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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Kondisi sekarang ini Indonesia dikenal sebagai physical distancing 

(menjaga jarak fisik) kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat virus di 

tengah masyarakat. Demikianlah berlakunya peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran jarak 

jauh guna mencegah penyebaran Covid-19, mengisyaratkan pembelajaran 

yang mengkolaborasikan peran guru, siswa, orang tua dalam proses 

pembelajaran, dimasa pandemi covid-19 sekarang ini kebijakan pemerintah 

dalam penerapan social distancing bagi seluruh masyarakat menyebabkan 

segala kegiatan di luar rumah dikurangi dan pekerja dilakukan dari rumah 

(work from home). Perubahan ini mengharuskan kita untuk bersiap diri, 

Indonesia mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi 

hak pendidikannya. Pendidikan Indonesia juga menghadapi beberapa 

tantangan dampak dari wabah ini yaitu : 1) keterbatasan kompetensi guru 

dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran, 2) keterbatasan sumber daya 

untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota, 3) relasi 

guru, siswa, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. 

Pembelajaran berjalan secara online dan menggunakan media whatsapp, 

adanya pembelajaran daring ini anak terbata-bata atau kurangnya 

memahami materi yang diberikan guru karena kurangnya penjelasan materi 

berbeda saat pembelajaran secara langsung atau dikelas. Perbedaan yang 

paling mendasar tentu anak tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan 

guru. Waktu saat berinteraksi kepada anak guru memberi waktu pukul 08.00 

– 12.00 WIB dan dilaksanakan setiap satu minggu full diberikan materi. 

Setelah materi selesai guru memberikan pembelajaran dengan tugas-tugas. 

Untuk mengetahui tanggung jawab siswa saat pembelajaran dirumah. Guru 

memberikan tugas dan memberi waktu pengumpulan tugas apakah tepat 



 

2 
 

waktu atau tidak. Karakter tanggung jawab anak sangat berperan penting 

selama pembelajaran daring berlangsung, karakter tanggung jawab anak 

dapat dilihat dari seberapa anak mengerjakan tugas. Anak harus terbentuk 

kesadarannya dalam pentingnya belajar secara mandiri. Guru belum ada 

upaya untuk mengatasi kesulitan belajar anak selama pembelajaran daring 

jika guru masih mengalami kesulitan akan diadakan pembelajaran dirumah 

secara kelompok dan guru langsung datang kerumah. Komunikasi sangat 

terbatas tidak seleluasa ketika berhadapan langsung. Disinilah sikap mandiri 

dan tanggung jawab dibutuhkan. Kendala-kendala itu menjadi catatan 

penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran 

daring secara cepat. Secara teknis dan sistem belum semuanya siap. 

Pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis. Peran 

orang tua sangatlah penting untuk mendampingi anak saat belajar 

berlangsung ini membuat orang tua kesulitan atau kebingungan dengan 

adanya pembelajaran daring dikarenakan pekerjaan orang tua yang 

seharusnya bekerja dengan adanya pembelajaran daring orang tua harus 

memberikan waktu luang untuk mendampingi anak atau memantau belajar 

anak.  

Isman (2020 : 56) pembelajaran daring merupkan pemanfaatan jaringan 

internet dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran daring siswa 

memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. 

Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi 

seperti classroom, video converence, telepon atau live chat, zoom maupun 

melalui whatsapp group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan 

untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. 

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari 

karakteristik peserta didiknya.  

Irfan Rahman Nurdin (2017:4) menjelaskan pendidikan jarak jauh itu 

sendiri adalah pendidikan terbuka dengan program belajar yang terstruktur 

relatif ketat dan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka atau 
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keterpisahan antara dan peserta diklat. Pendidikan jarak jauh atau 

pembelajaran daring juga melibatkan media dalam penyampaian ilmu atau 

materi untuk pengetahuan siswa saat pembelajaran jarak jauh atau daring. 

Pendidikan jarak jauh sebagai alternatif pemilihan metode pembelajaran 

yang dilaksanakan untuk menghadapi masalah yang muncul karena jauhnya 

lokasi antara lenbaga pendidikan atau pengajar dengan lokasi peserta didik. 

