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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

SMK Negeri 7 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Gowongan Kidul 

Blok JT3 No.416, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55232. Seperti halnya Sekolah pada umumnya yang mempunyai visi 

dan misi. SMK Negeri 7 Yogyakarta mempunyai visi Menjadi SMK Unggul, 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berbudaya. 

Sekolah SMK Negeri 7 Yogyakarta mempunyai misi : (1) mewujudkan 

tamatan yang cerdas, kompetitif dan berjiwa nasional. (2) mewujudkan tamatan 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3) mewujudkan dokumen KTSP. 

(4) menerapkan 8 Standart Nasional Pendidikan. (5) mewujudkan budaya 

berprestasi, budaya 5S dan budaya Jogja. 

2. Deskripsi Data Penelitian 

a. Deskripsi Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari – Maret 2019. 

merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan dua kelas sebagai 

subjek penelitian, yaitu kelas X Akuntansi 1 sebagai kelas eksperimen yang 

berjumlah 30 siswa dan kelas X Akuntansi 2 sebagai kelas kontrol yang 

berjumlah 30 siswa jadi total keseluruhan subjek penelitian 60 siswa. 
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Kedua kelas diambil karena memiliki hasil belajar yang hampir sama, 

selain itu juga sampai pada materi yang sama, yakni jurnal penyesuaian 

perusahaan jasa. Peneliti juga melakukan dokumentasi untuk mengambil 

data dalam bentuk foto. Tahapan yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan adalah: 

1) peneliti meminta ijin observasi dan penelitian di SMK Negeri 7 

Yogyakarta sebagai subjek penelitian. 

2) mempersiapkan instrumen penelitian yang digunakan guru untuk 

mengajar menggunakan perlakuan yang dirancang, dan menyusun 

rancangan pembelajaran dan menyusun instrumen observasi. 

3) konsultasi dengan guru mata pelajaran akuntansi yaitu Ibu Dra. Titik 

Komah Nurastuti yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Pada 

kesempatan ini peneliti berkonsultasi mengenai jadwal yang akan 

digunakan untuk penelitian, materi yang digunakan untuk penelitian, 

mengambil data untuk uji homogenitas dari nilai ulangan harian siswa, uji 

validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan untuk mengambil data 

penelitian. Penelitian yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki perbedaan pada waktu pertemuan, dikarenakan jadwal 

kedua kelas berbeda. 

a) Proses pembelajaran kelas eksperimen 

Peneliti melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen pada 

bulan Februari selama 4 kali pertemuan. Guru melaksanakan apersepsi 
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sebagai kegiatan awal pembelajaran seperti mengecek absensi siswa, dan 

menanyakan sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi akuntansi 

untuk memancing respons siswa terhadap tahap pembelajaran 

selanjutnya. Setiap pertemuan peneliti sebagai guru memberikan 

apersepsi dan motivasi diawal pembelajaran untuk mengenalkan materi 

yang akan diberikan dengan ini siswa dapat merespon untuk melanjutkan 

ke tahap berikutnya. Setelah itu peneliti memberikan buku panduan 

penggunaan google classroom berbasis easy adjustment  kepada siswa, 

setelah siswa memahami seluruh tahapan penggunaannya guru menuntun 

siswa untuk mempelajari materi pelajaran jurnal penyesuaian pada 

perusahaan jasa. Guru memberi soal untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa tehadap materi. Setelah kegiatan inti selesai, guru 

menyimpulkan secara bersama apa yang dipelajari. Kemudian guru 

memberi penghargaan kepada kelompok terbaik sebagai motivasi agar 

lebih giat lagi belajar. Terakhir untuk menutup pembelajaran siswa 

berdoa dan salam. Peneliti mengambil data kuantitatif dengan cara siswa 

diberikan soal pre tes dan post tes materi jurnal penyesuaian dan sebaran 

angket motivasi belajar. Dengan ini penelitian di kelas eksperimen telah 

selesai dilaksanakan. 

 

 

 



89 
 

Tabel 15.  Jadwal Penelitian Kelas Eksperimen 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Kamis, 14 
Februari 2019 

a. Sosialisasi serta memberikan buku panduan 
easy adjustment menggunakan google 
classroom. 

b. Memberikan pre tes angket motivasi belajar 
siswa dan pilihan ganda materi jurnal 
penyesuaian.  

2 Jumat, 15 
Februari 2019 

Pemberian materi : 

1) Karakteristik jurnal penyesuaian 
2) Jurnal penyesuaian dan fungsinya 
3) Akun – akun jurnal penyesuaian 

3 Kamis, 21 
Februari 2019 

Pemberian materi : 

1) Akun – akun jurnal penyesuaian. 
2) Menganalisis Jurnal penyesuaian 
3) Diskusi materi dalam Google Classroom 
4) Latihan soal jurnal penyesuaian dengan 

menggunakan Google Classroom. 
4 Jumat, 22 

Februari 2019 
Pemberian post tes pilihan ganda, angket motivasi 
siswa dan respon siswa menggunakan google 
classroom berbasis easy adjustment. 

