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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Pada penelitian ini akan menggunakan 5 tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu 

yang nantinya akan digunakan untuk mendukung penelitian. Adapun daftar tinjauan 

pustaka dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka Relavan 

Penulis & 

Tahun 
Judul Temuan Kesamaan 

Aninda 

Adhiguna, Yetti 

Supriyati 

Saefudin, Hadi 

Nasbey (2022) 

Pengembangan 

Media Pembelajaran 

Asinkron Mandiri 

Berbasis 

Transformative 

Learning Berbantuan 

Google Classroom 

Pada Materi 

Fluidadinamis 

Penerapan 

pembelajaran 

asynchronous 

menjadikan siswa 

mengerjakan tugas 

secara mandiri, 

hanya saja masih 

terdapat siswa yang 

tidak terlalu 

menguasai materi 

yang diberikan. 

Media 

pembelajaran 

asynchronous 

membuat siswa 

menjadi lebih 

mandiri dalam 

kegiatan belajar 

mengajar. 

Ryan Sulistyo, 

Fitri Alyani 

(2021) 

Analisis Kesulitan 

Peserta Didik dalam 

Pembelajaran Daring 

Matematika di Masa 

Pandemi COVID-19 

Peserta didik masih 

mengalami kesulitan 

saat belajar 

matematika secara 

daring terutama pada 

kendala teknis 

seperti jaringan 

internet dan kuota 

internet yang 

terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan siswa 

terjadi karena 

sinyal internet yang 

kurang stabil serta 

ketidakmampuan 

siswa membeli 

kuota internet 

menjadi salah satu 

kendala yang 

ternyata dapat 

menjadikan siswa 

kesulitan belajar 

dalam memahami 

materi matematika. 
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Kiki Henra, Nur 

Qalbi Tayibu, 

Ika Nirmala 

Masliah (2021) 

Pengaruh 

Pembelajaran Daring 

Asynchronous 

Terhadap Tingkat  

Pemenuhan CPMK 

Statistika 

Adanya pengaruh 

antara asynchronous 

dengan hasil belajar 

mahasiswa yang 

artinya saat 

mahasiswa  

melaksanakan 

pembelajaran 

asynchronous 

dikatagorikan tidak 

berhasil apabila 

kualitas dan 

penyampaian materi 

tidak sesuai. 

Siswa yang 

memiliki 

kemampuan dalam 

memahami materi 

maka siswa akan 

mencapai hasil 

belajar yang tinggi 

atau maksimal 

sesuai dengan 

kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). 

Farid Gunadi, 

Luthfiyati 

Nurafifah 

(2020) 

Peningkatan 

Keaktifan Siswa dan 

Hasil Belajar 

Trigonometri Pada 

Penggunaan Android 

dengan Aplikasi 

Google Classroom 

Hasil belajar siswa 

masih tergolong 

rendah karena terjadi 

akibat beberapa 

faktor seperti minat 

belajar siswa yang 

masih sangat kurang 

namun  siswa tetap 

rajin dan berusaha 

mengerjakan soal 

trigonometri meski 

nilai tergolong 

rendah. 

 

Keaktifan belajar 

siswa menjadi lebih 

baik, hanya saja 

nilai siswa 

tergolong rendah 

namun memiliki 

peningkatan jika 

bahan ajar serta 

tugas yang 

diberikan sesuai 

dengan keinginan 

siswa namun 

ketuntasan belajar 

siswa secara 

klasikal belum 

mencapai 80%. 

Mifakhul Huda, 

Risdiana 

Chandra 

Dhewy, Eka 

Nurmala Sari 

Agustina (2020) 

Implementasi 

Blended Learning 

Menggunakan Model 

Flipped Classroom: 

Peran Teknologi 

dalam Pembelajaran 

Matematika di 

Tengah Pandemi 

Siswa menjadi lebih 

aktif saat 

melaksanakan 

kegiatan belajar 

berbasis blended 

learning yang 

dilakukan melalui 

Media Google 

Classroom akan 

tetapi 68% siswa 

masih merasa kurang 

adanya bimbingan 

guru saat 

melaksanakan model 

flipped classroom 

(asynchronous). 

