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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Problematika Proses Pembelajaran Daring  

        2.1.1.  Pengrtian problematika pembelajaran  

  1. Pengertian Problematika  

Istilah problem berasal dari Bahasa Inggris yaitu 

Problematic yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia problem berarti hal yang 

belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. 

(Departemen Pendidikan, 2002) Adapun pengertian  masalah itu 

sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus 

dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan 

antara kenyataan dengan sesuatu yang duhadapi.  

Menurut (Shadily, 2000)problematika berasal dari kata 

problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. 

Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau prsoalan 

yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan 

kesengajaan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan 

dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.  

  2. Pengertian pembelajaran  

Kata pembelajaran berasal dari kata belajar, dalam arti 

sempit, pembelajaran merupakan suatu proses belajar agar 

seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar 

adalah suatu proses prubahan tingkah laku karena intetaksi 
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individu dengan lingkungan dengan pengalaman. Sebagaimana 

yang terdapat dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik. 

Menurut UUSPN nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada lima konsep  

dalam pengertian tersebut yaitu: (1) interaksi, (2) peserta didik, 

(3) pendidik, (4) sumber belajar, (5) lingkungan belajar. Ciri 

utama pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan meningkatkan 

proses pembelajaran siswa. (Musrukhin, 2019)pembelajaran 

merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan 

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses 

pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik 

antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. 

Menurut (Hanafy, 2014)dalam “Konsep Belajar dan 

Pembelajara” belajar adalah suatu kegiatan yang berlangsung 

melalui tahap perancanga, pelaksanaan dan evaluasi yang 

diartikan seagai interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar. Oleh karena itu keberhasilan belajar 

ditentukan oleh komponen-komponen tersebut. Seangkan 

menurut (Mudjiono, 2010)menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan aktivitas secara terprogram dalam jenis instruksional 
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untuk membuat peserta didik aktif dan memfokuskan pada 

penyediaan sumber belajar.   

Proses pembelajaran dan hasil belajar para siswa bukan saja 

ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya 

(materi pembelajaran), melainkan sebagian besar ditentukan 

oleh kreativitas dan kompetensi guru yang mengajar dan 

membimbing para siswa.Yang kreatif akan lebih mampu 

mengelola kelasnya sehingga belajar para siswa berada pada 

tingkat optimal. Agar tujuan pendidikan tercapai yang dimulai 

dengan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, maka guru 

harus melengkapi dan meningkatkan kompetensinya. Di antara 

kriteria-kriteria kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi: 

secara umum, guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki 

capability dan loyality, yakni guru itu harus memiliki 

kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki 

kemampuan teoretik tentang mengajar yang baik dan mulai 

perencanaan, implementasi sampai evaluasi, dan memiliki 

loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas yang tidak 

semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas (Hasyim, 

2014) 

4.  Prolematika Pembelajaran  

Problematika Pembelajaran Merupakan Permasalahan yang 

terdaat di dalam proses pembelajaran yang dapat mengakibatkan 

tujuan pembelajaran tidak atau sulit tercapai. (Roinah, 
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2019)problematika pembelajaran adalah permasalahan yang 

mengganggu, menghambat, serta mempersulit jalan proses 

pembelajaran.  

Selama masa pandemi COVID-19 mengharuskan setiap 

satuan pendidikan menggunakan pembelajaran jarak jauh, itu 

menjadi satu satunya cara agar proses pembelajaran dapat terus 

berjalan, penggunaan media pembelajaran dan kreatifitas 

didalamnya menjadi titik kunci keberhasilan pembelajaran, 

namun kendala baik dari sistem media maupun dari kesiapan 

pengajar dan pembelajar akan menghambat kegiatan 

pembelajaran, hal tersebut menjadi kekurangan dalam 

pelaksanaan pendidikan jarak jauh/ Distance Education yang 

masih harus dibenahi untuk kedepannya (Estcr, 2020) 

