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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Covid-19 adalah salah satu wabah penyakit yang sedang terjadi pada 

saat ini diseluruh belahan dunia ini, tidak terkecuali Indonesia. Virus yang 

berasal dari Wuhan Cina menyatakan bahwa virus Corona adalah pandemi 

yang terjadi di seluruh lapisan dunia ini.  Virus Corona tidak hanya 

memberikan dampak pada bidang kesehatan, melainkan seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek pendidikan. Pada tahun 2020 pemerintah 

menyatakan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara alternatif. Proses 

alternatif pembelajaran dilakukan dengan cara pembelajaran online (Daring). 

Menurut Oktavia, 2020 menyatakan bahwa Pembelajaran daring 

merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka 

langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar 

mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya 

pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam 

jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang 

belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Pembelajaran daring dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi internet dengan sistem pembelajaran jarak 

jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap 

muka hanya menggunakan aplikasi pendukung seperti whatsap, zoom, google 

class room dan aplikasi lainnya. 

Motivasi adalah perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan dorongan yang berasal dari diri seseorang untuk mencapai 

tujuan. Dorongan dan reaksi-reaksi usaha yang disebabkan karena adanya 

kebutuhan untuk berprestasi dalam hidup. Hal tersebut menjadikan individu 

memiliki usaha, keinginan dan dorong untuk mencapai hasil belajar yang 

tinggi (Maryam, 2016) Pada pembelajaran daring, sering kali didapati peserta 
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didik kurang aktif dalam proses pembelajaran, motivasi belajar siswa juga 

menurun. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, akan selalu berusaha 

untuk lebih baik dan ingin selalu dipandang sebagai siswa yang berhasil dalam 

lingkungannya. Sedangkan siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar akan 

tidak menunjukkan kesungguhan dalam belajar, sehingga hasil belajar yang 

diperoleh tidak memuaskan. Makin tinggi motivasi belajar peserta didik makin 

tinggi pula hasil belajar yang diperolehnya, dan begitu pula sebaliknya.   

Dalam pembelajaran daring peserta didik kurang bisa menyampaikan 

aspirasi dan pendapatnya, sehingga pada akhirnya pembelajaran daring 

dirasakan tidak lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran tatap 

muka (Marilin, 2020). Pembelajaran daring memberikan dampak yang kurang 

baik pada aspek sosial siswa. Aspek sosial sangat diperlukan bagi siswa 

Sekolah Dasar. Aspek sosial dapat ditandai dengan perkembangan sosial 

individu dengan pencapaian kematangan dan perkembangan sosial individu. 

Aspek sosial dapat dikembangkan melalui pergaulan siswa antar teman, 

adaptasi dengan lingkunngan dan mengikuti aturan yang ada di lingkungan 

sekitarnya (Latifa, 2017). Hal ini berdampak pada kurangnya penguasaan 

konsep pembelajaran IPS. Siswa kesulitan dalam memecahkan permasalahan 

sosial di dalam kehidupannya. 

IPS merupkan salah mata pelajaran yang diperoleh oleh siswa Sekolah 

Dasar. Mata pelajaran IPS adalah satu mata pelajaran yang mengembankan 

aspek sosial pada siswa. Dalam mata pelajaran IPS  siswa dituntut untuk bisa 

menyelesaikan permasalahan sosial yang ada pada dirinya. Tujuan 

pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di 

lingkungan keluarga, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang 

menimpa masyarakat secara umum (Rahmad, 2016). 
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Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan. Perwujudan nilai-nilai sosial yang 

dikembangkan di sekolah belum nampak dalam kehidupan sehari-hari, 

keterampilan sosial para sosial para lulusan pendidikan dasar khususnya masih 

memprihatinkan, partisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan semakin 

menyusut (Fifi, 2015). 

Tujuan pengajaran IPS di sekolah dasar yaitu agar siswa bisa (1) 

mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan lingkungan 

siswa dan masyarakat, (2) mempunyai keterampilan dasar untuk berpikir 

secara secara cerdas dan rasional, mampu memecahkan setiap permasalahan 

serta mempunyai kemampuan dalam aktivitas kehidupan sosial, (3) 

mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai social dan kemanusiaan yang ada 

di masyarakat, dan (4) mempunyai keahlian untuk bersosialisasi, 

gotongroyong, dan meiliki semangat untuk bersaing/berkompetisi baik di 

tingkat nasional maupun global. Tujuan tersebut dapat diwujudkan apabila 

program pengajaran IPS di sekolah ditata dengan baik (Langi, 2020). 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan 

penting yang harus dimiliki siswa. kemampuan pemecahan masalah adalah 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya 

ke dalam situasi baru yang melibatkan proses berpikir tingkat tinggi 

(Himmatul, 2016). Pembelajaran daring memberikan dampak yang begitu 

besar dalam pembelajaran salah satunya adalah tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran IPS. Selain terjadi penurunan motivasi belajar siswa, siswa juga 

tidak dapat memcahkan menerapkan ilmu yang diperoleh di melalui 

pembelajaran daring ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada SDN 

anggota Gugus Palapa terdapat permasalahan dalam pembelajaran IPS. 
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Permasalahanya yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran sehingga 

penguasaan konsep pembelajaran IPS yang diajarkan oleh guru tidak 

tersampaikan dengan baik oleh siswa. Permasalahan selanjutnya adalah pada 

saat pembelajaran guru masih menjadi pusat dari pembelajaran sehingga siswa 

tidak dapat mengeksplore diri mereka dalam menemukan konsep IPS. Hal ini 

dibuktikan dengan pada saat pembelajaran daring siswa hanya diam dan tidak 

dapat menjawab pertanyaan dari gurunya.  