Saat siswa menjadi 

lebih aktif dalam 

kegiatan belajarnya 

akan tetapi masih 

terdapat siswa yang 

merasa bahwa 

mereka tidak puas 

dengan hasil belajar 

maka dari itu guru 

harus mencari 

solusi agar 

ketuntasan mereka 

seusai dengan 

kriteria yang sudah 

diterapkan di 

sekolah. 
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat siswa yang mengalami kesulitan 

belajar matematika sehingga siswa perlu membutuhkan solusi agar memenuhi 

kriteria seperti penyampaian materi atau bahan ajar sudah sesuai dengan siswa, 

sehingga siswa mampu memahami materi matematika yang telah diberikan. 

Adapun penelitian yang menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan saat belajar 

matematika dikarenakan akibat kendala teknis seperti jaringan internet, kuota 

internet terbatas, serta siswa merasa materi atau bahan ajar yang diberikan susah 

dipahami dan tugas yang diberikan tergolong sulit sehingga hasil belajar siswa 

menjadi kurang optimal. Maka dari itu penulis melakukan penelitian agar 

mengetahui kesulitan dan kebutuhan siswa saat belajar matematika model 

asynchronous khususnya siswa SMKN 9 Bandarlampung.  

2.2 Kesulitan dan Kebutuhan Belajar Matematika 

2.2.1 Kesulitan Belajar Matematika 

Kesulitan belajar adalah suatu permasalahan yang dihadapi seseorang khususnya 

siswa atau pelajar karena kegiatan belajar yang disebabkan atas ketidakmampuan 

siswa saat melakukan proses belajar baik dalam pemahaman materi ataupun hal 

lainnya yang menyebabkan siswa sulit akan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu 

kondisi dimana prestasi siswa tidak terbentuk sesuai dengan kriteria standar atau 

kriteria ketuntasan minimal yang sudah di tentukan, hal ini berdampak pada siswa 

karena prestasi belajar siswa akan tergolong rendah (Lestari, 2018; Nabila, 2020).  

Kesulitan belajar matematika dapat ditegaskan bahwa saat siswa merasa kesulitan 

penyebabnya tidak hanya faktor intelegensinya saja yang rendah, akan tetapi juga 

disebabkan oleh faktor-faktor selain intelegensi (Dewi, 2021). Maka dari itu saat 

ada siswa yang memiliki IQ tinggi belum tentu bisa menjamin dalam keberhasilan 
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belajar. Perlu juga diingatkan bahwa kesulitan belajar matematika itu bukan berarti 

siswa tersebut tidak bisa belajar, akan tetapi bisa saja karena mengalami kesulitan 

tertentu sehingga menjadikan siswa tidak siap belajar matematika. Namun kesulitan 

belajar matematika memang sering terjadi atas dasar ketidakmampuan dalam 

membaca, memahami, imajinasi terhadap soal-soal yang sudah diberikan. 

Keberhasilan siswa yang masih kurang maksimal dalam kegiatan belajar sangat 

memungkinkan karena beberapa siswa pasti akan adanya kesulitan dalam belajar. 

Siswa yang selalu mengalami kesulitan saat belajar akan cenderung mengalami 

kesulitan baik dalam memecahkan masalah ataupun dalam kehidupannya. 

Kesulitan juga terjadi akan kondisi tertentu yang dapat ditandai dengan adanya 

hambatan-hambatan dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga siswa 

diminta untuk memerlukan usaha lebih baik untuk dapat mengatasinya (Anderha 

dan Maskar, 2021).  

