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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

INTRUMEN PERTANYAAN 

A. Pedoman wawancara untuk Dosen  

1. Bagaimana deskripsi tentang google classroom? 

2. Bagaimana mekanisme membuat akun kelas google classroom? 

3. Bagaimana mekanisme masuk akun kelas google classroom? 

4. Bagaimana mekanisme pembelajaran google classroom? 

5. Bagaimana mekanisme penyetoran tugas? 

6. Bagaimana mekanisme diskusi? 

7. Bagaimana mekanisme evaluasi? 

8. Apakah materi yang dikirim di google classroom dipahami? 

9. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar google 

classroom?  

 

B. Pedoman wawancara untuk mahasiswa  

1. Bagaimana mekanisme masuk akun kelas google classroom? 

2. Bagaimana mekanisme pembelajaran google classroom? 

3. Bagaimana mekanisme penyetoran tugas? 

4. Bagaimana mekanisme diskusi? 

5. Bagaimana mekanisme evaluasi? 

6. Apakah materi yang dikirim di google classroom dipahami? 

7. Bagaimana respon mahasiswa terhadap google classroom? 

8. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar google 

classroom?  

 

 

 



Lampiran 2. Lembar Hasil Wawancara 

 

Lembar Hasil Wawancara 

Informan 1 

Nama   : Tandri Patih, S.Si.,M.Si 

Jabatan   : Dosen 

Waktu  : 18 Mei 2019 

 

1. Bagaimana deskripsi tentang google classroom? 

Dalam penggunaan google clasroom awalnya mahasiswa harus diperkenalkan 

terlebih dahulu bagaimana mekanisme penggunaan google classroom. Dan itu 

merupakan masalah tekhnik saja. Rata-rata para mahasiswa  belum paham 

penggunaannya sehingga harus dijelaskan terlebih dahulu. Pada saat itu, 

mahasiswa memegang hp  masing-masing, kemudian saya menyambungkan 

NootBook dengan LCD sambil menjelaskan tahap-tahap penggunaan google 

classroom. Setelah itu saya kirimkan juga tutornya di WhatsApp group. Ada 

mahasiswa yang langsung paham dipenjelasan pertama dan penjelasan di 

WhatsApp group tapi ada juga satu atau dua orang yang belum mengerti 

sehingga mahasiswa yang sudah mengerti penggunaan google classroom 

menuntun temannya yang masih keliru menggunakan google classroom. Tetapi 

ada juga beberapa mahasiswa yang sudah mengerti penggunaannya karena 

pernah menggunakan pembelajaran google classroom dikelas sebelumnya, 

hanya saja para mahasiswa tetap harus diberikan kode PIN untuk kelas yang 

baru sehingga lebih memudahkan mengontrol para mahasiswanya. Selain itu, 

media pembelajaran google classroom pada dasarnya sangat bagus apabila 

digunakan secara maksimal karena kita dapat mengirim berbagai tugas dan 

materi perkuliahan melalui google classroom. Hanya saja pembelajaran di 

google classroom tidak bisa dihitung satu kali pertemuan karena media ini 

hanya sebagai alternatif untuk memudahkan proses perkuliahan secara 

langsung. 

 

 

 



2. Bagaimana mekanisme pembelajaran google classroom? 

pembelajaran google classroom ini bukanlah alternatif untuk pengganti 

pertemuan ketika dosen berhalangan datang dalam pertemuan secara langsung. 

Akan tetapi sebagai sarana untuk memudahkan proses perkuliahan secara 

langsung karena biasanya jauh sebelum proses perkuliahan berlangsung, 

biasanya saya menyajikan materi yang akan dibahas diproses perkuliahan yang 

akan sedang berlangsung sehingga hal ini dapat memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan 

dibahas. Dan biasanya ada diskusi singkat pada saat mengirim materi atau 

tugas di google classroom karena yang merespon hanya beberapa orang saja. 

