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 PENDAHULUAN 

Pembelajaran online pada umumnya menggunakan akses komputer dan internet untuk 

memudahkan interaksi dalam proses pembelajaran [1].  Pembelajaran online dapat efektif jika 

guru dan siswa saling berinteraksi dengan baik. Interaksi guru dan siswa yang dimaksud dapat 

ditunjukkan dengan partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Ikhsan dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa partisipasi siswa bisa ditentukan melalui perilaku fisik dan psikologis mereka 

[2]. Syam dkk, menyebutkan aspek-aspek dalam partisipasi yang dapat dijadikan alat ukur 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat dinilai dari tiga aspek partisipasi seperti 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan tugas [3]. Dalam 

pembelajaran online, partisipasi siswa menjadi faktor yang penting dikarenakan keberhasilan 

pembelajaran online membutuhkan interaksi aktif antara guru dan siswa sehingga dapat 

menghasilkan kualitas belajar yang partisipatif. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran 

adalah hal yang sangat penting karena dapat menentukan kualitas pembelajaran dan pencapaian 

kegiatan pembelajaran, hal ini dibuktikan lewat penelitian yang dilakukan oleh Eggi bahwa 

pembelajaran yang tidak partisipatif berakibat pada kualitas belajar siswa rendah dan tidak efektif  

[4].   

Pembelajaran online dapat memanfaatkan LMS (Learning Management system) sebagai 

media yang memfasilitasi pembelajaran online. Tidak hanya memiliki kelebihan, namun dalam 

penerapannya pembelajaran online juga memiliki hambatan partisipatif seperti keterbatasan 

waktu dan ruang yang menyebabkan guru tidak dapat memantau partisipasi seluruh siswa [5]. 

Kegiatan belajar mengajar online dapat berlangsung efektif dan efisien apabila didukung dengan 

media pembelajaran yang memadai, dinamis, kondusif serta dialogis untuk bisa mengembangkan 

potensi belajar peserta didik secara optimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon 

ditemukan bahwa salah satu kendala yang sering muncul dalam pembelajaran online adalah 

pemilihan dan penggunaan aplikasi pembelajaran [6]. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru 

sebagai fasilitator untuk menentukan LMS (Learning Management system) yang dapat 

meningkatkan kualitas belajar peserta didik.  

Melalui hasil observasi, SMK Negeri 3 Salatiga sudah menerapkan pembelajaran online 

dalam rangka mengurangi penyebaran virus covid-19. Pembelajaran online di SMKN 3 Salatiga 

menggunakan aplikasi sekolah digital untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran online guru dan 

siswa. Dalam penerapannya, aplikasi sekolah digital SMKN 3 Salatiga digunakan sebagai media 

utama oleh seluruh tenaga kependidikan di SMK Negeri 3 Salatiga. Aplikasi sekolah digital 

memfasilitasi guru untuk dapat berinteraksi dengan siswa. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan 

guru adalah mengunggah materi dan melakukan percakapan online dengan siswa. Akan tetapi, 

fitur yang dimiliki masih sederhana dan belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan 

pembelajaran. Sebagai contoh, tes dan penilaian belum terintegrasi di aplikasi sehingga guru tetap 

melakukan penilaian secara manual.  

Di sisi lain, aplikasi google classroom juga menawarkan layanan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan pembelajaran daring. Siswa hanya perlu membuat akun Gmail untuk dapat 

mengakses google classroom. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Wiyati dikatakan bahwa 

penggunaan google classroom dapat meningkatkan partisipasi siswa dan persentase ketuntasan 

belajar siswa [7]. Hal ini didukung dengan penelitian Henukh yang menyatakan bahwa google 

classroom menjadi salah satu solusi dalam membuat pembelajaran lebih efektif [8]. Dapat 

dikatakan bahwa google classroom merupakan aplikasi penunjang aktivitas pembelajaran online 

yang sangat memudahkan dan populer.  
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi 

siswa yang belajar menggunakan aplikasi sekolah digital dan aplikasi google classroom. Hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah dalam menentukan aplikasi 

