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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas 

sumber daya manusia itu sendiri. Pembelajaran merupakan jantung dari proses 

pendidikan dalam suatu institusi Pendidikan.  

Pembelajaran merupakan inti dan muara segenap proses pengelolaan 

pendidikan. Kualitas sebuah  lembaga pendidikan hakikatnya diukur dari kualitas 

proses pembelajarannya, di samping output dan outcome yang dihasilkan. Oleh 

karena itu kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran seharusnya dibuat secara 

rinci, sehingga benar-benar  dapat diukur dan diamati. Menurut Putria, dkk (2020: 

862) proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan peserta 

didik di kelas. Dalam proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar mengajar 

yang dapat menentukan keberhasilan siswa serta untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Belajar merupakan kegiatan inti dalam seluruh proses pendidikan. 

Pendidikan itu sendiri dapat di artikan sebagai bantuan perkembangan melalui 

kegiatan belajar. Secara psikologis, belajar dapat di artikan sebagai proses 

memperoleh perubahan tingkah laku, maupun untuk memperoleh respon yang 

diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien (Slameto, 2003: 2). 

Sekolah pada dasarnya merupakan rumah kedua untuk menimpa ilmu. 

Pada umumnya sekolah termasuk kategori yang memiliki kedisiplinan yang 

tinggi. Tujuan kedisiplinan sendiri adalah membentuk perilaku sedemekian rupa 

sehingga perilaku terbsebut sesuai dengan peran-peran yang telah ditetapkan oleh 

kelompok budaya dimana tempat individu itu tinggal (Hurlock, 1992: 82). Selain 

itu kedisiplinan merupakan suatu cara membantu anak membangun pengendalian 

diri mereka, dan bukan membuat anak itu mengikuti dan mematuhi perintah orang 

dewasa. 
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Pencapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran merupakan salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan 

pembelajaran dipengaruhi oleh dua komponen yang penting yaitu guru dan siswa. 

Tugas guru menurut Hamalik (2013: 124) terkait sebagai pengajar yaitu guru 

bertugas menyampaikan pelajaran kepada siswa agar siswa paham dengan baik 

dengan pengetahuan yang disampaikan. Terlihat jelas bahwa guru adalah 

komponen penting dalam keberhasilan belajar siswa karena guru yang 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik dari dalam diri siswa atau dari lingkungan luar. 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat imbuhan ke dan an 

yang bermakna hal atau keadaan. Kedisiplinan merupakan salah satu sikap 

(perilaku) yang harus dimiliki oleh siswa. Alimaun (2015: 3) mengemukakan 

bahwa siswa akan memperoleh hasil belajar yang baik apabila siswa dapat disiplin 

terutama dalam belajar. Kedisiplinan tidak tumbuh dengan sendirinya namun 

perlu dibina melalui latihan, pendidikan, serta penanaman kebiasaan oleh guru 

dan orang tua. Definisi disiplin sendiri menurut Prijodarminto dalam (Tu’u, 2017: 

31) yaitu sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan 

atau ketertiban.  

Disiplin perlu ditanamkan kepada setiap siswa sehingga siswa mempunyai 

kedisiplinan yang tinggi, telah dijelaskan oleh Tu’u (2017: 37) bahwa dengan 

disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya, 

tanpa disiplin yang baik suasana sekolah dan kelas menjadi kurang kondusif bagi 

kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan belajar itu sangat penting bagi siswa untuk 

meningkatkan perstasi belajar mereka (Ali Imron, 2011: 172). Kedisiplinan 

belajar bisa diartikan suatu sikap yang taat dan patuh terhadap suatu peraturan 

yang berlaku selama mengikuti proses belajar mengajar. Tanpa adanya peraturan 

maka tidak akan tercapailah suatu kedisiplinan, dengan adanya suatu peraturan 

akan melatih seseorang untuk disiplin dalam segala hal, dan dengan sikap yang 

selalu disiplin membuat seseorang berhasil dengan apa yang seseorang tersebut 

impikan. Itulah sebabnya kedisiplinan adalah modal utama suatu keberhasilan. 
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Bentuk kedisiplinan belajar di sekolah antara lain: disiplin berpakaian, 

disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin mentaati peraturan sekolah (Buchari 