3. Bagaimana mekanisme penyetoran tugas? 

Dalam penyetoran tugas mahasiswa, biasanya batas pengumpulannya satu 

minggu setelah tugasnya dikirim baik itu diberikan melalui google classroom 

atau tugas tersebut diberikan melalui pertemuan langsung di Ruangan. 

Penyetoran tugasnya itu selalunya melalui google classroom. Dalam 

penyetoran tugas melalui google classroom ini, biasanya satu atau dua orang 

mahasiswa masih keliru dalam mengirim tugas tersebut, yang seharusnya 

dikirim di kolom yang hanya dia dan dosen bersangkutan yang bisa melihatnya 

karena itu adalah tugas individu tapi ternyata mereka mengirimnya di  kolom 

yang semua teman-temannya bisa melihat. Selain itu, ketika tugas atau materi 

dikirim melalui google classroom yang merespon biasanya hanya beberapa 

orang saja. Di sisi lain juga masih ada beberapa mahasiswa yang menitip 

tugasnya melalui akun temannya sehingga disampaikan agar memperjelas 

namanya. Diawal-awal pembelajaran memang masih banyak yang terlambat 

mengirim tugas tapi keterlambatan itu terbaca dan terlihat jelas di google 

classroom dan memperngaruhi nilai yang akan diperoleh maka mendorong 

mereka mengirim tugasnya tepat waktu 

4. Bagaimana mekanisme diskusi? 

Pembelajaran di google classroom kebanyakan lebih kepada pengiriman 

berbagai tugas saja. Tetapi terkadang ada juga diskusi singkat pada saat 

mengirim materi atau tugas di google classroom dan biasanya hanya beberapa 



orang saja yang merespon atau komentar terhadap materi yang tidak dipahami, 

yang merespon atau komentar tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang 

sama. Jadi kebanyakan itu tidak aktif. Respon atau komentar tersebut biasanya 

meminta feedback, ada juga yang masih bingung terhadap tugas yang telah 

dikirim sehingga disampaikan untuk diperbaiki sampai waktu yang disepakati 

tapi sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang belum 

dipahami 

5. Bagaimana mekanisme evaluasi? 

Evaluasi pembelajaran dilakukan dua kali selama satu semester yaitu ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester itu dilakukan 

langsung di ruangan. Jadi berbagai soal ujiannya tidak lagi dikirim melalui 

google classroom melainkan dibagikan langsung di kelas. Sedangkan ujian 

akhir semester itu soal ujiannya dikirim melalui google classroom dan mereka 

diberikan waktu untuk menyelesaikan semua soalnya dalam waktu satu 

minggu. Selain itu, ketika melihat dan menganalisis hasil ujiannya ternyata 

rata-rata mereka memperoleh nilai yang tidak mengecewakan. Tetapi saya 

sebagai dosen sulit untuk memastikan kepahaman mereka terhadap materi, 

apakah kepahaman tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran google classroom 

atau tidak karena yang merespon atau komentar hanya beberapa orang saja 

pada saat dikirim materi atau tugasnya. Jadi kebanyakan itu tidak aktif 

6. Apakah materi yang dikirim di google classroom dipahami? 

Pada awal pembelajaran, para mahasiswa memang masih banyak yang 

terlambat mengirim tugas tetapi karena keterlambatan itu dapat terbaca di 

google classroom dan mempengaruhi nilai yang akan diperoleh sehingga hal 

ini mendorong para mahasiswa mengirim tugasnya tepat waktu dan ini telah 

terbukti. Walaupun masih ada beberapa mahasiswa yang mengirim tugasnya 

melalui akun teman sehingga disampaikan agar memperjelas nama pemilik 

tugas. Namun kondisi seperti ini menyebabkan sedikit kerepotan dalam 

memilah tugas yang dikirimkan, yang mana tugas yang mana hasil diskusi 

karena itu butuh waktu yang harusnya simpel jadi rumit karena kelas yang 

ditangani ada beberapa kelas yang belajar menggunakan google classroom. 



7. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar google classroom?  

Dalam pembelajaran online, ada memang beberapa kendala yang dialami 

seperti beberapa mahasiswa tidak memiliki email sehingga dalam mengirim 

tugas dia harus menggunakan email temannya yang bukan satu ruangannya 

supaya saya tidak bingung walaupun ada juga mahasiswa yang mengirim 

tugasnya melalui email teman satu ruangan sehingga saya sampaikan bahwa 

namanya harus jelas. Selain itu, ada juga mahasiswa yang tidak punya hp 

android sehingga disampaikan bahwa bisa menggunakan labtop atau komputer 

tapi ada juga yang punya hp android tapi kapasitasnya rendah sehingga tidak 

bisa menginstal aplikasi yang berat-berat. Ada juga mahasiswa yang tidak 

memiliki paket data, terkadang mereka juga wifi-an tetapi kadang tidak stabil 

sehingga sedikit sulit untuk mengaksesnya. Ada juga yang masih keliru dalam 

mengirim tugasnya, tugas yang seharusnya dikirim di atach file komentar 

essaiments artinya hanya dia dan dosen yang bisa melihat tugasnya tapi 

ternyata ada juga yang mengirim itu di fit depan sehingga tugasnya dilihat juga 

oleh teman-temannya 

 

Informan 2 

Nama   : Sumarliani 

Jabatan   : Mahasiswi  

Program Studi  : Bahasa Inggris 

Waktu  : 15 Juni 2019 

 

1. Bagaimana Mekanisme Masuk akun kelas google classroom? 

Pada awal perkenalan google classroom, kami memegang hp  masing-masing 

sementara dosen yang bersangkutan menggunakan NootBook kemudian 

disambungkan di LCD sambil menjelaskan tahap-tahapnya penggunaan 

google classroom, pertama masuk di google kemudian searcing akun google 

classroom maka akan muncul kelas online-nya. Setelah masuk di akun kelas 

online-nya, kami diberikan kode PIN untuk kelas online-nya kemudian diisi 

dengan menggunakan kode tersebut. Barulah kemudian kami bisa melihat 

berbagai kiriman tugas, komentar atau file yang mau dipelajari. Awalnya 

kami sedikit kebingungan ditahap perkenalan ini tetapi kami kemudian 



belajar otodidak dengan mengacu tutor yang dikirim bapak di WhatsApp 

sehingga pada akhirnya kami memahami penggunaan pembelajaran dan cara 

masuk di google classroom. 

2. Bagaimana mekanisme penyetoran tugas? 

pembelajaran melalui google classroom ini sangat memudahkan kami dalam 

mengumpulkan tuga-tugas perkuliahan karena tugas-tugas perkuliahan 

tersebut kami langsung mengirimnya melalui google classroom. Pengiriman 

tugas melalui google classroom ini dapat meminimalisir biaya print dan 

fotocopy. Biasanya juga ada beberapa teman yang titip tugasnya untuk 

dikirimkan di google classroom karena teman tersebut tidak memiliki paket 

data sehingga ia tidak bisa mengirim tugasnya melalui akunnya sendiri. 

3. Apakah materi atau tugas yang di kirim di google classroom dipahami? 

pembelajaran google classroom ini sebenarnya sangat bagus karena media ini 

memudahkan kami dalam mengirim tugas-tugas perkuliahan. Selain itu, dapat 

meminimalisir biaya print dan fotocopy. Hanya saja terkadang kami 

terkendala dipaket data dan biasanya kami membagi jaringan untuk teman 

yang lainnya, beberapa teman kami juga mengirim tugas melalui akun teman. 

Materi atau tugas yang dikirim kadang kami paham, kadang juga tidak 

sehingga butuh penjelasan lagi dan biasanya dijelaskan kembali diruangan. 

Untuk diskusi online kami tidak terlalu aktif karena kendalanya tadi dipaket 

data. 