pembelajaran daring yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan partisipasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Eggi yang menunjukkan pentingnya partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran dan terdapat 6 faktor yang paling dominan yang mempengaruhi partisipasi 

siswa dalam pembelajaran daring yaitu: keberanian menjawab, pemahaman siswa, keberanian 

menjawab pertanyaan, kemampuan menjelaskan, kemampuan menarik kesimpulan, dan 

kepercayaan diri bertanya [4]. Selain itu ditemukan bahwa pembelajaran yang tidak partisipatif 

berakibat pada kualitas belajar siswa rendah dan tidak efektif  [9]. Penelitian kedua dilakukan 

oleh Syam menunjukkan mengenai aspek-aspek dalam partisipasi yang dapat dijadikan alat ukur 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, yaitu mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan guru dan mengerjakan tugas. Aspek inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon yang menemukan bahwa 

salah satu kendala yang sering muncul dalam pembelajaran online adalah pemilihan dan 

penggunaan aplikasi pembelajaran [6]. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membandingkan 

tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran daring menggunakan aplikasi Sekolah Digital dan 

Google classroom dalam pelaksanaan pembelajaran daring. 

Pembelajaran daring merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan 

memungkinkan pembelajaran tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun [10]. Dalam 

situasi pandemic covid-19 mengharuskan seluruh kegiatan dalam berbagai bidang khususnya 

dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara online sehingga dapat 

menekan penyebaran virus covid-19. Sesuai dengan manfaat dan penggunaan Learning 

Management System (LMS) maka diketahui bahwa proses pembelajaran virtual dapat 

melancarkan kegiatan pembelajaran jarak jauh [11]. Dalam situasi pandemic covid-19, 

pembelajaran secara online adalah pilihan yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kestabilan 

kualitas pendidikan agar tetap berjalan. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan 

memanfaatkan penggunaan Learning Management System. 

LMS (Learning Management System) adalah sistem perangkat lunak yang memvirtualisasikan 

proses belajar mengajar secara rutin dalam pengelolaan, dokumentasi, program pelatihan, ruang 

kelas, dan aktivitas online [12]. LMS merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

pembelajaran online, Pemanfaatan Learning Management System digunakan untuk membantu 

guru dan peserta didik untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Dalam 

implementasinya, LMS memberikan fasilitas bagi guru dalam mengelola dan 

mengimplementasikan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada beberapa bidang antara lain nilai, 

pemberian materi, pemberian tugas mandiri atau individu, dan meninjau perkembangan belajar 

peserta didik, selain itu siswa juga diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan waktu dan 

suasana belajar yang diinginkan [13]. LMS juga memungkinkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan secara online dapat menciptakan interaksi antara guru dan siswa yang berjalan 

partisipatif layaknya pembelajaran tatap muka dikelas.  

Aplikasi digital SMK Negeri 3 Salatiga adalah aplikasi pembelajaran yang digunakan sebagai 
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media pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran secara virtual. Aplikasi ini 

digunakan sebagai media utama oleh seluruh tenaga kependidikan di SMK Negeri 3 Salatiga. 

Aplikasi digital memfasilitasi guru untuk dapat berinteraksi dengan siswa, upload materi, 

mengajukan pertanyaan, melakukan pengolahan nilai dan memberikan tugas dengan login 

melalui: http://smkn3salatiga.jagaratu.id/. Aplikasi sekolah digital memiliki kemudahan yang 

dapat membantu siswa mengikuti pembelajaran secara virtual dengan mudah, siswa juga dapat 

mengakses seluruh modul pembelajaran yang posting guru berupa teks, gambar, video dilanjutkan 

dengan mengerjakan tugas. Aplikasi sekolah digital juga dapat berinteraksi dengan 

memanfaatkan fasilitas chat untuk melakukan diskusi. Dengan beredarnya berbagai inovasi dalam 

penggunaan Learning management system (LMS) yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

sekolah, Google juga menawarkan platform berupa google classroom untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran berbasis virtual. Google classroom adalah bagian dari Google Apps For 

Educations (GAFE) yaitu rangkaian paket aplikasi produktivitas untuk guru dan siswa dalam 

pembelajaran online [10]. Google classroom menyediakan fasilitas kepada guru untuk dapat 

berkomunikasi dengan siswa, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, mengunggah materi, 

memberikan tugas, dll. Google classroom kini menjadi aplikasi yang sangat popular di kalangan 

satuan pendidikan karena dapat memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual dengan mudah 

dan gratis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowaty dan Firdaus ditemukan bahwa 

pembelajaran menggunakan google classroom membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

online [14].  

