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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi semua orang di 

seluruh dunia, termasuk di indonesia yang sampai sekarang masih 

berjuang melawan virus Covid 19. Covid 19 adalah virus yang dimana 

ditemukan pertama kali di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Virus 

ini menyebar secara cepat ke seluruh dunia, karena penularannya cepat 

hanya dengan berinteraksi secara dekat dengan penderita positif Covid 19. 

Penyebabnya adalah syndrom yang menyerang daerah pernafasan,masih 

sama seperi Virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome), SARS 

(Serever Acute Resipiratory Syndrome), dan Flu. Virus Covid 19 bisa juga 

disebut dengan Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Virus ini masih termasuk 

keluarga Coronavirus yang biasanya menyerang hewan. Kasus ini 

ditemukan di indonesia pertamakali pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua 

warga negara indonesia tertular dengan seorang warga negara asing yang 

berasal dari jepang. Hingga saat ini kasus positif Covid 19 masih terus 

betambah menjadi 1, 47 juta kasus 1,3 juta yang sembuh sedangkan 

39.865 yang meninggal dunia. 

Pandemi Covid 19 merubah tatanan kehidupan masyarakat, antara 

lain membuat masyarakat berhenti melakukan aktivitas di luar rumah yang 

semestinya, dimana masyarakat harus melakukan Physical distancing atau 

menjaga jarak dan menghindari mengumpulkan massa yang banyak, 

kemudian masyarakat melakukan karantina di rumah masing-masing 

termasuk pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor terpaksa harus 

dilakukan dirumah guna menekan penyebaran virus Covid 19. Apabila 

ingin membeli kebutuhan sehari-hari,masyarakat harus menggunakan 

masker dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. pelaksanaan 

karantina di rumah yang dihimbau oleh pemerintah tentu tidak berhimbas 

pada pekerjaan masyarakat saja, tetapi juga berdampak pada sektor 
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pendidikan, dimana Peserta didik dari jenjang PAUD,TK,SD,SMP dan 

SMA hingga UNIVERSITAS di harapkan untuk belajar online atau bisa 

disebut juga dengan belajar dalam jaringan (daring). 

Orangtua wali murid dan guru tentu tidak mudah melakukan 

pembelajaran dalam jaringan ini, karena orangtua juga ikut berperan 

sebagai pengganti guru selama peserta didik belajar di rumah. Dimana 

peserta didik diberikan tugas sebagai tolak ukur untuk penilaian maupun 

mengetahui pencapaian kemampuan peserta didik. tugas yang diberikan 

oleh guru dianggap sebagai kegiatan memindahkan aktivitas yang 

biasanya dilakukan peserta didik dikelas mengikuti kegiatan pembelajaran 

berubah menjadi pembelajaran yang dilakukan hanya di rumah saja. 

Bahkan tugas yang diberikan guru lebih banyak dibandingkan tugas yang 

biasanya peserta didik terima di kelas, selain itu sekolah tetap 

melaksanakan kegiatan penilaian untuk kepentingan raport. 

Perkembangan teknologi kini semakin maju dan modern,yang 

dimana sangat berpengaruh di semua aspek kehidupan. Diantara lain 

sangat berpengaruh di aspek pendidikan dalam proses pembelajaran 

maupun pengajaran. Akses teknologi yang sangat mudah dan lebih 

fleksibel di manfaat kan sangat baik oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Akses teknologi juga mempengaruhi atau maeningkatkan kualitas 

pendidikan di indonesia. Seperti yang dipaparkan oleh Keengwe & 

Georgina dalam penelitiannya bahwasannya perkembangan teknologi 

memberikan perubahan yang positif maupun negatif terhadap pelaksanaan 

pembelajaran (Keengwe & Georgina, 2012).  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan 

media internet dengan fleksibelitas, aksesbilitas, konektivitas dan juga 

kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis interaksi belajar 

mengajar. Menurut Kurtanto, E. (2017). Pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang mempertemukan guru dengan pesertadidik dimana 

menggunakan media internet. Pada pelaksanaannya media yang dilakukan 

menggunakan pembelajaran daring biasanya menggunakan smartphone, 
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android, laptop,tablet dan lain-lain, yang dimana dipergunakan untuk 

mengakses internet dimana saja maupun kapan saja (Gikas & Grant,2013). 