 

b) Proses pembelajaran kelas kontrol 

Peneliti melanjutkan penelitian ke kelas kontrol pada bulan 

Februari 2019. Pembelajarannya menggunakan model konvensional 

sama seperti kelas sebelumnya, sebelum memulai pelajaran siswa berdoa 

agar diberi kelancaran dalam belajar. Setelah itu guru melaksanakan 

apersepsi sebagai kegiatan awal pembelajaran seperti mengecek absensi 

siswa, dan menanyakan sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi 

akuntansi untuk memancing respons siswa terhadap tahap pembelajaran 
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selanjutnya. Kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran, siswa 

mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi jurnal penyesuaian. 

Siswa mengamati akun-akun apa saja yang ada pada jurnal penyesuaian. 

Guru menuliskan mekanisme debet dan kredit pada jurnal penyesuaian, 

guru memberikan contoh soal yang berkaitan dengan materi. Kemudian 

guru memberikan soal latihan kepada siswa tentang jurnal penyesuaian. 

Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru memberikan 

kesempatan pada siswa yang ingin maju mengerjakan soal. Jika tidak ada 

yang maju, guru memanggil secara acak, pada akhir pembelajaran, guru 

menyimpulkan materi yang dipelajari dan memberikan tugas yang 

berkaitan dengan materi. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan 

doa dan salam. peneliti memberikan soal pre tes dan post tes angket 

kepada siswa untuk mengambil data kuantitatif. 

Tabel 16. Jadwal Penelitian Kelas Kontrol 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1 Selasa, 12 
Februari 2019 

Pre tes pilihan ganda jurnal penyesuaian dan angket 
motivasi belajar siswa 

2 Rabu, 13 
Februari 2019 

Pemberian materi : 

1) Karakteristik jurnal penyesuaian 
2) Jurnal penyesuaian dan fungsinya 
3) Akun – akun jurnal penyesuaian 

3 Selasa, 19 
Februari 2019 

Pemberian materi : 

5) Akun – akun jurnal penyesuaian. 
6) Menganalisis Jurnal penyesuaian 
7) Diskusi materi jurnal penyesuaian 
8) Latihan soal jurnal penyesuaian. 
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4 Rabu, 20 
Februari 2019 

Post tes pilihan ganda dan angket motivasi belajar 
siswa. 

 

Dari kedua kelas yang belajar dengan model dan metode pembelajaran 

yang berbeda, peneliti menemukan berbagai respons yang berbeda dari sikap 

siswa dari kedua kelas. Siswa kelas eksperimen yang diajar dengan 

menggunakan google classroom berbasis easy adjustment lebih aktif dan 

termotivasi dalam pembelajaran dibanding siswa kelas kontrol diajar dengan 

metode konvensional yang cenderung pasif mendengarkan ceramah guru. 

Setelah peneliti mendapatkan data dari hasil nilai post tes dan angket motivasi 

belajar dan observasi motivasi belajar siswa, peneliti melakukan analisis data. 

b. Deskripsi Motivasi Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

1) Data Pre tes Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Data pre tes motivasi belajar siswa kelas eksperimen dengan 

menggunakan media pembelajaran google classroom berbasis easy 

adjustment diperoleh dari angket motivasi belajar siswa mata pelajaran 

akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif pre tes motivasi siswa memiliki rata-rata sebesar 

57.44 median sebesar 50,00 SD sebesar 15.04 nilai minimum sebesar 

40,00 dan nilai maksimum sebesar 80,00. Persentase perolehan skor pre 

tes motivasi belajar kelas eksperimen dapat diperoleh dari gambar di 

bawah ini : 
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Gambar 2. Persentase Pre tes Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

 

Gambar di atas menunjukkan hasil perolehan skor motivasi belajar 

kelas eksperimen yang skornya termasuk kategori tinggi sebanyak 11 

siswa dengan persentase sebesar 37%, masuk dalam kategori sedang 

sebanyak 14 siswa dengan persentase sebesar 47%, dan kategori rendah 

sebanyak 5 siswa dengan persentase sebesar 16%. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui sebagian besar skor motivasi belajar pre tes kelas 

eksperimen adalah sedang. 

2) Data Post tes Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Data motivasi belajar akhir kelas eksperimen diperoleh dari 

angket yang disebar kepada 30 siswa kelas eksperimen. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif motivasi akhir siswa memiliki rata – rata sebesar 

78,80 median sebesar 79,50 SD sebesar 5,19 nilai minimum sebesar 

67,00 dan nilai maksimum sebesar 87,00. Motivasi belajar siswa 

16%

47%

37%

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
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mengalami kenaikan pada saat diberi perlakuan dengan menggunakan 

media pembelajaran google classroom berbasis easy adjustment yaitu 

nilai rata-ratanya naik signifikan yang awalnya sebesar 57.44 menjadi 

78,80. Persentase perolehan skor motivasi belajar akhir kelas eksperimen 

dapat diperoleh dari gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Persentase Post tes Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

 