Dengan pendidikan jarak jauh diharapkan peserta didik dapat tetap 

mengikuti pembelajaran tanpa terkendali letak geografis.  

Pembelajaran daring anak masih kebingungan dan ada yang belum 

memahami materi yang di sampaikan oleh guru. Pembelajaran 

menggunakan media handpone atau whatssap tidak bisa bertatap muka 

dengan guru. Orangtua beralih menjadi guru sementara dirumah, karena 

pendampingan orang tua sangat penting untuk anak belajar.   

Mualifatu (2016 : 63) berpendapat bahwa tanggungjawab adalah sikap 

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

budaya, negara). Allah Yang Maha Esa. Tanggung jawab merupakan dasar 

landasan sekolah sebagaimana para guru memberikan pendidikan tersebut 

untuk membangun manusia-manusia secara etis menjadi berilmu dan dapat 

memposisikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang 

bertanggung jawab.  

Aan Yulianto dkk, (2018 : 88) mengungkapkan bahwa tanggungjawab 

adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir-akhir ini sering terjadi 

perilaku menyimpang oleh siswa seperti kabur saat jam pelajaran di kelas 

berlangsung, mengambil barang yang bukan miliknya, atau sengaja melukai 

teman sebaya yang dilakukan oleh anak bahkan dewasa. Perilaku 

menyimpang terjadi karena kurangnya tanggung jawab dan disiplin terhadap 

diri sendiri. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat dengan orangtua 

siswa dan siswa dilingkungan Rt 01 Rw 02 Ds. Tendas mengenai karakter 

tanggung jawab siswa melalui pembelajaran daring di lingkungan tersebut. 

Siswa kurang memahami dan kebingungan dengan adanya pembelajaran 

daring karena tidak bisa interaksi secara langsung dengan guru dan 

penjelasan materi kurang dipahami siswa. Ketika guru memberikan tugas 

kepada siswa ada yang mengumpulkan dengan baik dan ada juga yang tidak 

mengumpulkan dengan alasan bingung dan tidak didampingi orangtua saat 

belajar. Nilai mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan melihat guru 

harus cepat beradaptasi dengan gaya pengajaran daring ini merubah metode 

mengajar seperti mendatangi kerumah siswa dan membentuk kelompok 

belajar agar siswa tidak ada yang ketinggalan pelajaran. (dapat dilihat pada 

lampiran 3) 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perihal pendidikan dalam kasus 

pandemik covid ini pastinya sangat membingungkan dimana urusan 

pendidikan yang seharusnya diserahkan ke sekolah sekarang berpindah alih 

menjadi urusan rumah yang pastinya membuat orang tua kebingungan 

dalam mengatasi hal ini. Dimasa pandemi covid-19 ini, dapat diambil 

hikmah dalam membentuk karakter siswa agar memiliki keyakinan dan 

kemampuan yang kuat untuk membentuk pribadi secara mandiri terutama 

dalam proses belajarnya yang harus bisa mencerminkan dari program 

merdeka belajar yang digagas oleh pemerintah. Siswa harus sadar diri 

bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan guru. Peran guru tetap 

dimaksimalkan meskipun sudah tidak lagi bettatap muka secara langsung 

dengan siswa dalam proses pembelajarannya. Guru memberikan tutorial live 

secara langsung kemudian membuat diskusi grup yang menarik serta 

memberikan pantauan dan apresia. Dimulai dari pengawasan dalam proses 

prakter pembelajaran yang harus disiplin. Peran orang tua menjadi hal 

penting dilakukan sebagai pengawas langsung untuk menggantikan guru 

dalam tatap muka.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa karakter 

siswa selama pembelajaran daring dengan memperhatikan  dan melihat 

kenyataan kondisi pembelajaran sekarang ini. Penulis berminat untuk 

melakukan penelitian sekaligus bahan menyusun skripsi dengan judul 

Pembentukan Karakter Tanggungjawab Siswa Melalui Pembelajaran 

Daring.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah bentuk dari karakter tanggung jawab anak melalui 

pembelajaran daring ?  

b. Apa peran orang tua terhadap pembentukan karakter tanggung jawab anak 

melalui pembelajaran daring ?  

