
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Masalah 

Sudah setahun pandemi Covid-19 belum teratasi walaupun berbagai 

macam upaya pemerintah telah dilakukan. Sudah satu tahun siswa belajar di 

rumah atau secara daring/online karena kebijakan pemerintah melarang 

pembelajaran dilakukan di sekolah karena dikhawatirkan virus covid -19 lebih 

banyak makan korban. Hal ini berakibat pada penerapan pembelajaran 

sepenuhnya dilakukan secara online. 

Pembelajaran yang sepenuhnya online membutuhkan beberapa 

persyaratan utuk siswa, yaitu: (1) ICT literacy: siswa harus memiliki 

kemampuan awal berupa penguasaan ICT yang dasar sebagai alat untuk 

belajar, artinya jika siswa kelas rendah dimana kemampuan membaca dan 

menuisnya belum baik, maka tidak cocok menggunakan online, namun bagi 

mereka lebih cocok menggunakan kelas tradisional yang langsung dibimbing 

oleh guru secara langsung. (2) Indevedency: online learning membutuhkan 

kondisi siswa yang sudah terbiasa untuk belajar mandiri, yaitu memanfaatkan 

fasilitas belajar online untuk mempelajari materi, mengerjakan quiz dan 

berlatih menguasai kompetensi tanpa harus di bimbing langsung oleh guru. 

Dalam hal ini siswa harus memiliki motivasi internal yang tinggi untuk terus 

belajar mencapai target dan kondisi seperti ini hanya ada pada siswa kelas 

tinggi dan pendidikan tinggi. 

(3) Creativity and Critical Thinking : fasilitas pembelajaran online 

sangat beragam, siswa dapat mempelajari berbagai tools yang tersedia seperti 

browsing, chatting, groups discussion, video conferencing, quiz online, drill 

online dan lainnya, hal ini menuntut adanya kreativitas siswa untuk 

memanfaatkan semua dengan optimal. Dalam hal ini diperlukan kreatifitas 

siswa memvariasikan dan menggali pengalaman belajar dengan modus yang 

bervariasi. Online learning memfasilitasi content yang lebih banyak dari 

materi yang tersedia di pembelajaran tradisional, sehingga siswa dituntut 
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untuk memiliki kemampuan kritis untuk memilih, menentukan dan menyerap 

pengetahuan mana yang lebih dibutuhkannya (Cepi Riana, tth: 1.21). 

Penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet yang sudah 

memiliki berbagai aplikasi seperti media sosial, merupakan salah satu media 

dimana para penggunanya dapat mencari informasi, saling berkomunikasi dan 

menjalin pertemanan secara online. Seperti diketahui ragam media sosial 

yakni adalah facebook, twitter, line, bbm, WhatsApp, instagram, path, ask.fm, 

linkedin, snapchat dan beberapa media sosial yang lain. Hemawan (2011: 48) 

menyatakan bahwa dalam penggunaan media sosial juga dapat dengan mudah 

menciptakan suatu forum dimana individu satu dengan yang lain dapat saling 

berkomunikasi dan bertukar pikiran satu sama lain. Dalam hal ini akan sangat 

mudah membuat individu berkomunikasi dan berkomentar tentang berbagai 

topik maupun kasus yang dibahas oleh individu lain. Individu juga dapat 

membangun asumsi, emosi dan kepercayaan melalui komentar maupun sudut 

pandang maupun pemikiran individu lain dalam media sosial, hal ini 

memungkinkan kita dapat secara reaktif berkomentar maupun berkesimpulan. 

WhatsApp sebagai salah satu media sosial saat ini banyak yang 

menggunakan untuk kepentingan bersosialisasi maupun sebagai penyampaian 

pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sebelum pandemi covid-19 

melanda di Indonesia siswa dilarang menggunakan HP karena mengganggu 

kegiatan belajar, sebab siswa rata-rata kalau membuka HP hanya permainan 

yang dimanfaatkan (game), tetapi setelah wabah pandemi covid-19 masuk di 

Indonesia mulai bulan April 2020 yang awalnya siswa di larang menjadikan 

wajib, bahkan yang belum punya disuruh untuk beli HP yang akan 

dipergunakan untuk kegiatan belajar. 

Siswa kelas VI MIM Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 

secara umum orangtuanya sudah memiliki HP, sehingga ketika pemerintah 

menginstruksikan pembelajaran daring (dari rumah) maka pemanfaatan 

WhatsApp merupakan salah satu sarana pembelajaran yang sangat mudah 

diterima oleh siswa. Guru kelas VI MIM Tejobang Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali dalam memberikan materi pelajaran menggunakan 



3 

 

 

fasilitas WhatsApp dengan berbagai macam cara mulai dari siswa disuruh 

untuk membaca materi pelajaran tertentu, menjawab beberapa soal, 

merangkum materi dan lain sebagainya, selanjutnya siswa di suruh untuk 

memfoto tugasnya selanjutnya di kirim ke guru kelas untuk diberikan 

penilaian. 

Pada awalnya siswa mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran daring mulai dari HP memorinya kecil, tidak standar dan 

pengiriman hasil pekerjaan terlambat dan lain sebagainya. Setelah dilakukan 

kerjasama yang baik di antara guru dengan orang tua bulan ke tiga mengalami 

kemajuan yang positif, artinya seluruh siswa sudah mampu mengikuti 

pembelajaran daring menggunakan alat komunikasi WhatsApp. Pada 

prinsipnya pembelajaran daring menggunakan alat komunikasi WhatsApp 

supaya siswa tidak ketinggalan dalam menerima pelajaran, sehingga setiap 

kelas telah di buat group WhatsApp untuk memudahkan dalam pembelajaran 

daring. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang 

ditemukan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan alat komunikasi WhatsApp dalam belajar 

daring siswa kelas VI MIM Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali? 

2. Bagaimanakah dampak pembelajaran daring bagi siswa kelas VI MIM 

Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penggunaan alat komunikasi WhatsApp dalam belajar 

daring siswa kelas VI MIM Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali. 
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2. Untuk mengetahui dampak pembelajaran daring bagi siswa kelas VI MIM 

Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan pengetahuan pendidikan khususnya tentang 

pembelajaran daring dengan menggunakan alat komunikasi WhatsApp. 

b. Sebagai landasan dasar untuk mengembangkan penelitian yang lebih 

luas tentang pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Madrasah 

Memberikan masukan sangat berharga dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang berhubungan dengan pembelajaran daring 

menggunakan alat komunikasi WhatsApp. 

b. Bagi Guru 

Guru dalam mengajar tidak hanya di dalam kelas, bahkan di luar kelas 

harus mampu dilaksanakan secara professional. Pembelajaran daring 

menggunakan alat komunikasi WhatsApp memberikan kesungguhan 

dan kesiapan guru dalam memberikan pelajaran yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan, sehingga diharapkan guru betul-betul 

mampu memanfaatkan WhatsApp sebagai media belajar. 

c. Bagi Siswa 

Siswa yang biasanya menggunakan WhatsApp digunakan hanya untuk 

main game. Setelah diberlakukan pembelajaran daring manjadikan 

wajib bagi siswa untuk bisa memfungsikan WhatsApp dalam mengikuti 

kegiatan belajar setiap hari efektif. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan masukan ilmiah bahwa alat komunikasi WhatsApp dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana pembelajaran secara daring, 

sehingga baik guru maupun siswa harus mampu memfungsikan 

WhatsApp dengan sebaik mungkin. 