Alma dkk, 2010: 131). Sekolah mempunyai aturan-aturan dan tata tertib yang 

wajib untuk dilaksanakan anak, misalnya peraturan mengenai pengunaan seragam, 

jadwal, jam belajar, dan jam istirahat. Selain itu, juga Kedisiplinan belajar adalah 

salah satu cara untuk membantu anak agar dapat mengembangkan pengendalian 

diri mereka selama proses belajar mengajar (Maria J. Wantah, 2005: 140). Anak 

dapat memperolah suatu batasan untuk memperbaiki tingkah lakunya yang salah 

dengan disiplin. Kedisiplinan juga membantu anak memperoleh perasaan puas 

karena kesetiaan dan kepatuhannya dan juga mengajarkan kepada anak bagaimana 

berpikir secara teratur. Kedisiplinan dalam nilai karakter bangsa adalah tindakan 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. Kedisiplinan belajar itu sangat penting bagi siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajar mereka (Ali Imron, 2011: 172). Kedisiplinan belajar bisa diartikan 

suatu sikap yang taat dan patuh terhadap suatu peraturan yang berlaku selama 

mengikuti proses belajar mengajar. Tanpa adanya peraturan maka tidak akan 

tercapailah suatu kedisiplinan, dengan adanya suatu peraturan akan melatih 

seseorang untuk disiplin dalam segala hal, dan dengan sikap yang selalu disiplin 

membuat seseorang berhasil dengan apa yang seseorang tersebut impikan. Itulah 

sebabnya kedisiplinan adalah modal utama suatu keberhasilan. 

Saat ini negara-negara di dunia tengah dihadapkan pada wabah penyakit 

yang mengencam Kesehatan. Wabah ini disebabkan karena virus yang biasa 

disebut dengan Corona Vorua Disease (Covid-19) atau virus corona. Adanya 

wabah ini memberikan pengaruh besar terhadap aspek-aspek, baik aspek 

ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Di dunia pendidikan, wabah covid-

19 ini telah mengubah pola pembelajaran yang semestinya dilakukan secara 

umum atau tatap muka diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau disebut 

dengan istilah daring. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan bahwa Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang menjelaskan 

bahwa proses belajar dilaksanaka di rumah melalui pembelajaran daring/ jarak 

jauh. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna 



4 

 

 

bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup 

antara lain mengenai pandemi Covid-19.  

Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan 

dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti 

telepon seluler dan komputer. Pada pembelajaran daring, semua elemen 

pendidikan dituntut untuk tetap mampu memfasilitasi pembelajaran agar tetap 

aktif meskipun tanpa tatap muka secara langsung. Guru selaku elemen utama 

dalam pendidikan formal dipacu untuk melakukan adaptasi dengan pelaksanaan 

pembelajaran yang semua menggunakan metode tatap muka konvensional dan 

beralih ke pembelajaran daring. (Setyorini, 2020:96).  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada siswa 

sekolah dasar pada tanggal 3 Juli 2020 di masa pandemi ini terdapat beberapa 

permasalah kedisiplinan belajar siswa. Permasalahan tersebut antara lain : siswa 

tidak pernah belajar dengan baik dirumah, siswa tidak memahami pembelajaran 

yang disampaikan guru lewat pembelajaran jarak jauh sehingga membuat mereka 

tidak minat belajar, siswa tidak pernah membaca buku paket yang diberikan 

sekolah, prestasi belajar siswa menurun. Kedisiplinan siswa dalam belajar daring 

juga terlihat masih rendah. Hal ini dapat diketahui dari tugas yang diberikan oleh 

guru yang sering tidak dikerjakan. Oleh karena itu, hendaknya orang tua 

memahami anaknya untuk lebih memperhatikan kedisiplinan belajar anak-

anaknya. Selain dukungan dari orang tua, siswa juga harus diberi nasehat dan 

motivasi oleh guru agar mereka mau belajar dengan disiplin meskipun kegiatan 

pembelajaran di lakukan secara daring. 

Selama pembelajaran daring berlangsung banyak orang tua yang 

mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi selama siswa belajar dirumah, 

diantaranya terlalu banyak tugas yang diberikan dan guru yang belum 

mengoptimalkan teknologi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan akan 

penggunaan teknologi juga menjadi salah satu kendala orang tua dalam 

membimbing anaknya pada saat proses pembelajaran di rumah. 