Problematika yang dihadapi guru untuk melakukan proses 

pembelajaran secara daring (Hewi, 2020)antara lain: Pertama, 

Keterbatasan Pengetahuan Tekhnologi, keterbatasan 

penggunaan tekhnologi menjadi hambatan yang signifikan bagi 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, hal tersebut 

dikarenakan masih banyaknya guru-guru senior atau yang sudah 

berumur namun tidak melek terhadap penggunaan tekhnologi 

pembelajaran berbasis online tersebut. Sehingga seharusnya 

terlebih dahulu diperlukan proses pelatihan untuk para guru-

guru dalam peningkatan kapasitas mengajar berbasis media 

online tersebut. 
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Kedua, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Fasilitas 

sebagai penunjang dalam proses pembelajaran tidak boleh 

terhambat. Keterbatasan sarana dan prasarana tentunya akan 

berdampak pula terhadap proses transfer pengetahuan. Dampak 

dari kebijakan bekerja dari rumah membuat banyaknya tenaga 

pendidik yang sedari awal bertatap muka langsung 

menyebabkan ketersediaan perangkat online tidak memadai. 

Sehingga seharusnya persiapan perangkat seperti laptop, 

jaringan, handphone harus dipersiapkan agar proses pemberian 

materi menjadi lebih baik. 

Ketiga, Keterbatasan Pengalaman Pembelajaran Online, 

Proses pembalajaran yang selama ini dilakukan sebelum 

pandemi tentunya membuat guru sangat minim dalam 

pembelajaran secara online. Hal tersebut akan berdampak pada 

proses penyampaian materi juga penyampaian pemahaman 

kepada peserta didik, yang berakibat pada tidak efektifnya 

pembelajaran. Guru yang dari awal melakukan proses tatap 

muka justru kemudian di paksa untuk memberikan pelajaran 

melalui perangkat internet. Sehingga bisa saja berdampak pada 

kejenuhan ataupun kebosanan guru sehingga malas untuk 

memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. 

Sedangkan menurut (Aji, 2020)banyak varians masalah 

yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran 

dengan metode daring diantaranya adalah: a) Keterbatasan 
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Penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru dan Siswa, b) 

Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai, c) Akses Internet 

yang terbatas, c) Kurang siapnya penyediaan Anggaran. 

Lebih lanjut (Rigianti, 2020 )menunjukkan bahwa kendala 

yang dialami guru selama pembelajaran daring yaitu aplikasi 

pembelajaran, jaringan internet dan gawai, pengelolaan 

pembelajaran, penilaian, dan pengawasan. Dalam penelitian ini 

penelitian permasalahan yang akan diteliti terkait jaringan 

internet, penggunaan aplikasi pembelajaran, keterbatasan 

kepemilikan gawai/smartphone, pengelolaan pembelajaran, 

objektifitas penilaian, dan kepengawasan. 

Menurut (Muchith, 2008)sedikitnya ada tiga macam bentuk 

problem pembelajaran: pertama, problem yang bersifat 

metodologis, yaitu problem yang terkait dengan upaya atau 

proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas 

penyampaian materi, kualitas interaksi antar guru dengan siswa, 

kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. 

Kedua, problem yang bersifat kultural yaitu problem yang 

berkaitan dengan karakter atau watak seorang guru dalam 

menyikapi atau mempersepsi terhadap proses pembelajaran. 

Problem ini muncul dari cara pandang guru terhadap peran guru 

dan makna pembelajaran. Ketiga, problem yang bersifat sosial, 

yaitu problem yang terkait dengan hubungan dan komunikasi 

antara guru dengan elemen lain yang ada diluar guru, seperti 
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adanya kekurangharmonisan antara guru dan siswa, antara 

pimpinan sekolah dengan siswa, bahkan diantara sesama siswa. 

Ketidak harmonisan antara guru dan siswa bisa disebabkan 

disamping faktor kultural juga bisa disebabkan akibat pola atau 

sistem kepemimpinan yang kurang demokrasi atau kurang 

memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan. 

