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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, khususnya Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi pendidikan ini berkaitan 

erat dengan belajar dan pembelajaran. Dimyati dan Mudijono (2013: 7) 

mengartikan pendidikan merupakan faktor ekstern bagi terjadinya belajar. 

Dari segi proses belajar, siswa sendirilah yang mengalami, melakukan dan 

menghayatinya. Proses pembelajaran mengkondisikan siswa melaksanakan 

proses belajar, yaitu agar terjadi perubahan tingkah laku pada siswa.  

Kedudukan guru dalam proses pembelajaran sudah tidak dapat lagi 

dipandan gsebagai penguasa tunggal, tapi dianggap sebagai manager of 

learning (pengelola belajar) yang perlu senantiasa siap membimbing dan 

membantu para siswa. Guru dalam proses pembelajaran dapat 

mengkombinaskan metode, alat, dan media yang akan digunakan dalam 

pelaksaan kegiatan belaja rmengajar.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya 

perkembangan teknologi komputer dengan internet yang sangat pesat dewasa 

ini berpengaruh terhadap berkembangnya konsep pembelajaran. Internet 
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menjadi media yang sangat tepat dalam pembelajaran karena mampu 

menembus batas waktu dan tempat atau dapat diakses kapan saja, dimana saja, 

multiuser dan memberikan kemudahan. Melalui teknologi internet, informasi 

dan materi pembelajaran menjadi cepat sampainya. Sejalan dengan pendapat 

Munir (2009: 44) yang menyatakan pembelajaran online memungkinkan 

pengajar memberikan pelajarannya dan para pembelajar menerima penyajian 

pelajaran tersebut tanpa harus berkumpul di suatu tempat atau kelas pada satu 

waktu.   

Pembelajaran online mempertemukan siswa dan guru untuk 

melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet.  Oleh karena 

itu pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat mulai 

dari smartphone, laptop, komputer, dan lainnya yang dapat dipergunakan 

untuk mengakses informasi. Berbagai media dan aplikasi juga dapat 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring. 

Misalnya kelas-kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, 

Edmodo, dan Schoology  (Sadikin  dan Hamidah, 2020). 

Schoology merupakan jaringan sosial untuk K-12 (sekolah menengah) 

dan lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerja sama, yang 

memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berbagi konten 

akademis. Schoology juga dikenal sebagai sistem manajemen pembelajaran 

(LMS) atau sistem manajemen kursus (CMS), platform berbasis cloud yang 

menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mengelola sebuah kelas online 

(Choirudin, 2017). Aplikasi Schoology juga memberikan akses pada guru dan 

siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber 

belajar yang bias diakses kapanpun dan dimanapun serta juga memberikan 

akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah.  

Implementasi e-learning menggunakan Schoology pada pembelajaran 

akuntasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi 

social sekaligus belajar. Menurut Juniarti, et al., (2014) melalui Schoology 

peserta didik dapat mengunduh materi pelajaran, mengerjakan kuis, ujian, dan 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Melihat manfaat tersebut, 
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perlu dikembangkan e-learning dengan Schoology dalam pembelajaran 

akuntansi untuk mengetahui bagaimanakah kemenarikan, kebermanfaatan, 

kemudahan dan keefektifan e-learning menggunakan Schoology dalam 

pembelajaran di pendidikan akuntansi. 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Bhakti (2017) 

menyatakan bahwa untuk mengetahui tercapai tidaknyatujuan pembelajaran 

maka perlu diadakan evaluasi. Evaluasi adalahsuatu kegiatan untuk 

mengetahui apakah proses pembelajaran itu telah mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan atau belum. Informasi yang diperoleh dari evaluasiini merupakan 

umpan balik terhadap model pembelajaran yang telah dilaksanakan dan umpan 

balik ini akan menjadi tolak ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan 

model pembelajaran yang akan diterapkan selanjutnya. 

Wakhidah dan Maftuh (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa hasil pelaksanaan evaluasi pembelajaran e-learningdosen sudah 

mampu menggunakan fitur dasar Learning Management System (LMS) 

Schoology. Mahasiswa mampu menggunakan fitur mengunduh materi dan 

mengunggah tugas. Keaktifan dosen dan mahasiswa masih kurang 

karenadosen masih menggunakan komunikasi secara langsung daripada 

melalui pembaruan kabar melalui LMS Schoology. 