Gambar di atas menunjukkan hasil perolehan skor post tes 

motivasi belajar kelas eksperimen yang skornya termasuk kategori tinggi 

sebanyak 24 siswa dengan persentase sebesar 80%, masuk dalam kategori 

sangat tinggi sebanyak 6 siswa dengan persentase sebesar 20%. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui sebagian besar skor post tes motivasi belajar kelas 

eksperimen adalah tinggi. 
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3) Data Pre tes Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Data motivasi belajar kelas kontrol dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional diperoleh dari angket motivasi belajar siswa 

mata pelajaran akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pre tes motivasi siswa memiliki rata-

rata sebesar 55,84 median sebesar 50,00 SD sebesar 13,86 nilai minimum 

sebesar 35,00 dan nilai maksimum sebesar 80,00. Persentase perolehan 

skor pre tes motivasi belajar kelas kontrol dapat diperoleh dari gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Persentase Pre tes Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

 

Gambar di atas menunjukkan hasil perolehan skor pre tes motivasi 

belajar kelas kontrol yang skornya termasuk kategori tinggi sebanyak 11 

siswa dengan persentase sebesar 37%, masuk dalam kategori sedang 

sebanyak 14 siswa dengan persentase sebesar 47% dan kategori rendah 
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sebanyak 5 siswa dengan pesentase sebesar 16%. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui sebagian besar skor pre tes motivasi belajar kelas kontrol adalah 

sedang. 

4) Data Post tes Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Data motivasi belajar kelas kontrol dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional diperoleh dari angket motivasi belajar siswa 

mata pelajaran akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis pos tes motivasi belajar kelas kontrol 

mempunyai rata - rata sebesar 46,50 median sebesar 70,00 SD sebesar 

14,44 nilai minimum sebesar 40,00 dan nilai maksimum sebesar 83,00. 

Persentase perolehan skor post tes motivasi belajar kelas kontrol dapat 

diperoleh dari gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Persentase Post tes Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

 

Gambar di atas menunjukkan hasil perolehan skor post tes 

motivasi belajar kelas kontrol yang skornya termasuk kategori tinggi 
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sebanyak 15 siswa dengan persentase sebesar 52%, masuk dalam 

kategori sedang sebanyak 13 siswa dengan persentase sebesar 43% 

dan kategori rendah sebanyak 1 siswa dengan persentase sebesar 3%. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui sebagian besar skor post tes 

motivasi belajar kelas kontrol adalah tinggi. 

c. Deskripsi Data Observasi Motivasi Belajar pada Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol. 

Deskripsi data hasil observasi motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran akuntansi merupakan data pendukung untuk data angket 

motivasi belajar. Data yang diperoleh adalah kegiatan siswa oleh observer I,  

observer II, dan observer III selama proses penelitian di dalam kelas 

berlangsung Berdasarkan hasil observasi dan rangkaian tahapan penelitian, 

didapatkan temuan-temuan sebagai berikut : 

1) Data Hasil Observasi Awal Motivasi Belajar Siswa 

Data hasil observasi belajar awal siswa diperoleh dengan 

menjumlahkan skor pada tiap-tiap indikator lembar observasi siswa. Data 

aktivitas belajar siswa melalui observasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 17. Data Hasil Observasi Awal Motivasi Belajar Siswa 

No Kelas  
Observer 

Skor Persentase Kategori 
1 2 3 

1 Eksperimen 41 32 34 107 48% Sedang 

2 Kontrol 40 41 30 111 49% Sedang 
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Adapun data hasil observasi awal motivasi belajar siswa lebih 

lengkap dapat dilihat pada lampiran. Data motivasi belajar awal siswa yang 

diperoleh melalui observasi menunjukkan bahwa hasil pencapaian kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak jauh berbeda dan masih dalam rentang 

yang sama dengan selisih 1%. Maka dapat dinyatakan bahwa siswa pada 

kelas tersebut memiliki motivasi belajar awal yang sama. 

2) Data Hasil Observasi Akhir Pada Motivasi Belajar Siswa 

Pada pertemuan terakhir kelas eksperimen dan kelas kontrol hasil 

observasi motivasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 18. Data Hasil Observasi Akhir Motivasi Belajar Siswa 

No Pertemuan 
Observer 

Skor Persentase Kategori 
1 2 3 

1 Eksperimen 63 62 65 190 84% Sangat Tinggi 

2 Kontrol 48 43 40 131 58% Sedang 

 

Data motivasi belajar akhir, siswa yang diperoleh melalui observasi 

menunjukkan bahwa hasil pencapaian kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berbeda. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai selisih 26%. 