Adapun Problematika proses pembelajaran diantaranya : 

1. Masalah guru, seorang guru pada dasarnya adalah manusia 

biasa yang dalam kehidupan sehari-harinya tak luput dari 

masalah, baik masalah pribadi (keadaan jasmani, rohani dan 

profesionalisme guru), keluarga dan masyarakat, yang 

kemudian masalah tersebut terbawa dalam kegiatan 

pembelajaran. Terkait profesionalitas disini dimaksudkan guru 

yang biasanya hanya mengarahkan anak didik hanya kepada 

ranah kognitif dan minimya kreatifitas guru (Muslimin, 2017 ). 

2. Masalah anak didik, baik masalah individu maupun 

prilaku/sikap yang membutuhkan perhatian guru selama proses 

pembelajaran.  

3. Masalah lingkungan anak baik lingkungan sekolah, keluarga, 

ataupun lingkungan tempat bermain anak.  

4. Masalah bahan atau materi pelajaran baik jumlah materi 

maupun ruang lingkupnya.  

5. Masalah metode, metode pembelajaran yaitu; metode 

pembiasaan, tanya jawab, diskusi dan dan lain-lain 
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6. Masalah evaluasi, yaitu tehnik , jenis, pelaksanaan dan laporan 

penilaian hasil (Susiana, 2017). 

2.1.2. Pembelajaran Daring   

1. Pengertian Pembelajaran  Daring 

Sebelum membahas pengertian daring, kita sudah lebih 

dulu mengenal namanya E-learning dalam dunia pendidikan. E-

learning sendiri pembelajaran berbasis elektronik dalam 

penggunaannya yang sekarang dikenal dengan daring (dalam 

jaringan). Sebenarnya pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang diselenggarakan dengan cara terpisah antara 

pendidik dan peserta didik yang terhubung melalui jarigan 

internet. Menurut Wikipedia Daring dalam bahasa Inggris 

artinya Online memiliki arti tertentu dalam hal teknologi 

computer dan telekomunikasi. Secara umum, makna “online” 

menunjukkan situasi tersambung, sementara kata “Offline” 

menunjukkan situasi terputus. Daring juga dapat dimaknai 

sebagai suatu situasi dimana computer dapat saling bertukar 

informasi karena sudah tersambung ke dalam jaringan internet. 

Hal ini telah diperluas dari arti komputasi dan telekomunikasi di 

bidang interaksi manusia. (Wikipedia, 2020) 

Pembelajaran daring sendiri merupakan pembelajaran jarak 

jauh yang berlangsung di dalam jaringan dimana pendidik dan 

peserta didik tidak bertatap muka secara langsung. 
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Menurut Oktavia dan Siti, pembelajaran daring merupakan 

sistem yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara 

langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu 

proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. 

Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat 

terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih 

banyak dan lebih luas (Sri, 2020) 

Imania (2019)  mengemukakan bahwa pembelajaran daring 

merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional 

yang dituangkan pada format digital melalui internet. 

Pembelajaran daring, dianggap menjadi satu-satunya media 

penyampai materi antara guru dan siswa, dalam masa darurat 

pandemi. 

COVID-19 semakin merebak di negara Indonesia. Guru 

dan siswa yang tadinya tawar-menawar dengan pemanfaatan 

teknologi, harus dipaksa untuk menggunakannya. Guru harus 

memperkaya dan meningkatkan keilmuan, serta diminta untuk 

menguasai berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran 

daring. Hal ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Begitupun 

dengan siswa, mungkin untuk siswa SMP, SMA/ SMK 

mempelajari dan menguasai aplikasi pembelajaran daring ini 

dengan cepat.Akan tetapi untuk siswa SD, hal ini dirasa cukup 

sulit dilakukan. Akhirnya, mau tidak mau orang tua diminta 
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untuk terlibat dalam pembelajaran daring ini agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik walaupun hanya 

menggunakan aplikasi pendukung seperti WhatsApp. 

