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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada akhir tahun 2019, dunia diguncang dengan adanya suatu wabah penyakit 

menular dari Wuhan, China, yang diberi nama Coronavirus atau biasa disebut 

sebagai COVID-19. Wabah tersebut ditetapkan oleh World Health Organization 

(WHO) sebagai pandemi global pada bulan Maret 2020 karena penyebarannya 

terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, dengan jumlah yang signifikan dan 

berkelanjutan. Adanya hal tersebut membuat beberapa aktivitas yang dikerjakan 

secara langsung terpaksa ditunda atau bahkan dihentikan. Segala jenis aktivitas 

komunikasi tatap muka harus dialihkan demi meminimalisir penyebaran virus ini. 

Mengakali hal tersebut maka dilakukan sebuah upaya dengan memanfaatkan 

perkembangan media komunikasi agar aktivitas berkomuniasi tetap bisa berjalan 

tanpa harus tatap muka secara langsung dengan orang lain.  

Pada era digitalisasi seperti sekarang, adanya perkembangan media 

komunikasi membuat kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan 

oleh munculnya teknologi komunikasi yang membuat kita tidak bisa terlepas dari 

gadget dan internet. Pada tahun 2020, menurut survei We Are Social dan Hootsuite, 

penggunaan internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 17% dimana 

sebanyak 175,4 juta jiwa atau setara dengan 64% dari jumlah populasi yang 

berjumlah 272,1 juta jiwa. Awalnya internet dimanfaatkan untuk berkomunikasi 

melalui email, membuka situs web, dan menulis di blog pribadi, namun kini adanya 

internet juga mendukung digitalisasi di segala aspek. Digitalisasi sendiri merupakan 

istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media dari 

konvensional ke media digital.  
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Salah satu aspek yang mengalami digitalisasi adalah pendidikan. Pada 

pendidikan konvensional aktivitas pembelajaran dulu dilakukan di kelas dengan 

tatap muka. Namun kini, adapun peralihan media dalam sistem pembelajaran 

menggunakan Learning Management System (LMS) yaitu sistem perangkat lunak 

untuk kegiatan pembelajaran daring atau e-learning, yang dimana aktivitas 

pembelajaran dilakukan secara jarak jauh tanpa harus datang ke ruang kelas, dapat 

diakses dimana saja, dan kapan saja selama masih terkoneksi dengan jaringan 

internet (Hanum, dalam Putri S., 2017). Pendidik dan peserta didik, akan lebih 

mudah berkomunikasi menggunakan perangkat ini karena dengan didukung 

internet maka mengumpulkan dan menyampaikan materi pembelajaran dapat 

dilakukan secepat mungkin. Upaya penggunaan internet dalam pendidikan selain 

untuk menunjang komunikasi juga disebabkan oleh adanya sumber pembelajaran 

yang luas, yang bisa menjadi referensi, sehingga nantinya peserta didik mampu 

menjadi sumber daya yang kompeten di masa depan.  

Pada LMS terdapat dua metode yaitu synchronous dan asynchronous 

(Hartanto, 2016). Pada synchronous proses pembelajaran terjadi saat pendidik dan 

peserta didik harus mengakses internet bersama sehingga dimungkinkan jika terjadi 

interaksi telekonferensi atau tatap muka secara virtual, juga voice sharing atau 

forum diskusi. Sedangkan asynchronous sebaliknya, peserta didik dapat mengakses 

internet kapan pun dan dimanapun karena tidak harus online di waktu yang sama 

saat pendidik memberikan tugas atau materi pembelajaran. Akan tetapi pendidik 

dapat memberikan batas waktu bagi peserta didik untuk mengumpulkan tugas 

terkait dengan materi yang diberikan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 

Veteran Jakarta merupakan salah satu universitas yang sedang menerapkan sistem 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk seluruh aktivitas pembelajaran selama masa 

pandemi COVID-19. Hal ini sesuai pada Surat Edaran No. 23 Tahun 2020 tentang 

Tindakan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan UPN Veteran Jakarta 
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dan Surat Edaran No. 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Masa Perkuliahan Jarak 

Jauh, bahwa perkuliahan tatap muka digantikan dengan pembelajaran jarak jauh 

sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 

15 Juli 2020. Selama proses Pembelajaraan Jarak Jauh (PJJ) ini berlangsung, 

mahasiswa belajar dan berdiskusi secara online dengan memanfaatkan sistem e-

learning yang telah disepakati. Maka dari itu, UPN Veteran Jakarta memanfaatkan 

beberapa LMS sebagai media yang digunakan untuk PJJ salah satunya adalah E-

Learning 4.0 (selanjutnya disebut E4.0), sebuah media pembelajaran yang dimiliki 

dan dikembangkan oleh UPN Veteran Jakarta untuk proses PJJ.  