Maka dapat dinyatakan bahwa siswa pada kelas eksperimen memiliki 

motivasi belajar yang lebih tinggi. 

d. Analisis Data Deskriptif Keefektifan dalam Motivasi belajar siswa 

Berdasarkan hasil analisis angket dan lembar observasi yang 
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digunakan untuk mengukur efektivitas motivasi belajar yang lebih efektif 

pembelajaran dengan menggunakan google classroom berbasis easy 

adjustment pada kelas eksperimen dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol, hal ini ditunjukkan hasil akhir angket 

motivasi belajar dengan skor presentase 75% pada kelas eksperimen dengan 

kriteria efektif, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 62% yang termasuk 

pada kriteria skor cukup efektif. Pada data hasil observasi akhir motivasi 

belajar siswa dengan skor presentase 84%  dengan kriteria sangat  efektif dan 

pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional menunjukkan 

persentase sebesar 58% yang termasuk pada kriteria cukup efektif. 

e. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

1) Data Pre tes Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Data pre tes hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan 

menggunakan media pembelajaran google classroom berbasis easy 

adjustment diperoleh dari tes hasil belajar belajar siswa mata pelajaran 

akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. Tes diberikan 

sebelum siswa diberi perlakuan dengan menggunakan media 

pembelajaran google classroom berbasis easy adjustment. Berdasarkan 

hasil analisis nilai pre tes siswa memiliki rata-rata sebesar 48,50 median 

sebesar 47,50 SD sebesar 10,76 nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai 

maksimum sebesar 70,00. Pre tes hasil belajar kelas eksperimen diambil 
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berdasarkan nilai hasil belajar siswa dibandingkan dengan nilai ketuntasan 

minimal (KKM) sebesar 75 yang diperoleh siswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Persentase Pre tes Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Gambar di atas menunjukkan hasil perolehan skor pre tes hasil 

belajar kelas eksperimen yang 100% semua siswa tidak mencapai 

ketuntasan minimal (KKM). 

2) Data Post tes Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Data post tes hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan 

menggunakan media pembelajaran google classroom berbasis easy 

adjustment diperoleh dari tes hasil belajar belajar siswa mata pelajaran 

akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. Tes diberikan 

setelah siswa diberi perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran 

google classroom berbasis easy adjustment. Berdasarkan hasil analisis 

post tes, siswa memiliki rata-rata skor sebesar 70,00 median sebesar 

75,00 SD sebesar 13,68 nilai minimum sebesar 45,00 dan nilai 

100%

Tidak
Tuntas
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maksimum sebesar 85,00. Jadi, dapat disimpulkan hasil belajar siswa 

mengalami kenaikan pada saat diberi perlakuan dengan menggunakan 

media pembelajaran google classroom berbasis easy adjustment yaitu 

nilai rata-ratanya naik yang awalnya sebesar 48,50 menjadi 70,00. 

Persentase perolehan skor kelas eksperimen dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Persentase Post tes Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 

Gambar di atas menunjukkan hasil perolehan post tes hasil belajar 

kelas eksperimen yang dibandingkan dengan nilai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Ada 18 siswa dengan persentase sebesar 60%, masuk 

dalam kategori tuntas dan 12 siswa dengan persentase sebesar 40% masuk 

dalam kategori tidak tuntas. Dari hasil tersebut dapat diketahui sebagian 

besar siswa tuntas. 

3) Data Pre tes Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Data hasil belajar kelas kontrol dengan menggunakan metode 

60%

40%

Tuntas
Tidak Tuntas
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pembelajaran konvensional diperoleh dari tes hasil belajar siswa mata 

pelajaran akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data pre tes siswa memiliki rata-rata sebesar 

43,00 median sebesar 43,00 SD sebesar 9,90 nilai minimum sebesar 25,00 

dan nilai maksimum sebesar 60,00. Persentase perolehan skor pre tes hasil 

belajar kelas kontrol diambil berdasarkan nilai hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan nilai ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75 yang 

diperoleh setiap siswa. 

 

 

 

 

Gambar 8. Persentase Pre tes Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

Gambar 8 di atas menunjukkan hasil perolehan nilai pre tes hasil 

belajar kelas kontrol dapat diketahui sebagian besar siswa tidak tuntas 

karena tidak mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal sebesar 

75. 

4) Data Post tes Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Data post tes hasil belajar kelas kontrol diperoleh dari tes hasil 

belajar yang diberikan kepada 30 siswa kelas kontrol setelah pembelajaran 

100%
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konvensional selesai. Berdasarkan hasil analisis skor siswa memiliki rata-

rata sebesar 61,00 median sebesar 65,00 SD sebesar 12,58 nilai minimum 

sebesar 40,00 dan nilai maksimum sebesar 80,00. Persentase perolehan 

skor hasil belajar akhir kelas kontrol berdasarkan perbandingan nilai 

ketuntasan minimal (KKM) dapat dilihat dari gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Persentase Post tes Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 

Gambar 9 di atas menunjukkan hasil belajar siswa, terdapat 5 

siswa yang tuntas berdasarkan nilai ketuntasan minimal (KKM) 

sebesar 17% dan masih terdapat 25 siswa yang belum tuntas sebesar 

83%. 

5) Analisis Data Deskriptif Keefektifan dalam Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil analisis pilihan ganda yang digunakan untuk 

mengukur keefektifan dalam hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan google classroom berbasis easy adjustment 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, 
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menunjukkan bahwa skor persentase 70% pada kelas eksperimen dengan 

kriteria efektif, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 61% yang termasuk 

pada kriteria skor cukup efektif. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen lebih efektif menggunakan google classroom 

berbasis easy adjustment jika dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol.  

B. Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum hipotesis penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

Bila prasyarat analisis tersebut terpenuhi, maka analisis untuk pengujian 

hipotesis penelitian dapat dilakukan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan pada 

kemampuan akhir (post tes). Uji normalitas variabel dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal 

jika nilai signifikansi > 0,05 sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

distribusi dinyatakan tidak normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 

berikut : 
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Tabel 19. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Post tes Motivasi Belajar 

Eksperimen 
0,167 Normal 

Post tes Motivasi Belajar 
Kontrol 0,000 Tidak 

Normal 

Post tes Hasil Belajar 

Eksperimen 
0,000 Tidak 

Normal 

Post tes Hasil Belajar 
Kontrol 0,003 Tidak 

Normal 

 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas variabel penelitian di atas, maka 

dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian mempunyai skor signifikansi 

yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berdistribusi 

tidak normal. Maka peneliti membuat uji dengan data yang berdistribusi 

normal dan data yang tidak terdistribusi normal. 

2. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan google 

classroom berbasis easy adjustment terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di 

SMK Negeri 7 Yogyakarta. Analisis data yang dilakukan untuk pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah uji Mann-whitney U. 

Setelah diketahui bahwa hasil kemampuan akhir siswa berbeda maka uji 

Man-whitney U untuk menentukan mana yang lebih efektif antara pembelajaran 
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menggunakan google classroom berbasis easy adjustment dengan pembelajaran 

konvensional. Berikut adalah hasil analisis data masing masing variabel motivasi 

belajar dan hasil belajar, yaitu : 

a. Uji Hipotesis I 

Dari hasil uji normalitas data, diperoleh hasil bahwa data berdistribusi 

tidak normal, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji non parametrik 

Mann-whitney U.  Uji hipotesis ini menggunakan SPSS yang hasilnya sebagai 

berikut. 

Tabel 20. Output Uji Non Parametrik Mann-whitney U 

Data Post tes Motivasi Belajar Siswa 
 

Mann-whitney U 192.500 

Wilcoxon W 657.500 

Z -3.815 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hipotesis diterima, ada 

perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy adjustment 

pada kelas eksperimen dengan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa akuntansi. Dilihat dari Z = -3.815 

pada tingkat signifikansi yaitu 0,000<0,05. Artinya rata-rata motivasi belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada post tes berbeda secara 
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signifikan. Dengan kata lain, kedua kelas memiliki motivasi belajar akhir 

yang berbeda. 

b. Uji Hipotesis II 

Dari hasil uji normalitas data, diperoleh bahwa data berdistribusi 

tidak normal pada hasil post tes siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji non parametrik Mann-

whitney U. Uji hipotesis ini menggunakan SPSS yang hasilnya sebagai 

berikut : 

Tabel 21. Output Uji Non Parametrik Mann-whitneyU 
Data Post tes hasil Belajar Siswa 

 
Mann-whitney U 253.500 

Wilcoxon W 718.500 

Z -2.934 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,003 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hipotesis diterima, 

ada perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy 

adjustment pada kelas eksperimen dengan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol dalam meningkatkan hasil belajar siswa akuntansi. Dilihat 

dari nilai tabel Z yaitu -2.934 pada tingkat signifikansi yaitu 0,003<0,05. 

Artinya rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada post tes berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, kedua kelas 

memiliki hasil belajar akhir yang berbeda. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan google 

classroom berbasis easy adjustment terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran dikelas X  jurusan Akuntansi SMK Negeri 7 Yogyakarta. Sampel 

dalam penelitian ini yaitu kelas X AK 1 sebagai kelas eksperimen berjumlah 30 siswa 

dan kelas X AK 2 sebagai kelas kontrol 2 berjumlah 30 siswa. Kelas eksperimen 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan google classroom berbasis easy 

adjustment, sedangkan kelas kontrol melaksanakan kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. Melalui uji normalitas data hasil 

angket post tes kedua kelas memiliki nilai signifikansi yang berbeda sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data hasil penelitian kedua kelas tidak terdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil belajar pre tes keseluruhan siswa memiliki kemampuan 

awal yang sama sebelum proses pembelajaran, baik pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Semua kelas memiliki kemampuan yang sama, sehingga tidak terdapat 

kelas unggulan dan non unggulan. Selain itu jenis kelamin siswa juga beragam, kelas 

ekperimen yang berjumlah 30 siswa terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 28 perempuan, 

sedangkan kelas kontrol berjumlah 30 terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 26 perempuan. 

Setelah diberikan perlakuan pada masing-masing kelas selanjutnya diberikan post tes 

untuk melihat peningkatan kemampuan penguasaan materi siswa dan melihat 

perbedaannya dilakukan uji statistik pada nilai post tes kedua kelas tersebut.  
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1. Perbedaan Efektivitas Penggunaan Google Classroom Berbasis Easy 

Adjustment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Akuntansi 

Pada Kelas Eksperimen dengan Pembelajaran Konvensional di Kelas 

Kontrol. 