(Sanjaya, 2020)mengemukakan bahwa upaya mengurangi 

penyebaran virus maka dilakukanlah pembelajaran daring. 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan atau memanfaatkan internet. Dalam situasi seperti 

ini teknologilah yang mampu menjadi jembatan dalam proses 

transfer dan pengembangan ilmu. Maka dari itu semua unsur 

perlu beradaptasi dengan cepat. Perkembangan teknologi secara 

cepat telah membawa peradaban ini menuju ke revolusi 

industry. 

(Djabba, 2020)mengemukakan bahwa pelaksanaan aktivitas 

belajar dari rumah menyebabkan guru tidak dapat berinteraksi 

langsung untuk itu, diperlukan alternatif yang dapat digunakan 

agar pembelajaran dapat berlangsung menggunakan media 

internet. Selain itu, guru juga harus mempersiapkan 

pembelajaran dengan baik seperti mengatur strategi 

pembelajaran dan menggunakan media yang 

menarik.Pembelajaran daring juga memiliki langkah-langkah 

dalam setiap prosesnya. Maka dari itu, seorang guru hendaknya 

mengetahui langkah-langkah proses pembelajaran daring itu 

sendiri. Adapun langkah atau tahapan dalam proses 

pembelajaran daring yaitu. 



 
 

18 
 

1. Guru harus memanfaatkan waktu serta memberikan tugas 

melalui aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Zoom, 

Google Meet atau pemberian tugas dengan pemanfaatan 

Google Form. Hal ini dilakukan agar bisa mentransfer 

pengetahuan kepada peserta didik. 

2. Seorang guru harus menyajikan pembelajaran secara 

terencana, kreatif dan efektif agar siswa bisa memahami 

materi pelajaran yang diberikan. 

3. Dalam kegiatan akhir pembelajaran daring ini hendaknya 

seorang guru memberikan penguatan kepada siswa agar 

siswa siap belajar dimanapun dan kapanpun. 

 Proses pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

berbasis teknologi yang menggunakan aplikasi layanan berupa 

media online yang memang dirancang dan dibuat untuk 

dipergunakan dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. 

Pada pelaksanaan pembelajaran daring diperlukan sebuah 

perangkatperangkat atau teknologi untuk mengakses secara 

online di mana saja dan kapan saja seperti hanpone, smartphone, 

tablet, laptop,komputer, notebook dan iphone yang memang 

sekarang adalah barang yang tidak asing lagi untuk dilihat dan 

dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses 

pembelajaran daring tentunya banyak memiliki berbagai kendala 

yang dihadapi mulai dari masalah teknis hingga soal proses 

pembelajaran seperti jaringan, biaya quota yang cukup mahal, 
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mengoperasionalkan aplikasi (zoom, google meet, google 

claassroom, edmodo) dengan prosedur yang benar, seperti tidak 

menghidupkan mute (microphone) saat mendengarkan agar 

tidak storing, cara menampilkan ppt/dokumen dan masih 

rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. 

  2. Problematika Pembelajaran Daring  

Menurut peneliti problematika pembelajaran daring 

merupakan bermacam-macam persoalan yang mengganggu, 

menghambat atau mempersulit yang mengakibatkan kegagalam 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dengan 

menggunakan sistem daring yang dilaksanakan pendidik sebagai 

tanggapan terhadap keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan yang mengedarkan surat edaran Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Covid-19. Dengan adanya penerapan 

tersebut mampu memberikan solusi dalam menangani masalah 

pendidikan yang terhambat sebelumnya, akan tetapi dilihat 

secara factual ternyata terdapat masalah-masalah baru yang tibul 

akibat kegiatan pembelajaran daring tersebut (Hamidah, 2020).  

