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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG  

Pendidikan  sebagai  sektor  yang  paling  penting  dalam  meningkatkan 

kualitas  hidup. Dengan  pendidikan  diharapkan  dapat menghasilkan manusia 

berkualitas  dan  mampu  bersaing  di  masa  depan.  Tujuan  pendidikan 

mengarahkan  pada  pembentukkan  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Hal  ini 

dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20  tahun 2003 

tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  3  ayat  1  menjelaskan  sebagai 

berikut:  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  peradaban  bangsa 

yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan 

untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.  

Sejak merebaknya pandemi yang disebabkan oleh virus Corona di 

Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah 

penyebarannya. Salah satunya adalah melalui surat edaran Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No 1 tahun 2020 

tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di sekolah. 

Melalui  surat  edaran  teresebut  pihak Kemendikbud memberikan  instruksi 

kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan 

menyarankan siswa untuk belajar dari rumah masing-masing.   

Sebagai  usaha  pencegahan  penyebaran  Covid-19,  WHO  

merekomendasikan  untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang 

berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Untuk  itu  pembelajaran  

konvensional  yang  mengumpulkan  banyak  siswa  dalam  satu ruangan  perlu  

ditinjau  ulang  pelaksanaannya.  Pembelajaran  harus  dilaksanakan  dengan 

skenario yang mampu meminimalisir kontak fisik antara siswa dengan siswa  lain, 

ataupun antara siswa dengan guru. Menurut Milman (2015) penggunaan teknologi 
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digital memungkinkan  siswa  dan  guru berada  di  tempat  yang  berbeda  selama  

proses pembelajaran. 

Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang kemudian pertengahan 

Maret 2020  untuk menekan angka penderita Covid 19, pemerintah provinsi dan 

pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu 

meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran 

online baik tingkat sekolah maupun  tingkat perguruan  tinggi. Layanan  

pendidikan  lain  yang  bisa  dilaksanakan  melalui  sarana internet yaitu dengan 

menyediakan materi pelajaran secara online dan materi  pelajaran  tersebut  dapat  

diakses  oleh  siapa  saja  yang membutuhkan. 

Salah satu bentuk pembelajaran alternatif yang dapat dilaksasnakan selama 

masa darurat Covid-19  adalah  pembelajaran  secara  online. Menurut  Moore,  

Dickson-Deane,  &  Galyen  (2011)  Pembelajaran  online merupakan  

pembelajaran  yang menggunakan  jaringan  internet dengan aksesibilitas, 

konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran. Penelitian yang dikakukan oleh Zhang et al., (2004) 

menunjukkan bahwa penggunaan  internet dan  teknologi multimedia mampu 

merombak  cara penyampaian pengetahuan  dan  dapat  menjadi  alternatif  

pembelajaran  yang  dilaksanakan  dalam  kelas tradisional.  

Pembelajaran  online pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan 

perangkat-perangkat mobile  seperti  telepon  pintar,  tablet  dan  laptop  yang  

dapat  digunakan  untuk  mengakses informasi dimana saja dan kapan saja (Gikas 

& Grant, 2013). Penggunaan  teknologi   mobile memiliki kontribusi besar di 

dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran 

jarak jauh (Korucu & Alkan, 2011). Berbagai media juga dapat digunakan untuk 

mendukung  pelaksanaan  pembelajaran  secara  online.  Misalnya  kelas-kelas  

virtual menggunakan  layanan Google Classroom, Edmodo,  dan  Schoology  

(Enriquez,  2014;  Sicat, 2015; Iftakhar, 2016), dan applikasi pesan instan seperti 

WhatsApp (So, 2016). Pembelajaran secara online  bahkan dapat dilakukan 

melalui media  social  seperti Facebook  dan  Instagram (Kumar & Nanda, 2018). 
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Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang kemudian pertengahan 

Maret 2020  untuk menekan angka penderita Covid 19, pemerintah provinsi dan 

pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu 

meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran 

online baik tingkat sekolah maupun  tingkat perguruan  tinggi. Layanan  

pendidikan  lain  yang  bisa  dilaksanakan  melalui  sarana internet yaitu dengan 

menyediakan materi pelajaran secara online dan materi  pelajaran  tersebut  dapat  

diakses  oleh  siapa  saja  yang membutuhkan. 

Pembelajaran  yang  berlangsung  di  sekolah  merupakan  proses  interaksi  

antara guru,  siswa,  kurikulum,  sarana  pembelajaran  termasuk  media  

pembelajaran,  dan komponen  lain  yang  berpengaruh  pada   proses  

pembelajaran  untuk  mencapai tujuan  pembelajaran  yang  diharapkan.  Dalam  

mencapai  tujuan  pembelajaran, salah satu komponen pembelajaran yang penting 

adalah model pembelajaran.  

Dengan munculnya  pandemik  COVID-19 kegiatan  belajar  mengajar  

yang  semula dilaksanakan  di  sekolah  kini  menjadi  belajar  di rumah  melalui  

daring.  Pembelajaran  daring dilakukan  dengan  disesuaikan  kemampuan 

masing-maisng  sekolah.  Belajar  daring  (online) dapat  menggunakan  teknologi  

digital  seperti google  classroom,  rumah  belajar,  zoom,  video converence,  

telepon  atau  live  chat  dan  lainnya.  

