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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam meneruskan bangsa dan 

melahirkan generasi yang cerdas dan cermat. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia no 20 tahun 2003 mengenai pendidikan nasional bab I pasal 1 ayat 1 :  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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. 1 

 

Maka dari itu, penduduk Indonesia diwajibkan untuk menempuh pendidikan. 

Dalam proses menempuh pendidikan, terdapat tiga faktor yang dapat mewujudkan 

proses pendidikan, yaitu kurikulum, pendidik, dan peserta didik. Sistem pendidikan 

di Indonesia sendiri mengamalkan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa” yang artinya pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sistem pendidikan 

nasional ini harus dapat menjamin bahwa kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan yang bermutu harus merata2.  

Pada saat ini sedang terjadi pandemi virus covid-19 diseluruh dunia termasuk 

Indonesia. Untuk mengatasi virus ini, maka pemerintah membuat kebijakan agar 

masyarakat tetap di dalam rumah dan melakukan “social distancing” yang artinya 

                                                           
1 Hukum Unsrat. “UU No.20 Thn 2003 – Sistem Pendidikan Nasional.” Indonesia. Diakses pada 1 

Maret 2020. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm. 
2 Putri, Arum. “Sistem Pendidikan Nasional.” Indonesia (2020). Diakses pada 17 Mei 2020. 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/06/210000569/sistem- pendidikan-

nasional?page=all. 
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kita tidak boleh bertatapan langsung atau berinteraksi secara langsung dengan orang 

lain. Kebijakan ini diumumkan kepada publik pada hari Minggu, 15 Maret 2020. 

Kebijakan ini dibuat agar penyebaran virus tidak berlangsung cepat3. Oleh karena 

itu semua kegiatan termasuk salah satunya ialah kegiatan belajar mengajar harus 

dilakukan dari rumah dan menggunakan sistem online learning. Metode 

pembelajaran jarak jauh ini sudah ada di dalam undang-undang bab I Pasal 1 Ayat 

15 yang berbunyi: 

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 

pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 

Tetapi di Indonesia belum pernah di lakukan secara keseluruhan sistem online 

learning pada pendidikan formal maupun nonformal. Maka dari itu pandemi virus 

covid-19 ini sangat berdampak pada dunia ekonomi termasuk dalam dunia 

pendidikan di Indonesia. 

Pembelajaran merupakan proses suatu interaksi antara pembelajar dengan 

pendidik dan sumber belajar yang dilakukan di lingkungan belajar menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 204. 

Pada ada umumnya pembelajaran formal maupun nonformal dilakukan secara 

empat mata dan terdapat interaksi secara langsung antara pendidik dan peserta 

didik. Guru dapat mengontrol siswa-siswi dalam kelasnya secara langsung dan juga 

                                                           
3 Humaniora. “Dampak COVID_19 bagi Pendidikan dalam perspektif sosiologi.” Indonesia 

(2020). Diakses pada 28 april 2020. 

https://www.kompasiana.com/rezzawidiautami3362/5e7ded93097f36 393028cec2/dampak-virus-

corona-berimbas-bagi-pendidikan-saat-ini- di-indonesia. 
4 Hukum Unsrat. “UU No.20 Thn 2003 – Sistem Pendidikan Nasional.” Indonesia. Diakses pada 

17 mei 2020. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm. 
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guru dapat menilai sikapnya di dalam kelas secara langsung. Namun pada era yang 

sedang dilanda oleh pandemi ini, semua sekolah diwajibkan untuk melakukan 

pembelajaran jarak jauh. Untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, guru maupun 

siswa harus menyediakan gadget atau laptop, jaringan internet, dan beberapa 

aplikasi. Pendidik dituntut agar dapat menguasai teknologi serta platform yang 

digunakan. 

Pada pembelajaran jarak jauh ini, guru dan siswa dapat melakukannya secara 

waktu nyata (synchronous) dan waktu tidak nyata (asynchronous). Pada era 

sekarang ini banyak sekali pilihan platform yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi dalam membantu proses pembelajaran. Pada era sekarang ini terdapat 

platform yang diciptakan khusus untuk bidang pendidikan dengan bermacam-

macam fitur yang ditawarkan sampai platform yang diciptakan untuk umum. 

Terdapat beberapa contoh platform yang paling sering digunakan di Indonesia yaitu 

Ruang Guru, Zenius.net, Google Classroom, Microsoft, Moodle, dll5. Banyak sekali 

masalah yang bermunculan seperti lemahnya jaringan internet, permasalahan pada 

gadget, kualitas video yang kurang bagus, kualitas audio yang kurang bagus, 

sampai pada platform yang digunakan.  

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap dua 

platform yaitu Google Classroom dan Microsoft Teams yang digunakan dalam 

pendidikan musik. 

                                                           
5 NN. “Link 12 Aplikasi E-Learning untuk Siswa hingga mahasiswa : Ruangguru, 

Zenius, Quipper Akses disini.” Indonesia (2020). Diakses pada 17 Mei 2020. 

https://m.tribunnews.com/techno/2020/03/16/link-12-aplikasi-e- lerning-untuk-siswa-hingga-

mahasiswa-ruangguru-hingga-quipper- akses-di-sini?page=all. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana penggunaan Google Classroom dan Microsoft Teams dalam 

pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan musik? 

1.3. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis penggunaan Google Classroom dan Microsoft Teams dalam 

pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan musik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis  

Penulis dapat mengetahui mengenai kelemahan dan kelebihan dari 

pembelajaran jarak jauh. Penulis juga dapat mengetahui penggunaan dari 

Google Classroom dan Microsoft Teams jika digunakan dalam pendidikan 

musik. 

2. Manfaat bagi pembaca  

Pembaca dapat mengetahui dan mengerti mengenai pembelajaran jarak jauh. 

Pembaca juga dapat mengetahui penggunaan dari Google Classroom dan 

Microsoft Teams jika digunakan dalam pendidikan musik. 

1.5. Sistematika Penulisan 

1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat peneilitian dan sistematika penulisan. 

 



 

5 
 

2 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang teori yang berupa pengertian yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dikutip dari buku dan juga 

artikel-artikel yang berada di internet. 

3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai metode penelitian, pendekatan, 

dan analisis data yang akan dipakai dalam pembahasan penelitian ini. 

4 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menganalisis mengenai tesis-tesis 

yang dipakai dalam pembahasan penelitian berdasarkan studi literatur ini. 

5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai pembelajaran 

jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom dan Microsoft Teams 

terhadap pendidikan musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


