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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya pandemi Penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) yang terjadi 

sejak Desember 2019 hingga saat ini mengharuskan semua proses belajar 

mengajar peserta pelatihan didik untuk sementara waktu dilakukan dirumah. Hal 

itu perlu dilakukan guna meminimalisir kontak fisik secara masal sehingga dapat 

memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 tersebut. 

Dalam rangka mencegahan penularan maka untuk semua sekolah 

diliburkan. Libur dalam arti bukan untuk liburan melainkan mengganti proses 

belajar yang biasanya dilakukan dengan secara konvensional, diganti dengan 

belajar daring. Jangan sampai siswa diliburkan namun tidak melakukan kegiatan 

apa - apa di rumah.padahal tujuan diliburkannya siswa agar bisa belajar di rumah, 

seperti imbauan Presiden Jokowi Dodo agar rakyat Indonesia bisa belajar, bekerja 

dan beribadah di rumah, agar sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 

36962/MPKA/HK/2020 agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah 

maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring (dalam jaringan). 

Pada dasarnya siswa yang biasanya belajar dari sekolah dan dapat 

langgsung bertatap muka dengan gurunya sekang tidak bisa dikarenaka wabah 

pandemi covid 19, siswa yang selalu mendapat materi pelajaran yang langsung 

diterangkan oleh guru dan diajak keluar kelas untuk proses pembelajaran sekang 

memjadi tidak bisa bertatapmuka secara langsung dan berinteraksi dengan teman 

dan guru selalu di batasi dan harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Ini 

semua dapat membuat guru dan siswa menjadi bengung dalam melakukan proses 

pembelajaran di sekolah. 

Hal inilah yang mampu membuat dunia Pendidikan kita menjadi berubah 

180 derajat, karena satu-satunya solusi yang bisa ditawarkan dengan melakukan 

pembelajran daring (online learning / online classroom).Selain itu pembelajaran 

daring seperti memberikan shock therapy bagi guru dan siswa. Banyak guru belu

Mengenal apa itu pembeajaran daringdan bagaimana melakukannya, ini bisa 

dilihat bagaimana gagapnya para pendidik, stresnya orang tua yang menghadapi 
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anak-anaknya belajar di rumah, dan tentunya abagaiamana siswa kebingungan 

menghadapi tumpukan tugas yang aneh-aneh dari para pendidik yang sedang 

gagap. 

Demikian pula dengan siswa yang masih belum familiar dengan 

pembelajaran daring.Memang selamai ini dunia pendidikan kita seakan-akan acuh 

terhadap pembelajaran online dan sangat lambat perkembangannya di Indonesia. 

Secara 

proses, sebenarnya model pembelajaran moderen ini sudah di atur dalam 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses dengan prinsip sebagai 

berikut : 1) Dari peserta didik diberi tau menuju peserta didik mencari tahu. 2). 

Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumber belajar. 3) Dari pende katan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah. 4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju 

pembelajaran berbasis kompetensi. 5) Dari pembelajaran persial menuju 

pembelajaran terpadu. 6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal 

menuju pembelajaran dengan jawaban yang sebenarnya multi dimensi. 7) Dari 

pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8) Peningkatan dan 

keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental 

(softsskill). 9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10) 

Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri 

handayani). 11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masysrakat. 12) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah 

guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 13) 

Pemanfatan tegnologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiansi 

dan avektivitas pembelajaran. 14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar 

belakang budaya peserta didik. 

Belajar daring merupakantantangan diera Revolusi Industri 

4.0.Perkembangan Teknologi saat ini menjadi bagian tak bisa terpisahkan dari 
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aktivitas sehari-hari, termasuk didunia pendidikan. Rosenberg (2001: 109) 

menjabarakan belajar daring merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk 

mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. 

Seperti yang sudah diketahuai bahwa internet merupakan jendela dunia. 

hampir semua pernyataan bisa dijawab melalui internet. Itulah sebabnya sekolah 

seyogianya tidak hanya mendidik siswa untuk menghafal, namun adaptif terhadap 

kemajuan teknologi dan berpikir kritis. 

Belajar daring sebenarnaya bukanlah sesuatu yang baru dalam pendidikan, 

jauh sebelumnya, sudah ada banyak lembaga yang mengadakan belajar daring, 

Pemebelajaran daring atau online learning merupakan pembelajaran jarak jauh 

dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling berhubungan 

yang mana guru dan siswasaling berkomunikasi secara interaktif dengan 

memenfaatkan media komunikasi dan informasi. Pembelajaranini pun sangat 

bergantung dengan koneksi dan jaringan internet yang menghubungkan antar 

perangkat yaitu guru dan para siswa. 

Namun, sebenarnya terdapat banyak kendala yang masih kita temukan di 

lapangan saat ini, misalnya masih terkendalanya dalam hal infrastruktur atau 

perangkat seperti komputer atau gadget. Sebagian dari pendidik kita masih belum 

terbiasa terutama didaerah pedesaan, dan juga kurangnya jaringan signal yang 

kuat diseluruh daerah. 

