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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini hampir semua bagian di dunia sedang mengalami wabah 

yang dinamakan Covid-19 termasuk Indonesia. Corona yang terjadi di 

Indonesia mulai awal tahun tepatnya pada bulan Maret tercatat satu kasus 

yang terjadi. Sejak saat itu beberapa kasus mulai terjadi di Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan menyebar ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini 

berdasarkan data yang di keluarkan pemerintah per Desember ada 

penambahan 5.533 kasus sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini sudah 

mencapai 549.508 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia. 

(detikHealth 02/12/2020) Hal ini berdampak pada hampir semua sektor 

termasuk sosial, ekonomi, industri, dan pendidikan. 

Pada tanggal 24 Maret 2020 Kementrian Pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indoneisa mengeluarkan surat edaran No. 04 tahun 

2020 yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran covid-19, dalam surat edaran tersebut dijelaskan 

bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dirumah melalui pembelajaran 

daring (dalam jaringan) dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa. 

Virus corona akhirnya memaksa kehidupan social menjadi berubah 

termasuk metode pembelajaran disekolah. Selama ini, guru hanya berkutat 

dengan metode pembelajaran yang dilakukan secara konvensional yaitu 

tatap muka dikelas antara guru dengan siswa atau dosen dengan 

mahasiswa. Pembelajaran yang mulanya dilakukan secara diskusi, tanya 

jawab dan bimbingan yang dilakukan secara langsung kemudian berubah 

dengan metode belajar dalam jaringan (daring). Metode ini dilakukan tidak 

https://www.detik.com/tag/virus-corona
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hanya dalam lingkup sekolah dasar tetapi juga meliputi lingkup 

universitas. 

Dengan kondisi yang terjadi saat ini penggunaan jaringan internet 

meningkat pesat dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan 

jarak jauh. Kitchenham (2011:9) berpendapat bahwa pemanfaatan 

smartphone dalam program pendidikan menjadikan perangkat ini sebagai 

salah satu bentuk perangkat yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

pengembangan media. Hal ini yang membuat penggunaan smartphone 

menjadi penting dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Di dalam 

smartphone terdapat beberapa aplikasi seperti youtube, whatsapp, 

facebook, dll. Dalam hal ini gur memilih aplikasi whatsapp untuk 

digunakan selama pembelajaran daring berlangsung. Alasan whatsapp 

dipilih guru karena aplikasi tersebut mudah digunakan oleh semua 

kalangan termasuk peserta didik.  

Menurut Pranajaya dan Hendra Wicaksono (2017) WhatsApp 

merupakan media sosial paling populer yang dapat digunakan sebagai 

media komunikasi. Umumnya para pengguna whatsapp menyebutkan 

alasan memilih aplikasi ini adalah karena tersedianya berbagai kemudahan 

yang ada didalamnya disamping tidak mengeluarkan biaya alias gratis. 

Caranya pun  mudah yaitu dengan membagikan materi pelajaran di group 

whatsapp dan latihan soal yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa. 

Terjadinya proses pembelajaran secara daring yang dilakukan oleh 

guru akhirnya menimbulkan berbagai persepsi dikalangan mereka. Kotler 

berpendapat, “persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti” (2005: 216). 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Persepsi sendiri 

memiliki arti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan yang 

mana hal ini merujuk pada  permasalahan pembelajaran daring ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan (2015) 

membahas tentang persepsi guru matematika SMA di Kayuagung terhadap 
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kurikulum 2013. Dalam penelitian tersebut persepsi guru matematika 

SMA di kayuagung lebih menyukai kurikulum 2013 yang bersifat 

operasional dibandingkan kurikulum 2013 yang bersifat teoretis.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arifah dan Iis (2021) 

membahas tentang persepsi guru dampak pandemi COVID-19 terhadap 

pelaksanaan pembelajaran daring di PAUD. Dalam penelitian tersebut 

guru merasakan dampak dari adanya pembelajaran daring yaitu kurang 

memadainya sarana dan prasarana, kurang maksimalnya penyampaian 

materi, beban pembelian kuota internet, koneksi internet yang kadang 

menjadi lamban, gaya belajar yang cenderung visual, serta kurang 

leluasanya guru dalam mengontrol kegiatan siswa. 

Bebeberapa guru mengeluhkan pembelajaran daring yang 

dilakukan sekarang ini. Khususnya sekolah dasar negeri 3 bawu. Berawal 

dari obrolan saudara yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar tersebut. 

Mereka merasa bahwa pembelajaran daring ini membuat mereka merasa 

kesulitan. Proses pembelajaran daring yang dilakukan di rumah akhirnya 

menjadikan beberapa guru harus mengerti dalam mengoperasikan 

smartphone dengan baik. Hal ini yang akhirnya menuntut guru untuk 

menjadi lebih kreatif dan mengerti segala hal dengan kemajuan teknologi 

sekarang. Sehingga banyak dari mereka yang mengeluhkan bahwa fasilitas 

yang disediakan sekolah kurang memadai.   

