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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pendidikan di era revolusi 4.0 memanfaatkan teknologi digital 

dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem yang membuat proses 

pembelajaran berlangsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran 

sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu di mana kelas yang diadakan selalu secara 

langsung (face to face). Menurut Jack Ma dalam World Economic Forum (2018) 

“Jika tidak merubah cara mendidik dan cara belajar mengajar maka 30 tahun 

mendatang kita akan mengalami kesulitan besar”.  

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan 

kualitas dari pendidikan sehingga meningkatkan hasil belajar dan membuat 

pengelolaan sistem pendidikan yang lebih baik. Teknologi akan memudahkan para 

guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan 

memiliki sumber materi yang luas bukan hanya lewat buku tetapi juga melalui 

internet. Menurut Drigas “Penggunaan dan pengembangan teknologi memiliki 

dampak yang kuat pada : apa yang siswa pelajari, bagaimana siswa belajar, kapan dan 

di mana dilaksanakannya pembelajaran, serta siapa yang belajar dan siapa yang 

mengajar (Drigas et al., 2014: 38).  
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Pendidik harus mampu mengemas proses pembelajaran dengan 

mengkombinasikan teknologi di dalamnya dan melibatkan siswa secara aktif, 

sehingga siswa merasa tertarik dan ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut 

Laisema “Pengajar harus menciptakan lingkungan belajar di mana siswa sangat 

termotivasi untuk terlibat secara aktif dan produktif dalam proses pembelajaran” 

(Laisema & Wannapiroon, 2014:  105). Ketertarikan dan keaktifan siswa dalam 

menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi salah satunya adalah e-

learning untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran yang 

akan berdampak pada motivasi dan hasil belajar siswa. E-learning telah mengubah 

paradigma pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada siswa. 

Proses pembelajaran tidak lagi bergantung kepada guru. Kemudahan mengakses e-

learning membuat siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja asal memiliki 

koneksi internet yang memadai (Mohammadi, 2015: 280). 

E-learning dalam pembelajaran ada beberapa macam, di antaranya adalah 

penggunaan jejaring sosial yang disebut dengan google classroom yang merupakan 

sistem manajemen pembelajaran untuk lembaga pendidikan maupun pendidik dengan 

tujuan memudahkan pembuatan, pendistribusian dan penilaian tugas secara paperless 

(Iftakhar, 2016: 24). Google classroom berperan sebagai media atau alat yang dapat 

digunakan oleh pengajar dan siswa untuk menciptakan kelas online atau kelas secara 
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virtual, memberikan pengumuman maupun tugas yang diterima secara langsung (real 

time) (Mc Cloud, 2014: 65). Google classroom diakses melalui website maupun 

dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan di smartphone guru memberikan materi, 

tugas, pengumuman, pertanyaan dan siswa menerima notifikasi secara otomatis 

(Fenton, 2017: 45). 

Menurut pendapat Izenstark & Leahy (2015: 10) desain dari google classroom 

sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswa karena mereka sudah menggunakan beberapa 

produk dari google via akun Google Apps. Siswa-siswa sangat menyukai bagaimana 

konektivitas antara google classroom dengan akun google drive. Mereka tidak perlu 

khawatir untuk menyimpan dokumen-dokumen dalam komputer kelas dikarenakan 

dengan fitur menyimpan secara otomatis (autosave) dan kegunaan dari drive 

membuat tugas-tugas lebih mudah disimpan dan terorganisir. 

Penggunaan google classroom harus didukung oleh fasilitas internet dan 

adanya komputer atau handphone tanpa kedua hal tersebut, penggunaan google 

classroom akan sulit dilakukan. Penggunaan google classroom dalam proses 

pembelajaran akan membuat siswa lebih aktif karena fitur yang ada di dalamnya, dan 

menampilkan hal baru bagi siswa dalam pembelajaran maka akan meningkatkan 

motivasi belajar yang tentunya meningkatkan hasil belajar. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dhia Ghina dengan penelitian yang 

berjudul “Communication effectiveness of online media google classroom in 

supporting the teaching and learning process at civil engineering university of riau”. 
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Menunjukkan bahwa hasil pengukuran tingkat efektivitas komunikasi media 

pembelajaran online google classroom di Teknik Sipil dengan tingkat efektivitas 

komunikasi Media Online Google Classroom mampu secara sangat efektif 

menginformasikan informasi seputar perkuliahan di Teknik Sipil (Dhia, 2017: 13). 

Penelitian lain yang dilakukan Fransiskus Ivan Gunawan, yang berjudul 

“Pengembangan kelas virtual dengan google classroom dalam keterampilan 

pemecahan masalah (problem solving) topik vektor pada siswa SMK untuk 

mendukung pembelajaran menunjukkan bahwa penggunaan google classroom pada 

siswa SMK berjalan secara optimal yang dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang 

diperoleh dari siswa serta dari hasil yang dikemukakan oleh siswa melalui kuesioner 

terbuka. Selain itu, pembelajaran dengan google classroom memiliki efektivitas untuk 

menunjang keterampilan pemecahan masalah dari siswa tersebut, di mana dapat 

dilihat dari hasil belajar yang ditunjukkan oleh siswa. (Gunawan, 2018: 340). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMK Negeri 7 Yogyakarta, 

metode yang dipakai tidak membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, hal ini 

yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa yang 

mengakibatkan motivasi siswa menjadi kurang dan berdampak pada hasil belajar 

yang menurun. Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran akuntansi pada saat pra-

survei, mayoritas siswa kurang memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam mata 

pelajaran akuntansi yang di tunjukkan dengan motivasi siswa yang masih rendah 

seperti kurang tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, mudah putus asa 
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dalam menghadapi kesulitan belajar, kurangnya minat dalam belajar seperti berbicara 

ketika guru menjelaskan, siswa terlalu lama dalam mengerjakan soal latihan, dan 

siswa kurang memahami materi yang diberikan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di dalam kelas  yakni 

