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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem pendidikan yang ada di Indonesia telah banyak mengalami 

perubahan. Akibatnya pendidikan semakin mengalami kemajuan, dengan 

adanya kemajuan, maka pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan 

perkembangannya sangat pesat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar yang telah direncanakan untuk mewujudkan suasana 

pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa maupun Negara. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam proses pembelajaran yang 

terencana agar nantinya siswa menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan 

dasar sebagai pendidikan awal juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan 

yang selanjutnya”.  

Dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah, kegiatan 

pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok. Artinya berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagiamana 

proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik (Slameto, 2010:1). 

Pengertian belajar secara psikologis, belajar adalah suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku (Slameto, 2010:2). 

Menurut (Yeni, 2015:1) setiap anak memiliki karakter berbeda, begitupun 

juga dalam hal kemampuan akademis yang sering disebut intelektual atau 

kecerdasan. Sebagai anak memilik kecerdasan dibawah rata-rata, bahkan 

diatas rata-rata, dan hal ini mempengaruhi prestasi anak yang ada disekolah. 

Kerika anak mampu berprestasi dengan baik dan memuaskan berdasarkan 
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kecerdasasan yang dimiliki, naka anak tersebut dikatakan sebagai anak 

bermasalah dalam belajar atau kesulitan belajar. 

Banyak siswa yang mempunyai kemampuan intelegensi rendah dapat 

meraih prestasi belajar yang tinggi, melebihi kepandaian siswa dengan 

intelegensi yang tinggi, tetapi juga tidak bisa disangkalkan bahwa intelegensi 

yang tinggi dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi siswa untuk 

dapat meraih prestasi belajar yang tinggi. Oleh sebab itu, selain faktor, 

rutinitas belajar juga diakui dapat mempengaruhu kesulitan belajar. 

Fenomena dunia yang terjadi saat ini sedang dilanda kepanikan dan 

kekhawatiran terkait dengan wabah covid-19. Pandemi covid-19 adalah krisis 

kesehatan yang pertama didunia. Banyak negara memutuskan untuk menutup 

sekolah. Berdasarkan laporan ABC News 7 Maret 2020, keputusan penutupan 

sekolah telah diterapkan puluhan negara karena wabah Covid-19. Menurut 

data organisasi Pendidikan, keilmuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), 

terdapat 290,5 juta siswa diseluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajar 

akibat sekolah ditutup. UNESCO mendukung implementasi program dan 

platfrom pembelajaran jarak jauh skala yang besar untuk menjangkau siswa 

dari jarak jauh. Dampak pandemi Covid-19 mulai merambahkan ke dunia 

pendidikan, di Indonesia pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah 

juga telah meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan untuk 

upaya agar bisa mencegah meluasnya penularan virus Covid-19 yang diakibat 

interaksi banyak orang. Kebijakan yang diambil banyak negara salah satunya 

di Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat 

pemerintahan dan kelembagaaan terkait perlu menyediakan alternatif untuk 

proses pendidikan bagi siswa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar pada umumnya. 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran taanpa tatap muka secara 

langsung antara guru dan siswa, tetapi bisa dilakukan melalui dalam jaringan 

(online) (Arsita, 2017:160). Sarana yang digunakan sebagai media 

pembelajaran online melalui video conference, e-learning atau distance 

learning. Sekolah yang telah menerapkan pembelajaran daring adalah SD 



 

3 
 

Negeri 4 Damarjati, sebagai sekolah dasar yang sudah menerapkan 

pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring yang ada di SD 4 Damarjati 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori I yang  terdiri dari kelas 1, 2, dan 

