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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus.  

Coronavirus Diseases 2019 (COVID- 19) adalah penyakit jenis baru yang belum 

pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya virus COVID-19 

di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Menurut kompas, 

28/03/2020 dampak virus COVID-19 terjadi diberbagai bidang seperti sosial, 

ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan 

pemerintah pada 18 Maret 2020 segala kegiatan didalam dan diluar ruangan di 

semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona 

terutama pada bidang pendidikan. 

 Merebaknya virus Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan corona di 

Indonesia mengguncangkan semua sendi kehidupan yang ada. Semua kehidupan 

sosial terdampak, termasuk pendidikan. Virus ini mengglobal. Saat ditulisnya 

naskah ini, Covid-19 sudah menjangkiti 186 negara di dunia dan mungkin 

sekarang sudah bertambah. Mereka yang menjadi korban keganasan corona pun 

terus meningkat. Virus ini tidak memandang usia, pangkat, jabatan. Apa pun dia, 

siapa pun dia, semua memiliki peluang untuk terserang. 

 Pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, 

dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di 

rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan 

pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19. 

 Virus ini pun memaksa kehidupan sosial harus berubah, termasuk metode 

pembelajaran. Selama ini, pendidik berkutat pada metode pembelajaran 

konvensional, yaitu tatap muka di kelas antara guru dengan murid atau dosen 

dengan mahasiswa. Proses pembelajaran, diskusi, tanya-jawab, dan bimbingan 
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semua berlangsung tatap muka. Sekarang harus menggali diri kepada metode 

belajar dalam jaringan atau disingkat daring (online). 

 Pembelajaran Daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam 

proses pembelajaran (Isman, 2016). Pembelajaran Daring Learning sendiri dapat 

di pahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah dasar 

yang peserta didiknya dan instrukturnya (guru) berada di lokasi terpisah sehingga 

memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya 

dan berbagai sumber daya yang diperlukan didalamya. Pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung Antara pendidik dengan peserta didik (Azhar, 2011).  

 Daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih 

dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan 

belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang 

menggunakan simulasi dan permainan (Ghirardini, 2011). 

 Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran di dalam kelas 

dapat diakses di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Komunikasi dua arah 

pada program pembelajaran daring antara guru dengan siswa atau antara siswa 

dengan siswa, dan guru dengan guru akan semakin baik karena semakin 

banyaknya pilihan media komunikasi yang tersedia. Media komunikasi yang 

banyak memungkinkan guru memberikan pembelajaran secara langsung melalui 

video pembelajaran atau rekaman. Serta juga pada proses selanjutnya siswa dapat 

memutar kembali video atau rekaman tersebut berulang kali sebagai materi 

pembelajaran apabila ada materi yang susah untuk dipahami. Siswa yang 

mengikuti program pembelajaran Daring Learning dapat lebih menghemat waktu 

dan tenaga. Sehingga waktu dan tenaga yang tersisa dapat digunakan untuk hal-

hal lainnya diluar jam pembelajaran. Hal tersebut dapat dilakukan karena pada 

dasarnya masa-masa pembelajaran bukan hanya soal belajar materi pembelajaran 

saja. Masa-masa pembelajaran juga dapat digunakan untuk menggali potensi atau 

keterampilan dalam berbagai bidang selain dalam bidang akademik. 
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 Pembelajaran yang dilasanakan pada sekolah dasar juga menggunakan 

pembelajaran daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Menurut 

Isman pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam 

proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring siswa memiliki keleluasaan 

waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi 

dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti classroom, video converence, 

telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp group.  Pembelajaran ini 

merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan 

sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media 

pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagai mana yang 

diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam e-learning 

mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam 

pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik 

peserta didik. (Nakayama M, Yamamoto H, 2007). 

 Pada kenyataanya di SD Al-Islam ternyata sudah pernah menjalankan 

pembelajaran daring. Pembelajaran daring di SD Al-Islam ini mulai dilaksanakan 

pada tahun 2018, tetapi pembelajaran daring ini hanya dilaksanakan di kelas 

tinggi saja, tidak serempak hanya dilaksanakan 1 atau 2 materi saja dan 

dilaksanakan bukan setiap hari seperti sekarang ini. Dalam proses pembelajaran 

daring ini yang diutamakan pelajaran bahasa inggris karena dalam pelajaran 

bahasa inggris waktunya terbatas. Guru menggunakan aplikasi youtube tersebut 

untuk digunakan praktik di dalam pembelajaran daring. 

