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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 

masyarakat. Hamalik (2011) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri 

sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan akan menimbulkan perubahan dalam 

dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan 

masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

terwujudnya sebuah kehidupan yang dinamis bagi suatu bangsa sekaligus 

terbangunnya sebuah peradaban suatu bangsa Rabowo (2016:12). Pendidikan 

memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, salah satunya sebagai media 

yang berfungsi menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan 

adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang 

hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang Baedowi 

(2015). Dapat disimpulkan bawah pendidikan adalah sebuah aktifitas yang 

memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensi ketrampilan yang dimiliki manusia baik sebagai manusia 

ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Pendidikan juga merupakan 

salah satu faktor penting yang harus dimiliki demi terwujudnya sebuah kehidupan 

yang berkualitas dan dinamis yang dapat berperan sebagai generasi penerus yang 

akan memajukan kehidupan bangsa Indonesia. 

Dunia saat ini sedang dilanda pandemi corona virus disease (Covid-19). 

Peningkatan angka terinveksi Covid-19 di indonesia berdampak pada beberapa 

sektor baik aktivitas perekonomian maupun pendidikan. Pada awal Maret lalu 

diketahui virus corona (Covid-19) telah masuk di Indonesia. Aadanya virus 
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Corona (Covid-19) semua aktivitas di hentikan untuk mencegah meningkatnya 

perkembangan virus Corona (Covid-19). 

Semua aktivitas sudah di hentikan selama beberapa bulan namun pandemi 

virus Corona (Covid-19) tak kunjung reda pemerintah pun mengeluarkan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per 

wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah 

yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian 

Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar. Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 

31 Maret 2020. (Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19 2020) 

Selain kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah 

juga mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui 

pembelajaran daring selama periode karantina wilayah atau lockdown untuk 

menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Hal ini dilakukan 

dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan 

layananpendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 

19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam 

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikanda-

lam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), denganhormat 

kami sampaikan hal-ha1 sebagai berikut: 1. Belajar dari Rumah selama darurat 

penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan protokol penanganan (COVID-19) dan Belajar dari Rumah 

melalui pembelajaran jarak jauh daring dan atau luring dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Surat Edaran ini. (Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020). 



 

3 
 

Pembelajaran daring adalah salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk 

tetap mengadakan pembelajaran demi mencerdaskan anak bangsa. Pembelajaran 

daring merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dalam 

proses pembelajarannya. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 

dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet untuk 

menjangkau kelompok yang masif dan luas melalui proses pembelajaran yang 

dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka. Karakteristik uatama dari 

pembelajaran daring adalah memanfaatkan media yang bisa diakses melalui 

internet, sehingga seluruh lapisan masyarakat dimana saja di Indonesia dapat 

mengikutinya, serta dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Pembelajaran 

daring yang dilakukan oleh siswa kelas V SD N Jatiroto 02 adalah dengan 

memanfaatkan aplikasi WhatApps dimana tugas dan materi di berikan melalui 

grup di aplikasi WhatApps.  

Pembelajaran yang dilakukan secara daring ini memaksa anak untuk 

belajar secara jarak jauh dengan hanya melihat, membaca dan mengerjakan tugas 

dengan dampingan orang tua tanpa melihat dan mendengarkan penjelasan dari 

guru. Tanpa adanya penjelasan materi yang baik dari guru banyak siswa yang 

kurang mengerti bagaimana cara untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya 

ini membuat anak tidak berhasil dalam mencapai prestasi belajarnya. Ini membuat 

kecerdasan emosianal anak rendah karena mereka mudah menyerah dan tidak 

mempunyai keinginan untuk belajar lebih baik dikarenakan tidak diajar langsung 

oleh gurunya. Keberhasilan dalam belajar atau biasa disebut dengan prestasi 

belajar tidak hanya tentang kemampuan anak untuk menyelesaikan tugasnya, 

namun juga diukur melalui kecerdasan emosionalnya. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima dan 

mengekspresikan emosi, memahami dan menggunakannya, dan memanajnya 

untuk membantu perkembangan diri Salovey (2003). Kecerdasan emosional 

masing-masing anak berbeda-beda ada anak yang memiliki kecerdasan emosional 

yang tinggi, rendah dan sedang. Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi adalah anak yang mampu mengendalikan emosi dan dapat menggunakan 

perasaannya dalam berpikir dan bertingkah laku. Siswa kelas V SD N Jatiroto 
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memiliki kecerdasan emosional yang beragam dan mempengaruhi prestasi belajar 

mereka. Dengan demikian kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor 

terpenting yang seharusnya dimiliki siswa. Hal ini adalah kebutuhan bagi siswa 

untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik karena kecerdasan emosional sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan pada wali murid dan 

siwa SD N Jatiroto 02 yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020 menyatakan 

bahwa pembelajaran saat ini dilakukan secara daring dimana dimana materi 

pembelajaran dan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh  guru di unggah 

melalui aplikasi sosial media berupa Whatsapp. Ini membuat anak lebih sering 

menggunakan hp untuk belajar. Namun sebagian siswa mengaku lebih menyukai 

bermain hp untuk bermain dari pada untuk mengerjakan tugas sekolah. 