 

 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi komparatif dengan menggabungkan 

dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Menurut Nazir penelitian komparatif digunakan 

untuk  mengetahui tingkat perbedaan suatu variabel dari dua kelompok yang berbeda [15]. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat partisipasi siswa yang belajar 

menggunakan aplikasi sekolah digital dan aplikasi google classroom. Pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk membandingkan hasil rata-rata perbandingan partisipasi siswa menggunakan 

aplikasi sekolah digital dan aplikasi google classroom. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 

mengetahui kualitas pertanyaan dan jawaban yang diberikan siswa pada fitur chatting dan forum 

diskusi serta ketepatan waktu siswa dalam mengumpulkan tugas dalam aplikasi sekolah digital 

maupun aplikasi google classroom. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI Teknik Sepeda Motor 

yang berjumlah 30 orang yang menggunakan aplikasi sekolah digital dan siswa kelas XI 

Geomatika yang berjumlah 30 orang menggunakan aplikasi google classroom. Teknik 

pengumpulan data menggunakan lembar observasi berdasarkan tiga aspek partisipasi [6]. Adapun 

teknik pengumpulan data disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penyajian aspek partisipatif 

No Aspek Partisipasi Teknik Pengumpulan Data 

1. Mengajukan pertanyaan  

Jumlah pertanyaan 

siswa  

Observasi kuantitatif pada fitur chat aplikasi 

sekolah digital dan forum diskusi google 

classroom  
Kualitas pertanyaan 

siswa 

Observasi kualitatif pada fitur chat aplikasi 

sekolah digital dan forum diskusi google 

classroom 

2. Menjawab pertanyaan  

Jumlah siswa yang 

menjawab  

Observasi kuantitatif pada fitur chat aplikasi 

sekolah digital dan forum diskusi google 

classroom 
 

Kualitas jawaban siswa Observasi kualitatif pada fitur  chat aplikasi 

sekolah digital dan forum diskusi google 

classroom 

http://smkn3salatiga.jagaratu.id/
http://smkn3salatiga.jagaratu.id/
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3. Mengerjakan tugas  

Jumlah siswa yang 

mengumpulkan tugas 

Observasi kuantitatif pada fitur tugas rumah 

aplikasi sekolah digital dan google drive pada 

aplikasi google classroom.   
Ketepatan 

mengumpulkan tugas 

Observasi kualitatif pada fitur tugas rumah 

aplikasi sekolah digital dan google drive pada 

aplikasi google classroom 

 

Untuk memastikan data penelitian berdistribusi normal, dilakukan uji normalitas. Selanjutnya 

untuk memastikan bahwa sampel berasal dari populasi yang sama dilakukan uji homogenitas. 

Dan terakhir, untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan uji beda atau T-Test. Adapun hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut. 

H0 : Tidak ada perbedaan signifikan partisipasi siswa yang belajar menggunakan aplikasi 

sekolah digital dan google classroom 

Ha : Ada perbedaan signifikan partisipasi siswa yang belajar menggunakan aplikasi sekolah 

digital dan google classroom. 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambar dan Tabel 

 

Penelitian ini akan membandingkan partisipasi siswa SMKN 3 Salatiga dalam mengikuti 

pembelajaran online menggunakan aplikasi Sekolah Digital dan aplikasi Google classroom. Total 

subjek yaitu 60 siswa yang terbagi dalam 2 kelas yang terdiri dari kelas XI TSM 30 siswa dan 

kelas XI Geomatika 30 siswa. Kelas XI TSM menggunakan aplikasi sekolah digital untuk belajar 

dan kelas XI Geomatika menggunakan aplikasi Google classroom. Dalam proses pembelajaran 

menggunakan aplikasi pembelajaran maka digunakan tiga partisipasi untuk menilai kegiatan 

pembelajaran siswa yaitu siswa mengajukan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan guru dan 

siswa mengerjakan tugas [2].  