 Penelitian ini melibatkan dua metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran 

menggunakan google classroom berbasis easy adjustment di kelas eksperimen 

dengan metode konvensional di kelas kontrol yang dibandingkan untuk dilihat 

efektivitasnya terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran Akuntansi di 

SMK Negeri 7 Yogyakarta. Efektivitas metode pembelajaran dapat dilihat dari 

besarnya hasil yang didapatkan siswa terhadap motivasi belajar siswa. 

Perhitungan ukuran efek dilakukan ketika terjadi perbedaan yang signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Dari hasil observasi terhadap 

motivasi belajar siswa selama 4 kali pertemuan di kelas eksperimen 

menunjukkan kenaikan secara bertahap mulai dari observasi awal sebesar 48%, 

dan observasi akhir sebesar 84%. Sementara pada kelas kontrol dengan hasil 

yaitu, pada  observasi awal sebesar 49%, dan observasi akhir sebesar 58%. Dari 

hasil observasi tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada kelas 

eksperimen selalu menunjukkan peningkatan motivasi belajar sementara pada 

kelas kontrol hasil yang didapatkan tidak terlalu signifikan dilihat dari 

persentase selama 4 kali pertemuan. 

 Hal ini dibuktikan juga dengan melihat hasil hipotesis di mana Ho ditolak dan 
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Ha di terima. Dilihat dari tingkat signifikansi yaitu 0,000 <0,05. Artinya ada 

perbedaan efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy adjustment 

antara kelas ekperimen dan kelas kontrol pada motivasi belajar. Dapat dikatakan 

menggunakan google classroom berbasis easy adjustment memberikan efek 

terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa 

penggunaan google classroom berbasis easy adjustment efektif terhadap 

motivasi belajar siswa dibandingkan menggunakan metode di kelas kontrol pada 

pembelajaran Akuntansi di Kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 

2018/2019. Selain itu, pada hasil rata-rata angket yang diberikan pada akhir 

pembelajaran menunjukkan perbedaan motivasi belajar siswa. Hasil rata-rata 

angket kelas eksperimen sebesar 78,80 sedangkan hasil rata-rata angket kelas 

kontrol 64,50 ada selisih rata-rata sebesar 14,30. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa pada kelas eksperimen lebih besar mengalami peningkatan motivasi 

belajar dibandingkan kelas kontrol. 

 Berdasarkan hasil analisis angket dan lembar observasi yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas motivasi belajar yang lebih efektif pembelajaran dengan 

menggunakan google classroom berbasis easy adjustment pada kelas eksperimen 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, hal ini 

ditunjukkan hasil akhir angket motivasi belajar dengan skor persentase 75% 

pada kelas eksperimen dengan kriteria efektif, sedangkan pada kelas kontrol 

sebesar 62% yang termasuk pada kriteria skor cukup efektif. Pada data hasil 
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observasi akhir motivasi belajar siswa dengan skor presentase 84%  dengan 

kriteria sangat  efektif dan pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional 

menunjukkan persentase sebesar 58% yang termasuk pada kriteria cukup efektif. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nifrayanti (2019: 50) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan motivasi belajar mahasiswa 

setelah diterapkan pembelajaran google classroom. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai thitung = 43,116 dengan nilai-p = 0,000 < α = 0,05. Selain itu, nilai skor rata-

rata hasil belajar mahasiswa dan persentase nilai respon mahasiswa masing-

masing sebesar 78,31 yang berada pada kategori tinggi dan 83,72% yang berada 

pada kategori sangat baik. Penelitian Batita (2019: 3756) juga memberikan hasil 

yang sama yaitu google classroom lebih  baik  apabila dilihat dari   motivasi   

peserta   didik   karena   memiliki kelebihan   pada   tampilan atau user friendly 

interface, serta kemudahan dalam mengoperasikannya. Google classroom dapat 

direkomendasikan sebagai e-learning apabila kebutuhan kegiatan pembelajaran 

untuk sharing resource, pengumpulan tugas dan diskusi atau kegiatan 

pembelajaan kolaborasi antar peserta didik maupun pengajar. 

 Pada penelitian ini pembelajaran akuntansi dengan google classroom berbasis 

easy adjustment merupakan pembelajaran menuntut siswa untuk bekerja sama 

dan bertanggung jawab dalam menyumbangkan ide/gagasan dan menyampaikan 

hasil diskusi kelompok dan membuat motivasi belajar siswa meningkat. Siswa 

pada kelas eksperimen memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Siswa dapat memotivasi diri mereka sendiri untuk 
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meningkatkan hasil belajar,siswa dilatih untuk belajar dan bekerja sama serta 

bertanggung jawab bersama dalam pembelajaran. Tidak membedakan latar 

belakang masing-masing individu. Maka dari itu penggunaan google classroom 

berbasis easy adjustment mampu untuk: (1) membantu siswa bekerja sama 

dalam menyelesaikan tugas yang diperintahkan; (2) melatih siswa untuk tepat 

waktu dalam memberikan tugas; (3) menciptakan kondisi belajar aktif dengan 

memberikan kesempatan siswa bertanya dan menyampaikan pendapat; (4) 

menghilangkan kesenjangan antara siswa yang unggul dan siswa yang kurang 

dapat menangkap materi; (5) menciptakan kepedulian sesama siswa; (6) 

menjadikan pembelajaran Akuntansi lebih efektif, menarik, sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. 

