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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Penelitian  

Tidak lama ini dunia sedang diguncang dengan adanya virus corona atau 

yang sekarang disebut dengan Covid- 19 (Corona Virus Desease). Disebutkan 

bahwa virus ini pertama kali berasal dari kota Wuhan, China sejak Desember 

2019 (Lee, 2020). Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua aspek 

kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan (Zhang, et al,  2020). Guna memutus 

mata rantai peyebaran COVID-19 dimana siswa dapat berperan sebagai pembawa 

dan penyebar penyakit tanpa gejala hampir semua negara meniadakan kegiatan di 

sekolah.  

Pemerintah di Indonesia menanamkan kebijakan untuk menyikapi 

permasalahan ini dengan memberlakukan social distancing kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Bukan hanya itu, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga 

diberlakukan dibeberapa kota besar di Indonesia, misalnya kota Jakartaa, dan 

kebijakan ini telah tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan tersebut 

diberlakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini ternyata 

berdampak pada berbagai aktivitas termasuk diantaranya aktivitas belajar 

mengajar. Pemerintah telah menetapkan kebijakan belajar dari rumah atau biasa 

disingkat BDR melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 

yang berisikan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara daring supaya Corona 

Virus Desease (Covid-19) dapat dicegah penyebarannya. (Karnawati & 

Mardiharto, 2020) 

Pembelajaran daring/jarak jauh di Indonesia diatur melalui Surat Edaran 

Kemdikbud No 4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa 

Darurat Corona Virus Disease (Covid-19). Ada tiga poin kebijakan terkait 

pembelajaran daring, pertama, pembelajaran daring/jarak jauh untuk memberi 

pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh 

capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kedua, dapat 
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difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi 

Covid-19. Ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, 

sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan 

kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. 

Dewi (2020) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi di era Industri 4.0 telah memiliki pengaruh yang besar terhadap 

proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan akses teknologi telah digunakan 

oleh para pengajar untuk memudahkan proses pembelajaran. Akses teknologi juga 

mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak ditemukannya teknologi 

internet, hampir segalanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. Saat ini 

peserta didik dapat belajar tidak hanya dimana saja tetapi sekaligus kapan saja 

dengan fasilitas sistem electronic learning yang ada. E-learning kini semakin 

dikenal sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan dan 

pelatihan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang sedang 

berkembang, khususnya Indonesia. Banyak orang menggunakan istilah yang 

berbeda-beda untuk e-learning namun pada prinsipnya e-learning adalah 

pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik sebagai alat bantunya. 

Perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap pelaksanaan 

pengajaran dan pembelajaran (Keengwe & Georgina, 2012). Teknologi informasi 

dapat diterima sebagai media dalam melakukan proses pendidikan, termasuk 

membantu proses belajar mengajar, yang juga melibatkan pencarian referensi dan 

sumber informasi (Wekke & Hamid, 2013).  Pemanfaatan teknologi disaat 

pandemi covid-19 merupakan sebuah keharusan yang wajib digunakan dalam 

pembelajaran.  

Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam masa pandemic 

COVID-19. Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang dibayangkan. 

Kegiatan belajar dari jauh menggunakan metode pembelajaran daring dengan cara 

seorang guru memberikan tugas online untuk para siswa lewat aplikasi Whatsapp 

Groupatau aplikasi lainnya yang dipandang efektif ketika adanya masa pandemi 

seperti saat ini. Seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran daring dirumah 

dengan berbagai macam cara, misalnya dengan ceramah online, melalui video 
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belajar yang disampaikan menggunakan Whatsapp Group, ada pula yang 

menggunakan informasi media elektronik tidak berbayar dari banyak sumber 

(Ashari, 2020).  

`Peneliti melakukan penelitian awal pada siswa kelas IV SDN 6 

Bulungcangkring yang dilakukan pada hari Senin, 8 September 2020 pada muatan 

pelajaran matematika terkait dengan pemahaman konsep matematika mereka 

selama pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang 

dilaksanakan pada hari yang sama yaitu Senin, 8 September 2020, ia menyebutkan 

bahwa ia tidak memahami matematika karena dirasa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit. Kemudian mereka juga menjelaskan kalau orangtua mereka 

tidak bisa membimbing mereka mengerjakan tugas matematika karena tidak 

paham dengan isi pembelajarannya. Selain itu, siswa  dalam menjawab soal yang 

diberikan guru kurang maksimal. Pembelajaran daring juga menjadi salah satu 

penyebab dari hasil perolehan nilai yang kurang maksimal. 

  Pemahaman konsep merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

proses belajar karena pemahaman konsep akan memudahkan siswa mempelajari 

muatan matematika. Jika pemahaman konsep lebih ditekankan, maka siswa dapat 

memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain 

seperti penalaran terhadap pembelajaran, komunikasi, dan pemecahan masalah.  

  Siswa dikatakan memahami konsep jika siswa mampu mendefinsikan 

konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep, 

mengembangkan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami 

bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun 

pemahaman menyeluruh dan menggunakan matematik di luar konteks matematika 

(Afrillianto, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya peneliti hendak melakukan 

penelitian yang berjudul “Pola Analisis Pemahaman Konsep Matematis dalam 

Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas IV SDN 6 

Bulungcangkring”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada: 

1. Subyek penelitian adalah siswa yang duduk dibangku kelas IV di SDN 6 

Bulungcangkring dan guru kelas IV SDN 6 Bulungcangkring.  

2. Pemahaman konsep siswa kelas IV di SDN 6 Bulungcangkring pada 

muatan matematika dalam pembelajaran selama pandemi covid-19. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemahaman konsep 

matematis siswa kelas IV SDN Bulungcangkring  selama pembelajaran 

masa pandemi covid-19? 

2. Bagaim\xana hasil pemahaman konsep matematis siswa kelas IV di SDN 6 

Bulungcangkring selama pembelajaran masa pandemi covid-19? 

3. Bagaimanakah pola pembelajaran selama masa pandemi covid-19?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep 

matematis siswa kelas IV SDN Bulungcangkring  selama pembelajaran 

masa pandemi covid-19. 

2. endeskripsikan hasil pemahaman konsep matematis siswa kelas IV di SDN 

6 Bulungcangkring selama pembelajaran masa pandemi covid-19. 

3. Mendeskripsikan pola pembelajaran selama masa pandemi covid-19.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dalam penelitian in 

adalah sebagai berikut.  

1. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi guru untuk 

mengetahui pemahaman konsep matematis siswa kelas IV selama 

pembelajaran masa pandemi covid-19.  

2. Bagi orang tua  

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk orang tua 

dalam membimbing siswa selama pembelajaran masa pandemi covid-19. 

3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi terkait dengan pemahaman 

konsep matematis siswa dalam pembelajaran masa pandemi covid-19. 


