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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Mengetahui besar efektivitas 

penggunaan media google classroom pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 

Dayeuhkolot. Metode penelitian yang digunakan adalah survey yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian berjumlah 100 

peserta didik. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi yaitu 

untuk melihat daftar nama siswa yang dijadikan sampel serta questioner (angket) 

dan teknik pengolahan data dengan cara uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik 

deskriptif, dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 25.0 for 

Windows. Hasil penelitian menunjukkan: (i) siswa kelas XI IPS di SMAN 1 

Dayeuhkolot kabupaten Bandung setuju dengan pernyataan yang diajukan oleh 

peneliti mengenai efektivitas pembelajaran dengan media belajar google 

classroom yang menunjukan skor sebesar 3,85 serta persentase sebesar 76,8%, 

serta nilai mean sebesar 61,84 yang menyatakan bahwa media google classroom 

efektif digunakan sebagai media pembelajaran pada pelajaran ekonomi di 

SMAN 1 Dayeuhkolot. Penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait yakni: 

(i) siswa untuk mampu mengikuti perubahan sistem pembelajaran pada zaman 

sekarang agar tidak tertinggal dalam pembelajaran serta dapat memaksimalkan 

teknologi secara maksimal agar mendapatkan hasil yang optimal (ii) bagi guru 

diharapkan mampu memaksimalkan segala kemampuan tenaga pengajar dalam 

melakukan pembelajaran melalui daring, sehingga dapat menarik perhatian 

siswa agar berantusias saat belajar secara online dan mendapatkan hasil yang 

diinginkan (iii) bagi sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem 

pembelajaran dalam jaringan serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang 

dimiliki (iv) bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama, diharapkan lebih banyak dalam mencari sumber informasi, data 

dan referensi lebih luas serta mendalam, sehingga hasil penelitian yang didapat 

bisa lebih baik lagi. 
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