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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik yaitu ilmu 

menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa 

waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung 

yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti 

panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan 

perasaan, pikiran, kemauan dan mengubah kepribadian sang anak. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 

masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada 

pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping 

transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara 

dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian 

kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong 

masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah (Nurkholis, 2013). 

Menurut pandangan Islam, pendidikan adalah kewajiban. Agama Islam 

adalah agama ilmu pengetahuan dan cahaya, tidak sempurna agama seseorang 

yang hidup dalam kebodohan dan kegelapan. Oleh karena itu, sebagai umat 

muslim kita diwajibkan untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu maka 
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kehidupan seseorang akan lebih baik. Orang-orang yang berilmu sesungguhnya 

memiliki derajat yang lebih baik dari pada yang tidak berilmu. Sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam surah Al -Mujadalah Ayat 11:  

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيز   ُ الهِذيَه آَمنُوا ِمنُْكْم َوالهِذيَه أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاه ْرفَِع َّللاه ََ  

Artinya: 

“Maka Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Mujadalah:11). 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT. berfirman bahwa sesungguhnya Allah 

akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

memiliki pengetahuan, jadi sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Untuk 

memperoleh pengetahuan salah satunya adalah melalui pendidikan, hal inilah 

yang menjadi dasar mengenai keutamaan menuntut ilmu bagi orang-orang yang 

beriman karena sesungguhnya tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang 

tidak berilmu. 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mampu 

melahirkan generasi intelektual, lebih dari itu produk pendidikan Indonesia harus 

bisa mengarahkan kader bangsa dalam mengasah kemampuan serta 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal, menjadi orang yang 

berprestasi tinggi, memiliki etos kerja yang handal, kreatif inovatif dan tetap 

berbudi pekerti (Heriyati, 2017). 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi 

saat ini tidak bisa di hindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. 
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Tuntunan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa 

menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu 

pendidikan, terutama penyusaian penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. 

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang 

dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara konvensional ke modern. 

Pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai bagian yang penting yaitu 

pembelajaran daring atau pembelajaran online. 

Dabbagh dan Ritland (2005:15) Pembelajaran online adalah sistem 

belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedadogi (alat 

bantu pendidikan), yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis 

jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan 

melalui aksi dan interaksi yang berarti. Pembelajaran online  bertujuan  untuk  

memenuhi  standard pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan  

menggunakan  perangkat  komputer  atau  gadget yang  saling  terhubung  antara  

siswa  dan  guru. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap 

dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan 

pembelajaran bisa berjalan dengan baik mengingat masyarakat Indonesia saat ini 

mayoritas sudah menggunakan internet seperti yang dijelaskan dalam penelitian 

We Are Sosial, “Digital Reports 2020” yang dirilis pada akhir bulan Januari 2020 

yang menyatakan hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan 

jaringan internet (Astini, 2020). 
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Kegiatan belajar dan mengajar sasarannya adalah hasil belajar, jika cara 

dan motivasi belajar baik, maka diharapkan hasil belajarnya juga baik. Menurut 

Nasution (1994:24) menyatakan bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan yang 

terjadi pada individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai pengetahuan, 

tetapi juga untuk membentuk kecakapan dan penghargaan dalam diri pribadi 

yang belajar. Hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar seseorang. Hasil 

belajar terkait dengan perubahan pada diri orang yang belajar. Bentuk perubahan 

sebagai hasil dari belajar berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, keterampilan dan kecakapan. Perubahan dalam arti perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan tidak dianggap sebagai hasil 

belajar. Perubahan sebagai hasil belajar bersifat relatif menetap dan memiliki 

potensi untuk dapat berkembang.  

Pada 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan pneumonia yang 

tidak diketahui di Wuhan, China (Lee, 2020). Kasus tersebut diakibatkan oleh 

virus Corona atau dikenal dangan Covid-19 (Corona Virus Desese-2019). 

Karaketer virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Berdasarkan data 

WHO ( World Health Organization)  di peroleh bahwa Covid-19 telah menjadi 

pandemi global. Virus Corona juga telah mebawah di Indonesia sejak awal Maret  

hingga saat ini. Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh 

penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa 

terkecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan 

tinggi maupun Universitas, termasuk Indonesia (Herliandry, 2020). 
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Dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia, banyak cara yang 

di lakukan pemerintah salah satunya adalah melalui surat edaran Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) direktorat Pendidikan Tinggi No 4 

tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran  Corona Virus Disease  (Covid-19). WHO juga melakukan usaha 

pencegahan penyebaran Covid-19 dengan merekomendasikan untuk 

menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerumunan massa. Untuk itu pembelajaran konvensional yang mengumpulkan 

banyak siswa dalam ruangan perlu ditinjau ulang pelaksanaannya. Pembelajaran 

harus di lakukan dengan skenario yang mampu meminimalisir kontak fisik antara 

siswa dengan siswa lain ataupun antara guru dan siswa.  Salah satu bentuk 

pembelajaran alaternatif yang dapat di lakasanakan selama masa darurat Covid-

19 adalah pembelajaran online (Firman, 2020). 