Tabel 2. 

Persentase jumlah partisipasi. 

No Aspek Partisipasi Sekolah Digital Google Classroom 

1.  Siswa mengajukan pertanyaan  17% 17% 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru 37% 53% 

3. Siswa mengerjakan tugas 60% 100%  
TOTAL 38% 57% 

 

Sesuai dengan hasil observasi, diketahui bahwa ada tiga aspek partisipasi yang digunakan [2]. 

Pertama partisipasi siswa mengajukan pertanyaan sebanyak 17% pada aplikasi sekolah digital 

dan google classroom. Pada aspek partisipasi kedua jumlah siswa yang menjawab pertanyaan 

guru pada aplikasi sekolah digital sebesar 37% dan pada aplikasi google classroom sebesar 53%, 

pada aspek kedua ini terlihat bahwa siswa yang menjawab pertanyaan pada aplikasi google 

classroom lebih tinggi. Aspek partisipasi yang ketiga jumlah partisipasi siswa yang mengerjakan 

tugas pada aplikasi sekolah digital sebesar 60% dan aplikasi google classroom sebesar 100%.  

 

1. Siswa mengajukan pertanyaan. 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa dalam hal mengajukan pertanyaan, terdapat 5 dari 30 siswa yaitu 

sebesar 17% siswa baik di Sekolah Digital maupun di Google classroom. Baik di Sekolah Digital 

maupun di Google classroom memiliki fitur untuk memfasilitasi siswa jika ingin mengajukan 

pertanyaan kepada pengajar. Di Sekolah Digital terdapat fitur chat dan di Google classroom juga 

sama. Akan tetapi, jika dilihat lebih lanjut, atau dari segi kualitas, ada sedikit perbedaan. Yang di 

Sekolah Digital, siswa mengajukan pertanyaan yang singkat seperti apakah boleh diskusi untuk 
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tugasnya. Sedangkan di Google classroom nampak siswa memberikan pertanyaan yang cukup 

interaktif. Adapun bagaimana siswa mengajukan pertanyaan pada kedua LMS tersebut disajikan 

pada Gambar 1. 

 

 

 

                         
                           

Gambar 1. Siswa mengajukan pertanyaan pada aplikasi Google Classroom dan aplikasi sekolah digital. 

 

Aspek-aspek dalam partisipasi yang dapat dijadikan alat ukur partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dinilai dari tiga aspek partisipasi salah satunya mengajukan pertanyaan [3]. 

Sesuai dengan hasil observasi pada aplikasi sekolah digital dan aplikasi google classroom 

diketahui bahwa Jumlah partisipasi siswa yang mengajukan pertanyaan yaitu sama. Namun dilihat 

dari kualitas pertanyaan yang diajukan siswa pada setiap aplikasi maka diketahui bahwa siswa 

yang bertanya pada fitur chat aplikasi sekolah digital hanya seputar absensi dan pada fitur forum 

diskusi google classroom siswa memberikan pertanyaan seputar materi yang sedang dipelajari. 

Dalam penelitian yang dilakukan Eggi kepercayaan diri siswa dalam bertanya menjadi faktor 

dominan yang mempengaruhi partisipasi siswa dalam pembelajaran daring. Partisipasi siswa 

dalam mengajukan pertanyaan kepada guru dapat memungkinkan proses pembelajaran berjalan 

dengan partisipatif dan efektif  [4]. Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran online sangat 

penting untuk dibangun sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru  

Terdapat 11 (37%) siswa yang menjawab pertanyaan dari guru melalui Sekolah Digital dan 15 

