
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah kunci yang sangat penting dalam setiap usaha pendidikan. 

Pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan yang penting 

dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapai 
pendidikan yang berkualitas, tentunya harus didukung oleh proses belajar 
yang baik. 

Demi tercapainya pendidikan yang di cita-citakan, tidak terlepas dari kualitas 

pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat diterapkan melalui proses 

pembelajaran yang inovatif serta efektif. Seperti yang di kemukakan oleh 

Komalasari (2014, hlm. 3) mengatakan bahwa pembelajaran dapat di definiskan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar 

subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Shoimin (2014, hlm. 18)  

Inovasi pembelajaran merupakan suatu yang penting dan harus dimiliki dan 

dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan pembelajaran akan lebih dan bermakna. 

Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung 

dengan tersedianya media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi 

pendidikan yang dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan bagi 

pengembangan potensi peserta didik, secara optimal. Hal ini disebabkan karena 

potensi peserta didik akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media 

atau sarana dan prasarana yang mendukung proses interaksi yang sedang 

dilaksanakan sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Dalam jurnal ilmiahnya Karimah (2013, hlm.155) hasil belajar adalah perubahan yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar dalam kurun waktu 

tertentu. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku dari peserta didik. 

Menurut Kayatun (2014, hlm. 44) hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta didik 

setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oleh 

guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan.  

Gambar 1.1  

Persentase Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS 1 SMA 

PGRI 1BANDUNG 

 

Sumber: daftar nilai pengetahuan dan keterampilan penilaian tengah semester tahun 

pelajaran 2019/2020 SMA PGRI 1 Bandung 

Pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar pada mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas X IPS 2 SMA PGRI 1 Bandung masih banyak yang belum 

menunjukan hasil belajar yang maksimal dan hanya mencapai standar KKM yang telah 

ditetapkan yaitu range 65-73 dengan grade C (Cukup). Dari jumlah 35 siswa hanya 9% atau 

sekitar 3 siswa yang termasuk kategori sangat baik dan hanya 26% atau sekitar 9 orang siswa 

termasuk kategori baik pencapaian dapat dikatakan maksimal. Sedangkan 57% atau sekitar 

20 siswa termasuk kategori cukup dan 9% atau sekitar 3 siswa lainnya termasuk kategori 

masih perlu bimbingan, hal ini menyatakan bahwa dalam pencapaian nilai hasil belajar belum 

maksimal. Data di atas merupakan hasil belajar dengan penggunaan media pembelajaran 

konvensional. 

Pembelajaran saat ini sudah menggunakan berbagai macam media sebagai 

pendukungnya baik itu berupa buku, audio, video, dan lain-lain. Media pembelajaran adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan 
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sebagainya. Tapi permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas secara menyeluruh 

yang memadai untuk mengakses media pembelajaran tersebut secara optimal. 

Sofyana & Rozaq (2019, hlm. 112) Pembelajaran Daring bertujuan memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan (daring) yang bersifat masif dan terbuka untuk 

menjangkau peminat yang lebih banyak dan lebih luas. WFH adalah singkatan dari work 

from home yang berarti bekerja dari rumah. Kebijakan WFH tertuang dalam Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 

50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 19/2020 

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagai ASN, guru dalam upaya 

melaksanakan proses pembelajaran perlu dilakukan secara online atau dalam jaringan 

(daring). Namun, pelaksanaan proses pembelajaran secara online memiliki beberapa kendala. 

Salah satu kendala terberat dalam pembelajaran daring adalah mengajar mata pelajaran 

matematika. Media online yang digunakan seperti youtube, whatsapp group, google 

classroom, dan quizzes. Materi diberikan dalam bentuk powerpoint, video singkat, dan bahan 

bacaan. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran daring tersebut, perlu dilakukan evaluasi 

agar didapatkan langkah perbaikan jelas yang berbasis data.  

Dalam situasi selama masa pandemic ini efektifitas pembelajaran menurun dikarenakan 

kurangnya interaksi antara pengajar dengan siswa. Guru cenderung memberikan tugas berupa 

soal kemudian siswa di suruh mengumpulkan tugas tersebut melalui email masing masing. 

Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut 

menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung 

dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik.  

Dengan keterbatasan yang dimiliki, manusia seringkali kurang mampu menangkap dan 

menanggapi hal-hal yang bersifat abstrak atau yang belum pernah terekam dalam ingatannya. 

Untuk menjembatani proses internalisasi belajar mengajar yang demikian, diperlukan media 

pendidikan yang memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam menangkap pesan-

pesan pendidikan yang disampaikan. Oleh karena itu, semakin banyak peserta didik 

disuguhkan dengan berbagai media dan sarana prasarana yang mendukung, maka semakin 

besar kemungkinan nilai-nilai pendidikan mampu diserap dan dicernanya. 

Perkembangan teknologi informasi dan kounikasi di era industri 4.0 telah memiliki 

pengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Menurut Keengwe & Georgina (2012, hlm. 

114) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan 

perubahan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Internet yang semakin luas dan 
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canggih sebagai alat sarana untuk mempermudah pembelajaran. Pembelajaran berbasis daring 

(online) dibutuhkan sebagai sarana atau alat untuk pendukung proses pembelajaran saat ini. 

Salah satu media teknologi yang sering digunakan saat ini adalah aplikasi pada telepon 

genggam/ponsel. Hasil penelitian Gheytasi et al (2015, hlm. 35) menunjukan bahwa siswa 

yang banyak berinteraksi dengan aplikasi di telepon genggam lebih mudah memahami isi 

teks bacaan. Banyak berbagai macam media pembelajaran yang ada namun belum digunakan 

guru secara maksimal. Salah satunya adalah penggunaan media aplikasi google classroom 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk membantu meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Menurut Hardiyana (2015, hlm. 114). Dalam penelitiannya menyebutkan Penggunaan 

Google classroom ini sesungguhnya mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran dan 

menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada siswa. Google classroom di desain 

untuk empat pengguna yaitu pengajar, siswa, wali dan administrator. Kelebihan aplikasi 

Google classroom dibandingan dengan aplikasi lain yaitu aplikasi Google classroom dapat 

digunakan untuk membuat dan mengelola kelas, tugas, nilai serta memberikan masukan 

secara langsung. Siswa dapat memantau materi dan tugas kelas, berbagi materi dan 

berinteraksi dalam kelas atau melalui email, mengirim tugas dan mendapatkan masukan nilai 

secara langsung. Pembelajaran dengan penggunaan Google classroom ini memiliki kelebihan 

untuk mempermudah siswa dalam belajar.  

Proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik jika siswa menyukai pelajaran, 

lingkungan, cara penyampaian materi, dan persepsi terhadap pembelajaran yang sedang 

berlangsung, Aplikasi google classroom diharapakan memberikan persepsi kepada siswa 

bahwa pembelajaran dengan google classroom dikatakan mudah sehinggga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Persepsi terkait erat dengan panca indera karena persepsi 

terjadi setelah objek yang bersangkutan melihat, mendengar atau merasakan sesuatu dan 

mengorganisasi serta menginterpretasikannya sehingga timbul persepsi. Proses tersebut juga 

terjadi pada persepsi siswa terhadap pembelajaran di kelas. 

Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang 

memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya Desmita (2012, 

hlm. 117) Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus 

yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan 

penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang 

diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu 
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menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Jadi, persepsi merupakan proses 

pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu 

memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama.  

Khairani (2013, hlm. 62) Persepsi adalah tanggapan seseorang tentang suatu objek yang 

dilihatnya. Persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan antara siswa dengan 

lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan rangsangan yang ada di 

lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah siswa 

menginderakan objek dilingkungannya, kemudian ia memproses hasil penginderaannya itu 

sehingga timbul makna tentang objek itu. Desmita (2012, hlm. 118). Persepsi siswa 

merupakan proses perlakuan atau tanggapan siswa terhadap informasi tentang suatu objek 

dalam hal ini kegiatan praktikum biologi yang dilakukan di laboratorium yang ada di sekolah 

melalui pengamatan dengan indera yang dimiliki, sehingga siswa dapat memberi arti serta 

menginterpretasikan objek yang diamati. 

Dengan demikian, penelitian ini akan mengangkat judul persepsi siswa mengenai 

pembelajaran daring berbasis google classroom dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMA PGRI 1 Bandung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah akan merangkum semua permasalahan menjadi sederhana yang 

disampaikan secara garis besar. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, penulis menemukan hambatan-hambatan dalam kegiatan pembelajaran  

1. Menururnya hasil belajar siswa  

2. Kurangnya efektifitas pembelajaran yang di lakukan  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini ialah: 

1. Bagaimana persepsi siswa mengenai pembelajaran daring berbasis google classroom 

pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 1 Bandung Semester I TA 2020 – 

2021? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 1 

Bandung Semester I TA 2020 – 2021? 
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3. Apakah persepsi siswa mengenai pembelajaran daring berbasis google classroom 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 

SMA PGRI 1 Bandung Semester I TA 2020 – 2021? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai pembelajaran daring berbasis google 

classroom pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 1 Bandung Semester I 

TA 2020 – 2021 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA 

PGRI 1 Bandung Semester I TA 2020 – 2021 

3. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai pembelajaran daring berbasis google 

classroom berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

XI IPS SMA PGRI 1 Bandung Semester I TA 2020 – 2021 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Secara Teoritis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontibusi ilmiah pada pembaca 

terkait persepsi siswa mengenai pembelajaaran daring berbasis google classroom dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu riset ini di harapkan mampu 

menyediakan referensi tentang persepsi siswa mengenai pembelajaaran daring berbasis 

google classroom dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran ekonomi. 