Utami dan Cahyono (2020) menyatakan bahwa kesulitan belajar ini merupakan 

suatu permasalahan yang dapat menyebabkan seorang siswa tidak bisa mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik sehingga dapat menyebabkan hal-hal tertentu 

seperti siswa menjadi tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkannya. Guru juga 

dapat menilai siswa yang kesulitan seperti halnya siswa tidak dapat mencapai tujuan 

belajar yang dilaksanakan dan tidak berhasil untuk mencapai tahap kualifikasi hasil 

belajar yang telah ditetapkan maka dari itu pencapaian nilai kriteria ketuntasan 

minimal tidak mencapai target karena kurangnya penguasaan materi. Seharusnya 

perlu ada tindakan dari guru agar saat siswa yang mengalami kesulitan belajar tidak 

akan berpengaruh terhadap aktivitas siswa baik di sekolah ataupun di 

lingkungannya. Oleh karena itu guru yang berperan penting sebagai tenaga 
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pendidik harus perlu mengadakan cara atau upaya agar siswa tersebut tidak 

mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

kesulitan belajar siswa pastinya terjadi karena adanya faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajarnya. Faktor kesulitan belajar ini berasal dari dalam 

diri siswa (faktor internal) dan ada pula yang berasal dari faktor eksternal 

(Amaliyah, dkk, 2021; Rismawati, 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa 

dalam kesulitan belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1. Ketika siswa sakit maka akan mengalami kelemahan pada fisiknya, sehingga 

saraf sensoris dan motorisnya siswa akan melemah. Akibatnya, pelajaran yang 

disimaknya tidak dapat diteruskan ke otak. Sehingga siswa harus meminta izin 

untuk tidak masuk sekolah beberapa hari oleh karena itu dapat mengakibatkan 

ia tertinggal jauh dalam kegiatan belajarnya baik materi ataupun tugasnya 

sehingga dapat menyebabkan siswa menjadi kesulitan belajar, karena ia akan 

mudah lelah, pusing serta daya konsentrasinya menjadi hilang dan menjadi 

kurang semangat (Amaliyah, 2021).  

2. Siswa penyandang cacat fisik diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu cacat 

ringan dan cacat tetap. Cacat fisik ringan seperti gangguan pendengaran, 

gangguan penglihatan, gangguan mental (Syafitri, 2021). Cacat fisik permanen 

(berat) meliputi: buta, tuli, bisu, serta kehilangan anggota badan. Kasus yang 

berat harus masuk pendidikan khusus seperti SLB (Sekolah Luar Biasa). 

b. Faktor Eksternal 

1. Keluarga adalah pusat pendidikan utama, namun keluarga juga bisa menjadi 

faktor penyebab anak mengalami kesulitan belajar. Cara orang tua mendidik 
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anaknya menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan belajar anak. Orang tua 

yang kejam dan otoriter terhadap anaknya akan membawa psikologi yang tidak 

sehat pada anak. Selain itu, hubungan antara orang tua dan anak sering 

dilupakan (Kurnia, 2021). Faktor ini sangat penting untuk kemajuan belajar 

anak, hubungan antara orang tua dan anak yang dimaksud disini adalah 

pengertian, kasih sayang, penghargaan dan sebagainya. mengarah pada 

kesehatan mental. Begitu pula sebaliknya, jika orang tua mendidik anaknya 

dengan cara yang tidak tepat, akan membuat anak merasa minder secara 

emosional. Segala sesuatu yang dilakukan orang tua tanpa disadari ditiru oleh 

anak-anaknya, demikian pula belajar juga memerlukan bimbingan orang tua 

agar anak dapat mengembangkan sikap belajar dan rasa tanggung jawab orang 

dewasa (Hapnita, 2018). 

2. Faktor sekolah meliputi masalah dengan pendidik yang dapat menjadi salah 

satu faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Jika pendidik tidak berkualitas, 

pendidik dapat dikatakan sebagai penyebab kesulitan belajar siswa. Hubungan 

antara pendidik dan siswa kurang baik, baik dalam metode yang digunakan 

maupun dalam mata pelajaran yang dikuasainya. Dimulai dari sikap pendidik 

yang tidak disukai oleh siswa, seperti kasar, pemarah, sombong, tidak pernah 

tersenyum, pendidik tidak memiliki keterampilan mendiagnosa seperti halnya 

bakat, minat, sifat dan metode pengajaran pendidik yang dapat menyebabkan 

kesulitan belajar (Razali, dkk, 2019). Tidak hanya masalah pendidik, faktor 

sekolah juga berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran yang tidak lengkap membuat penyajian mata pelajaran menjadi 
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kurang efektif. Khusus untuk pelajaran praktikum, kurangnya alat praktikum 

juga akan menjadi faktor kesulitan belajar siswa (Sulistyo, 2021). 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor kesulitan belajar ini berasal dari 

dalam diri siswa (faktor internal) dan ada pula yang berasal dari lingkungan luar 

(faktor eksternal). Orang tua juga menjadi faktor kesulitan belajar anak, karena 

orang tua merupakan sekolah atau tempat keagamaan pertama yang menjadi 

pendidikan anak sebelum bersekolah. 

