
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Handayani (2020, h. 273) Pandemi Covid-19 mampu mempengaruhi 

segala hal mulai aktivitas pekerjaan, olahraga, bahkan sampai pada hubungan 

transendental bagi seluruh pemeluk agama, tidak terkecuali dengan dunia 

pendidikan. Dunia pendidikan yang selalu melibatkan interaksi sosial antara 

banyak orang kini dituntut untuk melakukan perubahan, yaitu sebuah konsep 

pendidikan yang pelaksanaan pembelajaran tetap dapat dilakukan meskipun 

tidak langsung berhadap-hadapan langsung antar pendidik dengan peserta 

didik. Pembelajaran daring (jarak jauh) sebagai resolusi untuk masalah 

tersebut. 

Syarifudin (2020, h. 37) Pembelajaran daring (jarak jauh, e-learning) 

menjadi pembicaraan yang ramai di dunia pendidikan setelah adanya 

kebijakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran coronavirus disease (Covid-19). Kebijakan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan membawa wajah baru dan berbeda untuk 

kebanyakan satuan atau lembaga pendidikan misalnya praktek pelaksanaan 

pembelajaran yang pada awalnya mayoritas dilakukan di ruang-ruang kelas di 

sekolah diubah dan dipindahkan praktek pelaksanannya menjadi pembelajaran 

daring/jarak jauh dari rumah masing-masing peserta didik. 
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Guru saat pembelajaran di kelas harus memiliki ilmu pengetahuan agar 

pembelajaran efektif dan efesien, maka dari itu guru wajib memiliki ilmu 

pengetahuan. Peran guru dalam kelas harus berilmu dan berpengetahuan  

tersirat dalam Q.S At-Taubah ayat 122. 

َكاَن اْلُمْؤِمُنْوَن ِلَيْنِفُرْوا َكۤافَّة ًۗ  َوَما

َفٌة  َفَلْوَل َنَفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ ْنُهْم َطۤاىِٕ

َيَتَفقَُّهْوا ِفى الدِ ْينِ َوِلُيْنِذُرْوا  لِ 

َقْوَمُهْم ِاَذا َرَجُعوْْٓا ِاَلْيِهْم َلَعلَُّهْم 

 َيْحَذُرْونَ 

Terjemah: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 

medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 

pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 

menjaga dirinya. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa memperdalam ilmu pengetahuan 

agamanya agar mereka dapat mengajari dan mengetahui ilmu-ilmu agama supaya 

takut kepada Allah serta menjauhi dari larangan Allah, tetapi dalam penelitian ini 

yang lebih diutamakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan adalah seorang 

guru. Guru merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam pendidikan, maka 

dari itu guru wajib memperdalam ilmu. Guru dalam melakukan pembelajaran 

harus sesuai dengan  bidangnya dan mengerti serta menguasai materi yang 

akan disampaikan kepada siswa. Maka dari kondisi ini guru memperdalam 

ilmu pengetahuan hukumnya fardhu’ain bukan fardu kifaayah karena guru 

memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya  kepada peserta didik. 
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Pembelajaran daring (jarak jauh) yang dalam istilah lain disebut e-

learning yaitu sebuah pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan 

menggunakan media berbasis komputer atau smart phone serta sebuah 

jaringan internet sebagai sarana untuk menyampaikan atau bertukar  

informasi.  

Siahaan (2001, h. 127) menyatakan bahwa penerapan e-learning 

memiliki  tiga fungsi antara lain e-learning menjadi suplemen (tambahan), 

kemudian bisa menjadi komplemen (pelengkap) dan bisa berfungsi sebagai 

substitusi (pengganti) pembelajaran konvensional yang ada. Sejak dilansir 

pertama kali yaitu pasien pertama penderita covid-19 di Indonesia pada awal 

bulan Maret oleh Presiden Republik Indonesia. Para pengambil keputusan 

dalam pendidikan telah melirik pemanfaatan e-learning sebagai resolusi yang 

tepat untuk kondisi saat ini. Pada tinjauan yang lain, pembelajaran dengan 

sepenuhnya memanfaatkan daring (jarak jauh, e-learning) memiliki kelebihan 

dan kelemahan, yaitu pada sisi kelebihan pemanfaatan pembelajaran online 

antara lain waktu dan tempat pembelajaran yang fleksibel, praktis dan 

ekonomis yaitu hanya dengan modal smart phone dan kuota internet, hemat 

tenaga dan waktu. Sedangkan pada sisi kelemahan antara lain interaksi 

langsung antara pendidik/guru dengan peserta didik berkurang sehingga 

pembinaan karakter tidak terpenuhi, interaksi sosial antar peserta didik tidak 

terjalin, infrastruktur yang tidak memadai di beberapa tempat, akses internet 

yang belum merata dan zona nyaman yang susah diubah. Namun demikian, 
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kasus covid-19 yang belum jelas ujung pangkalnya mengharuskan seluruh 

satuan dan jenjang pendidikan melakukan pembelajaran daring. 

Pelaksanaan pembelajaran daring di rumah masing-masing menuntut 

adanya kerja sama guru dan orang tua. Mengingat pentingnya kerja sama guru 

dan  orang tua dalam mendidik anak di rumah pada masa pandemi Covid-19 

ini, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang tua memiliki andil 

yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam lingkup pendidikan. Kerja 

sama antara guru dan orang tua perlu dilakukan agar orang tua memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. 

Sebaliknya, para guru dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari 

orang tua tentang kehidupan dan karakter siswanya. Jalinan kerja sama 

keduanya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jumarddin 

(2015, h. 100) menyatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki 

potensi untuk berkarakter sesuai dengan fitrah penciptaan manusia saat 

dilahirkan, akan tetapi dalam kehidupannya kemudian memerlukan proses 

panjang pembentukan karakter melalui pengasuhan dan pendidikan sejak usia 

dini. 