 Efektivitas metode pembelajaran juga dilihat dari proses pelaksanaan 

pembelajaran sehingga tidak hanya pada perbedaan motivasi belajar siswa saat 

tes. Keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik juga mempengaruhi hasil 

akhir siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sabran (2017: 125) yang menunjukkan hasil analisis keefektifan e-learning 

dengan google classroom yaitu: (1) aspek perencanaan pembelajaran google 

classroom termasuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase skor 

sebesar 77,57%. (2) aspek perancangan dan pembuatan materi menunjukkan 

kategori cukup efektif dengan persentase sebesar 75,14%. (3) aspek 

penyampaian atau metode penyampaian pembelajaran google classroom 

menunjukkan kategori cukup efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
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75%. (4) aspek interaksi pembelajaran menunjukkan kategori cukup efektif 

dengan tingkat kecenderungan 66,10%. (5) aspek evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran google classroom menuunjukkan kategori cukup efektif dengan 

kecenderungan sebesar 69,01%. (6) kriteria pelaksanaan pembelajaran google 

classroom sebagai media pembelajaran secara keseluruhan cukup efektif dengan 

tingkat kecenderungan sebesar 77,27%. (7) faktor pendukung pelaksanaan 

google classroom yaitu: kesiapan SDM untuk meningkatkan pembelajaran e-

learning, fasilitas software untuk mengembangkan media pembelajaran, fasilitas 

sarana internet, dan kebutuhan pelaksanaan media pembelajaran untuk 

meningkatkan dan menambah aktivitas pembelajaran di kelas. Faktor 

penghambat pelaksanaan pembelajaran google classroom antara lain: kurangnya 

motivasi dalam mengembangkan pembelajaran google classroom dikarenakan 

tersedianya fasilitas belajar yang lain di kelas. 

2. Perbedaan Efektivitas Penggunaan Google Classroom Berbasis Easy 

Adjustment Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Akuntansi di 

Kelas Eksperimen dengan pembelajaran konvensional di Kelas Kontrol. 

 Efektivitas pembelajaran akuntansi dengan penerapan google classroom berbasis 

easy adjustment dapat dilihat dari hasil post tes antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, rata-rata hasil belajar sebesar 70,00. 

Sedangkan untuk kelas kontrol rata-rata hasil belajar sebesar 61,00. Hal ini 

menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi 9,00 

dibandingkan dengan kelas kontrol. 
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 Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis pada data yang diperoleh dari hasil 

belajar, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dengan pembelajaran di kelas kontrol signifikan atau 

tidak dengan taraf signifikansi 5% bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dilihat dari tingkat signifikansi yaitu 0,003< 0,05 artinya ada perbedaan 

efektivitas penggunaan google classroom berbasis easy adjustment antara kelas 

ekperimen dengan pembelajaran konvensional di kelas kontrol terhadap hasil 

belajar siswa. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penggunaan google 

classroom berbasis easy adjustment efektif terhadap hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran akuntansi kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta. 

 Berdasarkan hasil analisis pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan dalam hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan google classroom berbasis easy adjustment dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol, menunjukkan bahwa skor 

persentase 70% pada kelas eksperimen dengan kriteria efektif, sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 61% yang termasuk pada kriteria skor cukup efektif. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih efektif 

menggunakan google classroom berbasis easy adjustment jika dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018: 

347) dengan menggunakan google classroom, maka kemampuan pemecahan 
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masalah siswa mengalami peningkatan serta untuk keefektifan dari penggunaan 

google classroom mendapatkan respon yang positif dari siswa. Hal tersebut 

disimpulkan dari hasil pekerjaan siswa beserta jawaban siswa dalam kuesioner 

terbuka yang diberikan secara daring. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan 

google classroom secara optimal dengan melalui proses belajar, proses untuk 

mengunggah hasil pekerjaan serta hasil kuesioner terbuka serta keefektifan 

proses pembelajaran dapat disimpulkan berdasarkan tingkat kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa saat mengerjakan soal tes, motivasi siswa untuk belajar dan 

mengerjakan soal tes serta ketepatan waktu dari siswa untuk menggunggah hasil 

tes dan hasil kuesioner. 

