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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan pendidikan meliputi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi 

berkembang pesat karena adanya pandemi Covid-19 menuntut pemanfaatan TIK 

untuk media pembelajaran (Cholik, 2022). Perkembangan TIK dapat terlihat dari 

pola pendidikan yang tampak jelas menjadi bagian yang terigntegrasi dalam 

kegiatan belajar yang dilakukan secara jarak jauh atau sering disebut pembelajaran 

daring yang diakses melalui jaringan internet. Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa perubahan yang terjadi adalah reformasi sistem pendidikan yang melibatkan 

seluruh aspek atau komponen yang ada. Proses pembelajaran saat ini telah 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga paradigma 

pendidikan berubah dan bergeser (Andiriyanto, 2018). Dengan kata lain, pengguna 

dapat dengan cepat mengakses pengetahuan berdasarkan kondisi tertentu sehingga 

dapat mempengaruhi kebiasaan dan budaya pendidikan yang telah dikelola dan 

dilaksanakan selama ini. Oleh karena itu, perkembangan TIK di bidang pendidikan 

bisa berdampak positif ataupun negatif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

Pelaksanaan pembelajaran biasanya dilaksanakan secara tatap muka antara guru 

dan siswa, akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 pihak sekolah mengikuti 

kebijakan pemerintah dimana pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring. 

Pembelajaran daring dapat dilaksanakan saat guru dan siswa sedang berada di 

lokasi yang berbeda atau terpisah sehingga pembelajaran daring memerlukan sistem 
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telekomunikasi interaktif. Sistem pembelajaran daring dapat digunakan untuk 

menentukan kebutuhan siswa yang dapat dijadikan sebagai tujuan pembelajaran 

(Handayani, 2021). Pembelajaran daring saat Covid-19 dapat mempengaruhi 

kualitas pembelajaran dengan siswa dan guru, sehingga guru dituntut untuk 

memberikan pengajaran yang baik, menciptakan suasana belajar kreatif dan 

inovatif serta menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat 

memungkinkan siswa untuk memahami materi pembelajaran serta mencapai tujuan 

pembelajaran (Putri, 2020). Pembelajaran daring dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa, namun kondisi pembelajaran daring menyulitkan guru untuk 

mengontrol dan menjaga suasana pembelajaran karena terkurung dalam ruang 

virtual (Utami, 2020). 

Hikmah dan Maskar (2020) menyatakan bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu cenderung tidak memperhatikan materi dan tidak 

membaca soal dengan baik, selain itu siswa juga kurang mengetahui nama dan 

bentuk dari simbol-simbol matematika. Hal ini yang menjadikan siswa kesulitan 

saat belajar matematika dan siswa menjadi kurang optimal dalam mencapai hasil 

belajar yang baik. Adapun hambatan yang sering ditemui dalam pembelajaran 

daring adalah tidak terjangkau jaringan internet, kuota internet tidak mencukupi, 

dan media yang dipersiapkan oleh guru terlalu monoton, sehingga saat guru 

menerapkan pembelajaran daring membuat siswa merasa bosan (Fatimah dan 

Puspaningtyas, 2020). Hal ini menjadikan guru untuk lebih proaktif dalam 

berkomunikasi dengan siswa dan guru dapat memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. 
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Sarjana (2022) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan pembelajaran matematika yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal seperti lingkungan, siswa, guru, metode pembelajaran, serta minat, 

bakat, kemampuan verbal bahkan kemampuan komputasi. Adapun Faktor yang 

dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika salah satunya adalah 

penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat, serta siswa membutuhkan 

pemanfaatan media pembelajaran, sistem penilaian serta penggunaan sarana dan 

prasarana yang tepat dalam kegiatan pembelajaran daring. Guru juga dapat 

memanfaatkan media pembelajaran dengan memberikan gambar, video, suara, 

animasi, dalam tampilan media pembelajaran yang digunakan. Hal ini diterapkan 

agar siswa tidak merasa jenuh atau bosan saat belajar di rumah. Oleh karena itu 

siswa membutuhkan model pembelajaran yang menarik dalam menyajikan latihan 

soal dan materi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Sakiah, 2021). 