Asumsi-asumsi yang telah dikemukakan di atas juga didukung oleh 

hasil studi dari Agus, dkk (2020, h, 382) yang menyatakan bahwa dampak 

pandemic covid-19 selain berimbas pada proses pembelajaran online di 

sekolah dasar, juga berdampak pada siswa, orang tua dan guru itu sendiri. 

Beberapa dampak yang dirasakan murid yaitu murid belum ada budaya belajar 

jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan melalui tatap muka, 
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dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh membuat para murid perlu 

waktu untuk beradaptasi menghadapi perubahan baru yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Dampak terhadap 

orang tua yaitu adanya penambahan biaya pembelian kuota internet, sehingga 

menambah beban pengeluaran orang tua, dan dampak yang dirasakan guru 

yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial 

sebagai sarana pembelajaran, sehingga menyulitkan para guru melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh. 

Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 92 Kendari, pada 

wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, bersama guru kelas 3 di SD 

Negeri 92 Kendari, mengatakan “Pembelajaran di rumah tetap dapat 

dilaksanakan. Ia membuka kelas dari pukul 07:00 hingga 12:00, dalam hal 

pelaksanaan belajar di rumah guru meminta bantuan orang tua atau kakak 

siswa yang langkah-langkahnya telah diberikan melalui grup whatsApp 

penyampain materi melalui word yang juga dibagikan melalui grup whatsApp” 

dan untuk laporan pelaksanaan pembelajaran dapat berupa foto atau video 

yang harus diposting melalui grup whatsApp. Pembelajaran daring tidak 

mudah seperti yang dibayangkan, guru tersebut juga mengatakan “Dalam 

pembelajaran ia menggunakan  aplikasi zoom meeting (pertemuan) tatap muka 

selayaknya di kelas. Tetapi tidak semua anak bisa mengaksesnya karena ada 

orang tuanya yang masih bekerja, ada juga orang tuanya yang gagap 

teknologi, dan ketika guru memberikan tugas kepada siswa sebagian besar 

orang tua yang mengerjakan tugas tersebut dan mengirimnya melalui aplikasi 



 

6 

 

yang telah disediakan oleh guru sehingga siswa tidak memahami tugas-tugas 

dan pembelajaran apa saja yang telah disampaikan oleh guru karena orang 

tuanya yang mengerjakannya. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kerja sama 

guru dan orang tua dalam menerapkan pembelajaran daring pada masa 

pandemi covid-19 sehingga kita dapat mengetahui bagaimana penerapan 

pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19, bentuk kerja sama guru 

dan orang tuanyadan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan orang tua 

dalam menerapkan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di SDN 

92 Kendari, dengan adanya penerapan pembelajaran daring  saat ini yang 

dijadikan solusi pada masa pandemi Covid-19, dan juga adanya kendala yang 

terjadi di SD Negeri 92 Kendari maka berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana kerja sama guru dan  orang tua dalam membimbing 

anak selama pembelajaran di rumah sebagai upaya memutus rantai Covid-19. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kerja Sama 

Guru dan Orang Tua dalam Menerapkan Pembelajaran Daring pada Masa 

Pandemi Covid-19 di SDN 92 Kendari”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

1.2.1 Pelaksanaan penerapan pembelajaran daring pada masa Pandemi 

Covid-19 di kelas 3 SD Negeri 92 Kendari. 

1.2.2 Bentuk kerja sama guru dan orang tua dalam menerapkan 

pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di SD Negeri 92 

Kendari. 

1.2.3 Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan orang tua pada saat 

penerapan pembelajaran daring di SDN 92 Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa 

rumsan masalahnya sebagai berikut: 

1.2.4 Bagaimana pelaksanaan penerapan pembelajaran daring pada masa 

Pandemi Covid-19 dikelas 3 SD Negeri 92 Kendari? 

1.2.5 Bagaimana bentuk kerja sama guru dan orang tua dalam menerapkan 

pembelajaran daring di kelas 3 pada masa pandemi covid-19 di SD 

Negeri 92 Kendari? 

1.2.6 Apa  kendala-kendala yang di hadapi oleh guru dan orang tua pada saat 

penerapan pembelajaran daring di SDN 92 Kendari? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan pembelajaran 

daring pada masa Pandemi Covid-19 di kelas 3 SD Negeri 92 Kendari. 

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama guru dan orang tua 

dalam menerapkan pembelajaran di rumah pada masa pandemi covid-

19 di SD Negeri 92 Kendari. 

1.4.3 Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan orang  

tuapada saat penerapan pembelajaran daring pada masa Pandemi 

Covid-19 di SDN 92 Kendari. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

  Memberikan hasanah dan pengetahuan tentang kerja sama guru dan 

orang tua siswa dalam penerapan pembelajaran daring di masa pandemi 

covid-19, memberikan peluang peneliti baru untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang 

belum digunakan dalam penelitian ini. 

1.5.2 Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi Lembaga Pendidikan 
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Penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

 

1.5.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan yang 

dapat digunakan oleh seorang guru dalam pengambilan keputusan 

dan sikap terhadap penerapan pembelajaran di rumah pada masa 

pandemi covid-19. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penerapan 

pembelajaran di rumah pada masa pandemi covid-19. 

 1.6 Definisi Operasional 

Kerja sama yang dimaksud adalah tanggung jawab secara bersama-

sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat 

tercipta kerja sama yang baik. Saling berkontribusi, yaitu dengan berkontribusi 

yang baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa 

melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala 

bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga 

dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem 

pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, 

seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp dan Zoom Meeting. 
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Pandemi Covid-19 dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana 

wabah melanda dan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran di semua 

tingkatan dan jenjang pendidikan. 

 


