
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan 

potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena 

hanya manusia yang dapat didik dan mendidik (Farid Maulana, 2020, :1).Pendidikan 

diakui sebagai satu kekuatan (education as power)  yang menentukan prestasi dan 

produktivitas dibidang yang lain.Pendidikan saat ini diharapkan mampu membekali 

setiap pembelajar dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dan sikap, 

dimana proses belajara bukan semata-mata mencerminkan (knowledge-based) tetapi 

mencerminkan pilar pendidikan, 4 pilar tersebut adalah learning to know(belajar 

untuk mengetahui), learning to do (belajar berbuat), learning to live together, 

learning to live with others (belajar untuk hidup bersama), danlearning to be (belajar 

untuk menjadi seseorang) (Nur Millati Aska Sekha Apriliana, 2020 : 2).  

Pendidikan juga merupakan suatu pengajaran yang di ajarkan oleh guru 

kepada siswa dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada diri 

siswa supaya memiliki kepribadian spiritual, dan kecerdasan yang baik, lewat proses 

belajar yang baik dan teratur. Peran pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

hidup suatu bangsa, karena lewat pendidikan yang baik maka akan menciptakan 

peserta diidk yang cerdas dan berakhlak baik, yang siap dengan perubahan zaman 

yang dipenuhi dengan tantangan. 

Namun yang terjadi pada saat ini, dunia pendidikan sedang diterpa oleh 

wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Virus ini bermula 



dari kota Wuhan, yaitu daerah Cina diakhir Desember 2019. Virus COVID-19 

penyebarannya terjadi begitu sangat cepat dan skala luas ke berbagai negara di dunia. 

Akibat dari virius COVID-19 banyak kegiatan yang harus terhenti dan dialihkan 

dengan cara WFH(Work From Home). Munculnya wabah Covid-19 memang 

memberikan dampak yang besar terhadap semua sisi kehidupan umat manusia, 

termasuk dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan kini menjadikan rumah sebagai 

lembaga pendidikan (sekolah) yang dapat menggantikan lembaga pendidikan formal 

(Syah, 2020).  

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI., menerapkan kebijakan 

belajar dan bekerja dari rumah (Work from Home) mulai pertengahan Maret 2020 

sebagaimana yang terkandung dalam surat edaran pemerintah tentang pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus Covid-19, bahwa: 

“Berkenaan dengan penyebaran coronavirus disease (Covid-19) yang semakin 

meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan 

seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan 

kebijakan Pnedidikan  (Surat Edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020). 

 

Hal ini sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi 

Tenggara tentang penundaan pembelajaran tatap muka semester genap Tahun ajaran 

2020/2021, bahwa: 

“1. Menunda kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung disemua 

satuan pendiidkan, dan dialihkan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

melalui daring/luring serta pembelajaran lainnya, pada semua pendidikan 

sesuia kewenangannya. 

2. Penundaan pembelajaran tatap muka dimaksud berlaku sampai dengan 

adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dan tinggkat perkembangan 

penyebaran virus corona disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi 



Tenggara(Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2020/2021Nomor 

420/105). 

Dengan adanya surat edaran tersebut, pembelajaran tatap muka seperti biasa 

akhirnya berubah menjadi pembelajaran daring dan terlaksana dari rumah atau tempat 

tinggal masing-masing siswa, tetapi bukan dengan mendatangkan guru kerumah 

melainkan dengan media online.Sehingga disetiap sekolah saat ini baik dari jenjang 

TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi telah menerapkan pembelajaran 

secara online atau yang biasa disebut (Daring).Pembelajaran jarak jauh atau daring ini 

dimulai pada  tanggal 16 maret 2020, dimana anak mulai belajar daru rumah masing-

masing tanpa perlu pergi kesekolah. 

Sistem pembelajarn daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajarn 

tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui 

Onlineyang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar 

mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut 

dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media 

daring (Online). Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangakat personal 

computer (PC), laptop dan Hand Phoneyang terhubung dengan koneksi jaringan 

internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama dengan 

menggunanakan grup kelas di media sosial seperti WhatsApp (WA) ataupun media 

lainnya untuk media pembelajaran. 