Menurut Cahyaningsih (2018), model pembelajaran merupakan desain atau 

kerangka konseptual untuk merancang bahan pembelajaran yang mengarahkan 

siswa dalam menggambarkan prosedur yang sistematis dalam berbagai kegiatan 

pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Suryananda 

(2022) menyatakan bahwa model pembelajaran daring dibagi menjadi dua yaitu 

model pembelajaran synchronous (sinkronus) dan model pembelajaran 

asynchronous (asinkronus).  Model pembelajaran synchronous mengacu pada 

aktivitas yang benar-benar nyata dimana interaksi guru dan siswa di lakukan secara 

langsung melalui zoom-us, sedangkan model pembelajaran asynchronous mengacu 

pada aktivitas komunikasi yang tidak mengharuskan siswa dan guru aktif secara 

bersamaan, seperti penggunaan Google Classroom (Sulistio, 2021). 
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Menurut Adhiguna (2022), model pembelajaran asynchronous sudah berlangsung 

selama 3 tahun akan tetapi siswa masih mengalami kesulitan yang menjadikan 

siswa kurang efektif dan kurang efisien saat diterapkan pembelajaran matematika 

selama pandemi COVID-19. Adapun kelemahan model pembelajaran 

asynchronous yaitu siswa menjadi terisolasi karena tidak ada lingkungan 

pendidikan atau pembelajaran yang benar-benar interaktif serta respon atau umpan 

balik antara guru dan siswa berlangsung lambat bergantung pada ketersediaan guru 

dan siswa. Terkadang siswa harus menunggu respon guru di kemudian hari 

dikarenakan guru sedang tidak online dan juga sebaliknya (Basri, dkk, 2021). 

Model pembelajaran asynchronous memiliki kelebihan yaitu siswa tidak perlu 

membuka materi dan mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan karena 

guru sudah memberikan tenggat waktu untuk mengerjakan tugas, sehingga siswa 

memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. 

Berdasarkan hal diatas maka perlu dilakukan penelitian di SMKN 9 

Bandarlampung yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan kebutuhan siswa 

pada model pembelajaran asynchronous melalui Google Classroom, karena model 

pembelajaran daring ini dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam sistem 

pendidikan seperti mengetahui hambatan yang dihadapi oleh siswa, sehingga guru 

dapat memberikan pengajaran yang baik dan menarik untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian yang hendak di kaji adalah sebagai berikut:  
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1. Apa saja kesulitan siswa saat belajar matematika model asynchronous melalui 

Google Classroom di SMKN 9 Bandar Lampung? 

2. Apa saja kebutuhan siswa saat belajar matematika model asynchronous melalui 

Google Classroom di SMKN 9 Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian yaitu:  

1. Untuk mengetahui kesulitan siswa saat belajar matematika model 

asynchronous melalui Google Classroom di SMKN 9 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui kebutuhan siswa saat belajar matematika model 

asynchronous melalui Google Classroom di SMKN 9 Bandar Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk guru agar mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa saat 

pembelajaran matematika diterapkan sesuai dengan model asynchronous 

melalui Google Classroom, serta guru dapat memberikan solusi agar 

mengurangi kesulitan belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mampu memahami dan mengerti pembelajaran matematika 

dengan model asynchronous melalui Google Classroom, dan diharapkan siswa 

dapat menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. 
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3. Bagi Pembaca  

Penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman pembaca mengenai 

pentingnya mengetahui kesulitan dan kebutuhan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran matematika, sehingga siswa benar-benar dapat memahami bahan 

ajar atau materi yang telah diberikan.  

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan terkait pembahasan sehingga penulis perlu 

membatasi permasalahan. Pembatasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel meliputi 33 siswa jurusan akuntansi keuangan dan lembaga di SMK 

Negeri 9 Bandar Lampung. 

2. Materi yang diterapkan yaitu vektor dimensi dua pada siswa kelas XI di SMK 

Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