Penggunaan aplikasi pembelajaran online semakin meningkat setelah 

Pandemi Covid 19 melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Penerapan 

social distancing sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 

memaksa negara untuk menutup kegiatan belajar di perguruan tinggi. Terjadi 

perubahan total pada sistem pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap 

muka di kelas, berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau secara 

daring/online.  

Pembelajaran online berbasis aplikasi Schoology sudah lama diterapkan 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).Seluruh fakultas di UMS 

menerapkan pembelajaran daring berbasis aplikasi Schoology, termasuk 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), khususnya pada Program 

Studi Pendidikan Akuntansi.  

Aplikasi Schoology digunakan dosen sebagai sarana untuk membagikan 

materi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. File materi ajar, power 

point pembelajaran,dan video pembelajaran dibagikan dengan tujuan agar 

mahasiswa bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Dosen kemudian berkunjung 

di aplikasi Schoology untuk menanyakan adakah materi yang belum dipahami. 

Setelah tanya jawab selesai dilanjutkan dengan pemberian tugasmelalui 

aplikasi Schoology kemudian mahasiswa mengirimkan file hasil tugas. 

Pembelajaran daring berbasis aplikasi Schoology tersebut tentunya 

memiliki keterbatasan-keterbatasan dibanding pembelajaran tatap muka, 

misalnya efektivitas transfer ilmu, kedisiplinan dan kesadaran mahasiswa 

untuk mengikuti kuliah online, konsentrasi yang mudah terganggu, kendala 

sinyal ataupun kuota, serta kendala lainnya. Ada kemungkinan saat proses 

pembelajaran berlangsung mahasiswa tidak langsung membuka Schoolog 

tetapi membuka aplikasi lain sehinggakonsentrasi terganggu. Kemudian hanya 

beberapa mahasiswa yang mendownload materi dan mempelajarinya, 

sedangkan yang lain hanya bertanya kepada yang sudah mendownload materi 

kuliah. 

Penelitian lainnya memfokuskan pada kendala-kendala yang muncul 

pada pelaksnaan pembelajaran online. Ariadhy, Nurohman, Arkum, Handini, 

dan Ferdiana (2020) menemukan bahwa kenyataan di lapangan ada sejumlah 

kendala dalam pengelolaan pembelajaran online yaitu terkait kesiapan guru 

dan siswa menggunakan aplikasi pembelajaran, kemudian akses terhadap 

jaringan internet karena tidak semua wilayah memiliki kualitas jaringan 

internet yang baik, dan tingginya kebutuhan kuota internet. Selain itu dosen 

kesulitan dalam mengelola mahasiswa dan kesulitan menetapkan sistem 

penilaian yang obyektif.  

Oleh karena itu pengelolaan pembelajaran online berbasis aplikasi 

internet harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Pembelajaran berbasis 

Schoology yang diselenggarakan di Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
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biasanya dilaksanakan dengan pembagian materi kuliah oleh dosen, sehingga 

mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan mempelajarinya terlebih 

dahulu. Tujuannya adalah mahasiswa sudah siap saat pembelajaran 

berlangsung. Melalui aplikasi Schoology mahasiswa juga dapat lebih mudah 

untuk mengumpulkan tugas karena mahasiswa tidak perlu untuk ke kampus 

serta lebih hemat dan efisien serta mahasiswa menjadi bertanggung jawab 

dengan tugas yang diberikan karena mengumpulkan tugas secara tepat waktu 

sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dosen. 

Tentunya beberapa keterbatasan tersebut menjadi permasalahan yang 

perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan jalan keluarnya. Oleh karenaitu peneliti 

tertarik untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Schoology sebagai media 

bantuan dalam pembelajaran dengan lokasi yang berbeda di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

khususnya pada Pendidikan Akuntansi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang didapat 

sebagai berikut: bagaimanakah efektivitas pembelajaran berbantuan 

Schoology pada mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP UMS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu: 

mendeskripsikan efektivitas pembelajaran berbantuan Schoology pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP UMS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan dapat 

dijadikan acuan untuk penelitian sejenis. Bermanfaat dalam menambah 
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pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan penggunaan media 

Schoology dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran e-learning khususnya 

dengan Schoology sebagai media pembelajaran online, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran  

b. Bagi dosen dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi 

dalam memilih aplikasi pembelajaran online yang sesuai dan efektif 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring. 

c. Bagi mahasiswa, sebagai sebagai calon guru dapat menambah 

wawasan pengetahuan tentang pemanfaatan aplikasi Schoology untuk 

pembelajaran. 

 