Problematika pembelajaran daring yang terjadi dapat 

dirasakan oleh pendidik dan peserta didik. Untuk pendidik 

sendiri memiliki beberapa faktor diantaranya faktor 

ketidaksiapan dalam penggunaan platform pembelajaran daring, 

signal internet yang minimum yang terjadi di daerah terpencil, 
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biaya internet yang kian mahal. Faktor ketidaksiapan inilah yang 

menyebabkan pendidik yang belum terbiasa dengan blended 

learning. Masih banyaknya pendidik yang kurang mampu 

menjalankan platform pembelajaran daring tersebut. Sedangkan 

untuk peserta didik sendiri memiliki beberapa faktor 

diantaranya: masih ada peserta didik yang tidak mampu 

menjalankan platform pembelajaran daring yang sudah 

disediakan, peserta didik merasa kecewa terhadap jaringan 

internet yang tidak stabil, mahalnya kouta internet, peserta didik 

merasa kesulitan ketika pendidik menjelaskan materi pelajaran, 

peserta didik merasa terbebani tugas yang diberikan pendidik 

dengan deadline pengumpulan tugas (Gusty, 2020)  

3. Faktor Terjadinya Problematika Pembelajaran Daring 

Menurut Dimyati dan Sudjiono faktor yang menjadi 

problematika pembelajaran memiliki dua (2) faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor ini lebih terfokus pada peserta didik, yaitu: 

a) Sikap terhadap belajar. Kemampuan dalam memberi 

penilaian tentang sesuatu guna membawa diri sesuai 

penilaian. Sehingga munculnya sikap menerima, 

menolak, atau mengabaikan (Abdul Rahman 

Habayanah, 2021) 
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b) Motivasi belajar. Ketahanan batin dalam mendorong 

terjadinya kegiatan belajar. motivasi belajar, yakni 

konsentrasi, rasa ingin tahu, semangat, kemandirian, 

kesiapan, antusias atau dorongan, pantang menyerah, 

dan percaya diri (Yani Fitriyani, 2020) 

c) Konsentrasi belajar. Kemampuan memfokuskan atensi 

dalam pembelajaran (I. Komang Winata, 2021) 

d) Kemampuan mengolah bahan belajar. Kemampuan 

peserta didik dalam menerima materi ajar dari guru 

(Rahmawati, 2020) 

e) Kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar. 

Kemampuan menyimpan materi ajar yang dapat 

berlangsung pendek yang hasil belajarnya cepat 

dilupakan, dan waktu panjang yang berati hasil 

belajarnya tetap dimiliki siswa (Dyah Isnaini, 2020) 

f) Menggali hasil belajar. Peserta didik memperkuat materi 

ajar dengan mempelajarinya kembali, proses 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

antara guru dan siswa. Sehingga kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan baik. Selama pembelajaran daring, 

guru senantiasa memotivasi siswa membuat siswa 

semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan 

berdasarkan analisis hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran daring memperoleh hasil belajar yang 



 
 

22 
 

sangat tinggi terhadap pembelajaran daring. Disini 

siswa memiliki motivasi tinggi ketika pembelajaran 

yang mempunyai keinginan untuk memperoleh nilai 

yang baik. Hasil belajar siswa yang tinggi dapat dilihat 

juga berdasarkan indicator, salah satunya konsentrasi 

ketika pembelajaran daring berlangsung (Ferazona, 

2020) 

2. Faktor Eksternal 

 Faktor ini lebih terfokus pada pendidik, yaitu: 

 a) Pendidik sebagai pemimpin peserta didik dalam belajar,  

guru sebagai pusat perhatian bagi siswa dan mengelola 

proses pembelajaran dengan siswa.  

b) Sarana dan prasarana pembelajaran, sarana dan prasarana 

menjadi jaminan terlaksananya kegiatan belajar mengajar 

dengan baik. 

c) Kebijakan penilaian, guru memberikan nilai terhadap hasil 

belajar siswa. 

d) Kurikulum sekolah, program pembelajaran yang 

berdasarkan pada kurikulum yang dibentuk sesuai 

tuntutan kemajuan masyarakat. (Rigianti H. A., 2020) 

 4.  Solusi pada proses pembelajaran daring  

Menurut Tri Sudarti, beberapa solusi yang benar-benar 

sesuai dipakai saat pembelajaran daring yaitu: 
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1. Pembelajaran daring jangan sampe menambah beban 

guru, siswa dan orang tua, karena tujuanya adalah 

untuk memudahkan belajar. Jika menambah beban, 

justru akan membuat motivasi siswa akan menurun.  