Hasil peneltian sebelumnya yang dapat mendukung dilakukannya 

penelitian analisis kedisiplinan belajar siswa terhadap pembelajaran jarak jauh 
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(daring) diantaranya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Proses 

Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 pada Guru 

Sekolah Dasar” dalam Jurnal Basicedu Volume 4 Nomor 4 Tahun 2020 Halm 

861-872. Hasil dari peneltiian ini adalah pandemi COVID-19 membawa dampak 

yang sangat besar terhadap proses pembelajaran, pembelajaran yang biasanya 

dilakukan secara langsung kini dialihkan menjadi pembelajaran daring. Peserta 

didik merasa jenuh dan bosan selama melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran 

daring yang dilakukan untuk anak usia sekolah dasar dirasa kurang efektif. Ada 

beberapa faktor pendukung guru dalam proses pembelajaran daring yaitu 

ketersediaan handphone, kuota dan jaringan internet yang stabil. Selain adanya 

faktor pendukung dalam pembelajaran daring terdapat juga beberapa faktor 

penghambat guru dalam pembelajaran daring. Faktor penghambat tersebut 

diantaranya adalah belum semua peserta didik memiliki handphone dan masih 

banyak orang tua sibuk bekerja.  

Pada jurnal sebelumnya yang berjudul “Efektifitas Implementasi 

Pembelajaran Daring (Full Online) dimasa Pandemi Covid-19 pada Jenjang 

Sekolah Dasar di Kabupaten Subang” dalam Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 

ISSN Cetak 2477-5673 ISSN Online 2614-722X Volume VI Nomor 01, Juni 

2020. Hasil penelitian ini adalah tingkat efektifitas pembelajaran sekitar 66,97%, 

hal ini mengacu pada 8 indikator yang diteliti diantaranya adalah : 1) kenyamanan 

pembelajaran masa pandemi; 2) kemampuan literasi digital guru; 3) tingkat 

adaptasi siswa terhadap pembelajaran; 4) kecukupan perangkat; 5) koneksi 

internet; 6) biaya pembelajaran; 7) tingkat kenyamanan aplikasi; dan 8) 

komitemen daring pasca pandemi.   

Selain itu, penelitian sebelumnya yang berjudul “Pandemi Covid-19 

Online Learning: Apakah Berpengaruh terhadap Proses Pembelajaran pada 

Kurikulum13?” dalam Journal of Industrial Engineering & Management research 

(JIEMAR) Volume 01 No. 01, Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sistem pembelajaran daring dengan memanfaatkan platform digital pada jenjang 

sekolah dasar dan menengah cenderung mengubah wajah pendidikan kea rah yang 

lebih baik, lebih efektif, dan lebih menyenangkan. Gurupun menjadi semakin 
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inovatif dalam mengemas bahan ajar dan semakin kreatif mengembangkan 

metode pembelajaran untuk menarik antusiasme siswa. Meski demikian, perlu 

dilakukan penyesuaian Kembali dengan beragam kemampuan masing-masing 

guru, siswa, dan orang tua siswa dalam memberikan fasilitas pembelajaran daring 

ini, sehingga kendala yang dialami dapat diminimalisir.  

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian 

kualitatif dengan judul “Analisis Kedisiplinan Belajar Siswa terhadap 

Pembelajaran Jarak Jauh (Daring)”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah di uraikan, 

maka dapat di identifikasi masalah-masalah yang terjadi siswa sekolah dasar 

terkait kedisiplinan belajar yakni: 

1. Kedisiplinan belajar siswa belum terlaksana dengan baik di masa pandemi 

2. Siswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. 

3. Siswa tidak memahami materi yang di sampaikan lewat pembelajaran jarak 

jauh. 

4. Siswa belum memiliki rasa tanggung jawab untuk belajar dirumah di masa 

pandemi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (Daring) di SDN 2 

Muryolobo?  

2. Bagaimanakah kedisiplinan belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh 

(Daring) di SDN 2 Muryolobo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (Daring) di SDN 2 

Muryolobo 

2. Mengetahui kedisiplinan belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh 

(Daring) di SDN 2 Muryolobo 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian  ini   diharapkan  dapat  menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi penulis maupun pembaca tentang kedisiplinan belajar siswa 

dengan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi 

2. Manfaat Praktis. 

a) Bagi Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran jarak jauh siswa bisa 

meningkatkan kedisplinan belajar 

b) Bagi Guru 

Memberdayakan diri dalam mengambil prakarsa profesionalisme dengan 

semakin terampil dalam mengelola pembelajaran di masa pandemi  

 