(50%) siswa menjawab pertanyaan di Google classroom. Partisipasi siswa menjawab pertanyaan 

guru dapat dinilai saat siswa merespon pertanyaan yang dituliskan guru pada fitur chat yang ada 

di aplikasi sekolah digital dan fitur forum diskusi pada aplikasi google classroom. Jika dilihat dari 

kualitas jawaban yang diberikan oleh siswa, di aplikasi google classroom membahas mengenai 

tugas rumah yang diberikan sedangkan aplikasi sekolah digital lebih banyak menjawab 

pertanyaan guru tentang kehadiran. Siswa menjawab pertanyaan guru pada aplikasi google 

classroom menggunakan fitur forum pada aplikasi google classroom dan pada aplikasi sekolah 

digital siswa menjawab pertanyaan guru pada fitur chat selama kelas berlangsung. Adapun 

bagaimana siswa menjawab pertanyaan guru, disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Siswa Menjawab pertanyaan guru pada aplikasi Google Classroom dan aplikasi sekolah digital. 

 

Partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang penting [3]. Pada aspek 

partisipasi ini siswa yang menggunakan aplikasi google classroom untuk menjawab pertanyaan 

guru sebanyak 53% dan pada aplikasi sekolah digital siswa yang menjawab pertanyaan guru 

sebanyak 37%. Hal ini sesuai dengan penelitian Ikhsan menyatakan bahwa partisipasi siswa tidak 

hanya dilihat dari aktifitas fisik yang ditunjukkan lewat kehadiran siswa saat  login di aplikasi 

pembelajaran namun diikuti melalui perilaku psikologis mereka [2]. Didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Eggi bahwa kendala pembelajaran online berjalan partisipatif adalah 

keberanian menjawab pertanyaan, kemampuan menjelaskan, kemampuan menarik kesimpulan 

[4]. 

3. Siswa mengerjakan Tugas 

Partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas dapat dilihat dalam fitur tugas yang ada pada setiap 

aplikasi pembelajaran. Hasil pengumpulan tugas rumah diketahui bahwa siswa yang 

mengumpulkan tugas pada aplikasi sekolah digital sebesar 60% dan siswa yang mengumpulkan 

tugas pada aplikasi google classroom sebesar 100%, namun dilihat dari ketepatan waktu 

pengumpulan tugas, siswa yang belajar menggunakan aplikasi sekolah digital lebih tinggi 

dibandingkan aplikasi google classroom. Siswa mengumpulkan tugas pada aplikasi google 

classroom menggunakan fitur tugas sekolah pada aplikasi google classroom dan pada aplikasi 

sekolah digital siswa mengumpulkan tugas pada fitur tugas rumah selama kelas berlangsung. 

Adapun bagaimana siswa mengumpulkan tugas pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Siswa Mengerjakan Tugas Pada Aplikasi Google Classroom dan aplikasi sekolah digital 
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Partisipasi siswa mengumpulkan tugas dapat dilihat dari ketepatan waktu pengumpulan tugas. 

Pada aplikasi google classroom siswa mengumpulkan tugas pada fitur tugas rumah dan pada 

aplikasi sekolah digital siswa mengumpulkan tugas pada fitur tugas sekolah. Total siswa yang 

mengumpulkan tugas pada aplikasi sekolah digital sebanyak 60% sedangkan pada aplikasi google 

classroom sebesar 100%. Ini memungkinkan bahwa google classroom menyediakan fitur 

pengumpulan tugas yang lebih mudah digunakan hal ini terlihat dari antusias siswa 

mengumpulkan tugas tepat waktu pada aplikasi google classroom. Dengan demikian hal ini 

sejalan dengan pendapat Sri Wiyati dikatakan bahwa penggunaan google classroom dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dan persentase ketuntasan belajar siswa [7].  Berikut akan 

dilakukan uji Independent sample t-test untuk mengetahui perbandingan partisipasi siswa belajar 

menggunakan aplikasi sekolah digital dan aplikasi google classroom. Namun akan dilakukan 

terlebih dahulu uji normalitas. 