Adapun upaya yang dapat mengatasi kesulitan belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan motivasi belajar sebagai upaya mendorong siswa untuk 

melakukan sesuatu, hal ini kemudian dimaknai sebagai tenaga penggerak yang 

akan menjadi aktif. Syachtiani (2021) menyatakan bahwa guru dapat 

meningkatkan motivasi siswa melalui delapan macam upaya, yaitu: tugas, 

mengerjakan tes, mengetahui hasil, hukuman, hadiah, dan pujian. 

2. Dukungan orang tua, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa saat guru 

memberikan PR (Pekerjaan Rumah) kepada siswa. Siswa jarang mengerjakan 

PR yang diberikan oleh guru karena orang tua jarang mengontrol belajar 

anaknya di rumah (Kurnia, 2021). Akibatnya mereka tidak memahami 

pentingnya pendidikan anaknya, terkadang anak hanya belajar di sekolah dan 

orang tua tidak memperhatikan pelajaran tambahan atau privat untuk 

memudahkan proses belajar anak di sekolah. Oleh karena itu sebagai orang tua 

harus memegang peranan yang sangat penting dalam masalah belajar seperti 

orang tua berusaha membantu anaknya belajar, mendiskusikan kondisi 

sekolah, mengetahui kesulitan belajar anaknya, menyelesaikan pendidikan 

umum hingga menciptakan lingkungan belajar (Hapnita, 2018). 
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3. Meningkatkan fasilitas belajar, karena terkadang fasilitas belajar di sekolah 

masih kurang, menimbulkan hambatan belajar, pembelajaran masih terbatas, 

dan jika fasilitas masih kurang memadai untuk mendukung proses belajar, 

siswa akan mengalami kesulitan belajar. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kesulitan belajar, siswa 

perlu mengetahui hambatan yang sering dihadapinya dan dukungan orang tua agar 

siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar.  

2.2.2 Kebutuhan Belajar Matematika 

Matematika dijadikan sebagai ilmu dasar yang memiliki peranan penting, sehingga 

dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu yang perlu dipelajari. Selain 

itu, matematika merupakan sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber 

pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari (Kenedi, 2018). Akan tetapi, banyak siswa yang menganggap matematika itu 

sulit karena banyak orang yang menggunakan rumus ketika menyelesaikan soal 

matematika, sehingga persepsi siswa tentang kelas matematika sekolah adalah 

kurikulum yang kompleks yang sulit untuk diterapkan dan dipahami (Nabila, 2020). 

Belajar matematika dapat mengembangkan banyak kemampuan, jadi penulis 

berharap kelas matematika dapat menjadi salah satu yang menyenangkan bagi 

siswa. Maka dari itu guru juga perlu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih 

dipahami oleh siswa, baik bahan ajar ataupun tugas yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa sehingga membuat siswa lebih aktif serta termotivasi saat mengikuti 

pelajaran matematika (Rismawati, 2021).  

Guru juga harus memperhatikan siswa untuk menjawab tugas yang diberikan dan 

bahan ajar harus dipaparkan dengan jelas, agar siswa dapat memahami matematika, 
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sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Penulis berharap dapat memahami kebutuhan siswa SMKN 9 

Bandarlampung melalui penerapan latihan dan observasi. Menurut hasil penelitian 

Ratnasari dan Fahmi (2022), selain kebutuhan media sebagai sarana penyampaian 

materi, sumber belajar juga diperlukan. Sumber belajar dijadikan sebagai bahan 

referensi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat 

memberikan kemudahan guru dan siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan dan keterampilan dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti 

buku, jurnal, makalah, gambar, suara, video, dan animasi. 

