
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan keluarga virus yang 

menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat, jenis coronavirus 

diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) (Kementerian Kesehatan, 2020). World Health Organization 

2020 memberi nama virus baru tersebut Servere acute respiratory syndrome 

Coronavirus-2 (SARSCoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) (Yuliana, 2020, h. 10). Gejala COVID-19 yang paling 

umum antara lain gangguan pernapasan akut seperti demam, sesak napas, dan 

batuk kering. Manusia dapat tertular Coronavirus melalui kontak langsung dengan 

hewan atau orang lain yang juga terjangkit virus ini. 

Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

pencegahan virus ini yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai 

masker dan menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala 

gangguan pernapasan. Menindak lanjuti adanya penyebaran virus COVID-19  

maka pemerintah Indonesia menerapkan perilaku Social Distancing selama 14 

hari hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meminimalisir 

penyebaran virus di suatu wilayah. Menurut Center for Disease (CDC) Social 

Distancing yaitu menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan 

menjaga jarak antar manusia (Kosasih, 2020). Pembatasan sosial atau menjaga 

jarak yang dilakukan yaitu untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak 
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menyebar luas di Negara Indonesia. Social Distancing sangat berpengaruh untuk 

menghambat penyebaran COVID-19. Dampak dari adanya COVID-19 tersebut 

selain berpengaruh pada dunia ekonomi juga berdampak pada sistem pendidikan 

di Indonesia. Dengan adanya dampak tersebut maka menteri pendidikan Indonesia 

memutuskan bahwa kegiatan pembelajaran baik di sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi dilaksanakan secara daring yakni dari rumah masing-masing 

dengan memanfaaatkan media/ aplikasi pembelajaran yang tersedia. 

Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Corona Virus 

Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan berdasarkan tingkat resiko 

penyebaran yang menyatakan bahwa “Jika terdapat warga satuan pendidikan 

terkonfirmasi terjangkit virus, kelas-kelas yang berhubungan dengan warga satuan 

pendidikan tersebut harus diliburkan selama 14 hari” (Surat Edaran Mendikbud, 

No.3/ 2020). Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-

19, dengan menggantikan kegiatan pembelajaran secara konvensional (tatap muka 

secara langsung) menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan) dilakukan secara 

Online di semua jenjang pendidikan. Kenyataan ini yang mendorong pemerintah 

atau lembaga pendidikan Indonesia untuk memunculkan sebuah alternatif 

pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa yang berada di wilayah rawan COVID-

19, yaitu dengan melaksanakan aktivitas belajar secara daring dari rumah atau 

wilayah masing-masing mahasiswa demi tetap terjadinya proses pembelajaran di 

masa pandemi COVID-19. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan salah satu perguruan 

tinggi yang menerapakan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran 
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Rektor IAIN Kendari pada tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan 

penyebaran COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Institut Agama Islam 

Negeri Kendari bahwa “Terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020, kegiatan 

Akademik seperti Perkuliahan, Praktek Laboratorium, Bimbingan Skripsi/ Tesis 

dilaksanakan melalui media Online sampai diadakannya evaluasi dan ditetapkan 

kembali dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka” (Surat Edaran Rektor IAIN 

Kendari, 0125/In.23/03/2020). Dengan adanya surat edaran rektor tersebut 

menuntut seluruh stakeholder di IAIN Kendari untuk mencari sebuah inovasi serta 

solusi demi terus berlangsungnya aktivitas belajar mengajar daring pada masa 

pandemi COVID-19. 

