
 

1 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa waktu ini dunia digemparkan oleh muculnya sebuah wabah yaitu 

munculnya sebuah virus yang tak kasat mata yang sangat membahayakan bahkan 

mematikan, virus itu adalah COVID-19 (coronavirus). Awal  ditemukannya virus 

ini tepatnya di Provinsi Wuhan, Tiongkok virus ini diduga muncul karena adanya 

sebuah pasar makanan di Wuhan yang menjual bebagai jenis hewan hidup 

maupun sudah mati  dan sekarang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. 

Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit dengan 

ditandai munculnya gejala ringan hingga gejala berat, jenis coronavirus diketahui 

menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

(Kementerian Kesehatan, 2020). World Health Organization memberi nama virus 

baru tersebut Servere acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARSCoV-2) 

dan  nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) (WHO, 

2020 dalam (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung & Yuliana, 2020)).  

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

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gelaja umum 

infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, 

batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5- 6 hari dengan masa inkubasi 

terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 2 Maret 

2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. 

Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 terdapat 10 orang yang dinyatakan positif 

corona. (Yurianto, Ahmad, Bambang Wibowo, 2020).  

Hingga saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tahun 2020 

menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Dengan adanya virus COVID-19 

seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang begitu luar biasa baik pada 

bidang sosial, ekonomi, pariwisata maupun pendidikan. Surat Edaran (SE) yang 
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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. 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. 

Di SDN Kebolampang ternyata juga sudah menerapkan pembelajaran daring sejak 

pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. 

Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar 

mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik khususnya internet dalam 

penyampaian belajar (Aditia, 2020: 298). Pembelajaran daring sepenuhnya 

bergantung pada akses jaringan internet. Sedangkan menurut Imania (2019) 

pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional 

yang dituangkan pada format digital melalui internet. Pembelajaran daring, 

dianggap menjadi satu-satunya media penyampai materi antara guru dan siswa, 

dalam masa darurat pandemi. Bagi guru sekolah dasar yang terbisa melakukan 

pembelajaran secara tatap muka, kondisi ini memunculkan ketidaksiapan 

persiapan pembelajaran. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak 

sebagai akibat penyebaran Covid-19 membuat semua orang dipaksa untuk 

menguasai teknologi. Karena melalui teknologi inilah satu-satunya jembatan yang 

dapat menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran tanpa harus tatap 

muka.  

Putria, (2020: 863) mengemukakan bahwa pembelajaran daring 

merupakan sebuah pembelajaran yang dilaksanakan dengan jarak jauh melalui 

media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan 

komputer. Dengan pembelajaran daring siswa memiliki keleluasaan waktu belajar, 

dapat belajar kapanpun dan di manapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru 

menggunakan beberapa aplikasi seperti classroom, video converence, telepon atau 

live chat, zoom maupun melalui  whatsapp group. Pembelajaran daring dapat 
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dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sumber belajar seperti 

dokumen, gambar, video, audio dalam pembelajaran. Materi belajar dapat 

dipelajari siswa dengan cara melihat atau membaca. Sumber belajar seperti inilah 

yang menjadi modal utama dalam mengembangkan pembelajaran daring. Karena, 

jika guru mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan sesuai dengan 

karakteristik siswa, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai meskipun dalam 

kegiatan daring.  

Pandemic COVID-19 secara tiba-tiba mengharuskan elemen pendidikan 

untuk mempertahankan pembelajaran. Guru sebagai elemen penting dalam 

kegiatan belajar mengajar mengharuskan melakukan migrasi besar-besaran yang 

belum pernah terjadi sebelumya dari pendidikan tatap muka tradisional ke 

pendidikan online atau pendidikan jarak jauh (Bao, 2020). Kondisi saat ini 

mendesak untuk melakukan inovasi dan adaptasi terkait pemanfaatan teknologi 

yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran (Ahmed et al, 2020). Hal ini 

didukung dengan perkembangan teknologi yang tidak terbatas pada revolusi 

industry 4.0 saat ini. Gunawan et al. (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran 

online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi, website, jejaring sosial 

maupun e-learning. Sehingga hal ini mampu menyelesaikan permasalahan atas 

keterlambatan siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam kondisi saat ini.  

Pembelajaran online secara efektif dapat dilaksanakan meskipun guru dan 

siswa berada di tempat yang berbeda (Verawardina et al, 2020). Berinteraksi dan 

melakukan transfer pengetahuan secara online. Dalam proses belajar mengajar 

dapat dikatakan efektif apabila pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan serta siswa dapat menyerap materi pelajaran dan mengaplikasikanya. 

Menurut Aji (2020)  kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif sesuai dengan 

kreativitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada siswa, dari 

soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat digunakan untuk nilai harian 

siswa.  

