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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG  

Di era globalisasi seperti sekarang, segala aktivitas dan kebutuhan 

tidak lepas dari gaya hidup yang semakin maju. Kemajuan gaya hidup 

tersebut diiringi dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang semakin pesat pula. Pengembangan akan sebuah konsep dan mekanisme 

kegiatan pembelajaran berbasis TI dalam bidang pendidikan menjadi suatu 

hal yang sangat perlu. Sehingga akan meningkatkan produktivitas dalam 

lingkup pendidikan sebagai media pemasok ilmu pengetahuan. Kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan merambah ke 

dalam banyak aspek kehidupan ini membuat persaingan pendidikan ke dalam 

bentuk persaingan yang berdasarkan teknologi dan informasi. Pertumbuhan 

teknologi internet memberikan kesempatan untuk di aplikasikan dalam 

berbagai bidang termasuk pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan.  

Saat ini, penerapan teknologi internet di bidang pendidikan dan 

latihan akan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan dan 

memeratakan mutu pendidikan. Terutama di Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan dengan daerah tersebar yang membuat wilayahnya sangat 

berjauhan dengan wilayah yang lain. Sehingga diperlukan solusi yang tepat 

dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan mutu 

pendidikan sekarang. Dengan adanya aplikasi pendidikan jarak jauh berbasis 

internet, maka ketergantungan akan jarak dan waktu dapat diatasi. Namun, 

pesatnya kemajuan teknologi tersebut harus diimbangi dengan upaya 

peningkatan pendidikan dan pengetahuan. Karena itu, dengan adanya 

kemajuan teknologi dan informasi ini dapat digunakan untuk menciptakan 

SDM yang andal dan terampil. Informasi dalam pendidikan dan pengetahuan 



 

bisa didapatkan melalui internet yang sudah cukup lama dikenal dan 

juga telah dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan 

pengetahuan di berbagai Negara termasuk Indonesia.  

Dewasa ini semakin bertambah banyak perguruan tinggi diberbagai 

negara yang menggunakan konsep pembelajaran dengan menyajikan materi 

perkuliahan secara elektronik. Konsep ini kemudian dikenal dengan sebutan 

E-Learning yang telah membawa pengaruh terjadinya proses perubahan 

media pembelajaran konvensional ke dalam bentuk media pembelajaran 

digital, baik secara isi (contents) maupun sistemnya. Konsep E-Learning 

sudah banyak diterima dan dipakai oleh masyarakat dunia, terbukti dengan 

maraknya penerapan media pembelajaran E-Learning di sekolah, lembaga 

pelatihan, dan universitas. Kumar (2002) mendefinisikan E-Learning sebagai 

sembarang pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (Local 

Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), atau internet) untuk 

menyampaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan. Perguruan tinggi 

menerapkan E-Learning adalah sebagai tambahan untuk materi regular yang 

diberikan di kelas. Selain itu E-Learning diselenggarakan sebagai salah satu 

alternatif bagi mahasiswa yang berhalangan hadir mengikuti perkuliahan 

tatap muka. Mengingat E-Learning sendiri merupakan salah satu bentuk dari 

distance learning. E-Learning menghasilkan pembelajaran yang efektif 

melalui penggabungan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari 

dukungan dan layanan dalam belajar.  

Pemanfaatan tenologi komunikasi untuk kegiatan pembelajaran di 

perguruan tinggi terutama di Indonesia yang semakin kondusif, akan 

mendorong perguruan tinggi konvesional untuk menyelenggarakan 

pendidikan jarak jauh (dual mode). Dengan iklim yang kondusif ini, beberapa 

perguruan tinggi telah melakukan berbagai persiapan, seperti penugasan 

dosen untuk (a) mengikuti pelatihan tentang pengembangan belajar elektronik 

(b) mengidentifikasi berbagai platform pembelajaran elektronik yang 

tersedia, dan (c) melakukan eksperimen tentang penggunaan platform 
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pembelajaran elektronik tertentu untuk menyajikan perkuliahan. (Fachri, 

2006).  

Rosenberg (2001) mengkategorikan E-Learning dalam tiga kriteria 

dasar yaitu : 1) E-Learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu 

meperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, 

mendistribusikan, dan sharing pembelajaran serta informasi. Kriteria ini 

sangatlah penting dalam E-Learning, sehingga Rosenberg menyebutnya 

sebagai persyaratan absolute; 2) E-Learning dikirimkan kepada pengguna 

melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar teknologi internet; 

3) E-Learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang lebih luas, solusi 

pembelajaran yang menggauli paradigma tradisonal dalam pembelajaran. 

Pengembangan yang digunakan E-Learning ini berupa Learning Management 

System (LMS). LMS ini merupakan sistem pengelolaan pembelajaran secara 

integrative berbasis website. LMS yang dipakai sampai saat ini banyak 

ragamnya. Seperti Moodle, Claroline, Atutor, eFront, Schoology dan masih 

banyak yang lainnya. Schoology adalah Learning Mangement System (LMS) 

yang fleksibel dimana visual dan fungsionalnya mudah digunakan seperti 

media sosial Facebook, Instagram, layanan yang dapat digunakan berupa 

catatan kehadiran, online gradebook (fasilitas untuk mengelola nilai), tes, 

kuis dan pekerjaan rumah.  

