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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini WHO (World Health Organization) telah menetapkan virus Corona 

atau covid-19 sebagai pandemi global karena telah menyebar ke berbagai negara di dunia. 

Virus ini mulai mewabah pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, dan menyebar keseluruh 

negara dengan sangat cepat. Virus ini menyebar ke Indonesia pada Maret 2020, hingga saat 

ini tercatat jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia berjumlah 303.498 orang, dan untuk 

data meninggal telah mencapai 11.151 orang (data per 4 Oktober 2020). Penyebab terbesar 

menyebarnya virus ini diperkirakan karena kegiatan sosial yang melibatkan kontak fisik 

antar manusia. Virus covid-19 merupakan salah satu virus yang menyebabkan penyakit 

dengan gejala ringan hingga berat seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) (Kemenkes RI, 2020). 

Rumitnya penanganan wabah ini yang semakin meningkat secara cepat membuat 

pemerintah menerapkan kebijakan social distancing dan anjuran untuk berada dirumah saja 

sebagai langkah pencegahan penyebaran covid-19. Kebijakan ini berdampak terhadap 

sektor di Indonesia, salah satu yang merasakan dampaknya adalah sektor pendidikan (Syah, 

2020). Keputusan untuk memindahkan proses pembelajaran secara langsung menjadi 

dirumah saja membuat guru harus mengubah proses penyampaian materi dari 

pembelajaran tatap muka menjadi pembelajran online. Kebijakan ini berlaku di segala 

tingkatan pendidikan agar siswa tidak tertinggal dalam bidang akademik. 

Sistem pendidikan online pun tidaklah mudah disamping harus disiplin pribadi 

untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas yang harus disediakan. Perubahan pola sistem 

pendidikan baru membuat semua pihak termasuk para guru, orang tua, serta siswa harus 

siap beralih dengan memanfaatkan teknologi serta media elektronik dalam menunjang 

keberhasilan sistem pendidikan online. Keberhasilan tersebut dapat dicapai jika tatanan 

kehidupan dalam dunia pendidikan di masa pandemi ini dijalankan oleh semua pihak 

secara optimal (Haerudin et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah 

satu alternatif solusi dalam pembelajaran online (Pakpahan & Fitriani, 2020). Dengan 

adanya wabah ini, guru dituntut mampu untuk merancang strategi pembelajaran online agar 
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dapat dipahami oleh siswa dengan memanfaatkan perangkat atau media online yang sesuai 

dan tepat dengan materi yang akan diajarkan. 

Perubahan pola belajar dan mengajar tidak dapat dipisahkan dari peran guru, 

terlebih dalam sistem pendidikan online atau pembelajaran daring, Dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan guru matematika yang ada di SMP Negeri 1 Teras menyatakan 

bahwa pembelajaran online yang saat ini dilakukan merupakan solusi yang tepat dalam 

situasi saat ini. Namun pembelajaran online memiliki beberapa kendala seperti kuota dan 

sinyal. Terdapat beberapa siswa yang tidak mampu untuk membeli kuota atau bahkan 

terdapat siswa yang tidak memiliki handphone atau laptop serta di daerah tempat tinggal 

sulit dijangkau sinyal untuk proses pembelajaran. Pembelajaran online juga memiliki 

kelemahan yaitu tidak dapat melihat secara langsung perkembangan siswa, beberapa siswa 

hanya sebatas melihat materi dan tidak memahami atau bahkan tidak membuka materi yang 

di berikan oleh guru. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh guru adalah dengan 

memanfaatkan media pendidikan (whatsapp group) dalam proses pembelajaran.  

Dalam perkembangannya matematika merupakan mata pelajaran yang berkaitan 

dengan mata pelajaran yang lainnya sehingga guru harus benar-benar memberikan 

pemahaman materi yang baik kepada siswa. Diera pandemi covid-19 ini, metode 

pengajaran untuk pembelajaran matematika yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka 

harus berganti menjadi metode pembelajaran matematika secara online melalui 

media/aplikasi pendidikan seperti google classroom, video converence, web sekolah, 

telepon atau line chat, zoom ataupun melalui whatsapp serta berbagai media pendidikan 

lainnya. Menurut Yensy (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan media whatsapp group ditinjau dari hasil belajar siswa 

memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

whatsapp group, namun pembelajaran ini masih memiliki kelemahan seperti sinyal yang 

sulit untuk dijangkau. Mustakim (2020) menyatakan bahwa inovasi pembelajaran 

matematika dengan media online dinilai efektif karena dapat membantu siswa dalam 

pembelajaran online. 

Hasil penelitian Mudamayanti (2020) menyatakan bahwa pembelajaran 

matematika dengan memanfaatkan google classroom berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa karena hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Menurut Kusmaharti & Yustitia 
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(2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran matematika melalui online 

learning efektif dilaksanakan karena memenuhi katagori positif. Sedangkan menurut 

Ahmad, Firdausi Nuzula (2020) menyatakan bahwa pembelajaran online dengan 

menggunakan google classroom memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran sebelum pembelajaran online sehingga media google classroom dapat 

dikatakan efektif dalam membantu proses pembelajaran di era pandemi. 

Dalam pembelajaran online dibutuhkan suatu aplikasi sebagai media pembelajaran 

yang dapat dijangkau oleh siswa maupun guru. Salah satu aplikasi yang sering digunakan 

dalam proses pembelajaran adalah whatsapp. Aplikasi whatsapp merupakan salah satu 

media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Aplikasi ini dapat dipilih menjadi 

solusi alternatif di era pandemi, hal ini dikarenakan WhatsApp sudah digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai media komunikasi dan kini aplikasi ini dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. Guru dapat mengirim materi dalam berbagai format/bentuk 

seperti bentuk pdf, ppt, word, excel, dan lain sebagainya sehingga mempermudah dalam 

berbagi terhadap teman atau pengguna lainnya. Peserta didik juga dapat bertanya apabila 

terdapat materi yang belum di pahami sehingga muncul keaktifan dari peserta didik 

(Sahidillah & Miftahurrisqi, 2019). 