Keluhan demi keluhan pembelajaran jarak jauh ini sudah banyak kita 

dengar baik dari guru maupun orangtua siswa dari berita berbagai media, baik 

media massa maupun media sosial internet yang paling utama adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Djoko, (2020) 

menyatakan bahwa problematika guru SD dalam pembelajaran IPS jarak jauh 

di SD, antara lain:  

Kurangnya sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh, khususnya pembelajaran daring tentu dibutuhkan sarana berupa 

gadget seperti smartphone dan sinyal internet yang memadai. Pada 

kenyataannya masih banyak siswa yang belum memilki smartphone dengan 

spesifikasi yang cukup memadai sehingga cukup terbatas penggunaannya, 

misalnya untuk melakukan zoom meeting. Karena aplikasi zoom 

membutuhkan spesifikasi handphone yang cukup baik dari RAM maupun 

ruang penyimpanan. Selain itu juga kendala kuota dan sinyal juga sangat 

mempengaruhi. Besarnya beban kuota yang dibutuhkan dalam melakukan 

zoom meeting sangat membebani siswa dan orang tua, serta kondisi sinyal 

yang kurang memadai juga tentunya menghambat kelancaran belajar siswa. 

Terlebih jika siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan. 

Guru kurang menguasai IT, masih adanya guru yang kurang 

menguasai IT tentunya menghambat kelancaran proses pembelajaran jarak 

jauh terutama pembelajaran daring. Biasanya guru-guru yang kurang 

menguasai IT ini merupakan guru-guru senior atau sudah sepuh, karena pada 

zaman kuliah dulu mereka belum menggunakan dan bahkan belum mengenal 
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IT. Sehingga untuk mempelajari berbagai macam ilmu IT dan menerapkannya 

secara sekaligus tentu sangat sulit, terlebih jika mengingat rentang usia guru-

guru senior tersebut. Tentunya untuk mempelajari ilmu IT yang sangat baru 

bagi mereka akan lebih sulit dibanding dengan guru-guru yang masih muda. 

Adapun media yang digunakan dan dikuasai oleh guru-guru senior tersebut 

adalah whatsapp karena sudah terbiasa menggunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Kurangnya kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran daring 

dengan hanya menggunakan hanya satu media, yakni WA menjadikan 

pembelajar kurang efektif karena siswa membutuhkan beragam media sosial 

yang lebih variatif guna menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Kurangnya interaksi sosial, siswa sekolah dasar merupakan siswa yang 

belajarnya disertai dengan bermain dan membutuhkan interaksi sosial guna 

mengembangkan kemampuannya. Terlebih lagi pada mata pelajaran IPS yang 

yang berkaitan dengan ilmu sosial. Selain belajar dari guru, melalui interaksi 

sosial juga siswa dapat belajar dari teman, bagi dari segi pengetahuan maupun 

cara bersikap. Karena tujuan pembelajaran juga selain mengembangkan 

kemampuan kognitif juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

afektif dan psikomotorik sehingga dapat menjadikan siswa yang berkarakter. 

Sulit memberikan gambaran konkrit kepada siswa, dalam 

pembelajaran jarak jauh dengan kondisi pembatasan sosial, tentu cukup 

menyulitkan guru dalam memberikan gambaran konkrit terkait materi, 

misalnya materi IPS tentang sejarah, semestinya guru bisa mengajak siswa 

untuk karya wisata mengunjungi museum atau situs-situs bersejarah sehingga 

siswa dapat melihat secara langsung peninggalan-peninggalan sejarah yang 

telah mereka pelajari di sekolah. 

Tidak dipungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh tanpa pengawasan 

orang tua tidak dapat berjalan dengan maksimal. Siswa sekolah dasar tentu 

sangat membutuhkan dampingan dan pengawasan orang tua. Karena siswa 

sekolah dasar masih sangat membutuhkan perhatian serta bimbingan dalam 

belajar. Namun faktor kesibukan maupun kurangnya pemahaman orangtua 
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terkait materi belajar siswa menjadikan siswa menjadi kurang mendapat 

pengawasan. Dengan kurangnya pengawasan serta bimbingan, siswa menjadi 

kurang motivasi serta fokus dalam belajar. Hal ini tentu dapat berimbas pada 

pemahaman siswa terhadap materi, yang mana pemahaman siswa terhadap 

materi merupakan tujuan dari pembelajaran. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

