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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada akhir tahun 2019 diseluruh dunia digemparkan dengan adanya virus 

corona atau dikenal dengan COVID-19. Virus COVID-19 ini pertama kali muncul 

di kota Wuhan, tepatnya dinegara China. Virus ini tidak terlihat dan 

penyebarannya sangat cepat. Sehingga seiring berjalannya waktu COVID-19 ini 

menyebar diseluruh dunia salah satunya ialah negara Indonesia.  

World Health Organization (WHO) telah menetapkan status pandemi 

global Covid-19 setelah virus ini menyebar ke seluruh dunia dan jumlah orang 

yang tertular dan meninggal semakin banyak. Berbagai cara pengobatan dan 

pencegahan seperti lockdown dan sosial distancing sudah dilakukan untuk 

mencegah penyebarannya virus ini. Sehingga dampak dari virus Covid-19 ini 

sangat merugikan diberbagai bidang, salah satunya adalah bidang Pendidikan.  

Sekolah yang sebelumnya pembelajarannya berjalan dengan baik dengan 

tatap muka, sekarang dialihkan dengan cara online atau daring. Hal ini merupakan 

usaha dari pemerintah untuk memutus rantai makanan virus Covid-19 yang 

penularannya sangat cepat. Para siswa disuruh belajar dari rumah masing-masing 

menggunakan jaringan internet atau disebut dengan istilah pembelajaran online 

atau daring.  

Pembelajaran online atau daring merupakan solusi agar pembelajaran 

tetap berlangsung walaupun tidak dilakukan dengan tatap muka.  (Molinda, 2015) 

menyatakan bahwa pembelajaran online adalah bentuk pembelajaran atau 

pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 

misalnya: internet. pembelajaran online juga diartikan sebagai suatu jaringan 

komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh 

penjuru dunia (Pratiwi, E. W: 2). Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

online atau daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang menggunakan 

jaringan internet yang terhubung dari satu komputer ke komputer yang lainnya.  
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Begitu banyak aplikasi pembelajaran online yang bisa digunakan dalam 

dunia pendidikan akhir-akhir ini. Seperti aplikasi  Google Classroom, Google 

meet, Edmodo, Whatsapp Group dan masih banyak lagi. Namun aplikasi  

Whatsapp Group dan aplikasi  Google Classroom yang telah banyak diaplikasikan 

dalam dunia pendidikan tingkat sekolah dasar. Mengingat aplikasi Whatsapp 

Group dan aplikasi  Google Classroom sangat mudah digunakan dan mudah 

dimengerti oleh banyak kalangan. Aplikasi Whatsapp sangat canggih karena bisa 

mengirim foto, video, dokumen, chat grup, melakukan video call, dan yang 

lainnya. Dengan aplikasi Google Classroom guru dapat mengirim materi dan soal 

melalui Google Classroom. 

Whatsapp merupakan salah satu media sosial yang saat ini banyak 

digunakan sebagai penyampaian pesan baik oleh individu maupun kelompok 

maupun untuk kepentingan bersosialisasi (Nabila dan Kartika, 2020, hal: 195). 

Dengan menggunakan aplikasi Whatsapp Group guru dapat dengan mudah 

bertukar informasi dengan siswa tentang pembelajaran yang akan diberikan hari 

itu. Imadudin  (2018: 4) menyatakan bahwa Google Classroom merupakan 

paltform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah 

atau institusi pendidikan lainnya yang bertujuan untuk menyederhanakan 

pembuatan, pendistribusian, dan penerapan tugas dengan cara tanpa kertas. Selain 

itu pada penggunaan aplikasi  Google Classroom guru akan dapat lebih mudah 

memberikan materi maupun tugas harian untuk para siswa dengan pendampingan 

orang tua. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa orang tua siswa yang 