Kurangnya sosialiasi dalam penggunaan media sosial dengan baik 

dan benar menjadi masalah dalam proses pembelajaran daring. Hal ini 

disebabkan karena dari sekolah juga tidak memberikan fasilitas tersebut. 

Akhirnya beberapa guru belajar dengan sendirinya menggunakan media 

social yang menunjang pembelajaran daring yang mereka lakukan. 

Beberapa  media sosial yang guru gunakan seperti zoom, google meeting 

dan whatsapp. Dari media sosial tersebut kebanyakan dari mereka 

menggunkan whatsapp. Whatsapp dipilih karena dinilai lebih mudah untuk 

mengoperasikannya. Dari whatsapp mereka akhirnya membagikan materi 

dan tugas untuk siswa mereka.  Akan tetapi permasalahan lain muncul 



 

4 

 

yaitu tidak semua siswa bahkan wali murid memiliki dan menggunakan 

smartphone.  

Adanya pembelajaran daring ini cukup memberikan dampak positif 

juga bagi siswa. Pada siswa yang sudah bisa menggunakan smartphone 

sendiri pembelajaran dengan bantuan internet membuat mereka menjadi 

tau akan dunia luar. Siswa mendapatkan wawasan yang luas tentang 

materi yang disampaikan guru. Jikapun mereka tidak mengerti mereka 

dapat menggunakan browser untuk mencarinya sendiri. Tidak hanya itu, 

siswa menjadi lebih mandiri dan membuat siswa menjadi semangat untuk 

mencari materi yang belum mereka ketahui. Sehingga siswa tidak mudah 

bosan jika belajar dengan bantuan smartphone.   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan  pada tanggal 16 Juli 2020 

wawancara dilakukan di Rumah  ibu Devi Auliya yang mengajar di SD N 

3 Bawu Jepara.  Hasil dari wawancara ini menjelaskan bahwa hampir 

semua sekolah menerapkan sistem pembelajaran daring termasuk sekolah 

tersebut. Dalam wawancara tersebut ibu Devi Auliya merasa pembelajaran 

daring ini cukup sulit karena dilakukan secara online. Akan tetapi beliau 

memiliki cara lain agar siswanya tidak merasa kesulitan yaitu dengan 

menyuruh siswa datang ke sekolah setiap seminggu sekali untuk 

mengambil tugas sekaligus menyampaikan materi. Hal lain yang 

dilakukan ibu Devi Auliya yaitu dengan mengadakan sesi tanya jawab 

melalui chat personal via whatsApp.  

Berbeda dengan hal itu bapak Satriyo Yuwono yang juga guru di 

sd tersebut pada awalnya menolak untuk melaksanakan pembelajaran 

daring. Menurutnya pembelajaran daring sangat tidak efektif diterapkan 

pada kelas rendah karena siswa kelas rendah masih sangat membutuhkan 

bimbingan guru. Namun karena keadaan saat ini yang tidak mendukung 

bahwa pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, bapak Satriyo 

Yuwono kemudian mau melaksanakan pembelajaran secara daring. 

Walaupun begitu bapak Satriyo Yuwono juga menyempatkan untuk 

bertemu siswa secara langsung baik itu menyuruh siswa datang ke sekolah 
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atau pun sebaliknya yakni bapak Satriyo Yuwono yang mendatangi 

mereka.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Guru Terhadap 

Pembelajaran Daring Melalui Media Whatsapp: Studi Kasus Di SD N 3 

Bawu Jepara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi guru sekolah dasar di SD N 3 Bawu Jepara terhadap 

pembelajaran daring melalui media whatsapp? 

2. Bagaimana dampak siswa sekolah dasar di SD N 3 Bawu Jepara terhadap 

pembelajaran daring melalui media whatsapp? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan persepsi guru sekolah dasar di SD N 3 Bawu Jepara 

terhadap pembelajaran daring melalui media whatsapp.  

2. Mendeskripsikan dampak siswa sekolah dasar di SD N 3 Bawu Jepara 

terhadap pembelajaran daring melalui media whatsapp. 

1.4 Manfaat Penelitian   

1.1.1 Manfaat Teoretis  

Secara umum hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai 

persepsi guru sekolah dasar di SD N 3 Bawu Jepara terhadap pembelajaran daring 

melalui media whatsapp sekaligus  menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang serupa. 

1.1.2 Manfaat Praktis  

1.4.1.1 Bagi Siswa  
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Menambah pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran daring yang 

dilakukan sekolah mereka masing-masing. Diharapkan nantinya siswa lebih 

mengerti bagaimana prosesn pembelajaran daring. 

1.4.1.2 Bagi Guru 

Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan whatsaap 

pada proses pembelajaran daring. Sehigga guru dapat meningkatkan 

keprofesionalan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar pembelajaran 

daring di sekolah. 

1.4.1.3 Bagi Sekolah  

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran daring melalui whatsapp sehingga proses 

pembelajaran daring dan mutu pendidkan dapat meningkat. 