Pembelajaran daring dipilih sebagai sesuatu yang mendukung untuk 

digunakan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini tentunya teknologi 

memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi dalam interaksi, 

komunikasi serta penyajian materi agar proses belajar daring mahasiswa di masa 

pandemi COVID-19 berjalan dengan baik walau tanpa bertatap muka secara 

langsung. Oleh karena itu penggunaan media belajar dan kreatifitas di dalamnya 

menjadi titik kunci keberhasilan pembelajaran daring dengan memanfaatkan 

perangkat teknologi semaksimal mungkin. Selain itu peran media pembelajaran 

juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyampaian materi sekaligus 

sebagai media komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Akan tetapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 tidak terlepas dari 

adanya hambatan-hambatan aktivitas belajar daring bagi mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam. 
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Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap pelaksanaan aktivitas belajar 

daring mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 semester VI 

pada masa pandemi COVID-19, terdapat banyaknya faktor-faktor yang menjadi 

penghambat selama proses pelaksanaannya baik yang berasal dari internal 

maupun eksternal. Hal ini dapat dilihat dari akses jaringan internet mahasiswa 

kurang merata yang disebabkan oleh perbedaan wilayah masing-masing, selain itu 

konsentrasi belajar mahasiswa selama pembelajaran daring juga dapat menjadi 

penyebab hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa di masa pandemi COVID-

19. 

Selain itu yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti mahasiswa 

Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 semester VI yaitu berbagai kendala 

yang ditemui oleh mahasiswa selama pelaksanaan belajar daring pada masa 

pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

mahasiswa Prodi Pendidikan Agam Islam yang mengatakan bahwa: 

“Hambatan yang sering terjadi selama aktivitas belajar mahasiswa PAI di 

masa pandemi COVID-19 saat ini yaitu pertama: Soal jaringan yang tidak 

merata disemua tempat, sehingga masih banyak teman-teman yang 

ketinggalan dalam pembelajaran. Kedua: cepat bosan belajar daring 

(Online), mulai dari pagi sampai sore di depan laptop/ Handphon. Ketiga: 

Pembelajran yang tidak bervariasi, misalnya saja, hanya mendengarkan 

dosen menjelaskan via Zoom, atau hanya diskusi lewat grup WhatsApp, 

tentu ini sangat membosankan, seharusnya materi yang bagus untuk 

dibahas menjadi tidak menarik karena seperti itu-itu saja. Maka tidak 

heran bila banyak kita dapatkan kasus ketika pembelajaran berlangsung 

ada yang tidur dan lain-lain” (Muhammad Taufik Yus’an, mahasiswa PAI, 

WhatsApp, 12 Oktober 2020) wawancara oleh peneliti. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa banyaknya 

faktor-faktor yang menjadi penghambat aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 semester VI diantaranya faktor 

lingkungan belajar, akses internet yang tidak merata di berbagai wilayah, 
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mahasiswa menjadi cepat bosan karena menatap layar laptop dan android yang 

terlalu lama, metode mengajar yang digunakan dosen kurang bervariasi sehingga 

menimbulkan kegagalan memahami materi, serta beberapa faktor lingkungan 

belajar lainnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 semester VI yang mengatakan bahwa: 

“Jelasnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama faktor 

lingkungan, artinya kalau kita di kampus itu memang suasana belajar, jadi 

kita memang terdorong oleh situasi dan kondisi yang mau belajar. Beda 

kalau di rumah karena persiapannya itu tidak kayak mau ke kampus, 

mungkin ada yang apa adanya, jadi tidak begitu mendukung kondisi di 

rumah, apalagi kalau misalnya rumah itu rame, jadi ribet, kita mau kuliah 

agak terganggu. Jadi faktornya itu lebih ke faktor lingkungan” 

(Muhammad Taufik Yus’an, mahasiswa PAI, WhatsApp, 12 Oktober 

2020) wawancara oleh peneliti. 

 

Berdasarkan uraian di atas terdapat banyaknya faktor-faktor yang menjadi 

hambatan dalam aktivitas belajar daring mahasiswa Pendidikan Agama Islam di 

masa pandemi COVID-19. Melihat hal ini maka sangat diperlukan adanya 

perhatian serta alternatif khusus dari semua pihak yang terlibat dalam 

memecahkan hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa di masa pandemi 

COVID-19. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya 

suatu penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

terjadinya hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa sehingga dapat dilakukan 

upaya sebagai alternatif dalam memecahkan hambatan-hambatan tersebut. Hal 

inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Hambatan Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama 

Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 di IAIN Kendari”.  
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1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini 

yaitu pada: 

1.2.1 Pelaksanaan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi Pendidikan Agama 

Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN Kendari. 

