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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan adalah salah satu faktor yang penting bagi kehidupan manusia 

untuk mengembangkan potensi peserta didik yaitu meningkatkan ilmu 

pengetahuan guna menciptakan penerus bangsa yang berkualitas dan mampu 

bersaing dengan. Hal ini sejalan dengan undang-undang sistem pendidikan 

nasional No.  20 Tahun 2003 bab II yang berbunyi :  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

  

Menurut Abdul (2004, h. 87) pada setiap proses pendidikan terdapat 

interaksi antar pendidik dengan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. 

Dimana proses pembelajaran meliputi tiga kegiatan, yaitu kegiatan sebelum 

pembelajaran, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan sesudah 

pembelajaran. Agar kegiatan mengajar dapat berjalan efektif, maka guru harus 

mampu memilih metode mengajar yang paling sesuai. Proses pembelajaran akan 

efektif jika berlangsung dalam situasi dan kondisi yang kondusif, hangat, menarik, 

menyenangkan, dan wajar. Oleh karena itu guru perlu memahami berbagai 

metode mengajar dengan berbagai karakteristiknya, sehingga mampu memilih 

metode yang tepat dan mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi 

sesuai dengan tujuan maupun kompetensi yang diharapkan. 
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Menurut Syaiful (2014, h. 232) metode mengajar guru merupakan cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

yang sesuai akan membuat siswa merasa senang dan bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, begitu juga sebaliknya. Metode 

yang tidak sesuai akan membuat siswa cepat bosan, malas dan tidak bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran. Guru perlu memiliki pengetahuan tentang macam-

macam metode pembelajaran, agar pada saat mengajar di kelas guru dapat 

menggunakan metode yang sesuai dan bervariasi . Hal ini sebanding dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar.  

Namun Isman (2020) mengatakan dengan kondisi pandemi covid-19 seperti 

saat ini proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Oleh sebab 

itu sistem pendidikan tatap muka terpaksa diubah untuk mencegah dan memutus 

tali penyebaran virus corona yang sedang mewabah dimana-mana. Pembelajaran 

jarak jauh adalah  cara alternatif  yang diterapkan dibidang pendidikan di 

Indonesia. Pembelajaran jarak jauh ini memanfaatkan jaringan internet dalam 

proses pembelajarannya. Darmawan (2012, h. 297) berpendapat dalam proses 

pembelajaran jarak jauh (Daring) tentunya menggunakan koneksi internet yang 

dapat menghubungkan antara satu dengan yang lainnya.  
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Kelangsungan pendidikan selama pandemi akan tergantung pada berbagai 

faktor, seperti tingkat persiapan sekolah, kesiapan orang tua/keluarga, serta 

kesiapan guru. Pertimbangan harus diberikan pada kebutuhan semua peserta didik 

untuk terus memberikan pendidikan selama berlangsungnya pandemi. Selain 

menggunakan hardcopy dari bahan ajar, seperti buku, dan dokumen lain yang 

dikirim, sekolah dapat juga menggunakan berbagai solusi berbasis teknologi 

untuk meningkatkan kemungkinan peserta didik dapat melanjutkan aktivitas 

pembelajaran yang sudah menjadi kewajiban. Seperti yang kita ketahui bahwa 

menuntut ilmu adalah hukumnya wajib dan Allah akan meninggikan derajat 

orang-orang yang berilmu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ar Rahman : 33 

 

Terjemahnya :  

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali 

dengan kekuatan”. (Q.S Ar Rahman : 33) 

 

Untuk memutus penyebaran virus corona maka kegiatan pembelajaran tatap 

muka dialihkan dengan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi 

yang terhubung dengan internet. Sistem pendidikan ini berlaku pada semua 

jenjang pendidikan termasuk di sekolah dasar. Kebijakan ini menjadikan kegiatan 

belajar mengajar dalam konteks tatap muka yang biasa dilakukan di sekolah 

dihentikan sementara. Pemerintah mengganti pembelajaran dengan sistem 
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pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi pembelajaran daring yang sudah ada. 

Dengan adanya kebijakan ini menjadikan pembelajaran jarak jauh yang 

sebelumnya masih tidak maksimal diterapkan menjadi satu-satunya pilihan bentuk 

pembelajaran. Dewi (2020) mengatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan 

pada Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidiyah (MI) juga menggunakan metode 

pembelajaran jarak jauh dengan bimbingan orangtua serta bimbingan dari guru di 

sekolah.  Peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh dan berinteraksi 

dengan guru menggunakan beberapa aplikasi yang dipakai seperti Google 

Classroom, Zoom, Google Meet, Whatsapp Group dan lain sebagainya. 