pembelajaran jarak jauh 

2. Guru kurang menguasai IT 

3. Siswa sedikit dalam berinteraksi sosial 

4. Siswa kurang motivasi dalam belajar 

5. Kurang dampingan orang tua dalam pembelajaran daring 

1.3 Cakupan Masalah 

Gugus Palapa merupakan satuan pendidikan yang terdiri dari 6 

sekolah. Induk dari gugus palapa adalah SD Prampelan. SDN Karangasem 

2 Sayung Demak merupakan salah satu SD negeri di Sayung Demak. 

Sauan Gugus Palapa merupakan satuan Penidikan Sekolah Dasar yang 

menerapkan pembelajaran daring dari kelas 1 – kelas 6, cakupan masalah 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV pada 6 sekolah di Gugus 

Palapa. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Apakah pengaruh motivasi terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas IV Sekolah Dasar?  
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3. Apakah pengaruh penguasaan konsep IPS terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

4. Adakah pengaruh pembelajaran daring, motivasi dan penguasaan 

konsep IPS terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV 

Sekolah Dasar?  

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui  pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui   pengaruh  motivasi terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Mengetahui  pengaruh pada penguasaan konsep IPS terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

4. Mengetahui pengaruh  pembelajaran daring, motivasi dan penguasaan 

konsep terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV 

Sekolah Dasar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan manfaat teoritis manfaat 

tersebut ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi keilmuan Magister terutama pada 

jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus 

terutama pada materi tentang dampak pembelajaran daring 

terhadap pengusaan konsep IPS dan pemecahan permasalahan 

sosial bagi sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan proses pembelajaran daring sehingga siswa 
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dapat memiliki penguasaan konsep pada mata pelajaran IPS 

dan dapat memecahkan permasalahan sosial siswa Sekolah 

Dasar.  

b. Memberikan wawasan kepada guru IPS dalam pengembangkan 

proses pembelajaran daring. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak melebar kemana-

mana penelitian ini maka ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada 

dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembelajaran daring terutama 

pada pengusaaan materi IPS dalam pemecahan permasalahanya. Materi 

IPS diberikan pada siswa sekolah dasar dari kelas satu hingga kelas 6. 

Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas IV dengan fokus materi IPS. 

1.8 Devinisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015: 38) 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel 

penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajaran daring  

Pembelajaran daring merpakan pembelajaran jarak jauh dengan 

menggunakan aplikasi seperti whasap, google meet dan zoom. 

Pembelajaran daring dilakukan selama pandemi berlangsung. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat indikator pembelajaran 

daring yang efektif (Magdalena, 2020) yaitu: 

1. Pengelolaan pelaksanaan pembelajaran 

2. Proses komunikatif komunikasi dilakukan agar terciptanya 

pembelajaran yang efektif antar guru dan siswa. 
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3. Respon peserta didik 

4. Aktifitas belajar.  

b. Kemampuan memecahkan masalah sosial, pemecahan masalah 

sosial adalah suatu proses perilaku dalam mencari alternatif 

jawaban untuk menemukan solusi suatu masalah sosial, baik secara 

terlihat atau tidak terlihat secara kognitif, sehingga individu 

tersebut mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara 

yang dapat diterima dan dihargai secara sosial (Wahyuni, 2014:64). 

Indikator kemampuan memecahkan masalah sosial menurut 

Hamiyah dan Jauhar (2011: 17): 

1. Memahami Masalah 

2. Merumuskan Penyelesaian Masalah 

3. Melaksanakan Penyelesaian Masalah Sesuai Rencana 

4. Melakukan Pengecekan Kembali Terhadap Semua Langkah   

c. Motivasi belajar adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari 

dalam diri siswa maupaun dari luar siswa. Indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuatnya kemauan untuk berbuat 

2. Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar 

3. Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain 

4. Ketekunan dalam mengerjakan tugas. Handoko dalam Siti 

(2015:59) 

d. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan 

hubungan sosial. Pembelajaran IPS juga berkaitan dengan interaksi 

sesama manusia dan masyarakat disekolah maupun diluar sekolah. 

Menurut Sundari dan Andriana (2018:112) indikator-indikator 

dalam meningkatkan pembelajaran IPS adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan 

2. Mencontohkan 

3. Mengklasifikasikan 

4. Menyimpulkan 
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e. Pemahaman Konsep IPS dalam penelitian ini adalah kemampuan 

untuk memahami, mempelajari, menelaah, dan menganalisa pada 

disiplin ilmu sosial. Dalam penelitian ini, konsep-konsep IPS yang 

perlu dipahami dengan baik adalah konsep tentang peristiwa-

peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga 

siswa dapat menghargai jasa tokoh-tokoh dalam mermpertahankan 

kemerdekaan tersebut. Jika pemahaman siswa tentang konsep IPS 

sudah baik, maka hasil belajar siswa juga baik, dengan demikian 

pemahaman konsep IPS diukur dengan menggunakan tes. 

  