1.2.2 Analisis hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi Pendidikan 

Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN Kendari. 

1.2.3 Alternatif pemecahan hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN Kendari. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Bagaimana Pelaksanaan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN 

Kendari? 

1.3.2 Apa saja hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi Pendidikan 

Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN Kendari? 

1.3.3 Bagaimanakah alternatif pemecahan hambatan aktivitas belajar daring 

mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 

di IAIN Kendari? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN Kendari. 

1.4.2 Untuk mengetahui hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi 

Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di IAIN Kendari. 

1.4.3 Untuk mengetahui alternatif pemecahan hambatan aktivitas belajar daring 

mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 

di IAIN Kendari. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapaun 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 

khususnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 

semester VI di masa pandemi COVID1-9. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi mahasiswa 

Dapat digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami 

khususnya pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI), sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi diri untuk meningkatkan 

semangat belajar. 
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2) Bagi Dosen 

Dapat menjadi acuan untuk mengambil solusi terhadap hambatan 

aktivitas belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 

semester VI di IAIN Kendari pada masa pandemi COVID-19. 

3) Bagi Universitas 

Institut berkontribusi dalam memajukan pendidikan serta 

perkembangan dengan meningkatkan kompetisi dosen dan mahasiswa 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Institut. Sehingga, mampu 

bersaing dengan universitas yang lain. 

4) Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan diri dan 

pengalaman untuk mengetahui hambatan aktivitas belajar daring yang 

dialami mahasiswa khususnya pada mahasiswa Prodi Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2018 semester VI pada masa COVID-19. Sehingga dapat 

dijadikan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang 

kreatif, Inovatif dan berkualitas khususnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

5) Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang hambatan aktivitas belajar daring 

mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID19. 

Sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis 

atau pengembangan terhadap topik-topik lain. 
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1.6. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

proposal ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

1.1.1 Hambatan Belajar 

Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hambatan 

yang terjadi pada aktivitas belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 

dengan indikatornya yaitu pelaksanaan aktivitas pembelajaran daring, tingkat 

pemahaman materi, faktor penghambat dalam aktivitas pembelajaran, motivasi, 

minat, lingkungan belajar, lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat/    

sosial. 

1.1.2 Aktivitas Belajar Daring 

Aktivitas belajara daring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

aktivitas penyampaian materi belajar,  pelaksanaan diskusi kelompok, penggunaan 

aplikasi pembelajaran hingga pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara daring 

dengan perangkat pembelajaran berbasis teknologi serta bantuan jaringan internet. 

1.1.3 Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah mahasiswa  yang mengambil jurusan atau Program Studi       

Pendidikan Agama Islam, dan mata kuliahnya lebih menekankan pada 

pengetahuan agama Islam, pengalaman langsung, serta pengembangan 

kompetensi profesional keguruan.  

1.1.4 Pandemi COVID-19 

Pendemi COVID-19 adalah wabah atau penyakit yang menyerang banyak 

korban, yaitu diberbagai wilayah/ negara dalam kurun waktu yang cukup cepat. 
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Sementara dalam kasus COVID-19 badan kesehatan dunia WHO menetapkan 

penyakit ini sebagai pandemik karena seluruh warga dunia termasuk Indonesia 

berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkan status global 

pandemic tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan 

darurat internasional. Dengan adanya ketetapan tersebut, maka seluruh kegiatan 

warga Negara Indonesia dilakukan dari rumah masing-masing (Work From 

Home), mulai dari berkerja, ibadah hingga aktivitas belajar, demi menjaga 

penyebaran virus pada masa pandemi COVID-19. 

 


