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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi terwujudnya 

sebuah kehidupan yang dinamis bagi suatu bangsa sekaligus terbangunnya 

sebuah peradaban suatu bangsa (Prabowo, 2016:12). Pendidikan memiliki peran 

penting dalam kehidupan manusia, salah satunyaa sebagai media yang berfungsi 

menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan adalah usaha sadar 

yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan 

yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta 

didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara 

tepat di masa yang akan datang (Baedowi, 2015:62). 

Fenomena yang terjadi saat ini, dunia sedang dilanda kepanikan dan 

kekhawatiran terkait wabah virus Corona atau Covid-19. Pandemi virus 

corona (Covid-19) yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

pada awal Maret lalu diketahui telah menjangkit berbagai negara di seluruh 

dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus tersebut dengan 

total kasus 86.521 dan kematian sebanyak 4.143 kasus serta total sembuh 

sebanyak 45.401 pasien per tanggal 19 juli 2020 

(https://www.cnnindonesia.com).  

Dampak mewabahnya virus corona (Covid-19) juga dirasakan di dunia 

pendidikan. Hal tersebut diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan 

Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) bahwa wabah virus 

corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Terdapat 421 juta siswa 

terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam hak-hak 

pendidikan mereka di masa depan (https://www.kompas.com). Dampak yang 

paling dikawatirkan adalah efek jangka panjang dari terganggunya kegiatan 

sekolah. Sebab para siswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam 

proses pendidikan yang dijalaninya.  

https://www.wartaekonomi.co.id/tag30390/virus-corona
https://www.wartaekonomi.co.id/tag30390/virus-corona
https://www.wartaekonomi.co.id/tag30582/covid-19
https://www.wartaekonomi.co.id/tag6563/world-health-organization-who
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Keterlambatan dalam proses pendidikan bisa mengakibatkan 

terhambatnya perkembangan kematangan mereka di masa yang akan datang. 

Apalagi jika virus corona (Covid-19) ini tidak segera berakhir dengan 

munculnya kebijakan penundaan sekolah di negara yang terdampak virus, 

seperti Indonesia secara otomatis dapat mengganggu hak setiap warganya untuk 

mendapat layanan pendidikan yang layak. Penutupan kegiatan sekolah dapat 

menghambat dan memperlambat capaian target yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah dan atau sekolah masing-masiing.  

Pandemi Covid-19 memaksa kebijakan social distancing, atau di 

Indonesia lebih dikenalkan sebagai physical distancing (menjaga jarak fisik) 

untuk meminimalisir persebaran virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut 

diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah 

masyarakat (https://www.cnnindonesia.com). Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) merespon dengan kebijakan belajar dari rumah 

melalui pembelajaran daring selama periode karantina wilayah atau lockdown 

untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia .  

Pembelajaran daring yaitu pembelajaran tanpa tatap muka secara 

langsung antara guru dan siswa, akan tetapi dilakukan melalui dalam jaringan 

(online) (Tantri, 2018:160). Khan (2010:65) mengemukakan bahwa 
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atan pembelajaran berbasis web (yang bisa diakses dari internet). Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 

menggunakan TIK untuk mentransformasikan proses pembelajaran antara 

pendidik dan peserta didik. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelajaran. Hasil akhir yang 

diharapkan adalah peningkatan prestasi dan kecakapan akademik peserta didik 

serta pengurangan biaya, waktu, dan tenaga dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning atau 

distance learning. Salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran daring 

adalah SD Negeri Semirejo 02. Sebagai salah satu sekolah dasar yang memiliki 

peringkat tinggi di daerah Gembong, Kabupaten Pati, SD Negeri Semirejo 02 
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menerapkan beberapa konsep pembelajaran daring bagi siswanya. Konsep 

pembelajaran daring di SD Negeri Semirejo 02 dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu kategori I yang terdiri dari kelas I, II, dan III; serta kategori II yang terdiri 

dari kelas IV, V dan VI.  

Untuk kategori I, pembelajaran dilaksanakan dengan e-learning melalui 

sistem aplikasi daring WhatsApp yang telah disimulasikan sebelumnya. 

Selanjutnya untuk kategori II, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem diskusi 

terarah melalui aplikasi daring yang sudah dibuat oleh guru kelas. Khusus untuk 

kelas 6 yang akan menghadapi ujian sekolah (US), Aplikasi daring sudah dibuat 

oleh guru mata pelajaran. Sistem pembelajaran yang diterapkan menggunakan 

metode Blended Learning, dimana siswa diajak untuk mengeksplorasi sumber 

belajar dari situs internet dengan sistem penilaian yang dapat dipantau secara 

langsung, interaktif, terukur, dan menyenangkan. 