2.3 Model Pembelajaran Asynchronous  

Berdasarkan buku model pembelajaran guru yang diterbitkan oleh Ardiana (2021) 

bahwa salah satu upaya yang tidak boleh ditinggalkan oleh guru adalah bagaimana 

guru memahami kedudukan model pembelajaran yang merupakan sebagai salah 

satu komponen yang mempengaruhi proses pengajaran. Model pembelajaran 

adalah suatu proses dimana guru melakukan tugas-tugas pendidikan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal pendidik. Selain itu, pemilihan 

model pembelajaran juga dapat merujuk pada keterampilan siswa dalam menguasai 

materi tertentu khususnya pelajaran matematika (Henra, 2021). 

Model pembelajaran asynchronous adalah model pembelajaran e-learning atau 

online yang menggunakan perangkat learning management system (LMS) yang 

memungkinkan siswa mengakses secara mandiri bahan ajar modul atau konten 

tanpa perlu tatap muka atau interaksi langsung dengan guru (Sulistio, 2021). 

Asynchronous memungkinkan individu untuk belajar secara mandiri karena siswa 

dapat mempelajari materi secara mandiri, mengulangi seluruh materi sehingga 
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siswa dapat menjadi lebih inisiatif untuk menentukan kebutuhan belajar serta tujuan 

belajarnya. Komunikasi asynchronous adalah komunikasi antara orang-orang yang 

menggunakan komputer, laptop ataupun handphone yang memenuhi jaringan untuk 

mengakses dan mendistribusikan materi pembelajaran, kapan saja dan di mana saja 

(Basri, 2021). Maka dari itu berdasarkan pernyataan para ahli dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran asynchronous adalah model pembelajaran online antara guru 

dan siswa yang dilaksanakan secara tidak langsung  sehingga siswa dapat 

mempelajari materi kapan saja dan di mana saja. Chaeruman dan Maudiarti (2018) 

menyatakan bahwa pembelajaran asynchronous terdiri dari dua jenis yaitu self – 

directed asynchronous (asinkronus mandiri) dan collaborative asynchronous 

(asinkronus kolaboratif). Adapun jenis penerapan pembelajaran asynchronous yang 

telah di modifikasi oleh penulis berdasarkan hasil pembahasan (Chaeruman dan 

Maudiarti, 2018) dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Penerapan Pembelajaran Asynchronous 

 



17 
 

Universitas Teknokrat Indonesia 

 

 

self – directed asynchronous (asinkronus mandiri) adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara mandiri (sendiri) dan diterapkan secara daring. Siswa juga dapat 

belajar kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kondisi, kecepatan dan kebutuhan 

belajar siswa. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, 

mendengarkan, menonton, mempraktekkan atau latihan dengan cara memanfaatkan 

e-modul ataupun materi berbasis digital (object learning) seperti video, audio, 

animasi, studi online (Handayani dan Ariyanti, 2021). 

collaborative asynchronous (asinkronus kolaboratif) adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan lebih dari satu orang dan 

diterapkan secara daring. Siswa juga dapat melaksanakan belajar kapapun dan 

dimanapun bersama temannya. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara 

mendiskusikan dan mengevaluasi. Aktivitas belajar collaborative asynchronous 

seperti dalam forum diskusi dan penugasan (Permana, dkk, 2020). 

Model pembelajaran asynchronous sangat berbeda dengan pembelajaran 

tradisional. Secara umum perbedaannya terletak pada jenis pengajarannya, dalam 

penerapan mode pengajaran tradisional guru dan siswa berkomunikasi secara tatap 

muka, sedangkan dalam mode pembelajaran asynchronous, tidak ada interaksi 

pribadi langsung antara guru dan siswa (Mahoney dan Hall, 2020). Adapun cara 

melaksanakan kegiatan pembelajaran asynchronous adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Belajar Siswa 