belum bisa menikmati kecanggihan aplikasi Whatsapp Group dan aplikasi  

Google Classroom ini dikarenakan tidak atau belum memiliki gadget. Sehingga 

para siswa yang tidak atau belum memiliki gadget setiap hari harus datang ke 

tempat saudara atau tetangga yang memiliki gadget untuk bertanya tentang materi 

ataupun tugas yang diberikan oleh guru mereka. Namun selain itu juga tidak 

sedikit siswa yang sudah mempunyai gadget namun sulit untuk mendapatkan 

jaringan internet. Para siswa harus rela keluar rumah atau pergi ke tempat yang 

ada jaringan internet untuk mendapatkannya sehingga dapat mengakses soal atau 

materi yang diberikan oleh Bapak/Ibu Guru. Dengan usaha ini diharapkan dapat 
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meningkatkkan motivasi belajar siswa. Sarana prasarana dan pengetahuan yang 

minim dalam pelaksanaan pembelajaran online ini sehingga membuat guru yang 

sudah tidak muda lagi kesulitan dalam mengaplikasikan Google Classroom.  

Hamdun dan Agustina (2011: 83) menyatakan bahwa Motivasi 

merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan 

menjaga tingkah laku seseorang agar dia terdorong untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Hamdun dan Agustina 

(2011: 83) juga menyatakan bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan siswa 

dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai 

prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin.  

Hamdun dan Agustina (2011: 83) mengungkapkan bahwa usaha yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah mengidentifikasikan 

beberapa indikatornya dalam tahap-tahap tertentu, antara lain: 1) Durasi kegiatan 

2) Frekuensi kegiatan, 3) Presistensinya pada tujuan kegiatan, 4) Ketabahan, 

keuletan dan kemampuan dalam menghadapi kegiatan dan kesulitan untuk 

mencapai tujuan, 5) Pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, 6) 

Tingkatan aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, 7) 

Tingkat kualifikasi prestasi, 8) Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan.  

Berdasarkan hasil observasi pada Senin, 10 agustus 2020, terdapat 

permasalahan akibat adanya virus Covid-19 seluruh Sekolah Dasar yang ada di 

Indonesia bahkan Dunia terpaksa ditutup. Sekolah yang sebelumnya 

pembelajarannya berjalan dengan baik dengan tatap muka, sekarang dialihkan 

dengan cara online atau daring. Banyak sekolah yang memanfaatkan media 

elektronik sebagai salah satu solusi agar pembelajaran tetap berlangsung. Seperti 

yang diterapkan di SDN Brati 02 guru menggunakan aplikasi Whatsapp Group 

dan aplikasi Google Classroom untuk melakukan pembelajaran setiap hari. Pada 

awal penerapan pembelajaran online guru menggunakan aplikasi Whatsapp Group 

sebagai alat bantu pembelajaran online. Pembelajaran berlangsung baik, guru dan 

siswa senang mengikuti pembelajaran ini, namun masih ada beberapa siswa yang 

kesulitan dalam mengikutinya. Setelah berjalan satu bulan guru berinisiatif untuk 

menggantinya dengan aplikasi Google Classroom. Mengingat Google Classroom 
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ini guru menjadi lebih mudah dalam memberikan materi maupun soal kepada 

siswa. Google Classroom tidak lama digunakan, karena siswa kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran online menggunakan Google Classroom siswa terhambat 

oleh jaringan yang sulit ditemui. Google Classroom membutuhkan jaringan 

internet yang kuat dan banyak, minimnya pengetahuan guru mengenai Google 

Classroom sehingga pihak sekolah memutuskan lagi untuk menggunakan 

Whatsapp Group sebagai alat bantu dalam pembelajaran online sampai sekarang.  

Aplikasi Whatsapp Group lebih canggih karena bisa digunakan membuat group 

kelas, sehingga guru dan siswa akan lebih mudah bertukar informasi mengenai 

pembelajaran. Dan aplikasi Google Classroom memudahkan guru untuk 

memberikan materi dan soal pada siswa. 

Kenyataannya masih ada beberapa orang tua siswa yang belum bisa 

menikmati kecanggihan aplikasi Whatshapp Group aplikasi Google Classroom ini 

dikarenakan tidak atau belum memiliki gadget. Siswa yang tidak atau belum 

memiliki gadget setiap hari harus datang ke tempat saudara atau tetangga yang 

memiliki gadget untuk bertanya tentang materi ataupun tugas yang diberikan oleh 

guru mereka. Tidak sedikit siswa yang sudah mempunyai gadget namun sulit 

untuk mendapatkan jaringan internet. Para siswa harus rela keluar rumah atau 

pergi ke tempat yang ada jaringan internet untuk mendapatkan jaringan internet 

sehingga dapat mengakses soal atau materi yang diberikan oleh Bapak/Ibu Guru.  

