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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

3.4 LATAR BELAKANG 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Pendidikan mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan pada 

manusia baik pada aspek kehidupan sosial maupun kepribadian yang 

nantinya ini akan memberikan dampak baik maupun buruk bagi negara. 

Ada beberapa orang mengatakan bahwa pendidikan adalah garda terdepan 

bagi kemajuan suatu bangsa semakin baik pendidikan maka akan semakin 

maju bangsa tersebut.  

Ada beberapa tantangan pada jenjang sekolah dasar yang diyakini 

dari masa ke masa akan semakin berat, misalnya pertumbuhan penduduk 

dan peningkatan taraf  hidup manusia akan memberikan dampak tersendiri 

bagi pendidikan, dan belum lagi masalah yang lainnya, bahkan bapak 

bangsa vietnam Ho Chi Minh membuat tolok ukur fondasi penting dalam 

dunia pendidikan yaitu “No Teacher, No Education, No Economic and 

Social Development” , dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa 

tanpa adanya pendidikan tidak akan ada perkembangan ekonomi dan 

sosial, Rahardjo (2017:31). 

Pada dewasa ini beberapa negara digegerkan dengan adanya 

Covid’19,  kurang lebih 200 negara sedang sibuk dengan adanya Severe 

Acute Respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS COV 2) atau yang 

sering di sebut dengan Virus Covid’19, virus ini di temukan pertama kali 

di kota Wuhan, china dan menyebar ke negara-negara di dunia. Pandemi 

ini memberikan beberapa dampak buruk bagi negara-negara di dunia salah 

satunya yaitu dampak buruk pada pendidikan. 
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Di Indonesia sendiri penyebaran Covid’19 begitu cpat, setiap 

harinya terdapat kenaikan angka pasien yang dinyatakan positif Covid’19, 

dan juga terdapat kenaikan kesembuhan serta kenaikan angka kematian, 

seperti yang terlangsir pada website  Defiant. (2020). 

(https://www.liputan6.com/news/read/4343390/sebaran-penambahan-

positif-covid-19-di-34-provinsi-per-30-agustus-2020). Diberitakan bahwa 

pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 37% yang dinyatakan Positif 

Covid’19, 40% dinyatakan sembuh, dan 3% persen dinyatakan meninggal. 

Dengan itu Indonesia menerapkan pembatasan sosial bersekala 

besar (PSBB) yang akhirnya membuat beberapa kegiatan lumpuh baik 

kegiatan sosial, ekonomi, budaya, maupun pendidikan, masyarakat di 

himbau untuk tidak melakukan interaksi sosial jika benar-benar tidak 

penting guna memutus tali penyebaran Covid’19, beberapa pasar di tutup, 

kegiatan pagelaran budaya di hentikan, kantor-kantor tidak melayani 

masyarakat secara langsung, dan juga sekolah di liburkan. Ini sangat 

berdampak sekali apalagi soal pendidikan, di liburkan tanpa rentang waktu 

yang di tentukan. 

Dengan adanya pandemi ini beberapa kepala daerah, dan beberapa 

pemerintahan khususnya metri pendidikan memutusan membuat kebijakan 

baru, mengganti pendidikan yang semula langsung menjadi pembelajaran 

online atau daring agar pembalajaran tetap berlangsung dan siswa tidak 

hanya bermain di rumah tapi belajar di rumah selama pandemi guna 

memutus tali penularan Covid’19. 

Kebijakan ini sesuai dengan surat edaran dari Mentri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Edaran No. 4 Tahun 2020 yang 

berisi mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

penyebaran Corona Virus Disease (Covid’19). 

Disaat pandemi seperti ini guru diwajibkan memodifikasi 

pembelajaran daring dengan model-model pembelajaran yang sesuai agar 

memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan melalui 

https://www.liputan6.com/news/read/4343390/sebaran-penambahan-positif-covid-19-di-34-provinsi-per-30-agustus-2020
https://www.liputan6.com/news/read/4343390/sebaran-penambahan-positif-covid-19-di-34-provinsi-per-30-agustus-2020
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pembelajaran online. Pembelajaran online pastinya memberikan tantangan 

tersendiri bagi guru dalam memberikan pembelajaran dan juga 

memberikan tantangan kepada lembaga pendidikan, khususnya lembaga 

pendidikan sekolah dasar,  terlepas pada beberapa polemik yang terjadi di 

tengah pandemi, kita akui bahwa dengan adanya pandemi ini dapat 

mendorong cepatnya penerapan teknologi dalam dunia pendidikan, dengan 

pesatnya perkembangan teknologi pada dunia pendidikan  mendorong 

stake holder untuk memanfaatkan stake holder E-Learning mulai dari 

yang sederhana sampai yang kompleks untuk meningkatkan efiktifitas dan 

efesiensi penggunanya dalam pendidikan. 

Begitu pula pendidikan dikabupaten kudus yang mengharuskan 

pembelajaran daring diterapkan di sekolah untuk menghentikan 

penyebaran covid di kabupaten kudus sehingga Dinas Pendidikan Dan 

Olahraga mengeluarkan surat edaran pada tanggal 08 April 2020 

No.420/584/09.01/2020 yang berisikan tentang kebijakan  pendidikan 

dalam masa darurat penyebaran Covid’19 di kabupaten Kudus.  Di 

kabupaten kudus dalam penyebaran Covid’19 masih tergolong 

memprihatinkan seperti data yang tercatat pada website Nasiban. (2020). 

(https://corona.kuduskab.go.id/). Pada tanggal 1 September 2020  tercatat 

ada 33% yang dinyatakan positif Covid’19, 54% dinyatakan sembuh, dan 

13% dinyatakan meninggal.  