 Pada saat pembelajaran daring di sekolah dasar mempunyai kelebihan dan 

kekurangan baik bagi guru maupun bagi siswa itu sendiri. Kelebihan dari guru itu 

sendiri pada saat proses pembelajaran daring adalah lebih bisa efisien di waktu, 

karena pada saat proses pembelajaran daring berlangsung guru mempunyai 

banyak waktu berbeda halnya pada saat guru melakukan pembelajaran secara 

tatap muka di sekolah. Kekurangannya adalah guru tidak bisa mengontrol semua 

anak secara langsung dan untuk pemberian materi pembelajaran tidak semua anak 

bisa mengikutinya dengan baik dikarenakan guru hanya bisa menata alokasi 

pembelajaran tetapi tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa mengikuti 
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pembelajaran sesuai apa yang sudah di jadwalkan. Kemudian kelebihan yang 

dialami dari siswa itu sendiri adalah siswa bisa lebih kreatif dan membentuk siswa 

agar suka membaca. Kekurangan yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran 

daring adalah faktor dari orang tua siswa itu sendiri yang kurang mengerti 

penggunaan gadget.  

 Pembelajaran Daring Learning mempuyai beberapa manfaat. Yang 

pertama dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara 

guru dengan murid, kedua siswa saling berinteraksi dan berdiskusi Antara siswa 

yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui guru, ketiga dapat memudahkan 

interaksi antara siswa guru, dengan orang tua, keempat sarana yang tepat untuk 

ujian maupun kuis, kelima guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada 

siswa berupa gambar dan video selain itu murid juga dapat mengunduh bahan ajar 

tersebut, keenam dapat memudahkan guru membuat soal dimana saja dan kapan 

saja. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah seorang 

guru di SD Al-Islam Pengkol Jepara, bahwa pada saat proses pembelajaran daring 

berlangsung guru menggunakan beberapa aplikasi untuk menyampaikan 

pembelajaran seperti whatsapp group, youtube, google classroom, dsb. Masing-

masing guru menggunakan metode yang berbeda. Sebagian besar antusias siswa 

pada saat melaksanakan pembelajaran daring mereka sangat berpartisipasi aktif, 

sedikitnya siswa ada pula yang cenderung kurang berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran daring, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran siswa itu sendiri 

mengenai apa itu pembelajaran daring dan kurangnya peran orang tua dalam 

proses pembelajaran daring tersebut dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja 

sehari-hari. Selain peran guru yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

Daring, peran orang tua juga tak kalah pentingnya agar pembelajaran daring ini 

nantinya bisa dilakukan dengan baik dan efektif. Berdasarkan uraian mengenai 

latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Proses Pembelajaran Daring di SD AL ISLAM Pengkol Jepara”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran Daring di SD Al-Islam Pengkol Jepara? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran Daring di 

SD Al-Islam Pengkol Jepara? 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam proses 

pembelajaran Daring di SD Al-Islam Pengkol Jepara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran Daring di SD Al-Islam Pengkol 

Jepara. 

2. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran Daring di SD Al-Islam Pengkol Jepara  

3. Menjelaskan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam proses 

pembelajaran Daring di SD Al-Islam Pengkol Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai 

proses pembelajaran Daring bagi guru dan siswa dan  untuk memperkenalkan 

pembelajaran Daring ini kepada masyarakat setempat di lingkungan Sekolah 

Dasar di Daerah Jepara. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.1.1. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan siswa 

terhadap proses pembelajaran Daring. 

1.4.1.2. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui 

seberapa besar kepedulian siswa terhadap proses pembelajaran Daring dan 
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digunakan sebagai bahan informasi dan kajian untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai metode dalam kegiatan pembelajaran. 

1.4.1.3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah mengenai proses 

pembelajaran Daring berlangsung. 

1.4.1.4. Bagi  Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti untuk 

mengetahui gambaran seberapa besar proses yang terjadi pada saat 

pembelajaran Daring di SD Al-Islam Pengkol Jepara. 

 