SMA Negeri 10 Kendari merupakan sekolah menengah atas yang telah 

terakreditas A  dan sudah menerapkan unsur-unsur teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pelaksanaan pendidikannya, baik dalam segi pembelajaran 

maupun managemen pendidikan di sekolah yang berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK), sehingga dalam pandemi Covid-19 ini siswa diharuskan 

belajar dirumah dengan melalui pembelajaran online untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. Pembelajaran online di SMAN Negeri 10 Kendari telah 

dilaksanakan setelah keluarnya surat ederan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang pembelajaran jarak jauh sehingga pihak sekolah harus 

menerapkan pembelajaran secara online sebagai salah satu upaya agar proses 
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belajar mengajar tetap dilakasanakan di masa pandemi saat ini. Pelaksanaan 

pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi belajar untuk 

memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, termasuk SMAN 10 

Kendari dimana guru mata pelajaran biologi  pada kelas XI IPA menggunakan 

aplikasi belajar seperti Whatsapp dan Youtube. 

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap hasil belajar mata pelajaran 

biologi kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kendari, menunjukkan 

bahwa hasil belajar peserta didik masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa melalui nilai rapor 

mata pelajaran biologi masih dibawah nilai rata-rata KKM biologi 75, sehingga 

guru menambah nilai siswa dengan melihat karakter dan kemampuan setiap 

peserta didik.  

Target ketuntasan secara nasional yang di harapkan adalah minimal 75% 

ketuntasan belajar ditentukan oleh kemampuan setiap peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan akan semakin tinggi daya serap yang 

diperoleh. Pencapaian hasil belajar dengan kriteria > KKM yang telah  

ditetapkan, maka peserta didik secara individual dinyatakan sudah berhasil dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. Sebaliknya secara klasikal dalam satu kelas 

proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila jumlah peserta didik yang 

berhasil mencapai KKM 80% dari jumlah peserta didik.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “PENGARUH 

PEMBELAJARAN ONLINE TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA 

DI SMAN 10 KENDARI  SELAMA PANDEMI COVID-19. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya semangat belajar siswa selama pelaksanaan pembelajaran secara 

online 

2. Rendahnya hasil belajar biologi siswa 

3. Kendala yang dihadapi siswa selama penerapan  pembelajaran online 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi 

masalah yang dipaparkan, penelitian ini di batasi dan berfokus pada pengaruh 

pembelajaran online terhadap hasil belajar biologi siswa di SMA Negeri 10 

Kendari di masa pandemi covid-19. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pembelajaran online di SMA Negeri 10 Kendari selama 

pandemi Covid-19 ? 

2. Bagaimana hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA selama pembelajaran 

online di SMA Negeri 10 Kendari dimasa pandemi Covid-19? 

3. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 10 Kendari  selama pandemi Covid-19 ? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneltian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem pembelajaran online di SMAN 10 Kendari selama 

pandemi Covid-19.  

2. Untuk mengetahui hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA selama 

pembelajaran online di SMA Negeri 10 Kendari dimasa pandemi covid-19. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online terhapat hasil belajar biologi 

sisiwa kelas XI IPA di SMA Negeri 10 Kendari selama pandemi Covid-19. 

1.6 Manfaat Penelitian   

Dari hasil peneitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain:  

1. Manfaat Teoritis. 

a. Sebagai studi komparasi (perbandingan) terhadap teori yang telah ada 

sebelumnya, baik yang berkaitan dengan pengaruh pembelajaran online 

ataupun hasil belajar siswa. 

b. Untuk menambah wawasan keguruan bagi para guru ataupun calon guru 

tentang penggaruh pembeljaran online  terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis.  

a. Bagi peserta didik, dapat memberikan informasi terkait pembelajaran 

online serta pentingnya hasil belajar . 
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b. Bagi guru, memberikan masukan dan memperluas pengetahuan dan 

wawasan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran.  

c. Bagi kepala sekolah,  sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan hasil belajar khususnya pada siswa.  

d. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang pelaksanaan pembelajaran 

online guna penyempurnaan dan bekal saat terjun langsung dalam dunia 

pendidikan di masa mendatang. 

1.7 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan serta memberikan 

gambaran yang konkrit mengenai arti yang terkandung dengan judul diatas, maka 

dengan diberikan definisi operasional yang akan dijadikan landasan pokok dalam 

penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

1.7.1 Pembelajaran Online 

Pembelajaran online adalah sistem pembelajaran jarak jauh dengan  

menggunakan jaringan internet dan aplikasi belajar dalam proses pelaksanaannya. 

Pembelajaran online bertujuan untuk membantu proses belajar siswa dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan 

perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru 

sehingga proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Adapun 

aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran online adalah Whatsapp, 

Zoom, e-lerning, Youtube, Edmodo, Ruang guru, Cloudx, Google Classroom, 

Google meet, dan aplikasi lainnya.  
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1.7.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