Pembelajaran yang dilakukan setiap hari lebih cenderung pada 

penggunaan Whatsapp group. Dengan hanya difoto lalu dikirimkan ke Whatsapp 

Group sehingga akan diterima oleh siswa. Dan ketika siswa sudah selesai 

mengerjakan juga akan kembali memfoto hasil tugasnya lalu dikirim ke gurunya, 

tanpa menggunakan media yang bervariasi  sebagai penunjang pembelajaran 

sehingga membuat siswa jenuh dan bosan selama mengikuti pembelajaran online. 

Selain itu jaringan internet yang sulit ditemui di daerah pegunungan membuat 

siswa kesulitan dalam mengikutinya, apalagi pada penerapan Google Classroom 

siswa akan lebih kesulitan dalam mengikutinya karena aplikasi  Google 

Classroom lebih membutuhkan jaringan internet yang kuat dan banyak. Kesulitan 

dalam mendapatkan jaringan internet ini menjadikan siswa malas dalam belajar 
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dan bahkan siswa tidak senang lagi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru. Pembelajarannya yang seperti ini yang terjadi setiap hari di SD Brati 02. 

Dan mengakibatkan motivasi belajar siswa berkurang daripada pembelajaran tatap 

muka. Dengan demikian, pembelajaran online menggunakan aplikasi Whatsapp 

Group dan aplikasi Google Classroom berdampak pada motivasi belajar siswa 

dan dikatakan belum berhasil karena selama pembelajaran online siswa kesulitan 

untuk mendapatkan jaringan internet.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran online berbasis aplikasi Whatsapp 

Group maupun Google Classroom yang diterapkan oleh guru? 

2. Bagaimanakah dampak pembelajaran online menggunakan aplikasi 

Whatsapp Group maupun Google Classroom terhadap motivasi belajar 

siswa SDN Brati 02? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran online berbasis aplikasi Whatsapp 

Group maupun Google Classroom yang diterapkan oleh guru? 

2. Untuk mengetahui dampak pembelajaran online menggunakan aplikasi 

Whatsapp Group maupun Google Classroom terhadap motivasi belajar 

siswa SDN Brati 02? 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, manfaat teoritis dan 

praktis: 
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1. Manfaat teoritis  

Secara teoritas, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan 

pengetahuan yang bermanfaat mengenai peran guru dalam memberikan 

pembelajaran dimasa pandemic agar motivasi belajar siswa tidak menurun.. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi panutan siswa agar dapat 

menumbuhkan motivasi belajar dikondisi Covid-19. Sehingga siswa dapat 

mengikuti pembelajaran secara online dengan baik agar mendapatkan nilai 

yang memuaskan.  

b. Bagi Orang Tua  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk para orang tua 

siswa agar dapat memberi motivasi dan bimbingan belajar dengan 

maksimal. Dikondisi Covid-19 ini ketika anak-anak dialihkan belajar secara 

online agar siswa semangat dalam belajar.  

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah untuk lebih 

meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan. Agar sekolah 

menjadi maju dan lebih baik.  

d. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan oleh guru agar dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang positif dan negatifnya  pembelajaran 

online menggunakan aplikasi Whatsapp Grup dan Google Classroom agar 

pembelajaran online yang diterapkan guru berhasil.  

E. Ruang Lingkup penelitian 

Penelitian ini membahas Tentang “Dampak Pembelajaran Online Di 

Masa Covid-19 Berbasis Aplikasi Whatsapp Group dan Google Classroom 
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Terhadap Motivasi Belajar Siswa SDN Brati 02” ruang lingkup penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan SDN Brati 02. 

2. Subjek Penelitian yaitu siswa kelas IV SDN Brati 02, guru kelas IV SDN 

Brati 02, dan orang tua siswa. 

3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena 

peneliti berusaha mencari dan menggambarkan fakta tentang  

pembelajaran online menggunakan aplikasi Whatsapp Group dan Google 

Classroom dan dampaknya terhadap motivasi belajar siswa di SDN Brati 

02.  