Namun berbeda dengan penelitian Putria et al, (2020) yang menunjukkan 

hasil penelitian bahwa pembelajaran daring dirasa kurang efektif bagi guru 

terutama untuk anak usia sekolah dasar, karena pembelajaran dilaksanakan secara 
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daring maka guru juga kurang merasa maksimal dalam memberikan materi 

pembelajaran sehingga menjadikan hasil belajar tidak tuntas dan penggunaan 

media pembelajaran dalam pembelajaran daring juga dirasa tidak maksimal. 

Hal tersebut dibenarkan oleh guru kelas V di SDN Kebolampang melalui 

wawancara yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman siswa mengenai 

materi yang disampaikan oleh guru karena materi disampaikan secara tidak 

langsung melainkan menggunakan jaringan hal tersebut menyulitkan guru dalam 

membimbing siswa secara langsung kepada siswa yang tidak paham. Selain itu 

terdapat hambatan lain pada pembelajaran daring di kelas V SDN Kebolampang  

yaitu letak sekolah yang berada di daerah pedesaan, dimana akses jaringan 

internet susah untuk dijangkau, kurangnya biaya dan fasilitas yang memadai 

antara guru dengan siswa  yaitu ketersediaan media utama pembelajaran daring 

yang berupa hanphone. Setiap pagi biasanya hanphone dibawa bekerja oleh orang 

tua dikarenakan beberapa siswa belum memiliki handphone sendiri.  

Hambatan dan solusi pembelajaran daring juga termasuk aspek penting 

yang harus dikaji. Adanya hambatan pada proses pembelajaran dapat menurunkan 

minat belajar siswa. Seperti yang dilaporkan oleh Pangondian et al, (2019) yang 

menyatakan bahwa di antara faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan 

pembelajaran daring adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Harjanto dan 

Sumunar (2018) menyatakan bahwa pembelajaran daring ini merupakan proses 

transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital sehingga memiliki 

tantangan dan peluang tersendiri. Oleh karena itu, adanya hambatan yang terdapat 

dalam proses pembelajaran daring harus dapat ditemukan solusinya, sehingga 

proyeksi pembelajaran dengan sistem daring ke depan dapat dipetakan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti akan 

meneliti berdasarkan analisis proses pembelajaran dalam jaringan (daring) pada 

masa pandemi COVID-19 di kelas V SDN Kebolampang dan menganalisis 

efektivitas pembelajaran daring berdasarkan persepsi siswa di kelas V SDN 

Kebolampang. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi pembelajaran daring  terhadap ditengah pandemi Covid-19 di 
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kelas V SDN Kebolampang” dengan harapan dapat memberikan informasi dan 

perbaikan dari kebijakan yang telah dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran daring ditengah pandemi Covid-19 

di kelas V SDN Kebolampang? 

2. Apakah pembelajaran daring lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran tatap muka berdasarkan presepsi siswa kelas V SDN 

Kebolampang ? 

3. Bagaimana solusi untuk memperbaiki pembelajaran daring di kelas V 

SDN Kebolampang?                  

1.3 Tujuan Penelitian  

    Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan implementasi pembelajaran daring ditengah pandemi Covid-

19 di kelas V SDN Kebolampang. 

2. Menganalisis efektivitas pembelajaran daring dibandingkan dengan 

pembelajaran tatap muka berdasarkan presepsi siswa kelas V SDN 

Kebolampang. 

3. Menjelaskan solusi untuk memperbaiki pembelajaran daring di kelas V 

SDN Kebolampang.      

1.4 Manfaat Penelitian   

  Manfaat Penelitian in berisi tentang sesuatu yang dirasakan positif dalam 

pelaksanaan penelitian. Manfaat penelitian ini dirasakan positif untuk sekolah, 

universitas serta peneliti. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengembangan ilmu 

pengetahuan di Sekolah Dasar yang dijadikan tempat penelitian. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menjadi landasan bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan dalam mengatasi 

pembelajaran masa pandemi. 

b. Bagi Peneliti, penelitian sebagai media untuk medapatkan pengalaman 

langsung melalui penelitian yang dilakukan seingga peneliti memperoleh 

wawasan baru tentang implementasi pembelajaran daring ditengah 

pandemi Covid-19. Dengan dilakukannya penelitian ini pada dasarnya 

memiliki manfaat bagi peneliti, yaitu digunakan sebagai syarat kelulusan 

untuk meraih gelar sarjana pendidikan.  

c. Bagi Universitas, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti lain yang 

akan mengkaji permasalahan yang sama yaitu penelitian ini dapat 

dijadikan referensi penelitian yang akan mereka teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