Masih mendasar lainnya adalah pola kebiasaan dan cara belajar mengajar 

siswa dengan guru yang sudah terbiasa belajar mengajar secara konvensional. 

Guru masih belum terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring 

kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses dan dipahami oleh 

siswa.Sedangkan siswa dapat membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan 

untuk belajar mengikuti pembelajaran melalui komputer atau gadge. Dengan 

demikian makaguru dituntut untuk mampu merancang atau mendesain 

pembelajaran daringyang ringan dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat 

atau media daring yang tepat atau sesuai dengan materi yang diajarkan. 
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Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan 

lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus 

mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya aplikasi apa 

yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Disisi lain masih 

banyak guru yang terlalu memeksakan sebuah aplikasi yang ditenggarai kekinian 

dan keren, namun sangat tidak sesuai dengan tujuan awal dari sebuah 

pembelajaran daring, yaitu untuk mempermudah siswa mendapat pembelajaran 

atau pendidikan dalam situasi pandemi covid-19 ini. 

Hal ini dapat membantu meringankan bekan psiskis, namun malah 

membuat siswa menjadi stress ditambah lagi dengan banyaknya penugsan yang 

tidak terukur oleh gurunya. Kreativitas merupakan salah satu kunci meraih sukses 

dari seorang guru, untuk dapat memotivasi siswanya, untuk tetep semangat dalam 

belajar secara online dan tidak menjadi beban psikis. 

Salah satu metode yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh guru 

sebagai solusi terhadap keadaan ini adalah pembelajaran yang  berbasis Whatsapp  

Group. Dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis Whatsapp , ini cocok 

digunakan bagi pengajar daring pemula, karena pengoperasiannya sangat simple 

dan mudah diakses oleh siswa. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai 

semangat yang lebih, bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan 

berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun sekali lagi, pilihlah aplikasi yang 

sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi 

pembelajaran bisa dipakai begitu saja, namun harus dipertimbangkan dengan 

kebutuhan guru dan siswa, kesesuain terhadap matari, keterbatasan infrastuktur 

perangkat seperti jaringan. Sangat tidak efektif jika guru mengajar dengan 

menggunakan aplikasi zoom metting namun jaringan atau signal di wilayah 

tinggal tidaklah bagus. Dengan demikian, keberhasilan guru dalam melakukan 

pembelajaran daring pada situasi pandemic Covid-19 ini adalah kemampuan guru 

dalam berkreasi merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan 

aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Yang terpenting dari semua 

ini yaitu guru harus tetap dan tanpa henti memotivasi siswa dalam pembelajaran.  
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Adapun penelitian ini yang mendukung dalam pemecahan masalah ini 

adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Prajana (2017:122-133) yang berjudul 

Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp  dalam Media Pembelajaran Di UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh. Kesimpulan dari aplikasi ini yaitu Aplikasi jejaring sosial yang 

sekarang berkembang salah satunya seperti Whatsapp  dapat dapat dimanfaatkan 

sebagai e-learning yang merupakan salah satu karaktristik dari generasi teknologi 

web 2.0, colaborating and sharing. Dengan memanfaatkan beberapa aplikasi yang 

ada difacebook, interaktifitas sistem kepada pengguna dapat ditingkatkan. 

Penelitian lain yang mendukung panelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukukan oleh Supri Wahyudi dan Ubaidillah (2018:78) dengan judul 

pemanfaatan Aplikasi Whatsapp pada Pembelajaran Berbasis Makalah untuk 

Mata Pelajaran Akutansi International di Universitas PGRI madiun. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Pembelajaran berbasis masalah 

dengan menggunakan aplikasi Whatsapp  berpengaruh atau berdampak positif 

yang ditunjukkan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah Akutansi 

International berada diatas kriteria capaian yang ditetapkan. Mahasiswa lebih 

mudah dalam berkomunikasi, koordinasi, dan diskusi, sebelum melakukan 

presentasi tanpa harus bertemu secara langsung. 

Berdasrkan permasalahan yang ada maka peneliti melakukan 

pengembangan pembelajaran daring berbasis Whatsapp  untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui jaringan online dan agar mempermudah siswa 

dalam mengingat materi pembelajaran mata pelajaran mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V SD Negeri Mojodemak 1 dapat meningkat. 

Berdasarkankan latar belakang yang sudah ada tersebut peneliti melakukan kajian 

melalui penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Pembelajaran 

Daring Berbasis Whatsapp  pada materi siklus air” 

 

1.2 Identifikas Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tellah diuraikan, maka secara umum 

peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
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1. Kasus pandemik penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) yang belum juga 

berakhir. 

2. Kebijakan pemerintah untuk mengharuskan semua proses belajar mengajar 

peserta pelatihan didik untuk sementara waktu dilakukan dirumah. 

3. Proses belajar yang biasanya dilakukan dengan cara konvensional, diganti 

dengan belajar daring. 

4. Keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan. 

5. Semua orang bisa menggunakan aplikasi whatsapp . 

6. Siswa kesulitan dalam memahami materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam karena pembelajaran jarak jauh. 

