
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Pendidikan merupakan unsur penting dalam mewujudkan 

kemajuan suatu bangsa, karena maju mundurnya suatu bangsa pada 

masa kini dan masa mendatang sangat ditentukan oleh pendidikan. 

Kemajuan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan 

siswa. Peningkatan mutu pendidikan berkaitan erat dengan 

penyelenggaraan proses belajar mengajar. Pendidikan juga merupakan 

investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dimana 

peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor 

pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan. Hal ini 

tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUD, 

No 20. Tahun 2003). 

 

Berdasarkan hal tersebut pendidikan merupakan salah satu 

langkah yang dilakukan untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas 

dan berkualitas Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, 

kurikulum merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan 



 

sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian tujuan Sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan acuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian 

tujuan pendidikan. Kurikulum yang dijalankan adalah kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan 

ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran 

meliputi menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, 

kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 

informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta (UUD, No 20. Tahun 2003). 

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cucu cakap melaksanakan 

tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain, dengan kata 

lain membimbing anak mencapai kedewasaan(Usman, 2011, h. 5). 

Sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara tersebut 

tidak lepas dari peran para pendidik dan pengajar yang menghasilkan 

lulusan siswa yang memiliki jiwa kompeten, tangguh, kreatif, mandiri, 

profesional, dan penuh pengalaman. Oleh karena itu, seorang pendidik 

atau dosen harus tanggap terhadap perkembangan teknologi dan 

informasi agar mampu berinovasi dalam proses pembelajaran guna 

meningkat-kan pemberian pengalaman belajar kepada mahasiswa yang 



 

nantinya berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Salah satu unsur 

penting yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran yaitu penggunaan 

model dalam mengajar. Untuk itu, guru harus bijaksana dalam 

menentukan suatu model yang sesuai yang dapat menciptakan situasi 

dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Amirah. 2011 

:249). 

Adapun ayat al-qur’an yang berkaitan dengan penelitian ini 

terdapat didalam QS Al-Alaq 1-5 

َن  نَسَٰ ِمۡن َعلٍَق ٱۡقَزۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَزُمٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم ٱۡقَزۡأ بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذي َخلََق َخلََق ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم  نَسَٰ  َعلََّم ٱۡۡلِ

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan,  dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam,  dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya”. 

 

Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas satu, dua, 

dan tiga berada pada rentang usia dini. Masa usia dini ini masa yang 

pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang. Oleh karena itu pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki 

anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Pada 

usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, EQ, 

dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya 



 

tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan serta mampu memahami hubungan antara konsep secara 

sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek 

konkrit dan pengalaman yang dialami secara langsung (Nurkhasanah. 

2014:1). 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan 

tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran 

tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan 

tema-tema tertentu, dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari 

berbagai mata pelajaran (Hermin. 2016: 129). 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan 

pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran 

dalam satu tema/topik pembahasan. Sutirjo dan Sri Istuti 

Mamikmenyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha 

untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan 

temaDari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran 

tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi 

padatnya materi kurikulum. Disamping itu pembelajaran tematik akan 

memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada 

partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam 



 

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek 

kurikulum, dan aspek belajar mengajar (Sungkono. 2006:52). 

Menurut Piaget, anak usia SD tingkat perkembangan 

mentalnyaberada padatahap operasional konkrit (6-10 tahun) dan tahap 

operasional formal(11-14 tahun).Siswa SD kelas III, IV dan V berada 

pada tahap operasional konkrit dengan ciri-ciri:(1) anak mulai 

memandang dunia secara obyektif; (2) anak mulai berpikiroperasional; 

(3) menggunakan hubungan sebab akibat dan prinsip ilmiah 

sederhana;dan(4) dapat memahami konsep dan subtansi volume, 

panjang, lebar, luas dan berat. 

Siswa kelas VI berada pada tahap operasional formal dengan 

ciri-ciri; (1) dapat menggunakan pemikiran yang lebih tinggi; (2) dapat 

membuat hipotesis, melakukan penyelidikan, mengabungkan bukti dan 

teori; (3) dapat bekerja dengan rasio danprobabilitas; (4) dapat 

memahami penjelasan yang rumit mencakup rangkaiandeduktif dan 

logika(Sun Haji. 2015: 57). 

