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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap negara di dunia, karena dengan adanya 

pendidikan yang berkualitas suatu negarakan mengalami kemajuan. Oleh karena itu 

tanpa pendidikan yang berkualitas, maka generasi muda sebagai penerus bangsa akan 

tertinggal oleh perkembangan zaman dan negara tersebut akan mengalami kemunduran. 

Pada akhirnya pendidikan menjadi jalan keluar bagi suatu negara untuk meningkatkan 

kualitas SDM agar dapat bergerak maju. Hal ini yang menuntut setiap individu untuk 

mempunyai berbagai keahlian agar dapat mengikuti perubahan-perubahan dan tidak 

tertinggal oleh zaman. 

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar, terstruktur dan terencana yang 

dijadikan sebagai media dalam menumbuhkembangkan kemampuan dan kepribadian 

setiap individu menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, pendidikan sering 

dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan yang harus tetap dibangun, diperbaiki, dan 

dikembangkan agar manusia dapat menghadapi segala perubahan dan permasalahan di 

lingkungannya. Keberhasilan pendidikan di suatu Negara, bersandar pada proses 

pembelajaran yang dijalankan. Proses ini melibatkan berbagai komponen, diantaranya 

yaitu pendidik (guru), siswa (siswa), kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, dan 

lingkungan. Guru menjadi salah satu faktor terpenting dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran, namun bila komponen lainnya belum terpenuhi maka proses 

pembelajaran dianggap kurang berhasil. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan masyarakat Indonesia seutuhnya yaitu menjadi manusia yang 

bertakwa terhdapa Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa (UU 

Sisdiknas: 2003). Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, peran 
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pendidik sangat penting di sekolah untuk membentuk karakter siswa. Hal tersebut yang 

menjadi tantangan bagi pendidik untuk melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Pada akhirnya, tercapainya tujuan pendidikan bagi seorang pendidik 

adalah sebuah pencapaian.  

Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut guru harus bisa menghadapi berbagai 

masalah di lapangan. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO (Wordl Health Organation) 

telah menyatakan penyebaran Novel Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 

berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China sebagai pandemic global (Cucinotta dan 

Vanelli, 2020). Hal ini yang mengharuskan kita untuk karantina mandiri untuk 

menghentikan penyebaran virus tersebut. Peristiwa ini menjadikan seluruh kegiatan 

dari berbagai bidang menjadi terhambat, salah satunya dalam bidang pendidikan.  

Menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), 

mengemukakan bahwa pandemi corona ini mengancam 577 juta pelajar di dunia. 

Sementara UNESCO menyebutkan, total ada 39 negara yang menerapkan penutupan 

sekolah dengan total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai 421.388.462 anak. 

Total jumlah pelajar yang berpotensi berisiko dari pendidikan pra-sekolah dasar hingga 

menengah atas adalah 577.305.660. Sedangkan jumlah pelajar yang berpotensi berisiko 

dari pendidikan tinggi sebanyak 86.034.287 orang. Saat ini di Indonesia, beberapa 

kampus dan sekolah mulai menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar dari jarak 

jauh atau kuliah online. 

Pandemi covid-19 telah berpengaruh terhadap semua tingkatan dalam sistem 

pendidikan di Indonesia, dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. SMPN 26 

Bandung sebagai salah satu sekolah menengah pertama telah melakukan tindakan 

preventif untuk melindungi siswa, guru dan staff sekolah dari penularan atau infeksi 

virus corona dengan cara melakukan pembelajaran melalui platform pembelajaran 

secara online. Hal ini berdasarkan Surat Edaran pertama Dinas Pendidikan pada 

tanggal 15 maret 2020 Nomor: 443/3302 tentang pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d 29 Maret 
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2020. Namun, kegiatan belajar mengajar diperpanjang sampai penilaian akhir tahun 

(PAT).  

Kemajuan teknologi telah merubah segala-galanya, termasuk dibidang pendidikan. 

Kaitanya dengan proses pembelajaran saat ini, kemajuan teknologi sangat berpengaruh 

pada praktik pembelajaran di kelas. Bahkan dengan kemajuan teknologi, masalah jarak 

dan waktu dalam pembelajaran bisa di atasi, misalnya dengan pembelajaran daring 

menggunakan e-learning. Dianjurkannya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

secara daring dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang dapat menunjang proses 

pembelajaran mulai dari aplikasi tatap muka seperti zoom, google meet, dan platform 

media online lainnya seperti google classroom, whatsapp group, dsb. Aplikasi google 

classroom dipilih untuk membantu pelajar dan guru sebagai pengajar melakukan 

perkuliahan secara online. Google classroom merupakan aplikasi berupa learning 

system management yang disediakan google dan bisa dihubungkan dengan email, 

sehingga mudah untuk diakses.  

Berkenaan dengan keadaan diatas, untuk mengatasi situasi tersebut diperlukannya 

media atau alternative pembelajaran untuk siswa agar tetap berlajalannya kegiatan 

belajar mengajar agar siswa tetap paham dengan materi pembelajaran selama Pandemic 

Covid-19. Salah satu platform media online yang dapat menunjang kegiatan belajar 

mengajar bagi siswa kelas VIII E SMPN 26 Bandung pada mata pelajaran IPS, yakni 

google classroom. 