Pada bulan Juli awal pembelajaran baru tepatnya  27 Juli 2020 

Dinas Pendidikan Dan Olahraga  Mengeluarkan surat edaran baru 

No.420/1285/09.01/2020  yang berisikan tentang pelaksanaan KMB di 

jenjang PAUD, SD, dan SMP di kabupaten kudus diselenggarakan di 

rumah dengan menerapakan pembelajaran dalam jaringan/ online (daring), 

menggunakan gadget, dan juga pembelajaran luar jaringan  (luring) 

dengan menggunakan TV, Radio, dan sejenisnya. 

https://corona.kuduskab.go.id/
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Pembelajaran online atau daring ternyata memiliki sisi positif dan 

negatifnya, yaitu terdapat kekurangan juga terdapat kelebihan, seperti yang 

di ungkapkan Nathanael (2020:01) pembelajaran daring memiliki 3 

kelebihan yaitu durasi proses belajar mengajar lebih ringkas, proses 

pendidikan di indonesia semakin berkembang, siswa mampu mengasah 

dan mengembangkan kemampuan diri. Selain kelebihan pembelajaran 

daring juga memiliki 4 kekurangan yaitu pekerjaan sekolah yang berlipat 

ganda, memakan paket internet yang tak sedikit, sulitnya dalam bertukar 

pikiran. 

Dari wawancara pada tanggal 25 Agustus 2020  dengan guru SD 

03 Rejosari bahwa telah di terapkan pembelajaran daring menggunakan 

whattshap grup, namun dari keterangan guru masih begitu banyak kendala, 

ini disebabkan memang di SD 03 Rejosari baru pertama kali ini 

menggunakan metode pembelajaran daring.  

Whatshap grup digunakan guru untuk mengirim materi, mengirim 

tugas, dan digunakan untuk mengumpulkan tugas, kendalanya yaitu ada 

beberapa siswa yang kurang pengawasan dari orang tua sehingga ada 

beberapa anak tidak mengerjakan tugas dan menyalah gunakan gadget 

bukan untuk mengikuti pembelajaran online tetapi untuk membuka game, 

ada juga beberapa siswa yang beralasan kuota internetnya habis ataupun 

tidak ada sinyal. 

 Maka dari itu SD 03 rejosari membenahi sistem pembelajaran 

selama pandemi selain menggunakan pembelajaran daring atau online 

guru juga menggunakan pembelajaran langsung atau offline yang 

dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020 yaitu satu kali pertemuan dalam 

satu minggu selama 2 jam. Disini digunakan untuk mengumpulakn tugas 

yang telah di berikan guru sekaligus menjadi wadah bagi siswa yang ingin 

bertanya atau kurang jelas dengan materi pembelajaran yang diberikan 

secara online.  
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Tidak lama setelah adanya warga desa Rejosari yang dinyatakan 

meninggal karena positif Covid’19 pada tanggal 24 Agustus 2020, maka 

dengan itu Kepala Desa Rejosari menerbitkan surat edaran No. 

145/360/VII/2020 yang berisikan tentang pemberhentian segala aktifitas 

belajar mengajar, ektra kulikuler dan sebagainya yang dilaksanakan secara 

tatap muka di lingkungan sekolah, yang dihentikan sementara selama 14 

hari (2 minggu) mulai dari surat tersebut diterbitkan yaitu tanggal 24 

Agustus, ini guna penghambat dan menghentikan rantai penyebaran 

Covid’19 khususnya di desa Rejosari. 

Adanya pembelajaran online tentunya juga memiliki faktor-faktor 

yang mempengaruhi, apalagi pembelajaran online terbilang baru untuk 

saat ini sehingga membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda dari 

pembelajaran offline yang selama ini kita lakukan agar peserta didik 

mampu memahami materi serta nyaman dalam melaksanakan 

pembelajaran online, selain itu sumber pembelajaran onlin yang digunakan 

pasti memliki perbedaan dengan sumber-sumber pembelajaran yang 

digunakan saat pembelajaran offline sebelumnya. Pemilihan strategi 

pembelajaran dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan siswa tentu 

akan menentukan baik atau buruknya hasil pembelajaran dari siswa. 

Atas dasar-dasar tersebutlah peneliti memutuskan untuk 

mengambil judul penelitian “Pembelajaran Daring Di Sd 03 Rejosari 

Tahun Pelajaran 2020/2021 ” karena menerut peneliti judul tersebut 

cukup menarik untuk di teliti. 
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3.5 Rumusan Masalah 

Ada beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi indiktor peneliti 

dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran daring di SD 03 Rejosari? 

2. Bagaimana  hasil belajar siswa selama pembelajaran daring? 

3. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran 

daring? 

3.6 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan 

selama pembelajaran daring di SD 03 Rejosari 

2. Mengetahui hasil belajar siswa selama penerapan pembelajaran 

daring di SD 03 Rejosari  

3. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi 

hasil pembelajaran daring di SD 03 Rejosari 

3.7  Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan baik seacara teoritis maupun 

praktis. Kegunaannya sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan 

dan kemajuan dunia pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan 

pendidikan secara daring atau online. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

4. Bagi Siswa 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik selama pendidikan di tengah pandemi seperti ini. 

5. Bagi Guru 

 Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

tambahan informasi yang dapat dijadikan acuan bagi guru SD 03 

Rejosari dalam rangka membenahi pembelajaran daring agar 

pendidikan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif. 

6. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 

peneliti, sehingga nantinya peneliti memiliki kreativitas dan 

kemampuan dalam memahami pembelajaran di tengah wabah pandemi 

covid’ 19. 

7. Bagi sekolah 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan 

menjadi perbaikan kedepannya untuk penerapan pembelajaran daring di 

sekolah khususnya agar siswa nantinya mendapatkan hasil yang baik.  

  