 

Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal. Jika data 

berdistribusi berarti mempunyai sebaran yang normal. Dengan demikian, data tersebut dianggap 

mewakili populasi. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 3. 

 

      Tabel 3.  

Tests of Normality 

 

Kelompok 

kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statis

tic df Sig. 

Statis

tic df Sig. 

rata-rata 

partisipasi 

Kelas XI 

TBSM 

,187 3 . ,998 3 ,915 

Kelas Xi 

Geomatika 

,198 3 . ,995 3 ,868 

a. Lilliefors Significance Correction 

       

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 diatas didapatkan nilai signifikansi kelas XI TBSM dan 

kelas XI Geomatika adalah 0,915 dan 0,868 yaitu >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal.   

 

Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas digunakan untuk membuktikan bahwa sampel yang diambil berasal dari 

populasi yang sama.  

Tabel 4. 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Jumlah 

partisipasi 

Based on Mean ,938 1 4 ,388 

Based on Median ,699 1 4 ,450 

Based on Median and 

with adjusted df 

,699 1 2,987 ,465 

Based on trimmed 

mean 

,923 1 4 ,391 

 

Sesuai dengan hasil pengujian homogenitas dengan metode Levene test. Nilai levene ditunjukkan 

pada baris nilai based on mean, yaitu 0,938 dengan p value (sig) sebesar 0,388 dimana >0,05 yang 
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berarti terdapat kesamaan varians antar kelompok dengan begitu data homogen. Selanjutnya akan 

dilakukan uji independent sample t-test. 

 

Uji Independent Sample T-Test 

Tabel 5. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Diffe

rence 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Low

er 

Uppe

r 

rata-rata 

partisip

asi 

Equal 

variances 

assumed 

,938 ,388 -

,6

95 

4 ,525 -

5,66

7 

8,15

1 

-

28,2

98 

16,9

65 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

,6

95 

3,

00

5 

,537 -

5,66

7 

8,15

1 

-

31,5

81 

20,2

48 

 

Berdasarkan hasil tabel 5. Hasil Uji Independent Sample T-Test, didapatkan Nilai Sig (2-Tailed) 

sebesar 0,525 yang mana lebih besar dari nilai alpha 0,05 atau (sig)>0,05 berarti Ha ditolak H0 

diterima. Hal ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara partisipasi siswa yang belajar 

menggunakan aplikasi Sekolah Digital dan aplikasi Google classroom. Walaupun jika dilihat dari 

data kualitatif kualitas partisipasi siswa lebih baik ketika belajar menggunakan google classroom. 

Hal ini dikarenakan hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh sulistyiwati dan firdaus bahwa 

pembelajar menggunakan google classroom membuat siswa lebih aktif. 

Dikarenakan tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat partisipasi siswa menggunakan 

sekolah digital maupun google classroom, penggunaan keduanya dapat saling melengkapi dalam 

proses pembelajaran. Saat ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran di SMKN 3 Salatiga sudah 

sepenuhnya secara tatap muka, LMS sekolah digital sudah tidak digunakan bahan sudah tidak 

bisa diakses padahal seharusnya LMS baik sekolah digital maupun LMS lainnya masih perlu 

digunakan dalam rangka mendukung proses pembelajaran. Walaupun sudah melaksanakan 

pembelajaran luring namun masih terbatas mengingat adanya protokol covid-19. Penggunaan 

LMS dapat menjadi salah satu solusi kurangnya jam pelajaran dikarenakan pembatasan pelaksana 

proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Yudhana dkk bahwa  melalui 

LMS siswa diberikan kesempatan untuk belajar dengan fleksibel [13]. 

 

 SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan antara tingkat partisipasi siswa yang belajar menggunakan sekolah digital maupun 

google classroom. Akan tetapi jika dilihat dari data kualitatif kualitas partisipasi siswa yang 

menggunakan google classroom sedikit lebih baik. Adapun saran bagi sekolah antara lain guru 

dapat melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi sekolah digital 

dikombinasikan dengan aplikasi lain seperti google classroom. Sedangkan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring menggunakan aplikasi sekolah digital dan aplikasi google classroom. 
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