Banyak penelitian yang memanfaatkan pembelajaran dengan sistem pembelajaran 

online salah satunya “Pemanfaatan Learning Management System Berbasis Google 

Classroom Dalam Pembelajaran” menyatakan bahwa pemanfaatan LMS berbasis 

google classroom yang diterapkan dalam pembelajaran sangat efektif, karena google 

classroom banyak mendapatkan respon positif dari siswa, mahasiswa, dan pengguna 

lainnya. Hasil penelitian lainnya dengan judul “Persepsi Siswa Terhadap Metode 

Blended Learning dengan Google Classroom” menunjukan bahwa, siswa merasa 

proses pembelajaran dengan Metode Blended Learning melalui Google Classroom ini 
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membuat proses pembelajaran menjadi menarik, efektif, menumbuhkan motivasi, 

menumbuhkan sikap belajar mandiri, aktif, dan kreatif. Selain itu, metode ini juga dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 

Google classroom merupakan aplikasi multiplatform yang mudah untuk 

digunakan. Google classroom menyediakan fitur-fitur modern yang menjadikan 

google classroom sebagai platform pembelajaran yang ideal untuk meningkatkan 

komunikasi yang digunakan bersama siswa. Pemanfaatan google classroom dapat 

melalui komputer dan telepon genggam. Pendidik dan siswa dapat mengunjungi situs 

https://classroom.google.com atau mengunduh aplikasi melalui playstore di android 

atau app store di iOS dengan kata kunci google classroom. 

Penggunaan fitur google classroom secara optimal dapat menjadi media 

pembelajaran yang efektif dan efisien, serta interaktif untuk menunjang pembelajaran 

jarak jauh. Selain tidak terbatasnya ruang dan waktu, serta kemudahan dalam 

mengakses materi pembelajaran, serta melatih keterampilan literasi data dan literasi 

teknologi.  

Mengingat pengaruh positif yang diberikan dari aplikasi tersebut, maka peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran Online Melalui Pemanfaatan Google Classroom Pada 

Pembelajaran IPS Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah umum yang didapatkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran online dengan memanfaatan Google 

Classroom pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan pemahaman materi? 

2. Bagaimana kendala dalam melakukan pembelajaran online dengan 

memanfaatkan google classroom untuk meningkatkan pemahaman materi 

pada pembelajaran IPS? 
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3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukann pembelajaran 

online dengan memanfaatkan google classroom untuk meningkatkan 

pemahaman materi pada pembelajaran IPS? 

4. Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPS melalui 

pemanfaatan google classroom?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan umum penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran online dengan 

memanfaatan Google Classroom pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan 

pemahaman materi. 

2. Untuk mengetaui kendala dalam melakukan pembelajaran online dengan 

memanfaatkan google classroom untuk meningkatkan pemahaman materi 

pada pembelajaran IPS 

3. Untuk memahami upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukann 

pembelajaran online dengan memanfaatkan google classroom untuk 

meningkatkan pemahaman materi pada pembelajaran IPS 

4. Untuk mendeskripsikan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran IPS 

melalui pemanfaatan google clpassroom  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

melengkapi penelitian sebelumnya yang belum membahas terkait 

pemahaman materi dalam penelitian pemanfaatan Google classroom pada 

pembelajaran IPS berbasis online. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber kajian bagi penelitian yang 

berhubungan dengan pemahaman materi siswa melalui pemanfaatan 

Google classroom dalam pembelajaran IPS berbasis online. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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Manfaat secara praktis dapat diperoleh baik oleh peneliti, pembaca dan 

jugabagi pihak di bidang pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Bagi penulis. 

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan Google 

classroom sebagai salah satu alternative media dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS berbasis online pada pemahaman materi siswa pada saat 

kondisi pandemic Covid-19. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar yang sama dan 

mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan Google classroom tanpa 

terhalang oleh situasi akibat Pandemi Covid-19.  

3. Bagi Guru 

Memberikan pemahaman dan alternatif lain mengenai pelaksanaan 

pembelajaran online dengan pemanfaatan Google Classroom pada 

pemahaman materi siswa dalam pembelajaran IPS berbasis online di tengah 

pandemic Covid-19. 

4. Bagi Sekolah 

Hasil ini dapat menjadi sumbangan yang berarti untuk menjadi salah satu 

solusi atau alternatif yang mengharuskan sekolah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara online khususnya sekolah yang menjadi tempat 

penelitian, umumnya bagi sekolah lain pada saat pandemic Covid-19.  

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi atau sistematika skripsi ini berisi rincian tentang urutan 

penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari 

lima bab, diantaranya yaitu: 

1. BAB I: Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi yang 

berisi lima bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  
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2. BAB II: Kajian Pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai data-data yang berkaitan 

dengan masalah yang ada dalam penelitian dan didukung dengan teori-teori 

untuk masalah penelitian yang ada.  Adapun pada penelitian ini akan 

dilakukan pembahasan terkait pembelajaran IPS, pemahaman materi, E-

Learning dan google classroom. 

3. BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan sejumlah informasi 

terkait metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada pelaksanaan 

penelitian. Bab ini terdiri dari metode penelitian, tempat penelitian, instrument 

penelitian, sampel dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, serta rencanna pengujian keabsahan data 

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan 

sejumlah informasi terkait permasalahan yang peneliti kaji dengan hasil 

temuan di lapangan. Informasi yang didapatkan dipaparkan apa adanya dan 

kemudian dilakukan analisis dan pembahasan berdasarkan teori-teori yang 

ada dan telah dipaparkan pada bab kajian pustaka. 

5. BAB V: Simpulan dan Saran. Pada bab ini dilakukan penarikan kesimpulan 

oleh peneliti sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan dalam penelitian. 

Selain itu dijabarkan pula sejumlah implikasi serta rekomendasi bagi pihak-

pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 