Selain menggunakan whatsapp pembelajaran online juga dapat memanfaatkan web 

sekolah sebagai media pembelajaran. Dengan adanya web sekolah dapat membantu siswa  

untuk lebih aktif dalam belajar sehingga pembelajaran dapat lebih bersifat student 

centered. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari 

suatu sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang efektif (Asyhar, 

2011). Pemanfaatan web sekolah dirancang untuk membantu dalam proses pembelajaran 

online. Karena itu web sekolah tidak hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi di 

dalamnya juga terdapat aplikasi monitor siswa, aplikasi materi, aplikasi tugas, dan aplikasi 

ujian yang dapat menunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar diera pandemi covid-

19 saat ini.  

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam 

kehidupan. Menurut Wahyudi & Kriswandani (2013) mengatakan bahwa matematika 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep abstrak yang disusun dengan 

menggunakan bahasa yang eksak dan cermat. Dengan adanya pembelajaran matematika 
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diharapkan siswa dapat berfikir secara logis, kritis, dan rasional. Dahar (2012) menyatakan 

bahwa tujuan utama dari pembelajaran matematika adalah kemampuan memecahkan suatu 

masalah. Penyelesaian masalah matematika meliputi metode, strategi, dan prosedur yang 

merupakan inti dalam kurikulum matematika sehingga ketrampilan proses dan strategi 

merupakan kemampuan dasar untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran 

matematika. Dalam mencapai tujuan matematika dibutuhkan suatu strategi untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Menurut Mutazam (2020) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa strategi pembelajaran PQ4R sesuai jika digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa karena dari hasil penelitian 

menunjukan hasil yang lebih tinggi dari sebelum menggunakan strategi tersebut. 

Dalam penelitiannya Simamora et al., (2020) menyatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction (ARCS) memiliki hasil yang lebih tinggi, 

sehingga model pembelajaran ini efektif jika digunakan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Nasrullah (2020) berpendapat bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 

REACT dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa sehingga siswa 

memiliki sifat kemandirian dalam belajar kelompok. Latifah & Luritawaty (2020) 

menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat ditingkatkan 

dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dengan kualitas 

peningkatan berada pada interpretasi sedang. Sedangkan menurut Nurhalita et al., (2020) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategi pembelajaran Scaffolding memberikan 

peningkatan yang baik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

proses pembelajaran matematika materi operasi bilangan bulat. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana guru 

melaksanakan pembelajaran berbasis whatsApp dan web sekolah ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika diera pandemi 

covid-19 ini. Sehingga dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika terutama dalam pembelajaran online 

berbasis whatsapp dan web sekolah serta meningkatkan kualitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran. Harapannya, pendekatan ini efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mata pelajaran matematika  diera pandemi 
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covid-19.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran tidak dilakukan 

secara langsung (tatap muka) dan strategi pembelajaran yang dilakukan guru masih 

berpusat kepada guru. 

2. Minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika masih sedikit sehingga perlu di 

tingkatkan. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematika masih rendah jika dilihat dari hasil 

belajar siswa. 

4. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran belum memfasilitasi siswa 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

5. Belum diketahui keefektifan strategi pembelajaran matematika berbasis whatsapp dan 

web sekolah ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran 

matematika diera pandemi covid-19. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pembelajaran matematika berbasis whatsapp dan web sekolah yang 

berorientasi pada kemampuan pemecahan masalah siswa diera pandemi covid-19 ? 

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan whatsapp dan web sekolah dalam 

pembelajaran matematika diera pandemi covid-19? 

3. Apa saja faktor kendala penggunaan whatsapp dan web sekolah dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa diera pandemi covid-19. 

4. Bagaimana solusi guru terkait kendala penggunaan whatsapp dan web sekolah dalam 

pembelajaran matematika jika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Mendiskripsikan strategi pembelajaran matematika berbasis whatsapp dan web sekolah 

yang berorientasi pada kemampuan pemecahan masalah siswa diera pandemi covid-19. 

2. Mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan penggunaan whatsapp dan web sekolah 

dalam pembelajaran matematika diera pandemi covid-19. 

3. Mendiskripsikan faktor kendala penggunaan whatsapp dan web sekolah dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa diera pandemi covid-19. 

4. Mendiskripsikan solusi guru terkait kendala penggunaan whatsapp dan web sekolah 

dalam pembelajaran matematika jika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah 

siswa.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Manfaatnya antara lain : 

1. Manfaat Umum 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam dunia pendidikan 

terutama dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika terutama dalam pembelajaran 

online berbasis whatsapp dan web diera pandemi covid-19. 

2. Manfaat Khusus 

Bagi Siswa: 

1. Meningkatkan kualitas belajar dalam proses pembelajaran pemecahan masalah 

siswa. 

2. Memberikan pengalaman dan suasana pembelajaran yang baru bagi siswa. 

Bagi Guru: 

1. Membantu guru dalam menciptakan suasana pembelajaran matematika yang 

menarik. 

2. Memberikan referensi kepada guru agar meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

3. Memberikan referensi kepada guru dalam memperbaiki proses pembelajaran agar 

dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. 

Bagi Peneliti: 
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1. Memberikan motivasi untuk menciptakan KBM yang menarik dan tidak 

membosankan. 

2. Memberikan gambaran mengenai keefektifan pembelajaran matematika berbasis 

daring ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


