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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Definisi pendidikan menurut Triwiyanto (2014: 23-24) pendidikan sebagai 

usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-

pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan 

informal di sekolah, dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Upaya 

tersebut bertujuan sebagai optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di 

kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Unsur-unsur dalam 

pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara 

lain peserta didik, pendidik, dan interaksi edukatif. Pendidikan pertama yang 

didapat dalam diri seseorang terutama anak adalah pendidikan lingkungan keluarga, 

dalam hal ini keluarga sebagai fungsi primer dalam memberikan pembentukan 

pendidikan karakter bagi seorang anak. Seorang anak mulai diajarkan hal-hal baru 

oleh orangtuanya dalam memberikan pendampingan pertumbuhan anak. Kedua 

seorang anak akan memperoleh pendidikan melalui pendidikan lingkungan 

sekolah.  

Pendidikan lingkungan sekolah memiliki peranan yang begitu penting 

dalam memberikan pengetahuan akademik bagi seseorang terutama usia sekolah 

dasar. Pendidikan sekolah dianggap sebagai ujung tombak dalam menyiapkan 

generasi masa depan. Ketiga seseorang akan memperoleh pendidikan di lingkungan 

masyarakatsebagai proses alamiah untuk seseorang memahami kondisisosial 

masyarakat. Seseorang akan belajar secara langsung ataupun tidak langsung 

dilingkungan masyarakat dengan melalui  perkembangan kondisi yang ada di dalam 

masyarakat tersebut.Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa 

pendidikan di Indonesia pada umumnya bertujuan untuk menyiapkan generasi 

penerus yang berkualitas, berketerampilan, dan bertanggung jawab. Dalam 

mencapai tujuan tesebut, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran 

di lembaga pendidikan baik formal, informal, maupun nonformal. Belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor  yang mempengaruhi proses dan 



 

2 
  

hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Slameto,2010:54).Belajar 

adalah kunci keberhasilan, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah 

melaksanakan proses belajar dengan baik, menyerap materi yang diajarkan dengan 

baik, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kemampuan belajar siswa 

tersebut. Hasil pengukuran tersebut yang dinamakan Prestasi Belajar. 

(Pratini,2005:12) Prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 

melakukan kegiatan belajar. Suatu aktivitas dapat dikatakan atau dikategorikan 

prestasi belajar atau hasil belajar apabila memenuhi unsur-unsur, Adanya 

perubahan tingkah laku, Perubahan terjadi dari hasil latihan atau pengalaman, 

Perubahan itu menyangkut beberapa aspek, yaitu aspek Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotorik. 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 telah 

memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. 

Kemudahan akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk 

memudahkan proses pembelajaran, akses teknologi juga mampu meningkatkan 

kualitas pendidikan, hampir segalanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. 

Saat ini peserta didik dapat belajar tidak hanya dimana saja tetapi sekaligus kapan 

saja dengan fasilitas sistem electronic learning. (Keengwe & Georgina,2012:80) 

Penelitiannya  telah mengatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan 

perubahan terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Sistem electronic 

learning/daring dalam proses belajar mengajar merupkan salah satu upaya untuk 

meningkatkan efektivitas serta kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kualitas prestasi belajar. 

 Kemajuan teknologi berdampak dalam segala hal khususnya pada bidang 

pendidikan, salah satunya pada kondisi masa pandemi dan untuk mencegah wabah 

dari dampak covid-19 saat ini khususnya di sekolah dasar, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di 

rumah dan sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara 

daring.Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam 

jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. 
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(Isman,2016:15) Pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet dalam 

proses pembelajaran.Pembelajaran daring dapat dilakukan dari mana dan kapan 

saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan. 

 Berdasarkan hasil observasiyang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 di 

SDN 02 Wotan pada kelas IV, peneliti mengetahui dan menemukan beberapa faktor 

permasalahan pembelajaran terutama prestasi belajar siswa kelas IV yang cukup 

rendah, dan terbatasnya pemahaman tentang pembelajaran daring di SDN 02 

Wotan. Peneliti mengetahui bahwa lebih dari setengah jumlah siswa dikelas 

mengaku prestasi belajar yang didapat cukup menurun dari adanya pembelajaran 

daring ketimbang pembelajaran secara langsung, dan juga dikarenakan kurangnya 

waktu yang diberikan dalam pembelajaran daring, dan bimbingan untuk 

pembelajaran yang cukup kurang apalagi untuk anak sekolah dasar. Terlaksananya 

wawancara dengan guru kelas IV, pada tanggal 4 Juli 2020, peneliti menemukan 

beberapa faktor yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah siswa  dikelas 

kurang dalam memahami pembelajaran secara daring, hal tersebut terjadi akibat 

dari kurang adanya pemahaman pembelajaran secara daring yang kurang maksimal, 

sehingga berdampak terhadap prestasi belajar siswa yang cukup kurang. Penelitian 

ini terfokus pada muatan Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial.  

Berdasarkanpermasalahan di atas yaitu permasalahan prestasi belajar siswa 

yang cenderung rendah dan kurangnya pemahaman terhadap pembelajaran 

menggunakan metode daring di SDN 02 Wotan. Peneliti meyakini dengan 

melaksanakan penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada 

siswa kelas IV SDN 02 Wotan yang prestasi belajarnya rendah.Bedasarkan uraian 

ini peneliti mengambil judul “ Pola Belajar Siswa dalam Prestasi Belajar 

Menggunakan Aplikasi Whatsapp Kelas IV SDN 02 Wotan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan fokus penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 
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1. Bagaimana pola belajar siswa selama pembelajaran menggunakan aplikasi 

whatsapp kelas IV SDN wotan 02? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat prestasi belajar  

menggunakan aplikasi whatsapp kelas IV SDN wotan 02? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut , maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui pola belajar siswa selama pembelajaran menggunakan aplikasi 

whatsapp kelas IV SDN wotan 02. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat prestasi belajar  

menggunakan aplikasi whatsapp kelas IV SDN wotan 02. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Berkaitan dengan manfaat teoritis, secara umum hasil penelitian prestasi 

belajar terhadap pembelajaran daring ini dapat dijadikan rujukan bagi  wali murid 

atau orang tua dalam memberikan pendampingan belajar secara daring untuk siswa 

sekolah dasar agar dalam hal pembelajaran daring prestasi belajar siswa tetap baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif  bagi 

siswa dalam hal ini siswa sekolah dasar dalam pengaruhnya terhadap semangat 

belajar siswa sehingga siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran secara daring 

secara maksimal dan dapat memperoleh prestasi belajar yang baik. 

b. Bagi Orang Tua Siswa 

Penelitian ini dapat dijadikan rujuan orangtua siswa dalam memberikan 

bimbingan belajar terhadap anaknya. Dalam memberikan bimbingan belajar 
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tersebut dapat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh prestasi 

belajar anak. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah dalam hal karakter peserta 

didik yang baik. Terkait prestasi belajar yang baik dapat meningkatkan mutu dan 

kualitas sekolah sehingga penelitian ini dapat ,memberikan manfaat yang tepat.  

  


