai suatu keberhasilan pembelajaran. Adapun upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan media Zoom Cloud
Meeting dalam proses pembelajaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keaktifan dan
hasil belajar bahasa Indonesia siswa di masa pandemi Covid-19 sebelum menggunakan
media Zoom Cloud Meeting dan setelah menggunakan media Zoom Cloud Meeting.

Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini terdapat dua

jenis variabel yaitu, variabel bebas (X) dan variabel terikat. Variabel bebas ialah media zoom
cloud meeting yang disimbolkan sebagai (X). Variabel terikat ialah keaktifan dan hasil
belajar bahasa Indonesia siswa di masa pandemi Covid-19 yang disimbolkan sebagai (Y).
Desain penelitian pada penelitian ini adalah pre-eksperimen dengan menggunakan jenis
penelitian One-Group Pretest-Postest. Desain One-Group Pretest Postest terdapat pretes dan
postes, sehingga treatmen dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai postes dengan
pretes.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII MTs Negeri
Barru pada tahun 2020/2021 yang terdiri atas 6 kelas dengan jumlah peserta didik  153 orang.
Sampel yang di ambil dari populasi menggunakan teknik simple random sampling. Sampel
yang di ambil dalam penelitian ini adalah satu kelompok belajar atau satu kelas dari populasi
yang ada, sampel yang di ambil adalah kelas VIII.1 yang berjumlah 25 orang.Instrumen
penelitian yang digunakan adalah tes. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan
dianalisis dengan teknik analisis statistika yaitu: analisis statistik deskriptif dan analisis
statistik inferensial.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keaktifan dan hasil belajar bahasa

Indonesia sebelum menerapkan media zoom cloud meeting siswa di masa pandemi Covid-19
diklasifikasikan cukup berpengaruh dengan nilai 59,64. keaktifan dan hasil belajar bahasa
Indonesia setelah menerapkan media zoom cloud meeting siswa di masa pandemi Covid-19 di
klasifikasikan berpengaruh dengan nilai 80,04. Ada pengaruh yang signifikan antara
keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia sebelum dan setelah menerapkan media zoom
cloud meeting siswa di masa pandemi covid-19 karena hasil perhitungan statistik inferensial
jenis uji Paired Sample t-test di peroleh Thitung>Ttabel dengan nilai -10.286 > tt 1.710.

Data diperoleh dari tes yang disebar pada 25 responden siswa kelas VIII MTs Negeri
Barru, kemudian dianalisis dengan software SPSS 23. Data belajar bahasa Indonesia siswa
diperoleh dari tes berisi soal pilihan ganda, keaktifan belajar diperoleh dari tes belajar, dan
hasil belajar dari tes hasil belajar pada submateri bahasa Indonesia, sehingga dihasilkan data
olah berikut ini.
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Uji Normalitas
Uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan signifikasi keaktifan belajar bahasa

indonesia sebesar 0,863, dan hasil belajar bahasa indonesia 0,073. Dapat dikatakan data hasil
penelitian terdistribusi normal karena lebih besar dari α (0,05).

Tabel 1. Tests of Normality

Shapiro-Wilk
Statistic Df Sig.

.979 25 .863

.927 25 .073

Uji Hipotesis
Penelitian ini menerapkan hipotesis: ada efek media zoom cloud meeting terhadap

keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di masa pandemi Covid-19.

Tabel 2. Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate
1 .540a .292 .261 6.830

Tabel model summary menunjukkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien
regresi menunjukkan nilai R adalah 0,540. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan
kedua variabel penelitian berada pada kategori berpengaruh. Melalui tabel ini diperoleh nilai
R Square yang menunjukkan seberapa bagus modal regresi yang dibentuk oleh interaksi
variabel bebas dan terikat. Nilai yang diperoleh adalah 29,2% yang dapat ditafsirkan bahwa
variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi positif sebesar 29,2% terhadap variabel Y dan
70.8% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel X.