Adapun pengaruh dari penggunaan aplikasi pembelajaran terhadap 

pembelajaran jarak jauh dapat dilihat pada hasil belajar siswa. Dimana hasil 

belajar menurut Mulyono (2003, h. 37) adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah kegiatan belajar. Sedangkan Wahidmurni (2015, h. 89) menjelaskan 

bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut 

diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, ketrampilanya, atau sikapnya 

terhadap suatu objek. 

Berdasarkan wawancara awal (13 Februari 2021) yang dilakukan oleh 

peneliti, kepada guru kelas 5  di SD Negeri 5 Ranomeeto terungkap bahwa  

pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan menggunakan aplikasi WhatsApp 

group dengan bantuan penjelasan materi berupa video, foto, teks, file, voice note 

dan video call. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan ternyata banyak 

masalah yang timbul seperti, sebagian peserta didik kurang memahami penjelasan 
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materi yang diberikan, kurangnya kerja sama atau pendampingan belajar antara 

wali murid dengan peserta didik karena sebagian ada wali murid yang masih sibuk 

bekerja, kurangnya sarana dan prasarana seperti handphone yang memadai, 

adanya gangguan jaringan internet serta adanya beberapa peserta didik yang 

keberatan untuk membeli kuota internet.  

Data observasi awal juga menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang kebanyakan berupa bahan 

bacaan yang tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh peserta didik . Peserta 

didik beranggapan bahwa membaca materi dan mengerjakan tugas saja tidak 

cukup, mereka membutuhkan penjelasan langsung secara verbal dari guru 

mengenai  beberapa materi yang sifatnya kompleks.  

Dengan adanya penerapan pembelajaran jarak jauh saat ini yang dijadikan 

solusi pada masa pandemi Covid-19, dan juga adanya kendala yang terjadi di SD 

Negeri 5 Ranomeeto maka peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan 

metode pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar peserta didik. Sehingga 

calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh penerapan 

metode pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 5 

Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan”. 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Kondisi pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 5 Ranomeeto. 

2. Pengaruh penerapan metode pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar 

siswa di SD Negeri  5 Ranomeeto 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa 

rumsan masalahnya sebagai berikut : 

1.    Bagaimana kondisi pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 5 Ranomeeto? 

2.  Apakah ada pengaruh penerapan metode pembelajaran jarak jauh terhadap 

hasil belajar siswa di SD Negeri 5 Ranomeeto?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengkaji bagaimana kondisi pembelajaran jarak jauh yang diterapkan 

di SD Negeri 5 Ranomeeto 

2. Untuk mengkaji pengaruh penerapan metode pembelajaran jarak jauh 

terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 5 Ranomeeto. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan pengetahuan tentang dampak metode pembelajaran jarak jauh 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

b. Memberikan peluang peneliti baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang belum 

digunakan dalam penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peserta didik, Memberikan pengalaman kegiatan belajar peserta  didik 

yang berbeda dan menyenangkan melalui media online dengan memiliki 

hasil belajar yang maksimal. 

b. Bagi Guru, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan keterampilan guru dalam mengatasi kesulitan dalam penerapan metode 

pembelajaran  jarak jauh khususnya dalam meningkatkan hasil belajar 

c. Bagi Sekolah, Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi kontribusi 

perbaikan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang inovatif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SDN 5 Ranomeeto 

d. Bagi Penulis, Dapat menambah wawasan sekaligus pengalaman peneliti 

serta memberik pemikiran perbaikan dampak dari pembelajaran jarak jauh. 
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1.6 Definisi Operasional 

Beberapa istilah dalam skripsi penelitian ini dapat didefinisikan secara 

operasional yaitu sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran jarak jauh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara online, pembelajaran jarak jauh 

merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka 

melainkan melalui  platform yang telah tersedia. Dimana pembelajaran bersifat 

Asinkronous yakni proses pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel dan 

tidak harus diwaktu yang sama, dengan guru terlebih dahulu melakukan 

interkasi dan memberikan materi pembelajaran pada aplikasi yang digunakan. 

Pembelajaran jarak jauh dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Whatsapp 

Group dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia seperti Voice Note, 

Video Call, berkirim teks, gambar, dan video serta file terkait dengan materi 

pelajaran yang dikirimkan oleh guru kepada para peserta didik.    

2. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah rata-rata nilai hasil belajar seluruh 

mata pelajaran yang diperoleh peserta didik dengan melihat nilai ulangan 

harian. 

 

 

 

 

 

 