2) Secara Praktis  

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih aplikasi 

pembelajaran   

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

ekonomi. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi dan mengumpulkan 

sumber terkait persepsi siswa mengenai pembelajaaran daring berbasis google 

classroom dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

F. Definisi Oprasional  

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel yang terdapat di dalam judul 

penelitian. Dalam definisi operasional terdapat pembatasan- pembatasan dari istilah-istilah 

yang diberlakukan dalam judul penelitian sehingga tercipta makna tunggal terhadap 

pemahaman permasalahan agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dalam penelitian ini, istilah-

istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut. 

1) Persepsi  

Menurut Khairini (2012, hlm. 62) persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

2) Pembelajaran 

Menurut Komalasari (2013, hlm. 3) Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses 

membelajarkan pembelajar yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efesien. 

3) Media daring  

Menurut Romli (2012, hlm.34) Pengertian media daring secara umum adalah segala jenis 

atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video 

dan suara, sebagai sarana komunikasi secara daring, sedangkan pengertian khusus media 

daring dimaknai sebagai sebuah media dalam konteks komunikasi massa. 

4) Google classroom 

Menurut Hakim (2016, hlm. 2), “Google classroom adalah layanan berbasis internet 

yang disediakan oleh google sebagai sebuah sistem e-learning”. 

5) Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), “Pengaruh adalah daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang”. 

6) Hasil belajar  
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Menurut Kayatun (2014, hlm. 82) hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta 

didik setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pembelajaran pada satu pokok 

bahasan. 

Jadi yang di maksud dengan judul penelitian ini adalah PERSEPSI SISWA 

MENGENAI PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN BERBASIS GOOGLE 

CLASSROOM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA. 

G. Sistematika Skripsi  

Menurut Buku Panduan Karya Tulis Ilmiah FKIP Unpas Bandung  (Unpas 2020) 

mengatakan, “Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi, yang menggambarkan 

kandungan setiap bab, urutan penulisan, serta hubungan antara satu bab dengan bab lainnya 

dalam membentuk sebuah kerangka utuh skripsi”. Maka sistematika penyampaian sebagai 

berikut: 

1) BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.  

a. Latar Belakang 

Bagian ini memaparkan kontek penelitian yang ideal berdasarkan teori dan regulasi. 

Setelah tampak kondisi ideal kemudian digambarkan kondisi realita berdasarkan data 

dan fakta di lapangan. Pada bagian ini peneliti harus mampu membuat hubungan antara 

idealita dengan realita sehingga akan memunculkan gejala - gejala masalah sehingga 

mengarahkan peneliti untuk mencari alternatif pemecahan dari masalah tersebut. 

b. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisi narasi atau poin-poin maslaah berdasarkan gejala masalah di 

latar belakang. 

c. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau  fenomena 

spesifik yang diteliti. 

d. Tujuan Penelitian 

Rumusan tujuan penelitian memperlihatkan pernyataan hasil yang ingin dicapai peneliti 

setelah melakukan penelitian. 

e. Manfaat Penelitian 
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Manfaat penelitian berfungsi untuk menegaskan kegunaan penelitian yang dapat diraih 

setelah penelitian berlangsung. 

 

f. Definisi Operasional 

Definisi operasional mengemukakan istilah-istilah yang diberlakukan dalam penelitian 

sehingga tercipta makna tunggal terhadap pemahaman permasalahan. 

g. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi, yang menggambarkan kandungan 

setiap bab, urutan penulisan, serta hubungan antara satu bab dengan bab lainnya dalam 

membentuk sebuah rangkaian skripsi. 

2) BAB II Teori dan Kerangka Pemikiran 

Bab ini berisikan definisi teoritis seperti hal nya pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku atau jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan peneliti. Secara prinsip pada bab ini 

memuat, kajian teori, hasil penelitian terdahulu, yang sesuai dengan variabel yang akan 

diteliti, kerangka pemikiran dan diagram/skema paradigma penelitian, serta asumsi dan 

hipotesis. 

3) BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan secara sistematis serta terperinci langkah - langkah dan cara 

yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan memperoleh simpulan. 

a. Metode Penelitian 

Merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini berisi 

pendekatan penelitian yang akan digunakan. 

b. Desain penelitian 

Berisi kategori penelitian yang akan dilakukan, apakah berupa survey, eksperimen atau 

penelitian tindakan kelas. 

c. Subjek dan Objek penelitian 

Memuat penetapan lokasi sumber data, penetapan populasi dam besar populasi 

penelitian. 
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d. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Mencakup teknik dalam pengumpulan data berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, 

dan uji instrumen penelitian seperti uji validitas, realibilitas, indeks kesukaran dan daya 

pembeda. 

e. Teknik Analisis Data 

Rancangan analisis yang merupakan rencana yang berkaitan denga teknik analisis data 

yang akan digunakan peneliti. Penggunaan suatu teknik analisis data ditentukan oleh 

rumusan masalah, variabel penelitian, desain penelitian, paradigma penelitian, dan 

hipotesis. 

f. Prosedur Penelitian 

Bagian ini menjelaskan prosedur aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan tahap akhir 

penelitian. 

 

4) BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyampaikan dua hal utama (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan 

dan analis data dengan berbagi kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan 

permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

5) BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan optimalisasi 

sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.  