Sudah sejak lama pembelajaran daring menjadi tuntutan di dunia 

pendidikan ( He, Xu, & Kruck, 2014). Di era revolusi industri 4.0 

pembelajaran daring sangat diperlukan (Pangondian, R. A., Santosa, P. I., 

& Nugroho, E., 2019). 

Panduan pelaksanaan pembelajaran di rumah atau bisa di sebut 

juga dengan pembelajaran daring sudah di tetapkan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni pada Surat edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 

Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid – 19) poin ke 2 

dimana isinya mengenai proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan 

secara tatap muka dilaksanakan di rumah secara daring. Panduan yang di 

buat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui 

Surat edaran yang telah dibuat dan ditetapkan membuktikan bahwa sumber 

belajar secara offline dan online merupakan keputusan yang dibuat 

pemerintah untuk menjembatani penyebaran pembelajaran secara online 

atau bisa disebut juga e – learning. 

Akan tetapi pembelajaran daring yang dilakukan dirumah 

menyebabkan peserta didik kehilangan kesempatan untuk berinteraksi 

secara langsung dengan guru maupun peserta didik yang lain. 

pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran dikelas tentu berbeda, dikelas 

biasanya guru menggunakan perangkat pembelajaran didukung dengan 

media pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menerima maupun 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran 

merupakan salah satu media komunikasi dari guru ke peserta didik, dan 

juga diartikan sebagai salah satu faktor penunjang yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran yang akan dicapai.  

Perubahan strategi pembelajaran mempengaruhi media 

pembelajaran yang tentu saja media pembelajaran yang digunakan baru 

berbeda dengan yang biasanya digunakan. Penerapan pembelajaran daring 
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dapat berjalan lancar apabila koneksi internet yang digunakan stabil, 

seperti yang sudah dijelaskan media pembelajaran merupakan media guru 

berinteraksi maupun perantara dalam penyampaian materi, maka dari itu 

media pembelajaran memiliki peran penting dalam pembelajaran daring 

pada masa pandemi Covid 19 ini. 

Berdasarkan pengamatan awal disaat peneliti melaksanakan Kuliah 

Kerja Nyata pada 1 Februari sampai 6 Maret 2021 ,bahwa peneliti 

mendapat beberapa keluhan dari orangtua pesertadidik maupun guru, 

bahwa pembelajaran secara daring ini terasa menyulitkan bagi orangtua 

peserta didik dan terutama guru. Guru kesulitan untuk menyampaikan 

materi yang akan diberikan dan juga kesulitan melakukan penilaian untuk 

peserta didik, sedangkan kesulitan yang dihadapi  orangtua  dikarenakan 

rata-rata orangtua bekerja,terkadang tidak bisa mendampingi peserta didik 

belajar, pendidikan orangtua juga yang sangat mempengaruhi 

pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, dan juga orangtua tidak mampu 

menggunakan teknologi yang biasanya digunakan untuk pembelajaran 

daring. Maka dari itu pembelajaran secara tatap muka maupun daring 

walaupun sudah menggunakan alat atau media yang canggih masih dirasa 

kurang efektif untuk menggantikan pembelajaran secara langsung atau 

bisa disebut juga dengan pembelajaran secara luring, dikarenakan metode 

interaksi yang biasanya digunakan guru untuk menyampaikan materi ke 

peserta didik masih jauh lebih efektif. Bagi guru sekolah dasar 

pembelajaran secara daring ini menimbulkan ketidaksiapan persiapan, 

karena guru sekolah dasar sudah terbiasa dengan metode pembelajaran 

secara luring atau bisa disebut juga dengan pembelajaran tatap muka. 

