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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). Adanya pandemi Covid -19 yang melanda 

seluruh negeri dibelahan dunia termaksud Indonesia menyebabkan pendidikan sedikit 

terhambat. Sesuai data yang didapat oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World 

Health Organization (WHO) tanggal 24 april 2020, menetapkan  Corona Virus 

Disease (covid-19) sebagai pandemi yang telah melanda lebih dari 213 negara di 

dunia. Sebagai antisipasi penyebaran covid-19 pemerintah Indonesia melakukan   

beberapa  tindakan.  Mulai  dari kampanye di rumah saja (stay at home), jaga jarak     

(physical distancing), pergeseran libur lebaran, Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB), hingga yang terkini yaitu pelarangan mudik, pemerintah menghendaki agar 

masyarakat tetap berada di rumah, bekerja dan beribadah di rumah. Selama masa 

pandemi covid-19 mengharuskan setiap satuan pendidikan menggunakan 

pembelajaran jarak jauh, hal itu menjadi satu-satunya cara agar proses pembelajaran 

dapat terus berjalan, penggunaan media pembelajaran dan kreatifitas didalamnya 

menjadi titik kunci keberhasilan pembelajaran. Namun, kendala yang terjadi baik dari 

sistem media maupun dari kesiapan pengajar dan pembelajar akan menghambat 

kegiatan pembelajaran, hal tersebut menjadi kekurangan  dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh yang masih harus dibenahi untuk kedepannya         

(Mustakim, 2020).  
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Memasuki abad ke- 21, pendidikan jarak jauh menjadi sistem yang paling 

efektif  dalam mengefisienkan waktu. Pendidikan jarak jauh dapat didefinisikan 

sebagai  proses pembelajaran yang memperhitungkan ruang dan waktu pembelajaran 

dan bersifat mandiri untuk pengembangan peserta didik  dengan menggunakan 

metode dan teknik maupun media dalam kegiatan pembelajaran. Teknologi dan 

pendidikan tidak dapat dipisahkan, dimana semua hal itu harus sejalan. Adapun 

aplikasi dan perangkat lunak yang bisa digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

proses pembelajaran atau pemberian tugas kepada siswa yaitu dengan menggunakan 

aplikasi rumah belajar, ruang guru, kuiper, dan ada juga aplikasi yang sering 

digunakan dengan tampilan secara langsung yaitu zoom dan whatsapp. Zoom 

merupakan aplikasi yang paling sering digunakan guru untuk memberikan materi 

kepada siswa secara langsung, sedangkan whatsapp merupakan aplikasi pengirim 

pesan dimana aplikasi ini sering digunakan sebagai media mengumpulkan tugas 

siswa. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam peroses pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet dalam penyampaian belajar, 

pembelajaran sepenuhnya bergantung pada akses jaringan internet. Pembelajaran 

daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan 

pada format digital melalui internet. Pembelajaran daring dianggap satu-satunya cara 

penyampaian materi pembelajaran kepada siswa dimasa pandemi covid-19. 

Penggunaan berbagai media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

minat belajar siswa dalam peroses pembelajaran. Pembelajaran yang menarik akan 

meningkatkan minat belajar.  Berbagai media yang digunakan oleh guru selama masa 

pandemi meningkatkan penggunaan teknologi digital yang terintegrasi pada seluruh 

pengalaman belajar. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini mendorong perilaku 
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manusia cenderung bergeser dari cara-cara konvensional ke cara-cara modern. Salah 

satu teknologi yang berkembang cukup pesat yaitu teknologi multimedia. Teknologi 

multimedia dapat  dimanfaatkan dalam berbagai hal, salah satunya sebagai media 

pembelajaran (Purwanto, 2013) 

 Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan 

untuk mencapai tujuan belajar. Istilah media berasal dari bahasa latin yaitu medius 

yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut (Usmani, 2002) media adalah 

segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan  informasi. Berdasarkan 

definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa media merupakan sesuatu yang 

bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media 

pembelajaran adalah suatu hal yang penting untuk selalu dikembangkan selain metode 

pembelajaran, karena dengan tersedianya media proses pembelajaran dapat menjadi 

lebih menyenangkan (Rahmawati,2014). Sedangkan media pembelajaran daring 

adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi terhadap 

materi yang disampaikan sehingga tercapainya proses pembelajaran yang diinginkan.  