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional dari “Dampak Pembelajaran Online Di Masa Covid-

19 Berbasis Aplikasi Whatsapp Group dan Google Classroom Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa SDN Brati 02”, yang meliputi pembelajaran online, 

Whatsapp Group, Google Classroom dan motivasi belajar.  

1. Pembelajaran Online 

Putranti (2013: 2) menyatakan bahwa Pembelajaran online merupakan 

salah satu media pembelajaran jarak jauh yang dengan menggunakan fasilitas 

internet sehingga mereka dapat melakukan komunikasi secara online.   

Kelebihan  Kekurangan  

1. pembelajaran terpusat dan 

melatih kemandirian, 

2. waktu dan lokasi yang fleksibel, 

3. biaya yang terjangkau untuk 

para peserta, 

4. akses yang tidak terbatas dalam 

dalam perkembangan 

pengetahuan.  

 

1. kurangnya cepatnya umpan balik yang 

dibutuhkan dalam proses belajar 

mengajar, 

2. pengajar perlu waktu lebih lama untuk 

mempersiapkan diri, 

3. terkadang membuat beberapa orang 

merasa tidak nyaman, 

4. adanya kemungkinan muncul perilaku 

frustasi, kecemasan dan kebingungan.  

2. Whatsapp Group 

Narti (2017, 37) menyatakan bahwa Whatsapp merupakan salah satu 

aplikasi sosial media yang berupa chat secara real time karena dapat 
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mengirim pesan dengan mudah. Whatsapp Group digunakan sebagai wadah 

diskusi antara pelajar dengan guru. 

Kelebihan Kekurangan 

1. tidak memerlukan uang untuk 

memasang aplikasi Whatsapp di 

telepon pintar dan biayanya 

percuma, 

2. boleh menghantar mesej, gambar, 

video, audio dan pesan suara 

dengan mudah, 

3. boleh berkomunikasi dengan lebih 

50 orang rekan dalam ruangan 

group, 

4. kenalan yang mempunyai 

Whatsapp akan disenaraikan 

akaunya tanpa perlu ditambah 

sebagai kenalan dan menunggu 

untuk diterima seperti rangkaian 

sosial yang lain, 

5. penggunaan data yang kecil 

berbanding aplikasi-aplikasi lain. 

1. tidak ada pilihan untuk daftar 

keluar, 

2. tidak boleh digunakan di dalam 

komputer atau laptop, hanya 

ditelepon pintar saja, 

3. gambar profil kita boleh dilihat 

oleh orang lain yang menyimpan 

nomor kita sama ada kita tahu 

ataupun tidak, 

4. tidak boleh sembunyikan waktu 

kali terakhir (last seen) kita 

menggunakan Whatsapp, 

5. tidak boleh menghubungkan 

rekan kita melalui aplikasi 

Whatsapp karena aplikasi ini 

tidak menawarkan perkhidmatan 

panggilan atas talian secara 

percuma. 

3. Google Classroom 

Mahardini (2020: 217)  menyatakan Google Classroom (Ruang Kelas 

Google) adalah suatu aplikasi pembelajaran secara online yang dapat 

digunakan oleh semua lingkup pendidikan yang membantu guru dan siswa 

berbagi file dalam kegiatan belajar mengajar  

Kelebihan Kekurangan 

1. Proses pengaturan yang cepat, 

2. Sarana untuk membuat dan mengumpulkan 

tugas, 

3. Hemat ruang dan waktu, 

4. Meningkatkan disiplin siswa, 

5. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi kelas, 

6. Penyimpanan data terpusat,  

7. Terjangkau, aman, dan nyaman, 

8. Tetap teratur. 

1. Buruknya jaringan 

wifi disekolah, 

2. Tidak ada sistem 

notification, 

3. Hilang satu hilang 

seribu, 

4. siswa untuk 

memiliki gawai yang 

canggih. 

4. Motivasi belajar  

Mulyono (2013: 8) berpendapat bahwa motivasi belajar adalah suatu 

keinginan atau dorongan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, menjamin keaktifan dalam belajar. 


