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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan kebutuhan belajar 

matematika model asynchronous melalui Google Classroom. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed method) dengan 

jenis penelitian concurrent triangulation designs (konvergen) yang dijelaskan 

secara deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI AKL SMKN 9 

Bandarlampung sebanyak 33 siswa dengan teknik pemilihan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara membagikan kuesioner melalui google form dan berupa soal tes 

formatif dengan materi vektor dimensi dua. Analisis data pada penelitian kuantitatif 

menggunakan hasil belajar matematika yang dijabarkan berdasarkan statistik 

deskriptif dan ketuntasan belajar secara klasikal, sedangkan analisis data pada 

penelitian kualitatif menggunakan hasil respon siswa mengenai kesulitan dan 

kebutuhan belajar matematika. Adapun manfaat dari penellitian ini adalah dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan 

mengetahui kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika model 

asyncronous. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih mengalami 

kesulitan terhadap kendala internet dengan kriteria yang sangat tinggi sebanyak 

93,9%. Adapun kendala lainnya yaitu siswa tidak tertarik belajar matematika 

dengan kriteria yang tinggi sebanyak 72,2% sehingga siswa mudah merasa bosan, 

malas, serta kurang semangat saat belajar matematika dan nilai ketuntasan secara 

klasikal dinyatakan tidak tuntas karena persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal ≤ 80%. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberitahukan bahwa 

siswa membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugas, serta siswa membutuhkan 

bahan ajar yang menarik seperti powerpoint ataupun video dikarenakan siswa 

mengalami peningkatan terhadap hasil belajar yang menyebabkan siswa tuntas 

belajar secara individual KKM ≥ 75 dan siswa berharap tugas yang diberikan tidak 

terlalu banyak sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh 

guru. Hal ini harus dilaksanakan agar siswa tertarik belajar matematika model 

asynchronous melalui Google Classroom karena sesuai dengan kebutuhan siswa 

sehingga dapat memungkinkan siswa tidak akan merasa kesulitan belajar. 
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