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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan 

peserta didik di kelas. Dalam proses pembelajaran melibatkan kegiatan 

belajar yang menentukan keberhasilan siswa serta untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan terutama di sekolah proses pembelajaran 

adalah hal inti didalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri 

merupakan sebuah konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) 

yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan atau penguasa sejumlah kompetensi dan indikatornya 

sebagai gambaran hasil belajar. Dan pada dasarnya pembelajaran itu 

merupakan kegiatan terencana yang mengkordinasikan/merangsang seseorang 

agar bisa berjalan dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Proses pembelajaran sangat beraneka ragam, itu  sesuai dengan pola 

pembelajaran atau interaksi d ari seseorang guru dan murid. Oleh sebab itu, 

peranan guru didalam proses pembelajaran itu sangat penting demi 

terwujudnya proses pembelajaran/tujuan belajar. Seorang guru itu harus 

mempunyai metode-metode, strategi, motivasi dalam proses pembelajaran 

tersebut. Agar tujuan dari pendidikan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. 

Dan juga proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, 

tidak hanya di dalam kelas saja namun bisa juga di luar kelas bahkan di 

rumah agar proses pembelajaran dapat berlangsung. Manfaat teknologi dan 
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informasi juga dapat membantu dalam proses pembelajaran, apa lagi dalam 

keadaan seperti saat ini yaitu pada saat pembelajaran secara daring . 

Selama pandemi covid-19 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti 

social distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSSB). Kondisi 

ini mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah, mulai dari 

bekerja, beribadah maupun belajar di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut 

membuat sektor pendidikan seperti sekolah menghentikan proses 

pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran 

dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah maisng-

masing, sesuai dengan surat edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 teantang 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

coronavirus disease (covid-19) menganjurkan. 

Menurut (Darwis Margolang, 2021) kemunculan pandemi covid 

memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan 

masyarakat termasuk dalam hal pendidikan. Pembelajaran yang dulunya 

dilaksanakan secara tatap muka dilakukan bersama dengan guru dan teman-

teman lainya kini harus dilakukan secara jarak jauh di rumah masing-masing 

dan tanpa disertai teman melainkan didampingi oleh orang tua. Kondisi ini 

secara sadar harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebab 

pembelajaran dilakukan secara tatap muka harus kontak tangan dapat 

menyebankan penyebaran covid-19. Dengan kata lain kondisi ini memaksa 

semua kalangan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah 

masing-masing.  
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Dalam keadaan seperti saat ini menjadi tantangan baru bagi guru untuk 

merubah strategi pembelajaran mereka secara tiba-tiba. Hal ini dikarenakan 

proses pendidikan normal tatap muka berubah dengan sistem pembelajaran 

daring yang membutuhkan alat bantu media komunikasi ataupun media 

sosial. Pandemi covid-19 ini telah berdampak cukup besar bukan dari hal 

pendidikan saja tapi juga baik dari segi ekonomi, dan sosial. Setiap sekolah 

melakukan sistem pembelajaran daring (online) sesuai kemampuan masing-

masing. pembelajaran daring dapat menggunakan teknologi digital seperti 

Whatsapp, google classroom, zoom dan lainnya.  

Pada masa pandemi covid-19, setiap guru melakukan pembelajaran 

melalui daring dan guru-guru juga berkoordinasi dengan orang tua untuk 

memantau kegiatan belajar murid di rumah, agar murid dapat belajar dengan 

baik. Namun dalam pembelajaran seperti saat ini akan sulit sekali untuk orang 

tua dan guru untuk memantau muridnya agar belajar dengan baik di sekolah 

maupun di rumah. Oleh karena itu dalam pembelajaran ini banyak sekali 

masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, siswa dan orang tua siswa. Metode 

pembelajaran jarak jauh masih kurang efektif karena banyak orang tua siswa 

yang belum paham teknologi, mahalnya kuota sampai ketidakmerataan akses 

internet yang menjadi contoh kecil kendala dalam pembelajaran daring. 

Dalam pembelajaran daring ini, anak-anak lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk bermain bersama dengan teman-teman dari pada belajar dan 

tingkat pemahaman belajar yang sudah diajarkan oleh guru dan orang tua 

begitu saja dilupakan oleh siswa.  
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Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut munculnya 

berbagai problematika pada proses pembelajaran yang dihadapi oleh guru, 

orang tua, dan siswa. Permasalahan dari guru yaitu guru merasa kurang siap 

akan pembelajaran secara daring karena untuk sistem pembelajarannya masih 

harus ditata kembali, belum ada bekal pelatihan kepada guru dimasa 

pembelajaran daring, Pemasalahan dari siswa sendiri, siswa lebih banyak 

bermain dari pada belajar, tidak fokus terhadap pembelajaran yang diberikan 

oleh guru pada saat pembelajaran daring sehingga siswa kurang paham akan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru, belum lagi  keterbatasan waktu 

belajar di kelas, tugas online, jaringan internet terbatas dan paket kuota 

terbatas sehingga siswa malas untuk belajar. Pemasalahan dari orang tua, 

orang tua merasa terbebani akan tugas yang diberikan dari sekolah  dan 

banyak orang tua yang masih bingung untuk menggunakan handphone, 

kurangnya waktu untuk menemani anak belajar sehingga tugas anak 

menumpuk. Orang tua menganggap jika anak sudah mengerjakan tugas 

berarti anak sudah belajar, tanpa orang tua bertanya apakah anak-anak 

tersebut paham akan materi yang diberikan oleh guru.  

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut lagi di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, 

Kab. Kolaka Timur. Untuk mengetahui problematika proses pembelajaran 

secara daring sekolah tersebut. 

1.2. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada 

problematika proses pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa.     
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1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa, Kec. 

Ladongi, Kab. Kolaka Timur? 

2. Peroblematika apa saja yang terdapat pada proses pembelajaran daring di 

SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur? 

3. Bagaimana upaya mengatasi problematika dalam proses pembelajaran  

daring di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur? 

1.4. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 

Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur. 

2. Untuk mengetahui problematika dan apa saja yang terdapat pada proses 

pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. 

Kolaka Timur. 

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi problematika dalam proses 

pembelajaran secara daring di SD Negeri 1 Raraa, Kec. Ladongi, Kab. 

Kolaka Timur.  

1.5.  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai, maka penelitian ini di 

harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  
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Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang 

problematika proses pembelajaran secara daring  di SD Negeri 1 Raraa. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang problematika proses 

pembelajaran secara daring  di SD Negeri 1 Raraa. Sehingga dari 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu wacana yang bisa 

memberikan konstribusi positif bagi lembaga pendidikan khususnya 

lembaga pendidikan lainya dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. 

1.6. Definisi Oprasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

proposal ini, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Problematika  

Problematika adalah masalah  yang dihadapi oleh guru, siswa dan orang 

tua di SD Negeri 1 Raraa yaitu persoalan dalam pembelajaran yang 

dihadapi dan seringkali permasalahan tersebut menjadi hambatan untuk 

mencapai tujuan secara maksimal. Problematika tersebut terjadi dari 

berbagai aspek yang menjadi problem-problem dalam proses 

pembelajaran. 

2. Proses pembelajaran  

 Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik di SD Negeri 1 Raraa dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 
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Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membentuk peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