Perubahan pembelajaran yang secara mendadak dan cepat memaksakan 

semua orang harus mampu menggunakan teknologi yang nantinya 

berkaitan dengan pembelajaran secara daring ini. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi merupakan jalan satu-satunya 

media penghantar antara guru dengan peserta didik dalam pembelajaran, 

tanpa harus bertemu lansung atau tanpa harus bertatap muka. 
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Pada dasarnya setiap pesertadidik memiliki kemampuan 

pemahaman materi dan juga mempunyai karakter yang berbeda, terkadang 

dengan melakukan pembelajaran daring yang dimana sering ditemui, guru 

hanya memberikan tugas tanpa memberikan materi terlebih dahulu, bagi 

sebagian peserta didik sangat keberatan dan terkadang sangat 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik tersebut,dan tentu saja 

pembelajran daring sangat membosankan bagi anak-anak yang memang 

sering aktif dikelas saat pembelajaran tatap muka. 

Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen. SD ini merupakan lembaga pendidikan 

yang ikut serta menerapkan pembelajaran dalam jaringan (Daring). Tidak 

hanya SD negeri, SD swasta dalam naungan kementrian agama republik 

indonesia ikut serta dalam penanganan masalah pandemi Covid 19 guna 

menekan penyebaran virus. Dengan mengangkat judul “Kualitas 

Pembelajaran Daring Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pandangan 

Guru Sekolah Dasar)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas 

makan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran berbasis daring terbukti efektif dan bagaimana 

dengan kualitas pembelajaran daring yang dilaksanakan di SD 

Aisyiyah Unggulan Gemolong? 

2. Apakah ada problematika yang di dapat selama melaksanakan 

pembelajaran daring dan apa solusi yang diberikan berdasarkan sudut 

pandang dari guru SD Aisyiyah Unggulan Gemolong? 

3. Apakah ada perbedaan prestasi belajar peserta didik sebelum dan 

sesudah selama meaksanakan pembelajaran daring dimasa pandemi 

Covid 19 SD Aisyiyah Unggulan Gemolong? 
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4. Media pembelajaran apa yang di gunakan guru selama melaksanakan 

pembelajaran daring dimasa pandemi Covid 19 SD Aiyiyah 

Gemolong? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujun yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui kualitaspembelajaran daring dan seberapa efektif 

pembelajaran daringdi SD Aisyiyah Unggulan Gemolong . 

2. Mendiskripsikan problematika yang di dapat selama melaksanakan 

pembelajaran daring dan apa solusi yang diberikan berdasarkan sudut 

pandang dari guru SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. 

3. Mengetahui perbedaan prestasi belajar peserta didik sebelum dan 

selama melaksanakan pembelajaran daring dimasa pandemi Covid 19 

SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. 

4. MendiskripsikanMedia pembelajaran apa yang di gunakan guru selama 

melaksanakan pembelajaran daring dimasa pandemi Covid 19 SD 

Aiyiyah Gemolong. 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat teoritis yang dimana secara teori hasil penelitian ini dapat 

memperkaya khazanah keilmuan untuk para pembaca khususnya dalam 

sejauh mana keefektifan dan kualitas pembelajaran daring dari sudut 

pandang guru.  

2. Manfaat praktisnya antara lain: 

a) Bagi Kepala Sekolah, dapat menjadi sarana meningkatkan sistem di 

pendidikan agar berlangsung secara baik dan lancar dan juga sebagai 

usaha untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran pada masa 

pandemi Covid 19.  

b) Bagi Guru, dapat mengetahui strategi pembelajaran yang cocok 

untuk pembelajaran pada masa pandemi Covid 19, media 
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pembelajaran apa saja yang bisa digunakan untuk menyampaikan 

materi guru ke peserta didik, dan juga sebagai strategi pendukung 

guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru disaat 

melakukan pembelajaran secara daring. 

c) Bagi Orangtua, sebagai sarana alternatif mendampingi peserta didik 

untuk tetap melaksanakan pembelajaran, dan juga memacu motivasi 

belajar peserta didik dalam melaksanakan  kegiatan pembelajaran 

dirumah. 

d) Bagi peneliti, dapat mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana 

keefektifan dan kualitas pembelajaran daring dari sudut pandang 

guru dan mengetahui bagaimana guru mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran daring yang 

dilaksanakan selama pandemi covid 19 ini terjadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