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara varsial dapat
dianalisis dengan uji T.

Tabel 3. Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 58.003 7.288 7.959 .000

Pretest .370 .120 .540 3.078 .005
Pada tabel koefesien pada kolom B pada konstanta (a) adalah 58,003 sedang nilai pada
kategori 0,543 sehingga persamaan regresinya sebagai berikut : Y = 58,003 + 0,370 X1.

Koefesien B dinamakan arah regresi dan menyatakan sebesar satu-satuan, perubahan ini
merupakan pertambahan positif sehingga, persamaan tersebut diartikan sebagai berikut :
H0 = tidak ada pengaruh yang signifikan variabel X (media zoom cloud meeting)
H1= ada pengaruh yang signifikan variabel X (media zoom cloud meeting) terhadap
keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia (Y).

Adapun signifikan variabel terikat 0,000 < 0,05 artinya variabel bebas berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain H1 diterima berarti ada pengaruh yang
signifikan variabel X (media zoom cloud meeting) terhadap terhadap keaktifan dan hasil
belajar bahasa Indonesia (Y). Jadi, hipotesis (H0) dan hipotesis satu (H1) diterima. Hasil
analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest
dan nilai posttest terhadap keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di masa
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pandemi Covid-19. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
simultan dapat dianalisis dengan uji F

Tabel 4. ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 442.058 1 442.058 9.476 .005b

Residual 1072.902 23 46.648
Total 1514.960 24

Berdasarkan tabel ANOVA, berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi (sig). cara yang
paling mudah dengan uji sig. dengan ketentuan, jika nilai sig. > 0,05, maka model regresi
adalah linear, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel ketiga, diperoleh nilai sig. = 0,005
yang berarti > kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi
berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linear memenuhi kriteria
linearitas.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa keaktifan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa, hal ini
sependapat dengan penelitian dari penelitian dari Yunitasari (2020) menyebutkan bahwa
pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa, dikarenakan siswa
menjadi mudah bosan ketika pembelajaran daring berlangsung. Pembelajaran kurang menarik
tidak seperti pembelajaran di kelas. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa terdapat korelasi
positif dan signifikan antara keterampilan metakognitif dan minat belajar terhadap hasil
belajar siswa pada materi kesetimbangan kimia submateri pergeseran setimbangan baik
secara parsial maupun simultan, dengan pengaruh variabel independen sebesar 76,6%
sementara 23,4% dipengaruhi oleh aspek lain diluar variabel penelitian yang digunakan
(Andini, 2021).

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat keaktifan dan
hasil belajar bahasa Indonesia sebelum menerapkan media zoom cloud meeting siswa di masa
pandemi Covid-19 di klasifikasikan cukup berpengaruh dengan nilai 59,64. Keaktifan dan
hasil belajar bahasa Indonesia setelah menerapkan media zoom cloud meeting siswa di masa
pandemi Covid-19 di klasifikasikan berpengaruh dengan nilai 80,04. Ada pengaruh yang
signifikan antara keaktifan dan hasil belajar bahasa Indonesia sebelum dan setelah
menerapkan media zoom cloud meeting siswa di masa pandemi covid-19 karena hasil
perhitungan statistik inferensial jenis uji Paired Sample t-test di peroleh Thitung>Ttabel dengan
nilai -10.286 > tt 1.710 dan hasil uji regresi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas
bahwa penggunaan media zoom cloud meeting berpengaruh terhadap Keaktifan dan hasil
belajar bahasa Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Saran
Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain adalah; (1) Bagi
guru agar dapat menerapkan proses pembelajaran yang menekankan pada aplikasi media
zoom cloud meeting terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa di masa pandemi. (2) Bagi
siswa agar membiasakan diri selalu mempelajari materi-materi lewat buku dan diharapkan
untuk dapat memahami cara belajar yang sesuai, lebih aktif selama pembelajaran dan
meningkatkan hasil belajarnya.
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