1.3  Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui bentuk karakter tanggung jawab anak melalui pembelajaran 

daring.  

b. Mengetahui peran orang tua terhadap pembentukan karakter tanggung 

jawab anak melalui pembelajaran daring.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan salah 

satu teori dan/atau penelitian ini pembentukan karakter tanggung jawab 

melalui pembelajaran daring. Upaya menambah wawasan pengetahuan bagi 

ilmu pendidikan pada umumnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi anak  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi 

anak dan selama pembelajaran daring ketika guru memberikan tugas atau 
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materi anak dapat pembentukan karakter tanggung jawab agar dalam hal 

pembelajaran siswa dapat meningkatkan belajarnya secara baik.  

b. Bagi orang tua  

Penelitian ini dapat dijadikan rujuan orang tua siswa dalam 

memberikan pengasuhan terhadap anaknya. Sehingga dapat 

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab anak 

melalui pembelajaran daring. 

c. Bagi sekolah  

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi sekolah dalam hal 

karakter tanggungjawab peserta didik selama pembelajaran daring yang 

baik. Agar dapat mengontrol bagaimana tanggungjawab siswa selama 

pembelajaran daring.  

1.5 Definisi Operasional  

1.5.1 Karakter Tangung Jawab  

Karakter tanggung jawab adalah karakter dari diri sendiri untuk 

membentuk sikap yang bertanggung jawab untuk menanggung segala tugas 

yang telah diberikan dan kewajiban dalam kehidupan karakter tanggung 

jawab harus ditanamkan sejak kecil agar menjadi individu yang bertanggung 

jawab kepada diri sendiri untuk hal-hal yang dihadapinya tidak tergantung 

kepada orang lain. Adapun indikator dari karakter tanggung jawab yaitu (1) 

Menyerahkan tugas, (2) mengerjakan sesuai petunjuk, (3) Mengerjakan tugas 

dengan hasil karya sendiri, (4) Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan, 

(5) Melakukan tugas kelompok secara bersama-sama, (6) menerima akibat 

dari perbuatannya, (7) berkonsentrasi pada pembelajaran yang rumit, (8) 

Menghadapi ujian dengan semangat. 

1.5.2 Pembelajaran Daring  
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Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara jarak 

jauh atau pembelajaran dari rumah dengan bantuan media elektronik seperti 

email, video yang berisi materi yang dapat diakses oelh siswa tanpa adanya 

batasan waktu dalam penyampaian materi. Siswa dengan pengajar tidak 

bertatap muka saat pembelajaran tenaga pengajar bisa datang ketempat siswa 

untuk melaksanakan pembelajaran daring. Bentuk penyampaiannya dapat 

dituangkan pada formal digital melalui internet grup whatsapp. Pembelajaran 

daring dianggap menjadi satu-satunya media penyampaian materi antara guru 

dan siswa pada masa darurat pandemi.  

1.5.3 Peran Orang Tua  

Peran orang tua sebagai pengganti guru dirumah belum melaksanakannya 

secara maksimal. Kebanyakan orang tua kurang paham metode pembelajaran 

anak. Orangtua mendampingi anak belajar scara moton dan membosankan 

tidak bervariasi. Peran orang tua dalam proses pendidikan anak masih 

menjadi permasalahan dalam proses belajar anak. Peran orang tua sebagai 

guru dirumah pada pembelajaran daring selama pandemi covid-19 adalah 

orang tua sebagai pengasuh dan pendidik. Orang tua membimbing anaknya 

dalam belajar serta memberikan bantuan kepada anak ketika belajar. 

pengawasan orang tua terhadap anak sangatlah penting untuk membentuk 

tanggung jawab anak dan membentuk kepribadian anak dengan baik. 

Pemberian perhatian kepada anak sangat dibutuhkan karena dapat bepengaruh 

terhadap dalam belajar anak.  

  

 

 

  