Namun  yang  pasti  harus  dilakukan  adalah pemberian  tugas  melalui  

pemantauan pendampingan  oleh  guru  melalui  whatsapp  grup sehingga anak 

betul-betul belajar. Kemudian guru-guru juga bekerja dari rumah dengan 

berkoordinasi dengan orang  tua, bisa melalui  video call maupun foto  kegiatan  

belajar  anak  di rumah  untuk memastikan  adanya  interaksi  antara  guru  dengan 

orang tua.   

Pembelajaran  berbasis  daring  learning menunjukkan  katerogisasi  

setuju.  Hal  ini ditunjukkan  setelah  mengikuti  pembelajaran berbasis  daring  

learning,  para  siswa  semakin semangat mengikuti pembelajaran khususnya 

dalam pembelajaran  IPA  dan  para  siswa  tidak  merasa  bosan  saat  

pembelajaran  berlangsung.  (Sobron  et al., 2019) 
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Nana  Sudjana  &  Ahmad  Rivai  (2002  :  1)  menyatakan  bahwa  

metodologi pembelajaran  adalah  suatu  teknik  yang  digunakan  guru  dalam  

interaksinya  dengan siswa agar bahan pembelajaran sampai kepada siswa, 

sehingga siswa menguasai tujuan pembelajaran.  Salah  satu  unsur  penting  

dalam  model pembelajaran  adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  

Pemilihan model pembelajaran yang  tepat dapat  lebih menarik perhatian 

siswa, dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga bahan belajar yang 

diterima akan lebih jelas  dan  bermakna,  yang  akhirnya  diharapkan  dapat 

meningkatkat  hasil belajar yang dicapai. 

Menurut Clayton,  dkk  (2010) menyatakan  bahwa motivasi  sangat  erat 

kaitannya  dengan  keberhasilan  siswa.  Menurut  Sardiman  (1990:75)  usaha-

usaha  yang  dilakukan  dalam  kondisi  tertentu  sehingga  seseorang  berjuang 

untuk melakukan sesuatu dan jika ia tidak suka maka ia akan menghilangkan rasa  

tidak  suka  tersebut.  Proses  belajar  terkadang  kurang  maksimal  disebabkan 

karena kurang adanya dorongan atau motivasi.   

Siswa  yang  memiliki  motivasi  yang  tinggi  untuk  belajar  walaupun 

memiliki  intelegensi  yang  rendah, maka memperoleh  hasil  yang  baik  tetapi 

jika  siswa  yang  memiliki  motivasi  yang  rendah  dan  memiliki  intelegensi 

tinggi, bisa saja siswa tersebut mengalami kegagalan dalam belajar, sehingga 

motivasi sangat penting diberikan pada siswa untuk memperoleh hasil belajar 

yang maksimal khususnya pada pembelajaran online.  

Guru  sebagai  pendidik  harus mampu menciptakan  pembelajaran  yang 

baik  dalam  rangka  membantu  siswa  dalam  mengembangkan  potensi  yang 

dimilikinya. Semangat dan motivasi siswa di kelas dapat berkembang dengan baik  

jika  siswa paham mengenai materi  pelajaran  yang  diajarkan  oleh guru. Dan 

guru berperan juga sebagai pendamping untuk mendorong peserta didik belajar  

mandiri  sekaligus  memimpin  teman  dalam  aktivitas  kelompok (Pendidikan, 

Kebudayaan, & Indonesia, 2019)  

Kendala  dalam  pembelajaran  yang  membuat  siswa  tidak  termotivasi 

salah  satunya  dipengaruhi  oleh  guru  adalah  kurang melibatkan  siswa  untuk 
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berperan  aktif  dalam  kegiatan  pembelajaran,  guru  hanya  menggunakan model  

ceramah,  guru  tidak  menggunakan  model  variatif  yang  sesuai dengan  materi  

yang  dipelajari  saat  kegiatan  pembelajaran,  guru  tidak menggunakan  media  

pembelajaran  yang  tepat  saat  proses  pembelajaran berlangsung.  Masalah  

lainnya,  ketika  pembelajaran  banyak  siswa  yang  tidak kondusif  saat  

mengikuti  pembelajaran  di  kelas  sehingga  menganggu konsentrasi  siswa  

lainnya  yang  akhirnya  dapat  menurunkan  motivasi  dan mempengaruhi  hasil  

belajar  siswa,  hal  ini  bisA  dilihat  dari  nilai  siswa  yang berada dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).   

Sejak Indonesia dinyatakan terdeteksi kasus Covid 19, penyebaran rentan 

antar manusia menyebabkan kegiatan dihentikan hingga diberlakukan pembatasan 

sosial berskala besar, sehinga para pendidik memaksimalkan kegiatannya dalam 

jaringan (daring). Tentunya pembelajaran harus tetap dilangsungkan di tengah 

pandemi ini salah satunya dengan pembelajaran online atau daring. 