3, kemudian kategori II terdiri dar dari kelas 4, 5, dan 6. Pada kategori I, 

pembelajaran dilaksanakan dengan e-learning melalui daring ruang yang 

telah disimulasikan sebelumnya. Selanjutnya untuk kategori II, pembelajaran 

dilaksanakan dengan sistem diskusi yang terarah menggunakan aplikasi 

daring yang telah dibuat oleh guru kelas. Khusus untuk kelas 6 yang akan 

menghadapi ujian sekolah (US), aplikasi daring sudah dibuat oleh guru mata 

pelajaran. Sistem pembelajaran yang telah diterapkan menggunakan metode 

Blended Learning, dimana siswa diajak untuk mengeksploraskan sumber 

belajar dari situs internet dengan sistem penilaian yang bisa dipantau secara 

langsung, interaktif, terukur, dan menyenangkan. Hasil observasi dan 

wawancara yang telah dilaksanakan di SD 4 Damarjati tepatnya dikelas IV, 

menunjukkan bahwa lebih dari sestengah jumlah siswa belum mempunyai 

handphone untuk menunjang kegiatan belajar selama pandemi covid-19 

berlangsung, minimnya pengetahuan dan kesibukan orang tua membuat siswa 

kesulitan dalam belajar. Pernyataan tersebut menjadikan lebih kuat dengan 

adanya penjelasan yang diberikan oleh guru kelas bahwa lebih dari setengah 

jumlah dikelas memiliki motivasi belajar rendah. Hal ini terjadi karena orang 

tua dalam memberi pengasuhan dan pendampingan kurang maksimal 

sehingga berdampakan terhadap motivasi belajar siswa berkurang. 

Guru dan siswa memiliki peran masing-masing, guru memiliki 

peranan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, 

sedangkan siswa memiliki peranan sebagai konstruktor pengetahuan, 

pembelajar mandiri (independent learners), dan pemecah masalah (problem 

solver) (mudiarti, dalam pratiwi, 2020). Kegiatan pembelajaran daring 

dilakukan sebagai pengganti pembelajaran secara langsung, pembelajaran 

daring memiliki kelemahan yakni pengguna jaringan internet membutuhkan 

infrastruktur yang memadai, membutuhkan banyak biaya, komunikasi 

melalui internet terdapat beberapa kendala/lamban (haryono, dalam pratiwi 
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2020). Meskipun terdapat kendala pembelajaran daring dapat dikatakan 

efektif apabila siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dan siswa aktif 

dengan adanya interaksi bersama guru kelas. Tingkat pengetahuan yang 

masih digolongkan rendah, dan sulitnya memahami materi melalui internet, 

kurangnya fasilitas dari orang tua, kurangnya perhatian dan tentang minimnya 

kekurangan pengetahuan pembelajaran daring, dan kurangnya latihan soal 

saat menjelang ujian tengah semester merupakan faktor penyebab sulitnya 

siswa dalam mengerjakan soal ujian sehingga mendapatkan nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa rendah.  

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab 

Kesulitan Belajar Terhadap Pembelajaran daring Pada Siswa Kelas IV SDN 4 

Damarjati”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan belajar terhadap pembelajaran 

daring kelas IV SDN 4 Damarjati? 

2. Bagaimana peran guru dalam menerapkan pembelajaran daring kelas IV 

SDN 4 Damarjati? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar terhadap 

pembelajaran daring kelas IV SDN 4 Damarjati. 

2. Mengetahui deskripsi peran guru dalam menerapkan pembelajaran daring 

kelas IV SDN 4 Damarjati. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
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1. Secara Teoritis 

Secara toritis Penelitian ini diharapkan bisa dapat bermanfaat untuk 

memberiikan pengetahuan tentang penyebab kesulitan belajar menggunakan 

sistem pembelajaran daring.  

2. Secara praktis 

a. Manfaat Praktis Bagi Guru 

1. Memberikan informasi tentang penyebab keuulitan belajar 

menggunakan sisem pembelajaran daring yang sering dialami oleh 

siswa sehingga dapat melakukan upaya untuk mengurangi kesulitan 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

2. Memotivasi guru untuk sennatiasa meningkatkan pemahaman tentang 

konsep pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran daring yang 

sesuai dengan karakter siswa sehingga kualitas belajar dapat 

meningkat. 

b. Manfaat Praktis Bagi Peneliti 

Peneliti mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar mengunakan 

sistem pembelajaran daring yang akan bermanfaat pada peneliti saat di 

terjun langsung ke lapangan sebagai seorang pendidik. 

c. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian berharap masyarakat khususnya vagi orang tua agar dapat 

memberikan dukungan dan perhatian terhadap kesulitan belajar 

menggunakan sistem pembelajaran daring dan meberikan sugesti postif 

bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menyenangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