Ketika melakukan kegiatan pembelajaran asynchronous, sebenarnya tentang 

menyesuaikan diri siswa, dimana siswa dapat secara mandiri melakukan proses 

pembelajaran asynchronous atau siswa juga dapat berkaloboratif dengan teman 

kelasnya. Maka dari itu, salah satu kelebihan pembelajaran asynchronous adalah 
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memungkinkan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sesuai 

kebutuhan (Suryananda, dkk, 2022). Ada beberapa faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa asynchronous. Faktor internal yang 

dapat dipengaruhi adalah kecerdasan, rasa ingin tahu, motivasi, serta kepribadian. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran asynchronous antara lain 

teknologi yang digunakan, lingkungan, dan kecepatan akses internet.  

b. Terstruktur dan Sistematis 

Seperti pendidikan formal, pendidikan yang dilaksanakan asynchronous juga 

dilakukan secara terstruktur. Sebelum memulai pembelajaran dan pengajaran 

asynchronous, guru terlebih dahulu menyiapkan pelajaran, materi, media, dan 

sumber belajar. Semua ini dilakukan secara terstruktur, selain struktur teknis, 

struktur materi pelatihan juga dapat disusun secara rinci sesuai dengan tingkat 

kinerjanya seperti memberikan penjelasan dan contoh yang sesuai pemahaman 

siswa (Jultri, 2021). 

c. Prioritaskan Kegiatan Siswa 

Proses belajar terjadi berkat adanya proses aktif dari siswa. keaktifan ini penting 

untuk pembelajaran formal dan asynchronous. Pembelajaran asynchronous 

membutuhkan aktivitas siswa yang aktif memungkinkan siswa untuk menggunakan 

teknologi secara proaktif. Teknik ini dipilih karena memfasilitasi dan menyediakan 

berbagai hal yang dapat diaktifkan oleh siswa dan guru sehingga dapat 

menggunakan teknologi untuk merancang kegiatan yang dapat melibatkan siswa 

dalam berpikir aktif (Syachtiyani, dkk, 2021) 
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d. Keterhubungan 

Pembelajaran asynchronous tidak mengubah kebiasaan yang muncul selama 

pembelajaran normal, seperti pertemanan atau interaksi dengan guru. Salah satu 

keunggulan pembelajaran asynchronous adalah konektivitas. Pembelajaran 

asynchronous menghubungkan siswa dengan dunia maya. Siswa selalu dapat 

menemukan lebih banyak sumber belajar yang tidak terbatas (Jultri, 2021). 

Pembelajaran asynchronous dilaksanakan ketika siswa atau guru sama-sama di 

rumah tidak perlu ke sekolah karena kursus dan komunikasi disampaikan melalui 

web, e-mail, dan pesan di forum adalah contoh sempurna dari pembelajaran 

asynchronous. Pembelajaran ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi karena 

tidak ada lingkungan pendidikan atau belajar yang benar-benar interaktif, sebagian 

besar pembelajaran sering disampaikan menggunakan teknologi asynchronous 

untuk menyampaikan materi pembelajaran, tenggat waktu rilis, menyediakan tautan 

dan perpustakaan online. Model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, karena secara prinsip tidak ada satupun metode pembelajaran yang 

sempurna (Juniati, 2017). Adapun kelebihan dan kelemahan pada model 

pembelajaran asynchronous sebagai berikut : 

a. Kelebihan model pembelajaran asynchronous  

1. Peserta memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan tanggapan 

mereka dibandingkan dengan dialog tatap muka.  

2. Para siswa akan memiliki pengetahuan yang dikuasai secara mandiri. 

3. Siswa dapat memanfaatkan pembelajaran dalam memilih waktu yang tepat. 

4. Guru dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas. 

5. Siswa menjadi lebih terbiasa ketika melaksanakan proses pembelajaran.  
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b. Kelemahan model pembelajaran asynchronous  