Schoology dapat diakses menggunakan telepon seluler dengan 

dukungan internet dalam bentuk aplikasi. Dilihat dari survey yang dilakukan 

oleh UNICEF, banyak anak-anak masih menggunakan komputer sekitar 69 % 

atau laptop sekitar 34 % mengakses internet, namun telepon seluler dan 

smartphone memainkan peran yang semakin penting yaitu sekitar 52 %. 

Menurut riset Roy Morgan, kepemilikan smartphone di Indonesia dua kali 

lipat antara tahun 2012 dan 2013 menjadi 24%. Hampir sembilan dari 

sepuluh anak-anak (89%) beromunikasi secara online dengan teman-teman 

sementara kelompok-kelompok yang lebih kecil juga berinteraksi dengan 

guru mereka (56%) atau guru mereka (35%) melalui internet, dan topik yang 

paling dibicarakan harus dilakukan dengan kegiatan sekolah. Riset ini 
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menunjukkan bahwa setiap tahun pengguna telepon seluler dan smartphone 

akan selalu mengalami kenaikan. Dapat diartikan semakin tingginya tingkat 

kepemilikan telepon seluler di usia anak-anak dan remaja (anak sekolah), 

akan memudahkan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

pembelajaran digital (E-Learning). Fasilitas yang tersedia dalam E-leraning 

berbasis Schoology untuk mendukung proses pembelajaran sangat banyak, 

namun kenyataanya guru-guru yang memanfaatkan fasilitas komputer yang 

dihubungkan dengan internet untuk kegiatan pembelajarn masih sangat 

sedikit. Permasalahan tersebut membuat guru hanya memberikan materi 

kepada siswa dengan metode ceramah yang bisa dikatakan monoton dan 

membosankan disamping itu guru juga tidak dapat menyampaikan 

pembelajaran secara optimal, sehingga kurang menumbuhkan rangsangan 

semangat belajar siswa. Semangat belajar siswa yang rendah menunjukkan 

bahwa kualitas pembelajaran oleh pendidik juga rendah. Keadaan tersebut 

dapat dijumpai pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) yang 

merupakan mata kuliah teori.  

Dilihat dari kualitas pembelajaran, terdapat beberapa dosen yang 

belum dapat membangkitkan semangat belajar mahasiswanya. Mahasiswa 

seharusnya fokus dan memperhatikan materi yang disampaikan pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, sedangkan pada kenyataannya masih ada 

sebagaian mahasiswa yang enggan memperhatikan materi yang disampaikan 

oleh dosen, menguap dan asik memainkan media sosial melalui smartphone 

saat dosen mengajar. Maka dari itu, kualitas atau mutu dari sebuah 

pendidikan harus ditingkatkan baik itu sumber daya manusia, sumber daya 

material, mutu pembelajaran, kualitas lulusan, dan sebagainya. Ini 

membuktikan bahawa kualitas pembelajaran yang baik masih belum tercapai. 

Merupakan suatu hal yang mustahil, pendidikan di perguruan tinggi 

menghasilkan lulusan yang berkualitas jika tidak melalui proses pendidikan 

yang berkualitas. Merupakan sesuatu yang mustahil pula, terjadi proses 

pendidikan yang berkualitas jika tidak didukung oleh faktor-faktor penunjang 

proses pendidikan yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas 
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pembelajaran menjadi lebih baik, maka perlu diadakannya media 

pembelajaran yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan ketertarikan 

mahasiswa dari media yang digunakan khususnya E-Learning untuk 

megoptimalkan proses pembelajaran Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) 

di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

Bertolak dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam judul penelitian: “Implementasi Pembelajaran 

E- Learning Berbasis Schoology untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

pada Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Perusahaan Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi UMS Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah diantaranya:  

a. Bagaimana dosen melakukan kegiatan pembelajarandalam 

implementasi E-Learning menggunakan Schoology untuk 

memanfaatkannya dalam proses pembelajaran mata kuliah Pengantar 

Ekonomi Perusahaan (PEP) pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

FKIP Universitas Muhammdiyah Surakarta ? 

b. Bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran E-Learning berbasis 

Schoology pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) ? 

c. Bagaimana persepsi mahasiswa terkait kualitas pembelajaran mata 

kuliah Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) setelah diterapkannya 

pembelajaran E-Learning berbasis Schoology dalam perkuliahan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

a. Untuk mengetahui pembinaan dan implementasi pembelajaran E-

Learning berbasis Schoology yang dilakukan oleh dosen dalam 

perkuliahan Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) Mahasiswa 
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Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammdiyah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran E-Learning 

berbasis Schoology pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Perusahaan 

(PEP). 

c. Untuk menegetahui presepsi mahasiswa terkait kualitas pembelajaran 

Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) setelah 

diterapkannya pembelajaran E-Learning berbasis Schoology. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta menambah 

wawasan tentang penerapan E-Learning berbasis Schoology yang 

digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, 

sehingga pada akhirnya juga sebagai peningkatan kualitas pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh E-

Learning berbasis Schoology untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Pengantar Ekonomi Perusahaan (PEP) pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Serta 

memberikan pengalaman langsung bagi peneliti sebagai calon guru 

dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif serta 

implementasinya di sekolah atau di lapangan. 

1) Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

untuk perbaikan sistem pembelajaran secara umum di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

sejenis, pada khususnya yang membahas tentang E-Learning 

berbasis Schoology sebagai media pembelajaran. 