 

Berdasrkan hasil Observasi yang peneliti lakukan di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan khususnya di kelas VIII dengan Jumlah siswa sebanyak 139 orang, yang 



dibagi menjadi 5 kelas, diantaranya kelas A,B,C,D dan E. Proses Pembelajaran 

Daring Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaa Islam di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan kurang efektif. Peneleti menemukan masalah pada saat proses pembelajaran 

salah satu masalah dalam proses pembelajaran yaitu salah satu siswa tidak bisa 

membuka file yang dikirim kan oleh guru lewat Aplikasi WA, salah satu inisiatif guru 

yaitu dengan menscreenchot file dan mengirim kembali materi dengan gambar agar 

siswa bisa meliht materi tersebut. 

Selain itu yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti guru dan siswa 

MTs 1 Konawe Selatan kelas VIII yaitu berbagai problematika yang ditemukan. Dari 

hasil wawancara dari salah satu guru di MTs Negeri 1 Konawe Selatan, ia 

mengatakan bahwa: 

“Banyaknya problematika dan kesulitan yang didapatkan pada saat siswa 

mengikuti mata pelajaran Sejarah Kebudaayan Islam (SKI). Problematika 

tersebut ialah, terkendalanya pada hand phone/Android,kuota/ paket data 

belajar siswa dan jaringan internet, disebabkan tidak semua siswa memiliki 

kuota belajar, serta kurangnya perhatian dari orang tua siswa dalam 

mengawasi anak mereka pada saat belajar dari rumah, Pada saat proses 

pembelajaran guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang pertama 

peserta didik kurang memperhatikan mata pelajaran dan tidak tepat waktu 

karena kurang terkontrol pada saat proses pembelajaran daring. materi Sejarah 

Kebudayaan Islam yang susah dipahami peserta didik yaitu materi tentang 

sejarah berdirinya daulah dan daulah mamluk karena materi ini butuh 

penjelasan langsung secara rinci tidak bisa kalau langsung sejarah berdirinya 

tetapi harus dijelaskan mulai dari latar belakang terbentuknya. (Eni Iswaty,14 

Januari 2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahawa banyakanya 

faktor-faktor yang menjadi problem/masalah siswa dalam pembelajaran daring, 

diantaranya, terkendala pada hand phone/ android, Kuota/ paket data belajar siswa, 

dan akses jaringan  internet yang tidak merata di berbagai wilayah, serta kurangnya 



perhatian dari orang tua siswa pada proses pembelajaran daring. Pada proses 

pembelajaran guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang pertama peserta 

didik kurang memperhatikan mata pelajaran dan tidak tepat waktu karena kurang 

terkontrol pada saat proses pembelajaran daring, dan materi Sejarah Kebudayaan 

Islam yang susah dipahami peserta didik yaitu materi tentang sejarah berdirinya 

daulah dan daulah mamluk karena materi ini butuh penjelasan langsung secara rinci 

tidak bias kalau langsung sejarah berdirinya tetapi harus dijelaskan mulai dari latar 

belakang terbentuknya. Seperti yang dikatan oleh siswa MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan kelas VIII ia mengatakan bahwa” 

“Kesulitan pada proses pembelajran daring pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudyaan Islam yaitu ketika tidak memiliki paket internet untuk belajar 

daring, dan ketika hujan deras jaringan internet jelek dan susah untuk melihat 

materi yang di berikan oleh guru melalui grup WhatsApp. dan faktor 

terkendala dalam belajar mata pelajaran Sejarah Kebudyaan Islam yaitu susah  

mengerti ketika diberikan materi karena tidak ada penjelasan secara rinci oleh 

guru hanya mengirim materi melalui grup WhatsApp. (Dinda Rahayu Siswa 

kelas VIII, WhatsApp, 15 Maret 2021 

 

Berdasarkan Wawancara di atas terdapat banyaknya faktor-faktor yang 

menjadi  problem/masalah dalam proses pembelajaran daring pada siswa kelas VIII di 

MTs Negeri 1 Konawe Selatan. Melihat hal ini maka sangat diperlukan adanya 

perhatian serta alternatif khusus dari semua pihak yang terlibat dalam  memecahkan 

problematika pemebelajaran daring pada mata  pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

kelas VIII pada  masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu untuk mengatasi hal 

tersebut diperlukan adanaya suatu penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang menjadi penyebab terjadinya problematika pembelajaran daring pada siswa 

kelas VIII sehingga dapat dilakukan upaya sebagai alternatif dalam memecahkan  



problem-problem tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Problematika Pembelajaran Daring Pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VIII Pada Masa Pandemi Covid 19 

Di Mts Negeri 1 Konawe Selatan”. 