7. Kurangnya pengetahuan siswa untuk menggunakan aplikasi lain yang lebih 

canggih. 

 

1.3  Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

berikut cakupan masalah yang ada dalam penelitian adalah penggunaan layanan 

pesan instan Whatsapp  sebagai video pembelajaran daring pada materi siklus Air 

di Kelas V Sekolah Dasar . Media yang dapat digunakan yaitu media MP4 berisi 

materi pembelajaran yang diuji kelayakannya sebagai sumber belajar mandiri 

daring. Selain MP4 untuk penyampaian materi pembelajatan juga dikembangkan 

goggle form untuk soal – soal latihan dan evaluasi.  

 

1.4   Rumusan Masalah 

Bertolak dari pemnatasan masalah tersebut dapat dirumuskan dua masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kebutuhan video pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid 19 di Sekolah Dasar Kelas V di Kecamatan Wonosalam? 

2. Bagaimana desain pengenbangan video pembelajaran daring berbasis 

Whatsapp  pada materi siklus air di Sekolah Dasar Kelas V di Kecamatan 

Wonosalam? 
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3. Bagaimana efektivitas video pembelajaran daring berbasis Whatsapp  pada 

Materi Siklus Air di Sekolah Dasar Kelas V di Kecamatan Wonosalam? 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kebutuhan video pembelajaran daring pada masa pandemi 

Covid 19 di Sekolah Dasar Kelas V di Kecamatan Wonosalam? 

2. Menyusun desain pengebangan video pembelajaran daring berbasis Whatsapp  

pada Materi Siklus Air di Sekolah Dasar Kelas V di Kecamatan Wonosalam? 

3. Menganaisis efektivitas video  pembelajaran dariang berbasis Whatsapp  pada 

Materi Siklus air di Sekolah Dasar Kelas V di Kecamatan Wonosalam? 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian dan pengembangan ini sebagai usaha untuk mengetahui 

manfaat video  pembelajaran berbasis apliksi Whatsapp . 

2. Sebagai bahan pengenbangan untuk pelajaran daring sebagai 

pengganti pembelajaran tatap muka. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah: 

a. Membantu peserta didik dalam memahami materi daur air dengan 

pembelajaran daring. 

b. Sebagai sumber belajar untuk digunakan sebagai referensi oleh 

peserta didik. 

2. Bagi Guru: 

a. Dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran daraing ditengah 

Pandemik Corona. 

b. Mengatasi masalah pembelajaran daring bagi guru yang gagap 

tehnologi. 
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3. Bagi Peneliti: 

a. Melatih dalam melakukan penelitian 

b. Melatih kemampuan mengembangkan media pembelajaran pada 

semua mata pelajaran. 

 

1.7 Spesifikasi Produk  

Video  pembelajaran daring berbasis whatsapp , merupakan salah satu 

media pembelajaran yang menggunakan teknologi dalam penggunaanya. Media 

pembelajaran ini menggunakan laptop dan hp dalam penggunanaanya sehingga 

siswa secara langsung menggunakan media dan mempelajari materi dengan 

menggunakan media itu sendiri. 

Video  pembelajaran daring berbasis whatsapp  didalamnya terdapat 

gamabar, animasi dan suara yang dibuat dalam satu video sehingga memudahkan 

siswa maupun guru dalam mengetahui kompetensi yang akan dipelajari. Media 

pembelajaran ini menampilkan halaman utama yang terdiri dari Pembelajaran, 

Video pembelajaran dan Evaluasi akan dikirim melalui google form. Setiap menu 

tersebut akan mengarah pada halaman sesuai apa yang kita pilih. 

Produk pengembangan yang dapat dihasilakan yaitu berupa media gambar 

atau vidio digital yang disertai suara MP4, yang di dalamnya berisi materi siklus 

air, produk ini terdiri dari judul materi, penjelasan mataeri, dan contoh soal.Selaim 

MP4 untuk soal evaluasi menggunakan google form. Materi yang dapat di 

tampilkan berupa gambar ilustrasi berupa video yang disertai suara didalamnya 

yang dikemas secara menarik yang berkaitan dengan isi dan materi. Google form 

yang dikembangkan yaitu untuk membuat pertanyaan berupa kuisoner atau soal 

tentang materi daur air. Produk ini bisa diimplementasikan sebagai media 

pembelajaran daring dengan penyampaiannya menggunakan aplikasi layanan 

pesan instan yang berupa pesan Whatsapp . Video pembelajaran daring  dan 

google form ini digunakan sebagai pengganti pembelajaran secara tatap muka.  

Video pembelajaran yang ditampilkan akan memberikan wawasan lebih 

terkait dengan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menemukan ide 

pokok paragraf. Selain itu, siswa dapat secara langsung mengerjakan soal evaluasi 
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pada media pembelajaran interaktif berbasis daring dan siswa dapat secara 

langsung pula mengetahui hasil belajarnya. Media pembelajaran ini juga 

dilengkapi dengan identitas atau profil pengembang media. Video ini dibut secara 

baik sehingga dapat digunakan dengan mudah untuk kenyamanan penggunaan 

media pembelajaran ini.  

  