Guru sering menggunakan metode konvensional yaitu berceramah di depan kelas, 

sehingga siswa bersikap pasif. Permasalahan lain yang ditemukan peneliti adalah 

ketidaksampaian materi dalam hal sumber bacaan yang belum didapatkan merata oleh 

semua siswa, alokasi jam pelajaran yang kurang terhadap banyaknya materi dan 

praktek, dan yang paling menonjol adalah pemanfaatan media pembelajaran yang 

belum maksimal untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada siswa. 

Pada mata pelajaran akuntansi yang ada di kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta 

semester gasal 2018/2019 diperoleh data hasil belajar berupa nilai ujian akhir 

semester yang sebagian besar siswa belum mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang ditetapkan sekolah, yaitu 75 tanpa proses remedial, hal ini dibuktikan 

dengan tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Daftar Nilai Hasil Ujian Akhir Semester Gasal 

Kelas X Akuntansi SMK Negeri 7 Yogyakarta TP 2018/2019. 

Keterangan 
X AK 1 X AK 2 X AK 3 

Jumlah 
Siswa % Jumlah 

Siswa % Jumlah 
Siswa % 

Tuntas 9 30% 8 27% 6 20% 

Tidak Tuntas 21 70% 22 73% 24 80% 
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Penerapan suatu media pembelajaran baru yang memotivasi siswa dalam 

belajar akuntansi dapat meningkat, yaitu dengan menerapkan google classroom 

sehingga siswa lebih banyak beraktivitas dan pembelajaran akan menjadi aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Siswa diharapkan memiliki dorongan 

sendiri untuk belajar sehingga secara tidak langsung akan tumbuh motivasi belajar 

siswa yang lebih tinggi dibanding ketika siswa hanya duduk manis mendengarkan 

ceramah guru. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masih banyak kekurangan dalam sistem 

pembelajaran di dalam kelas sehingga motivasi dan hasil belajar menjadi rendah. 

Tidak semua media pembelajaran e-learning mempunyai buku panduan penggunaan. 

Untuk mempermudah penggunaan google classroom maka peneliti membuat buku 

panduan yang memudahkan para guru yakni easy adjustment. Peneliti ingin 

memotivasi siswa dengan cara melakukan atau menerapkan suatu proses kegiatan 

pembelajaran yang baru untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa 

khususnya pada materi akuntansi yang dianggap sulit oleh siswa. Maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Google Classroom 

Berbasis Easy Adjustment terhadap Peningkatan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas X Akuntansi di SMK Negeri 7 Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

di identifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut: 
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1. Motivasi siswa yang masih rendah, seperti kurang tekun dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru dan mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan 

belajar. 

2. Kurangnya perhatian dalam pembelajaran, seperti berbicara ketika guru 

menjelaskan, siswa terlalu lama dalam mengerjakan soal latihan, dan siswa 

kurang memahami materi yang diberikan.  

3. Guru masih menjadi pusat pembelajaran dengan menggunakan metode 

konvensional, yaitu berceramah di depan kelas. 

4. Transfer pengetahuan dari guru ke siswa yang relatif bersikap pasif. 

5. Pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi belum melaksanakan metode 

yang menuntut keaktifan dan memotivasi siswa.  

6. Sumber bacaan materi akuntansi yang belum semuanya didapatkan oleh 

masing – masing siswa. 

7. Alokasi jam pelajaran yang kurang terhadap banyaknya materi dan praktek. 

8. Kurangnya media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan berpusat 

pada siswa. 

9. Hasil belajar akuntansi yang masih rendah. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 

masalah pada rendahnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada kelas X 

Akuntansi. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa ada beberapa cara 

salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran google classroom. Menurut 
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Sabran (2019), pembelajaran tersebut mampu meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa. Pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

google classroom berbasis easy adjustment dalam motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa jurusan akuntansi kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan judul penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy 

adjustment pada kelas eksperimen dengan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol dalam meningkatkan motivasi belajar siswa akuntansi ? 

2. Apakah ada perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy 

adjustment pada kelas eksperimen dengan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol dalam meningkatkan hasil belajar siswa akuntansi ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy adjustment 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa akuntansi. 
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2. Perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy adjustment 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa akuntansi. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy adjustment terhadap 

hasil belajar akuntansi ditinjau dari motivasi belajar siswa kelas X akuntansi 

SMK Negeri 7 Yogyakarta. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa juga motivasi siswa. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di Universitas Negeri Yogyakarta 

sebagai pengembangan ilmu pengetahuan melalui analisa lapangan dengan 

disertai data konkrit dalam penelitian tersebut. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran 

pada siswa dalam mata pelajaran akuntansi. 
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c. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat memberikan alternatif dan informasi 

kepada guru tentang google classroom yang dapat diterapkan guna 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran akuntansi. 

d. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi melalui google classroom 

berbasis easy adjustment. 

e. Bagi pembaca dan peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu sumber informasi dan bahan rujukan untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