Pada hakikatnya pembelajaran bukan sekadar menyampaikan materi 

dalam pelajaran, tetapi juga proses pengatur lingkungan supaya siswa belajar. 

Hal ini dimaksudkan untuk membentuk watak peradaban, dan meningkatkan 

mutu kehidupan siswa. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi 

siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan 

untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap 

individu mampu menjadi pembeljar sepanjang hayat dan mewujudkan 

masyarakat belajar (Husamah, 2014:19).  

Seorang guru mengharapkan proses pembelajaran dan hasil instruksional 

supaya efektif, efisien dan berkualitas, seharusnya memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan pembelajaran. Salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran adalah membimbing siswa untuk disiplin 

dalam belajar. Karakter disiplin pada pendidikan dasar adalah usaha untuk 

memelihara perilaku peserta didik agar tidak menyimpang dan dapat mendorong 

siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang 

berlaku (Ahmad, 2015:22). Selain itu, kreativitas belajar dalam pembelajaran 

daring juga diperlukan sebagai upaya agar hasil belajar siswa maksimal. Suatu 

aktivitas bisa dianggap kreatif jika melibatkan suatu pendekatan baru atau unik, 
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dan jika hasilnya dianggap berguna serta dapat diterima. Siswa yang kreatif 

cenderung memiliki kemampuan untuk menerpkan suatu konsep dalam 

memecahkan berbagai permasalahan (Rowe, 2014:12).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru kelas dan siswa 

kelas IV SD Negeri Semirejo 02  pada wali murid dan siwa SD Negeri Semirejo 

02 menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh menjadikan siswa susah patuh 

pada aturan karena merasa tidak diawasi langsung oleh guru. Pernyataan tersebut 

menjadi lebih kuat dengan penjelasan yang diberikan siswa bahwa beberapa 

siswa sering terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya. 

Penugasan diberikan melalui aplikasi grup pada whatsapp. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan siswa kurang memahami materi yang diberikan gurunya dan 

beberapa siswa tidak mempunyai handphone atau handphone nya dibawa orang 

tuanya bekerja sehingga siswa cenderung kurang dalam hal kedisiplinan. 

Penelitian ini difokuskan pada disiplin siswa dan kreativitas belajar pada 

siswa. Disiplin dalam hal ini adalah ranah sikap atau tingkah laku siswa yang 

taat dan patuh untuk dapat menjalankan kewajibannya untuk belajar di rumah. 

Disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku siswa yang 

dikehendaki agar tugas-tugas di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Namun 

dalam pembelajaran daring, disiplin belajar berada dalam lingkup pengawasan 

terhadap ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban belajar di 

rumah. Siswa yang memiliki disiplin yang tinggi cenderung kreatif dalam 

belajar. Apalagi pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran daring, di 

mana siswa harus belajar secara mandiri. Kreativitas belajar siswa bisa diperoleh 

dengan mencari beberapa referensi buku atau materi secara online.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Karakter Disiplin dan Kreativitas pada Pembelajaran 

Daring Siswa Kelas IV SD Negeri Semirejo 02 Kabupaten Pati”.  
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman guru dan siswa tentang karakter disiplin dan kreativitas 

pembelajaran daring. 

2. Karakter disiplin dan kreativitas pembelajaran daring siswa kelas IV 

SD Negeri Semirejo 02. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter disiplin pembelajaran daring siswa kelas IV SD Negeri 

Semirejo 02? 

2. Bagaimana kreativitas belajar pembelajaran daring siswa kelas IV SD 

Semirejo 02? 

3. Bagaimana kendala yang terjadi dalam pembelajaran daring siswa kelas IV 

SD Negeri Semirejo 02? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakter disiplin pembelajaran daring siswa kelas IV SD 

Negeri Semirejo 02. 

2. Mendeskripsikan kreativitas belajar pembelajaran daring siswa kelas IV 

SD Negeri Semirejo 02. 

3. Mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran daring 

siswa kelas IV SD Negeri Semirejo 02. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait karakter disiplin 

dan kreativitas belajar pembelajaran daring siswa.  
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2. Secara Praktis 

a. Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan alternatif 

ataupun jawaban mengenai permasalahan dalam kedisiplinan dan 

kreativitas belajar pada siswa kelas IV SD. 

b. Penelitian ini sebagai umpan balik dan hasil yang nyata dari penerapan 

ilmu yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