Maka  solusi  alternatif  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan 

permasalahan  yang  timbul  dalam  pembelajaran  online  yaitu  dengan 

menggunakan  metode  Pembelajaran Berbasis Proyek  atau  pembelajaran kuis 

interaktif berbasis whatsapp.   

Melalui  penelitian  ini  dengan  diterapkannya  metode  pembelajaran   

berbasis proyek dan pembelajaran kuis interaktif berbasis Whatsapp pada  siswa 

kelas VI SD Negeri  Kalisari 3 Kecamatan Sayung Demak,  dapat  mengatasi  

masalah-masalah  dalam pembelajaran  yang  mempengaruhi   hasil  belajar  

siswa,  serta terjadinya umpan balik yang baik antara siswa dan guru sehingga 

tercapainya pengetahuan kognitif, afektif dan psikomotor yang diharapkan sesuai 

dengan Kurikulum 2013.  

Bertitik  tolak dari hal  itu menarik dikaji  lebih  lanjut melalui penelitian 

ini bagaimana pengaruh metode pembelajaran  berbasis proyek dan pembelajaran 

kuis interaktif berbasis Whatsapp terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VI SD 

Negeri Kalisari 3 Kecamatan sayung kabupaten Demak di masa pandemi Covid 

19 ini.  Pengungkapan  masalah  ini  bermanfaat  dalam penyelesaian 

permasalahan hasil belajar siswa sekolah dasar. 
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Sejalan dengan permasalahan di atas maka di angkatlah  judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Project Based Learning dan Pembelajaran  Kuis 

Interaktif Berbasis Whatsapp Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa SD Kelas 

VI Kecamatan Sayung”. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan peneliti dapat dirumuskan yaitu:  

1.  Seberapa besar pengaruh Project Based Learning (PjBL) terhadap hasil 

belajar IPA siswa SD Kelas VI Kecamatan Sayung?  

2.  Seberapa besar pengaruh pembelajaran kuis interaktif berbasis whatapp 

terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas VI Kecamatan Sayung? 

 3.  Seberapa besar perbedaan pengaruh Project Based Learning (PjBL) dan 

pembelajaran kuis interaktif terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas VI 

Kecamatan Sayung? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1.   Menganalisis pengaruh model Project Based Learning terhadap  hasil  belajar 

IPA siswa SD kelas  VI  Kecamatan Sayung. 

2.   Menganalisis pengaruh pembelajaran kuis interaktif berbasis Whatsapp 

terhadap hasil belajar IPA siswa SD Kelas VI Kecamatan Sayung.  

3.   Menemukan perbedaan pengaruh Project Based Learning (PjBL) dan 

pembelajaran kuis interaktif berbasis whatapp  terhadap hasil belajar IPA 

siswa SD Kelas VI Kecamatan Sayung. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini,  dapat  digambarkan  sebagai 

berikut:  

1.  Manfaat teoretis  
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Sebagai  bahan  pengembangan  ilmu  pendidikan    khususnya tentang  

model  pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kuis interaktif  berbasis 

Whatsapp dalam pembelajaran tematik.  

2.  Manfaat praktis:  

Adapun manfaat praktis dalam penelitian, antara lain:  

a.  Dinas Pendidikan  

Sebagai masukan dalam melakukan pembinaan yang berkaitan dengan  

motivasi  mengajar  guru  melalui  kompetensi  pedagogik  dan perhatian 

pimpinan.  

b.  Bagi sekolah,   

Bagi  sekolah  yang  menerapkan  pembelajaran  tematik kurikulum  

2013  agar  dijadikan  pertimbangan  untuk  menggunakan model  

pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kuis interaktif berbasis 

Whatsapp dalam pembelajaran di masa pandemi Covid 19..  

c.  Bagi guru:  

1)  Hasil  penelitian  ini  ditawarkan  salah  satu  alternatif  model 

pembelajaran yang diterapkan dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 di masa 

pandemi Covid 19. 

2)  Meningkatkan  kualitas  pembelajaran  yang  bervariatif  dan inovatif.  

d.  Bagi siswa:  

1)   Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan.  

2)  Meningkatkan  motivasi  siswa  dalam  pembelajaran  online  

kurikulum 2013   

3)   Meningkatkan  hasil  belajar  siswa  dalam  pembelajaran  online 

kurikulum 2013   

e.  Bagi penulis:  

1)   Mengetahui keefektifan model pembelajaran yang digunakan.  

2)   Menambah  wawasan  dan  pengalaman  penulis  dalam meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. 
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1.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh model Project Based 

Learning dan kuis interaktif  berbasis whatsapp terhadap  hasil  belajar 

IPA siswa SD kelas  VI. 

2. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VI SDN Kalisari 3, siswa kelas 

VI SDN Kalisari 1 dan siswa kelas VI SDN Karangasem 1 Kecamatan 

Sayung. 

3. Penelitian ini dilakukan pada semester 1 tahun pelajaran 2020/2021. 

4. Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan model pembelajaran 

Project Based Learning dan kuis interaktif berbasis whatsapp. 

 

 

 

 

 


