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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi  

semakin meningkat secara pesat, terutama bidang teknologi. Dinamika teknologi 

saat ini mencapai akselerasi yang luar biasa. Hasil survei dari Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 pengguna 

internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta orang. Dimana total penduduk Indonesia 

256,2 juta orang, artinya pengguna internet di Indonesia sebanyak 51,8%.
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Kemajuan ini menghasilkan perubahan pola pikir ditengah-tengah masyarakat 

yang cenderung mengikuti proses kemajaun tersebut sehingga membawa 

masyarakat memasuki era globalisasi. Di era ini, mulai dari masyarakat bawah, 

menengah dan masyarakat atas hampir semua telah tersentuh dengan teknologi. 

Artinya teknologi dizaman sekarang bukan lagi benda yang asing di tengah-

tengah masyarakat akan tetapi menjadi sesuatu yang hampir semua aktifitas 

masyarkat melibatkan teknologi.    

Kemajuan teknologi ini merambah juga dunia pendidikan sehingga 

melahirkan banyak model pembelajaran untuk diarahkan bisa memanfaatkan 

teknologi dengan lebih baik, dengan harapan dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran yang lebih efektif. Salah satu pemanfaatan teknologi ini adalah 

google classroom sebagai media pembelajaran dengan menggunakan Web untuk 
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mengaksesnya. Tidak bisa dinafikan bahwa saat ini pengguna smart phone baik 

dari kalangan siswa maupun mahasiswa meningkat secara pesat sehingga mudah 

siapapun untuk mengaksesnya, dimana dan kapanpun.  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari merupakan salah satu 

fakultas yang telah memanfaatkan google classroom sebagai media pembelajaran 

selama beberapa tahun terakhir oleh beberapa dosen diantaranya Bapak Tandri 

Patih yang mengajar Mata Kuliah Matematika di Prodi PGMI semester III 

angkatan 2017, Ibu Suhartini Syukri yang mengajar Mata Kuliah Bahasa Inggris 

di Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester II angkatan 2016, Ibu Nurfaida yang 

mengajar Mata Kuliah Writing di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester IV 

angkatan 2016, dan masih ada lagi dosen yang lainnya.   

Ketika diperkenalkan dengan pembelajaran berbasis google classroom, 

awalnya para mahasiswa mengalami kesulitan dalam menggunakan pembelajaran 

online berbasis google classroom. Akan tetapi, setelah para mahasiswa 

memahami penggunaan aplikasi google classroom dalam proses perkuliahan 

online, para mahasiswa merasa lebih mudah dalam mengirim tugas perkuliahan 

melalui google classroom dibandingkan dengan mengirim tugas melalui email, 

karena menurut mereka kalau mengirim tugas melalui email terkadang tugas 

kuliah yang dikirim melalui email tidak terbaca.  

Pendekatan pembelajaran melalui google classroom merupakan bagian 

dari strategi dalam memanfaatkan teknologi sehingga dapat memudahkan dosen 

dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Melalui google classroom ini, Dosen 

dapat memberikan materi seputar mata kuliah yang diajarkan. Baik itu 
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menyajikan materi, memberikan tugas maupun mengunggah nilai mahasiswa 

sehingga mahasiswa langsung dapat melihat nilai di mata kuliah tersebut. Selain 

itu, google classroom dapat menjadi alternatif untuk mengganti pertemuan yang 

tertunda ketika dosen berada diluar kota atau sedang sibuk pada saat jam kuliah. 

google classroom juga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan karena 

penggunaan alat tulis dan materi lainnya lebih terjangkau, dan dapat 

meminimalisir waktu-tenaga yang dikeluarkan. Artinya waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan oleh pengguna google classroom lebih sedikit dibandingkan dengan 

kuliah biasa.  

Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan google classroom sebagai 

media pembelajaran diharapkan dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam 

mencerna materi perkuliahan secara interaktif dan menyenangkan. Mahasiswa 

juga diharapkan dapat memiliki life skill dari aplikasi teknologi yang lebih 

modern dari pembelajaran sebelumnya. Selain itu, para mahasiswa diharapkan 

dapat bersaing di era modern yang serba menggunakan teknologi seperti sekarang.  

Maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan mengkaji sejauh mana 

Efektivitas Penggunaan google classroom Sebagai Media Pembelajaran dalam 

menunjang kelancaran proses pembelajaran atau perkuliahan secara langsung di 

prodi bahasa Inggris semester IV angkatan 2016. 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada 

beberapa hal terkait efektivitas kelas online berbasis google classroom di prodi 

Bahasa Inggris semester IV angkatan 2016 IAIN Kendari.  
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C. Batasan Masalah 

Pembahasan dapat terfokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Efektifitas belajar online melalui google classroom. 

2. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester IV angkatan 

2016 IAIN Kendari. 

3. Media pembelajaran dengan menggunakan google classroom. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme penggunaan pembelajaran berbasis google 

classroom? 

2. Bagaiamana efektivitas pembelajaran online berbasis google classroom 

terhadap belajar mahasiswa? 

3. Apa kendala-kendala dalam penggunaan google classroom sebagai media 

pembelajaran? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan pembelajaran berbasis  google 

classroom. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran online berbasis google 

classroom. 
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penggunaan google classroom 

sebagai media pembelajaran. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan Google classroom. Selain itu, juga menjadi nilai tambah khasanah 

pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan khususnya di IAIN Kendari.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi IAIN Kendari, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam melengkapi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis 

Google Classroom, dalam kaitannya pengembangan teknologi 

pendidikan. 

b. Bagi Peneliti, dapat menambah khasanah pengetahuan ilmiah dan 

pengalaman secara langsung, baik dari segi penulisan maupun 

penyusunan.  

c. Bagi Peneliti lain, dapat meningkatkan pengetahuan baru tentang 

bagaimana efektivitas belajar online berbasis Google Classroom 

sehingga tercipta pembelajaran online yang efektif.  
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G. Definisi Istilah 

Agar tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran judul penelitian, maka 

berikut ini penulis menegaskan definisi operasional yang terdapat pada judul 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Efektivitas pembelajaran adalah standar keberhasilan mutu pendidikan dari 

suatu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti 

yang diharapkan sebelumnya dengan melihat keaktifan selama 

pembelajaran, respon dan penguasaan konsep, selain itu dapat 

menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Google classroom adalah (atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas 

daring) adalah sebuah pembelajaran berbasis kelas online yang dapat 

diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang 

dimaksudkan untuk membantu menemukan jalan keluar atas kesulitan 

yang dialami dalam membuat penugasan tanpa menggunakan kertas 

(paperless) dan dapat diakses melalui Web
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