Melalui pendekatan tematik diharapkan akan muncul 

keterpaduan antara pengalaman sehari-hari dengan pengalaman yang 

dipelajari peserta didik. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional, maka pembelajaran tematik tampak lebih menekankan 

siswa sebagai pusat aktifitas, yang artinya siswa belajar mandiri, aktif 

dan kreatif, karena siswa tidak hanya mempelajari sesuatu tetapi 

bagaimana proses belajar tersebut dapat memperkaya khazanah 

pengalaman belajar dan dapat mempelajari cara belajar. Hal ini sesuai 



 

dengan panduan KBK Depdiknas yang menyatakan bahwa pengalaman 

belajar siswa menempati posisi penting dalam usaha meningkatkan 

kualitas lulusan (Mohammad. 2012: 65). 

Awal tahun 2020, keadaan dunia sangat memprihatinkan dengan 

adanya pandemic COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit dengan 

penularan yang begitu cepat. Dengan adanya pandemic yang sudah 

masuk ke Indonesia ini, pemeritah membuat keputusan bahwa segala 

kegiatan bekerja,sekolah dan kegiatan lainnya berjalan dari rumah. 

Pembelajaran dilakukan oleh peserta didik dan guru di rumah masing-

masing, dengan kegiatan pemberian tugas melalui onlinemaupun 

kegiatan video callpeserta didik dan guru (Tsania. 2020: 1). 

Pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan penerapan 

dari pendidikan jarak jauh secara online. Pembelajaran ini bertujuan 

untuk meningkatkan akses bagi peserta didik untuk memperoleh 

pembelajaran yang lebih baik dan bermutu. Sebab, dengan 

pembelajaran daring, akan memberikan kesempatan peserta didik untuk 

dapat mengikuti suatu pelajaran atau mata kuliah tertentu. Di masa 

merebaknya penyebaran virus corona (COVID-19) yang terjadi saat ini, 

ternyata menimbulkan dampak tersendiri bagi sektor pendidikan di 

Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat 

menciptakankekhawatiran bagi Pemerintah, khususnya Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dandari kalangan orang tua maupun 

peserta didik. Fakta inilah yang akhirnya membuat sejumlah perguruan 

tinggi terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar 



 

(KBM) secara tatap muka di dalam kelas. Hal ini jelas untuk mencegah 

penyebaran dan penularan COVID-19 kepada peserta didik(Hutomo. 

2020: 224). 

Pembelajaran secara daring dianggap menjadi solusi terbaik 

terhadap kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. 

Meski telah disepakati, pembelajaran ini menimbulkan kontroversi. 

Bagi tenaga pengajar, pembelajaran daring hanya efektif untuk 

penugasan, sedangkan untuk membuat peserta didik memahami materi 

pembelajaran secara daring dinilai sulit. Selain itu, kemampuan 

teknologi dan ekonomi setiap peserta didik berbeda-beda. Tidak semua 

peserta didik memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran 

daring. Koneksi internet yang tidak memadai, perangkat yang tidak 

mendukung, dan kuota internet yang mahal menjadi penghambat 

pembelajaran daring. Namun, pembelajaran harus terus berlanjut. Setiap 

penyelenggara pendidikan memiliki kebijakan masing-masing dalam 

menyikapi aturan ini. Beberapa institusi pendidikan tinggi memberikan 

subsidi kuota internet kepada mahasiswa demi terselenggaranya 

pembelajaran daring (Hutomo: 225). 

Dengan adansya virus COVID-19 di Indonesia saat ini 

berdampak bagi seluruh masyarakat. Menurut kompas, 28/03/2020 

dampak virus COVID-19 terjadi diberbagai bidang seperti sosial, 

ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Sehingga proses belajar 

dilaksanakan dirumah melalui pembelajaran daring/jarak 

jauhdilaksanakan untuk memberikan pengalamanbelajar yang bermakna 



 

bagi siswa. Belajar dirumah dapat difokuskan pada 

pendidikankecakapan hidup antara lain mengenai pandemiCovid-19. 

Pembelajaran yang dilasanakan padasekolah dasar juga menggunakan 

pembelajarandaring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orangtua. 

Menurut Isman pembelajaran daringmerupakan pemanfaatan jaringan 

internet dalamproses pembelajaran. Dengan pembelajaran daringsiswa 

memiliki keleluasaan waktu belajar, dapatbelajar kapanpun dan 

dimanapun (Wahyu. 2020: 56). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasimemberikan 

dampak yang signifikan dalam beberapaaspek kehidupan masyarakat. 