 Berdasarkan analisis data hendaknya guru menggunakan google classroom 

berbasis easy adjustment dalam pembelajaran akuntansi agar pembelajaran lebih 

menarik dan bervariasi. Sehingga siswa lebih bersemangat, termotivasi, dan 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran yang berlangsung. Dengan demikian 

motivasi belajar siswa akan meningkat begitu juga dengan hasil belajar siswa 

juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Angraini (2018: 2) bahwa kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik dengan model pembelajaran blended learning 

menggunakan google classroom terdapat pengaruh terhadap pemahaman konsep 

matematis serta motivasi siswa dalam pembelajaran. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2018: 6) yang menunjukkan hasill 

yang sama bahwa : (1) terdapat pengaruh positif signifikan penggunaan google 
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classroom terhadap kualitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas XI di MAN 1 Kota Tanggerang Selatan dengan nilai thitung> ttabel (2.357 > 

2.045) dan nilai signifikansi 0.025. artinya penggunaan google classroomdapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. (2) terdapat pengaruh positif 

signifikan penggunaan google classroom  terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas XI di MAN 1 Kota Tanggerang Selatan sebesar e0.892 = 

2.44 kali dengan signifikansi 0.016. artinya penggunaan google classroom 

berpengaruh signifikan sebesar 2.44 kali terhadap hasil belajar siswa.  

 Penggunaan google classroom berbasis easy adjustment merupakan metode 

yang menuntut kemandirian, kemampuan memahami, dan motivasi siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga terjadi interaksi antar siswa, guru, 

dan orang tua. Siswa diberikan buku panduan penggunaan google classroom 

berbasis easy adjustment, dan siswa harus bisa menggunakannya sendiri pada 

perangkat elektronik. Google classroom berbasis easy adjustment merupakan 

cara yang menyenangkan dan menarik untuk membantu siswa lebih termotivasi 

untuk belajar, sehingga siswa menjadi lebih lancar dalam menggunakan dan 

menerapkannya pada materi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin 

(2018: 2) memberikan hasil yang sama yakni Pembelajaran Blended Learning 

berbantuan Google Classroom berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 

eksperimen meningkat lebih tinggi (N-gain 0.56 katergori sedang) dibandingkan 

dengan siswa kelas kontrol (N-gain 0.35 kategori sedang). Hasil belajar paling 

terlihat pada kelas eksperimen adalah proses kognitif C4 dengan N-gain 0.67 
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kategori tinggi. Skor N-gain kelas kontrol pada proses kognitif C4 adalah 0.27 

kategori rendah. 

 Pada penelitian ini google classroom berbasis easy adjustment dapat: (1) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya 

dan membahas suatu masalah; (2) memberikan kesempatan pada siswa untuk 

lebihintensif mengadakan menyelidikan mengenai suatu kasus atau masalah; (3) 

memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan sebagai individu serta 

kebutuhan belajar; (4) para siswa lebih aktif bergabung dalam pembelajaran 

mereka dan mereka lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi; (5) memberikan 

kesempatan pada para siswa untuk mengembangkan rasa menghormati pendapat 

orang lain yang mana mereka saling membantu diskusi dalam usaha mencapai 

tujuan bersama. 

 Pada penggunaan google classroom berbasis easy adjustment siswa berperan 

sebagai subjek pembelajaran sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Maka 

diperlukan adanya kerja sama antara guru dan siswa agar pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. Guru harus mampu mengelola kelas agar siswa lain 

memperhatikan hasil yang disampaikan oleh temannya di dalam kelas. Siswa 

juga dituntut untuk mempunyai perhatian yang tinggi sehingga dapat memahami 

jawaban yang disampaikan siswa lain. Selain itu siswa juga harus menguasai 

materi yang dipelajari agar dapat menjawab pertanyaan secara tepat. Pertanyaan 

yang di ajukan antara siswa harus dapat di selesaikan dengan baik. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan, sehingga diharapkan 

kedepannya terdapat penelitian yang sejenis sehingga bisa melengkapi dan 

memperluas wawasan keilmuan. Keterbatasannya antara lain : 

1. Dalam pelaksanaan penelitian, handphone dan laptop yang digunakan di 

dalam pembelajaran masih kurang karena tidak semua siswa memiliki 

perangkat tersebut. 

2. Koneksi Internet yang ada di dalam sekolah belum menunjang, sehingga 

peneliti harus membawa modem sendiri. 

3. Untuk peng-instalan google classroom membutuhkan memori (tempat 

penyimpanan pada perangkat) sebesar 12 mega byte. 

4. Pada google classroom tidak didukung dengan animasi maupun video. 

5. Materi pokok pada penelitian ini hanya pada materi akuntansi tentang jurnal 

penyesuaian pada perusahaan jasa akan tetapi bisa diterapkan pada materi 

pembelajaran yang lainnya. Peneliti mengharapkan kedepannya dapat 

menambah materi akuntansi yang lainnya. 

6. Pada saat memulai pembelajaran, guru dan siswa membutuhkan waktu untuk 

perkenalan dan penjelasan singkat pembelajaran agar dapat mengkondisikan 

siswa. 

7. Lokasi penelitian hanya dilakukan pada satu sekolah yakni pada SMK Negeri 

7 Yogyakarta. Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa dilakukan disekolah 

bahkan di daerah yang lain di indonesia. 


