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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan 

mutu sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan, dalam pendidikan terdapat 

upaya yang dilakukan untuk mencerdaskan serta mengembangkan potensi yang 

terdapat pada diri seseorang (Wahyuni, dkk, 2017). Kualitas pendidikan saat ini 

tengah mengalami tantangan sebagai dampak mewabahnya virus Covid-19. 

Dampak dari pandemi global ini mulai merambah pada dunia pendidikan di 

Indonesia, hingga pada akhirnya pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk 

meliburkan seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya pencegahan meluasnya penularan virus Covid-19.  

Adanya kebijakan pemerintah yang mengganti aktivitas pendidikan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam 

masa darurat penyebaran virus, dimana Kemendikbud menghimbau agar semua 

instansi pendidikan tidak melakukan proses pengajaran secara langsung atau tatap 

muka. Hal ini menyebabkan semua institusi pendidikan mengubah metode 

pembelajaran yang digunakan itu online atau dalam jaringan. Metode 

pembelajaran dalam jaringan ini diambil sebagai langkah  untuk tetap dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran 

yang ada seperti edmodo, google classroom, zoom, dan lain sebagainya 

(Kemendikbud, 2020). 
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Solusi yang diterapkan tersebut pastinya tidak berjalan dengan lancar serta 

tanpa hambatan. Ada banyak hambatan yang dialami siswa pada saat melakukan 

pembelajaran dalam jaringan dimana banyak terdengar keluhan dari siswa saat 

pembelajaran daring berlangsung salah satu kendalanya yaitu, siswa kesulitan 

mendapatkan jaringan untuk dapat mengikuti pembelajaran, dan terkendala oleh 

kuota internet. Dari masalah-masalah yang dihadapi siswa tersebut, dapat memicu 

menurunnya semangat belajar atau motivasi belajar siswa karena motivasi belajar 

siswa juga mempengaruhi keberhasilan belajar. Tanpa adanya dorongan motivasi 

belajar dari dalam diri maka proses belajar yang dilakukan akan mengalami 

hambatan (Juliya & Herlambang, 2021). 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMA Negeri  8 

Konsel,  pada tanggal 9 Februari 2021 peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa siswa  dan guru SMA Negeri 8 Konsel yang dimana hasil wawancara 

tersebut merupakan gambaran selama proses pembelajaran dalam jaringan yang 

dimana guru menggunakan media Microsoft Kaizala dan WhatsApp sebagai 

media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dalam wawancara tersebut 

juga, didapatkan beberapa masalah yang dihadapi siswa. Permasalahan pertama 

yaitu selama pembelajaran daring masih ada sebagian siswa tidak mempunyai 

keinginan yang kuat untuk mengikuti pembelajaran matematika, hanya sebagian 

siswa yang sering mengumpulkan tugas matematika yang diberikan guru. Karena 

masih banyak siswa kurang memahami materi yang diberikan secara sehingga 

membuat siswa merasa bingung dalam mengikuti pembelajaran matematika 

secara daring. Permasalahan kedua yaitu selama pembelajaran daring banyak 
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kendala yang dihadapi siswa salah satunya kuota internet, jaringan yang kurang 

memadai dan masih ada sebagian siswa yang tidak mempunyai handphone 

sehingga membuat siswa malas untuk mengikuti pembelajaran matematika yang 

dilaksanakan secara daring. 

Pada tanggal 10 Maret 2021 peneliti juga melakukan observasi awal untuk 

mengetahui motivasi belajar matematika dengan membagikan angket kepada 

siswa kelas X SMA Negeri 8 Konsel melalui google form. Dimana peneliti 

mendapatkan hasil bahwa sebagian siswa merasa bosan dalam belajar karena guru 

hanya menjelaskan materi tanpa memberikan contoh-contoh soal yang dikerjakan 

oleh siswa sehingga siswa tidak memiliki motivasi dalam belajar selama daring 

karena siswa merasa tidak memahami materi yang diberikan oleh guru terutama 

pada pelajaran matematika dan juga media yang digunakan dalam belajar tidak 

banyak memiliki fitur yang baik sehingga penjelasan materi dari guru itu kurang. 