Pernyataan tersebut menjadi lebih kuat dengan penjelasan yang diberikan oleh 

guru bahwa ada beberapa siswa yang terlambat mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. Penugasan diberikan melalui aplikasi group pada Whatsapp. Hal 

tersebut terjadi akibat siswa kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, 

serta minimnya proses tanya jawab yang mungkin sulit dilakukan karena 

permasalahan jaringan dan orang tua yang memiliki pendidikan,  pekerjaan dan 

ekonomi yang berbeda sehingga siswa cenderung memiliki tingkat emosi yang 

rendah.  

Penelitian ini didukung oleh jurnal penelitian Rosida 2015 yang berjudul 

“Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VII2 SMP Negeri 1 Makassar” dengan hasil analisis inferensial 

menunjukkan bahwa kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati dan 

keterampilan sosial secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII2 SMP Negeri 1 Makassar,. Dari hasil 

analisis dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, 

empati dan keterampilan sosial berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII2 SMP Negeri 1 Makassar. 

Penelitian Dewi (2020) juga mendapatkan hasil bahwa dampak COVID-19 

terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar dapat terlaksanakan 
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dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil data 3 artikel dan 6 berita yang 

menunjukan bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran 

daring di SD dapat terlaksana dengan cukup baik apabila adanya kerjasama antara 

guru, siswa dan orang tua dalam belajar di rumah. Namn kenyataanya belum ada 

kerja sama yang baik antara guru, siswa dan orang tua. Berdasarkan uraian di atas 

maka diperlukan penelitian dengan judul  “Potret Kecerdasan Emosional Anak 

Selama Pembalajaran Daring Siswa Kelas V Sd N Jatiroto 02” penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kecerdasan emosional anak selama pembelajaran 

daring.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana potret pembelajaran daring yang diterapkan guru kepada siswa 

kelas 5 SD N Jatiroto 02? 

2. Bagaimana potret pembelajaran daring terhadap kecerdasan emosional 

siswa SD N Jatiroto 02? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan tujuan 

penelitian sebaigai berikut. 

1. Menganalisis potret pembelajaran yang diterapkan oleh guru kepada siswa 

SD N Jatiroto 02. 

2. Menganalisis terhadap pembelajaran daring terhadap kecerdasan 

emosional siswa SD N Jatiroto 02. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang dampak 

pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa 
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b. Bahan  informasi  dan  perbandingan  bagi  peneliti  lain  yang ingin 

melakukan penelitian sejenisnya. 

c. Bahan  referensi  yang  dapat  digunakan  untuk  memperoleh gambaran  

mengenai  dampak  pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif  bagi 

siswa sehingga siswa mengikuti proses pembelajaran daring secara 

maksimal dan memperoleh hasil belajar yang baik. 

b. Bagi Orang Tua Siswa 

Penelitian ini dapat dijadikan rujuan orangtua siswa dalam memberikan 

pengarahan terhadap anaknya terkait proses pembelajaran daring dan 

memperatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh semangat belajar 

anak. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah bagaimana proses 

pembelajaran daring yang baik. Terkait kecerdasan emosional anak yang 

baik meningkatkan mutu dan kualitas sekolahan sehingga penelitian ini 

dapat memberikan manfaat yang tepat guna. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang dipilih yaitu penelitian 

deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah pembelajaran daring, kecerdasan 

emosional anak, dan prestasi belajar. Penelitian akan dilaksanakan dikelas V SD 

Negeri Jatiroto 02 dengan jumlah siswa sebanyak 6 siswa dengan kriteria anak 

yang memiliki kecerdasan emsional tinngi rendah dan sedang. Penelitian ini 

memfokuskan pada kecerdasan emosional anak yang dideskriptifkan dengan 

prestasi belajar siswa selama pembelajaran daring. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel ini bertujuan sebagai batasan-batasan 

mengenai permasalahan yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas. 

a. Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mengenali, 

menggunakan dan mengekspresikan emosi, kemampuan individu untuk 

mengikutsertakan emosi sehingga memudahkan dalam melakukan proses berpikir, 

kemampuan individu untuk memahami emosi dan pengetahuan serta kemampuan 

individu dalam mengatur emosi untuk mengembangkan emosi dan menampilkan 

tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Adapun kecerdasan 

emosional anak dapat diukur dengan jenis-jenis dan indikator kecerdasan 

emosionalnya. Jenis-jenis kecerdasan emosional tersebut meliputi: (a) social 

awarness (b) Self regulation (c) Self awarness (d) Self motivation (e) Social skill. 

Indikator Kecerdasan emosional meliputi: (1) kesadaran diri (2) mengelola emosi 

(3) memanfaatkan emosi (4) mengenali emosi (5) membina hubungan. 

b. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh 

dengan memanfaatkan jaringan internet untuk menjangkau kelompok yang masif 

dan luas melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa adanya 

tatap muka. Karakteristik uatama dari pembelajaran daring adalah memanfaatkan 

media yang bisa diakses melalui internet, sehingga seluruh lapisan masyarakat 

dimana saja di Indonesia dapat mengikutinya, serta dapat menghemat waktu, 

tenaga, dan biaya. 

 

 

 

 

 

 

 