1. Siswa ataupun guru membutuhkan koneksi internet. 

2. Siswa tidak mengerjakan tugas tepat waktu. 

3. Guru dapat menghambat minat dan bakat murid. 

4. Kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. 

5. Keberhasilan siswa sesuai dengan keaktifan guru. 

2.4 Google Classroom 

Google Classroom adalah  Learning Management System atau biasa disingkat LMS 

yang sedang dikembangkan dan merupakan layanan situs web gratis. Google 

Classroom dapat membantu lembaga pembelajaran mencapai sistem paperless 

(Parnabhakti, 2021). Pembuatan tugas belajar dan materi dapat dilakukan melalui 

google drive, sedangkan fitur forum di Google Classroom dapat digunakan untuk 

memberikan komunikasi kelas antar siswa sehingga merupakan model 

pembelajaran asynchronous. Menurut Nurani, Uswatun dan Maula (2020) Google 

Classroom sebagai media pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini dapat memudahkan guru untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud tidak hanya di 

dalam kelas, tetapi juga di luar kelas karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana 

saja dengan akses online ke Google Classroom.  

Aplikasi ini juga memudahkan guru untuk menilai setiap aktivitas yang dilakukan 

siswa. Selain itu, Google Classroom memiliki banyak fitur praktis, efisien, dan 

aman. Guru dan siswa juga dapat mengajar dan belajar dari perangkat seluler 

android atau ios (Maskar dan Wulantina, 2019). Google Classroom juga memiliki 

kekurangan seperti kemandirian belajar yang akan mengurangi interaksi antar 
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siswa, apabila siswa menjadi tidak kritis akan berdampak pada pengetahuannya dan 

siswa juga perlu membutuhkan hardware, software, dan jaringan internet yang 

tinggi. Adapun cara atau langkah-langkah dalam penggunaan platform melalui 

media Google Classroom dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Alur Platform Google Classroom 

Pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa siswa dapat membuka Google Classroom 

melalui browser atau smartphone dengan gmail untuk mendaftar sebagai siswa, 

kemudian siswa akan diundang untuk berinteraksi di kelas melalui melalui kode 

pribadi sehingga siswa dapat ditambahkan sebagai siswa. Setelah siswa sudah 

bergabung dengan kelas maka pembelajaran bisa dimulai dimana guru harus 

mengunggah absensi kelas untuk mengetahui kehadiran siswa di Google 

Classroom, kemudian guru dapat mengunggah materi yang akan dibahas dan siswa 

dapat mengunduh materinya, guru juga dapat menjelaskan materinya berupa link 

video youtube agar siswa dapat menyimak penjelasannya. Komunikasi Google 

Classroom bisa melalui gmail yang memungkinkan guru untuk membuat 

pengumuman dan mengajukan pertanyaan kepada siswa di setiap kelas, serta siswa 

dapat menerima notifikasi di smartphone atau laptop masing-masing (Hanifah dan 

Putri, 2020).  
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Umumnya siswa kesulitan memahami materi karena materi tidak dijelaskan hanya 

tertulis dan gambar yang disajikan kurang jelas. Siswa juga sulit memahami rumus 

tanpa penjelasan guru. Pada akhirnya guru menambahkan penjelasan melalui video 

dan siswa menjadi lebih memahami materi, agar lebih memahami materi, siswa 

harus mencari dari berbagai sumber lain seperti browser di google dan membaca 

buku, serta bertanya kepada guru atau temannya melalui Whatsapp (Afnibar, 2020). 

Penggunaan Google Classroom terhubung dengan semua layanan google for 

education, sehingga pendidik dapat menggunakan google mail, google drive, 

google calendar, google docs, google sheets, google slides, dan google sites. Ketika 

pendidik menggunakan Google Classroom, pendidik juga dapat menggunakan 

google calendar untuk mengingatkan siswa tentang jadwal atau tugas yang ada, 

sedangkan menggunakan google drive sebagai tempat menyimpan kebutuhan 

belajar siswa seperti PPT (Powerpoint), PDF (Portable Document Format) atau 

lainnya. Google Classroom dapat membantu guru ataupun siswa saat melakukan 

kegiatan belajar mengajar seperti mengumpulkan tugas, membagikan tugas, dan 

mendiskusikan pelajaran di mana saja, terlepas dari batasan waktu dan jam 

pelajaran (Natsagdorj dan Lee, 2018). 

 