Hal tersebut dapat membuat motivasi pada siswa menjadi rendah dan dapat 

membuat siswa menjadi kurang semangat untuk mempelajari lagi materi-materi 

pelajaran yang diberikan pada siswa  terutama pada pelajaran matematika 

(Harianti & Amin, 2016). Terlebih dengan kondisi yang saat ini, dimana kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan perubahan model pembelajaran secara mendadak, 

sehingga membuat lebih banyak siswa tidak bersemangat untuk mempelajari 

matematika (Nurhayati, dkk, 2021). 

Permasalahan yang didapatkan melalui studi pendahuluan tersebut, bahwa 

selama pembelajaran daring membuat motivasi siswa dalam belajar matematika 

menjadi menurun sehingga hanya sebagian siswa saja yang berpartisipasi dan 
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aktif dalam melakukan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Suharni & 

Purwanti (2018) bahwa selama pembelajaran daring guru berkewajiban untuk 

memberikan motivasi bagi siswa sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar 

matematika selama pembelajaran daring. Sejalan juga dengan penelitian  (Aldo, 

2021) dimana dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa selama pembelajaran 

daring dilaksanakan terdapat beberapa hambatan yang dialami siswa salah satu 

hambatan yang dihadapi siswa yaitu siswa memiliki motivasi belajar matematika 

yang kurang karena disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, guru perlu 

menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa sehingga tidak ditemukannya motivasi 

belajar yang menurun selama pembelajaran daring yang disebabkan oleh situasi 

baru yang dihadapi siswa saat ini sehingga memberikan dampak pada motivasi 

belajar siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada 

penelitian ini akan mencari pengaruh pembelajaran dalam jaringan terhadap 

motivasi belajar matematika siswa sedangkan pada penelitian terdahulu mencari 

upaya-upaya dan faktor-faktor yang menjadi permasalahan motivasi belajar siswa 

menurun pada masa pembelajaran daring dilakukan. Selain itu yang menjadi 

perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang digunakan serta jumlah sampel 

yang digunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji, mengetahui, 

dan juga menjelaskan tentang “Pengaruh Pembelajaran dalam Jaringan 

(Daring) Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA Negeri 

8 Konawe Selatan” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Siswa masih bingung dalam mengikuti pembelajaran dalam jaringan 

2. Siswa cenderung merasa bosan dan jenuh terhadap pembelajaran daring  

sehingga sangat dibutuhkan motivasi belajar matematika siswa untuk 

meningkatkan semangat belajar siswa. 

3. Rendahnya motivasi belajar matematika siswa SMA Negeri 8 Konsel 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya topik penelitian, maka peneliti menentukan 

batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Konsel, Kecamatan Konda, 

Kabupaten Konawe Selatan 

2. Partisipan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X SMA Negeri 8 Konsel. 

3. Pada penelitian ini berfokus pada pengaruh pembelajaran dalam jaringan 

(daring) terhadap motivasi belajar matematika siswa. 

1.4. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh 

pembelajaran dalam jaringan (daring) terhadap motivasi belajar matematika siswa 

SMA Negeri 8 Konsel ? 
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1.5. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pembelajaran 

dalam jaringan (daring) terhadap motivasi belajar matematika siswa SMA Negeri 

8 Konsel. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1.6.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menawarkan alternatif solusi 

dan memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya khazanah keilmuan 

terkait pengaruh pembelajaran dalam jaringan (daring) terhadap motivasi belajar 

matematika siswa SMA Negeri 8 Konsel . 

1.6.2 Secara Praktis 

1.  Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

serta dapat memberikan manfaat sekaligus sebagai acuan bagi pengembangan 

wawasan ketika bagi pelaku dalam dunia pendidikan pada pengaruh 

pembelajaran dalam jaringan (daring) terhadap motivasi belajar matematika 

siswa SMA Negeri 8 Konsel sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar 

anak selama pembelajaran daring. 

2.  Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi siswa 

dalam belajar dirumah sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar 

matematika siswa selama pembelajaran dalam jaringan. 
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3.  Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya serta dapat menjadi bekal bagi peneliti sebagai calon guru dimasa 

yang akan datang. 

  

 