1.2. Fokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus peneliti ini yaitu pada: 

1.2.1 Pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajarah Sejarah Kebudayaan 

Islam di MTs Negeri 1 Konawe Selatanpada masa Pandemi Covid-19 

1.2.2 Problematika yang muncul dalam pembelajran daring pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Negeri 1 Konawe Selatan pada masa 

Pandemi Covid-19 

1.2.3 Solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran daring 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan pada masa Pandemi Covid-19 

1.3. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTs Negeri 1 Konawe Selatan pada masa Pandemi 

Covid-19 



1.3.2 Apa problematika yang muncul dalam pembelajran daring pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Negeri 1 Konawe Selatan pada masa 

Pandemi Covid-19. 

1.3.3 Apa solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran 

daring pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Negeri 1 

Konawe Selatan pada masa Pandemi Covid-19. 

1.4. Tujun Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Negeri 1 Konawe Selatan pada masa 

Pandemi Covid-19. 

1.42 Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam pembelajran daringpada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di  MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

pada masa Pandemi Covid-19 

1.4.3 Untuk mengetahui solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs 

Negeri 1 Konawe Selatan pada masa Pandemi Covid-19 

1.5.  Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 



 

 1.5.1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan 

wawasan dalam bidang pendidikan dan sains (Covid-19) serta bagi pembaca 

khsusunya untuk mengetahui problematika pembelajaran daring pada mata pelajaran 

sejarah kebudyaan islam di masa pandemi covid-19. 

 1.5.2. Manfaat Praktis  

  Penelitian ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi Siswa  

1) Memberikan motivasi siswa dalam belajar melalui media pembelajaran yang 

menarik. 

2) Meningkatkan prestasidan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru  

Sebagai acuan bagi guru untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah  

Diharapkan menjadi bahan masukan sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya di MTs Negeri 1 Konawe selatan. 

4. Bagi Penelti 

Merupkan pengalaman yang berharga untuk memperdalam pengetahuan, 

pemikiran, dan memperluas wawasan, serta meningkatkn kualitas dan kreativitas 

pada proses pembelajaran dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. 

 

5. Bagi Peneliti Lain 



Dapat menjadi acuan dan referensi unutk mengembangkan penelitian dengan 

topik permasalahan yang. 

1.6. Definisi Operasinal  

 Agar tidak jadi kesalah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam proposal ini, 

maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

1.6.1. Problematika  

Problem adalah masalah persoalan dalam pembelajaran yang dihadapi dan 

yang seringkali permasalahan tersebut menjadi hambatan untuk mencapai tujuan 

secara maksimal. Problematika tersebut terdiri dari berbagai aspek yang menjadi 

problem-problem dalam pembelajaran. 

1.6.2. Pembelajaran Daring  

  Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan internet sebagai tempat untuk menyalurkan ilmu seorang guru terhadap 

peserta didik. Bentuk pembelajaran ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun 

tanpa terkait oleh waktu. Ketika memasuki era perkembangan yang canggih ini 

penggunaan internet sangatlah penting dan tanpa terjadi tatap muk. Pada kenyataanya 

pembeljaran seperti ini sering digunakan oleh seorang guru atau pendidik disaat 

terjadi bencana atau pandemi global. Oleh karena itu pembelajaran daring menjadi 

satu-satunya pilihan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di indonesia. 

 



1.6.3.Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

 Sejarah Kebudayaan Islam yang terdapat di dalam kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah adalah: salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

di arahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

sejarah kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way 

of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajarann, latihan, penggunaan pengalaman 

dan pembiasaan.  

1.6.4. Pandemi COVID-19  

Pandemi COVID-19 yang dimaksud adalah sebuah epidemik (wabah) yang 

telah menyebar keberbagai wilayah dan umumnya menyebar ke berbanyak orang. 

COVID-19 menjadikan dunia pendiidkan melakukan banyak cara dalam memutus 

mata rantai  penyebaran, dari pembatasan sosial hingga pembelajaran dari rumah, 

penyampaian protokol kesehatan bagi sekolah, pembatasan aktivitas disekolah. 

Bahkan banyak agenda sekolah yang tidak terlaksana karena efek COVID-19. 

 