Penggunaan media pembelajaran daring juga akan sangat membantu dalam masalah 

waktu dan tempat sehingga proses pelaksanaannya dapat dilaksanakan dimanapun dan 

kapanpun sesuai dengan intruksi guru.  

Pada setiap pembelajaran minat belajar itu penting, terlebih dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang bagi sebagian siswa kurang diminati. Jika siswa 

kurang meminati pembelajaran matematika maka kemampuan siswa di bidang  

matematika akan terhambat. Matematika merupakan sarana untuk menanamkan 

kebiasaan menalar didalam pikiran orang. Matematika juga merupakan pengetahuan 
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yang eksak dan pasti sehingga langsung menuju sasaran dan dapat menyebabkan 

timbulnya disiplin dalam berpikir, sehingga jika matematika diajarkan dengan cara 

yang benar maka matematika dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan 

bernalar, untuk itulah seharusnya siswa memiliki keinginan yang tinggi dan senang 

untuk mempelajari matematika.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMAN 1 Lasolo 

dimana peneliti melakukan wawancara awal kepada beberapa siswa. Dalam 

wawancara tersebut  telah ditemukan masalah yang dihadapi siswa bahwa media yang 

digunakan dalam pembelajaran daring yaitu whatapp, zoom, dan googel classroom. 

sangat berpengaruh dalam proses minat belajar,  karena dalam proses pembelajaran 

siswa kurang memahami penjelasan yang diberikan oleh guru dan banyaknya siswa 

yang kurang paham dengan proses pembelajaran daring, sehingga siswa cenderung 

tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Media Pembelajaran Daring 

Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa Selama Masa Pandemi Covid – 19”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa masih banyak yang tidak memperhatikan pembelajaran matematika 

secara daring yang diberikan oleh guru pada proses pembelajaran sehingga 

materi yang diberikan kurang dipahami oleh siswa  

2. Banyaknya kendala yang dialami oleh siswa pada saat pembelajaran daring 

yang dilakukan sehingga siswa kurang memperhatikan materi yang diberikan 

dan membuat minat siswa menurun. 
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3. Banyaknya siswa yang bermalas-malasan dalam proses pembelajaran, karena 

proses pembelajaran yang kurang kondusif dan kurang pantauan oleh guru, 

kurang memadainya jaringan, dan lain-lain. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh media pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa 

dimasa pandemi Covid -19 ? 

2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan siswa dalam meningkatkan  minat 

belajar matematika selama pembelajaran daring ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh media pembelajaran daring tarhadap minat belajar      

siswa pada masa pandemi Covid-19. 

2. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan siswa dalam meningkatkan minat 

belajar matematika selama masa pandemi Covid-19. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini  yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa 

di masa pandemi covid-19 

2. Dapat mengetahui usaha yang dilakukan siswa dalam meningkatkan minat 

belajar. 

3. Sebagai bahan masukan siswa untuk memperbaiki diri dalam meningkatkan 

minat belajar siswa  
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1.6 Definisi Operasional  

  Adapun definisi operasional pada penenelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Media Pembelajaran daring adalah alat atau peralatan yang digunakan dalam 

proses pembelajaran tidak bertatap muka secara langsung atau secara daring, 

tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses pembelajran yang 

dilakukan meskipun jarak jauh adapun media yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Zoom, WhatsApp, dan Goggle Classroom dimana fungsi 

media tersebut sama tetapi memiliki proses yang berbeda beda.  

2. Minat belajar merupakan suatu ketertarikan terhadap suatu pelajaran yang 

kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran 

tersebut adapun indikator yang harus dipenuhi dalam mencapai proses minat 

belajar yang sukses yaitu perhatian siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi 

yaitu faktor eksternal siswa, faktor internal , dan faktor pendekatan belajar. 

3. Masa pandemi Covid -19 adalah proses penambahan penyakit yang cukup 

cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negar