Salah satunya dalamaspek pendidikan masyarakat dapat dengan 

mudahmemperoleh pengetahuan atau wawasan dari internet.Banyaknya 

sumber yang tersebar di internetmemungkinkan masyrakat dapat 

mengaksesnyamelalui smartphone atau gadget.Perkembangan teknologi 

memungkinkanpembelajaran di dalam kelas dapat diakses di 

rumahmaupun di lingkungan sekitarnya. Komunikasi duaarah pada 

program pembelajaran daring antara gurudengan siswa atau antara 

siswa dengan siswa, danguru dengan guru akan semakin baik karena 

semakinbanyaknya pilihan media komunikasi yang tersedia (Sobron. 

2019: 1).   

Bentuk perkembangan teknologiinformasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai mediapembelajaran adalah menggunakan e-

learning(pembelajaran online). Pembelajaranonline diartikan sebagai 

suatu jaringan komputeryang saling terkoneksi dengan jaringan 



 

komputerlainnya ke seluruh penjuru dunia. Aplikasi e-learning ini 

dapatmemfasilitasi aktivitas pelatihan dan pembelajaranserta proses 

belajar mengajar secara formal maupuninformal, selain juga 

memfasilitasi kegiatan dankomunitas pengguna media elektronik, 

sepertiinternet, intranet, CD-ROM, Video, DVD, televisi, HP,PDA, dan 

lain sebagainya (Ericha. 2020: 2) 

Alasan peneliti melakukan penelitian di SD Negeri 2 Kendari 

karena sekolah tersebut sudah menerapkan pembelajaran tematik 

berbasis online. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Problematika Pembelajaran Tematik Berbasis Online 

dikelas IV SD Negeri 02 Kendari” 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana problematika siswa terhadap pembelajaran tematik 

berbasis online dikelas IV A SD Negeri 02 Kendari? 

1.2.2 Bagaimana problematika guru terhadap pembelajaran tematik 

berbasis onlinedikelas IV A SD Negeri 02 Kendari? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran tematik 

berbasis online dikelas IV A SD Negeri 02 Kendari. 

1.3.2 Untuk mengetahui respon Guru terhadap pembelajaran tematik 

berbasis online dikelas IV A SD Negeri 02 Kendari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 



 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yang 

terkait. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

penelitian ini bermanfaat dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikankhususnya bagi SD Negeri 2 Kendari. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam mengetahui problematika pembelajaran tematik berbasis 

online dikelas IV ASD Negeri 02 Kendari.  

b. Bagi guru, dapat dijadikan rujukan maupun referensi demi 

perbaikan mutu pendidikan.  

1.5 Defenisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-

istilah dalam judul skripsi, maka definisi operasional yang perlu 

dijelaskan, yaitu : 

1.5.1 Problematika 

Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti 

masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang 

dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu 

sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan 

dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan 

dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang 



 

maksimal. Pada penelitian ini, problematika yang akan di teliti 

adalah Masalah yang muncul akibat diberlakukannya  pembelajaran 

tematik berbasis onlline yang meliputi banyak aspek dimulai dari 

guru, dan siswa. 

1.5.2 Pembelajaran tematik berbasis onlline 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran 

tematik yang biasanya dilakukan disekolah dan bertatap muka 

langsung, akibat covid-19, berubah nenjadi pembelajaran berbasis 

onlline. Media belajar yang digunakan beralih menggunakan hal-hal 

yang berkaitan dengan teknologi. Media belajar tersebut berupa 

Aplikasi zoom, Whatshapp, gooleclassroom, google meet, hangout 

dan masih banyak lagi. Karena penggunaan media belajar berbasis 

elektronik tidak semua masyarakt tau. Sehingga sering terdaoat 

masalah yang ditimbulkan itulah yang akan dIbahas dalam penelitian 

ini. 

1.6 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang 

relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian 

kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari 

masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan 

difokuskan pada problematika yang muncul dalam penerapkan 



 

sistem pembelajaran tematik berbasis onlline yang objek utamanya 

merupakan guru kelas IV A di Sekolah SDN 2 Kendari 

 

 

 