 

Informan 3 

Nama   : Ilen Malnap 

Jabatan   : Mahasiswi  

Program Studi  : Bahasa Inggris 

Waktu  : 15 Juni 2019 

 

Sebelum perkuliahan tatap muka berlangsung, Bapak biasanya mengirim 

materi yang akan dibahas diperkuliahan. Biasanya kami membaca materi 

tersebut dihari perkuliahan pembelajaran statistik saat sedang menunggu 

dosen dan sebelum hari perkuliahan tersebut. Ketika kami diberikan tugas 

yang akan dikumpul saat perkuliahan yang akan sedang berlangsung, kami 



biasanya membaca materi atau tugas yang telah dikirim jauh sebelum 

perkuliahan. Selain itu, penjelasan materi yang dikirim di google classroom 

terkadang kami belum mengerti sehingga materi tersebut kami bisa 

memahaminya pada saat penjelasan di Ruangan. 

 

Google classroom sangat memudahkan sekali kami dalam mengirim berbagai 

tugas perkuliahan. Selama proses pembelajaran statistik berbagai tugas 

dikirim melalui google classroom dan ini dapat meminimalisir biaya print dan 

fotocopy. Kadang juga tidak punya paket data tapi kadang tetring sama teman 

untuk kirim tugas atau cari jaringan di kampus 

 

Informan 4 

Nama   : Erniwati 

Jabatan   : Mahasiswi  

Program Studi  : Bahasa Inggris 

Waktu  : 15 Juni 2019 

 

Terkadang kami mudah memahami materi atau tugas yang dikirim di google 

classroom sehingga kami bisa mengerjakannya langsung dan biasa kami 

mengerjakan tugas tersebut dengan menggunakan SPSS. Tetapi terkadang 

juga kami sulit memahaminya sehingga butuh penjelasan lagi, maka kami 

komentar atau menanyakannya langsung di google classroom tetapi 

terkadang hanya beberapa orang saja yang ikut merespon. 

 

google classroom sangat memudahkan kami dalam mengirim berbagai tugas 

kuliah walaupun media ini membutuhkan akses internet tapi biasanya kami 

membagi jaringan kepada teman yang tidak punya paket data. Selain itu, kami 

juga bisa melihat kiriman tugas teman yang sifatnya kelompok yang dikirim 

melalui google classroom. awal pembelajaran kami masih terlambat 

mengirim tugas pada waktu yang telah ditentukan tapi semuanya terbaca di 

google classroom maka kami berusaha untuk mengirim tugasnya tepat waktu. 

google classroom juga dapat meminimalisir biaya print atau fotocopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan 5 

Nama   : Zulfitrah 

Jabatan   : Mahasiswi  

Program Studi  : Bahasa Inggris 

Waktu  : 15 Juni 2019 

 

Bapak biasanya mengirim tugas melalui google classroom. kami 

mengerjakan tugasnya menggunakan SPSS dan mengrimnya langsung di 

google classroom. Kami juga biasa terhambat dipaket data tapi kadang kami 

mencari jaringan dikampus atau biasa minta teman untuk dikirimkan 

tugasnya. google classroom juga dapat meminimalisir biaya print atau 

fotocopy. 

 

penjelasan di google classroom tidak terlalu dimengerti, berbeda dengan 

penjelasan secara langsung di ruangan perkuliahan apalagi mata kuliah 

statistik. Materi yang dikirim di google classroom juga kadang kami baca 

kadang tidak. Biasa kami baca di kelas sambil menunggu dosen. Kalau ada 

tugas yang mau dikumpul pada waktu itu biasa kami baca materi atau tugas 

tersebut jauh hari sebelum prose perkuliahan. Kami juga kadang tidak bisa 

masuk di google classroom karena tidak punya paket data. Jadi kami tidak 

bisa download materinya 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Dokumentasi 

1. Dokumentasi tentang suasana pembelajaran google classroom 

  

 

 



 
 

 
 



2. Dokumentasi tentang materi yang pernah dikirim di google classroom 
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