Salah satu kecanggihan dari media yang digunakan untuk pembelajarn jarak 

jauh yaitu dapat digunakan secara bersama-sama dalam kelompok belajar (Putri S., 

2017). Saat berada didalamnya, orang-orang sudah otomatis terhubung secara 

daring dan tetap bisa berdiskusi layaknya berada di dalam kelas konvensional. 

Media tersebut hanya dapat dimasuki oleh dosen dan mahasiswa yang memiliki 

akses dan penggunaannya cukup dengan melalui kumputer atau ponsel yang 

terhubung dengan jaringan internet. Adanya jaringan internet ini membuat proses 

pembelajaran dinilai efektif karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja 

sehingga segala aktifitas pembelajaran, seperti penyampaian materi pembelajaran 

dapat dilakukan tanpa harus tatap muka. 

Di UPN Veteran Jakarta, tiap dosen tidak harus menggunakan E4.0 sebagai 

media PJJ. Dosen bebas memilih media komunikasi lain dengan syarat media 

tersebut telah disepakati dan dilaporkan ke pihak universitas. Berdasarkan data 

yang didapatkan peneliti, selain E4.0 dosen dan mahasiswa juga ada yang 

menggunakan Google Classroom sebagai media PJJ. Pada dasarnya kedua LMS 

tersebut sama-sama dibuat untuk memenuhi pembelajaran tanpa harus tatap muka. 

Cara kerja pada keduanya pun juga bisa dikatakan tidak jauh berbeda, keduanya 

belum mendukung untuk adanya telekonferensi sehingga dapat dikatakan sebagai 

media pembelajaran dengan metode asynchronous yang dimana dosen menyiapkan 
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materi dalam bentuk powerpoint, video, rekaman suara, diskusi, chat, quiz, dan 

materi lainnya tanpa harus online bersamaan dengan mahasiswa. Hal yang 

membedakan hanyalah media E4.0 adalah media yang dimiliki dan dikembangkan 

oleh UPN Veteran Jakarta sedangkan Google Classrom merupakan fitur layanan 

media belajar yang dikembangkan oleh Google. Pada kedua media tersebut dosen 

dapat mengunggah materi dan tugas perkuliahan, sedangkan mahasiswa dapat 

menerima materi dan tugas perkuliahan cara mengunduhnya, setelah itu mahasiswa 

diberikan waktu untuk memahami dan berdiskusi di kolom komentar. Tak hanya 

itu, mahasiswa juga dapat mengerjakan kuis menggunakan media tersebut. Lantas, 

peneliti penasaran dengan penggunaan dua media ini peneliti ingin mengetahui 

perbandingan nilai efektivitas antara E4.0 dan Google Classroom sebagai media 

pembelajaran jarak jauh yang digunakan oleh UPN Veteran Jakarta.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah 

yang terdapat pada penelitian ini, yaitu apakah ada perbedaan efektivitas 

komunikasi dengan menggunakan media E4.0 dan Google Classroom di UPN 

Veteran Jakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang 

ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui perbedaan efektivitas komunikasi yang 

terjadi dengan menggunakan media E4.0 dan Google Classroom di UPN Veteran 

Jakarta. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan di atas, berikut adalah manfaat yang peneliti harapkan : 

1) Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan informasi 

yang menunjang perkembangan Ilmu Komunikasi. Peneliti juga mengharapkan 
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penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama  dalam 

hal perbandingan efektivitas komunikasi menggunakan media pembelajaran jarak 

jauh. 

2) Manfaat Praktik 

Peneliti berharap pembaca, khususnya bagi UPN Veteran Jakarta, dapat 

melihat perbedaan efektivitas komunikasi yang terjadi pada media pembelajaran 

sehingga dapat digunakan untuk menambah bahan evaluasi pelaksanaan PJJ untuk 

kedepannya. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Peneliti menyusun penelitian ini dengan mengurutkan proses penelitian, hal ini 

dilakukan agar pembaca  dapat mengerti dengan mudah. Penelitian ini disusun 

secara sistematis dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh fakultas 

dan terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara 

akademis maupun praktis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian, definisi berbagai konsep, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang 

digunakan, populasi dan sampel yang di ambil, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, serta kapan waktu 

dan di mana lokasi penelitian dilakukan. 

BAB IV : PEMBAHASAN 
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Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, analisa 

data, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai penelitian 

yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan mengenai Studi Komparatif Efektivitas 

Komunikasi E-Learning 4.0 Dan Google Classroom sebagai 

Media Pembelajaran Jarak Jauh Di UPN Veteran Jakarta 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar sumber referensi penelitian yang digunakan, berupa judul buku, jurnal, 

dan sumber lain yang dilengkapi dengan nama pengarang, tahun terbit, penerbit, 

dan sebagainya. 

 

LAMPIRAN 

Berisi data pelengkap lain yang digunakan untuk menunjang penelitian. 

 