2. Siswa diberi tugas belajar sewajarnya dengan itruksi yang 

jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam 

sistem pembelajaran daring guruharus memberi 

stimulasi yang baik, memberi respon dan membuka 

ruang untuk berdialok secara demokratis sehingga 

siswa nyaman dan betah berlama-lama untuk mengikuti 

pembelajaran secara daring. 

3. Setiap tugas yang diberikan harus ada feed back (timal 

balik), memberi intuksi yang jelas, memberi bimbingan 

dengan humoris, bahka jika siswa belum paham guru 

harus siap memberikan bantuan.  

4. Memberi fleksibel waktu artinya pembelajaran tidak 

harus tepat waktu seperti pembelajaran tatap muka di 

kelas. Biasanya pembelajaran daring waktunya lebih 

lama agar pembelajaran bisa dengan video call, zoom 

meeting, webinar, dll. 

5. Pembelajaran daring merupakan bentuk personalisasi 

pembelajaran, sehingga diperlukan kesadaran yang 

serius untuk belajar dari para siswa dan harus 

dibimbing oleh guru untuk selalu mengontrol 
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pembelajaran siswa secara berkala. Caranya dengan 

selalu memberikan stimulus kepada siswa pada saat 

pembelajaran daring ini karena pada dasarnya 

pembelajaran ini memerlukan penerapan yang serius di 

tengah keterbatasan, kebijakan, maupun kebutuhan 

yang ada (Sudarti, Pembelajaran Jarak Jauh Solusi di 

Masa Pandemik, 2020) (Sudarti, 2020) 

2.3. Kerangka Pikir  

Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang 

untuk mengajarkan peserta didik. Pada suatu pendidikan, proses pembelajaran 

diselengarakan secara interaktif, inspiratif, menyenagkan, menantang, 

motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta pisikologi peserta didik ( Muliyasana, 2012: 

155).  

Dalam proses pembelajaran secara daring seperti saat ini banyak sekali 

problem-problem/masalah pada proses pembelajaran seperti saat ini yaitu: 

misalnya permasalahan dari guru yaitu guru merasa kurang siap akan adanya 

proses 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, tugas online, jaringan internet terbatas dan paket kuota terbatas 
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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.  

Dan adanya kegiatan belajar mengajar proses interaksi pada peserta didik 

akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya peranan guru dan orang tua 

sangat penting dalam proses pembelajaran pada masa sekarang yaitu pada 

proses pembelajaran secara daring. Kenapa harus guru dan orang tua karena 

guru harus mengajar di kelas atau sekolah sedangkan orang tua disini harus 

mengawasi anaknya pada saat di rumah agar kegiatan proses pembelajaran 

atau belajar mengajar sesuai dengan tujuan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti membuat kerangka pikir untuk mengetahui proses pembelajaran 

secara daring di SD Negeri 1 Raraa. 
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   Gambar 2.1 Kerangka Pikir  

2.4. Penelitian Relevan  

 Pada penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu   yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini 

beberapa hasil dari penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi 

peneliti. 

1. Anggun Afriani (2021) skripsi,  mengkaji “Problematika Pembelajaran 

Daring Masa Pandemi Covid-19 di SD Negeri Islam Ibnu Rusyd 

Kotabumi” hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan dalam 

Problematika 

Proses 

Pembelajaran 

secara daring  

Guru 

Siswa 

Orang 

Tua 

Murid 

1. Siswa lebih banyak bermain 

dari pada belajar. 

2. Tidak fokus dalam 

pembelajaran yang diberikan 

oleh guru. 

3. Paket/kuota terbatas, tugas 

online, jaringan terbatas.  

 

1. Banyak orang tua yang 

terbebani       akan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

2. Banyak orang tua yang 

masih bingung untuk 

menggunakan handphone. 

3. Kurang waktu untuk anak 

sehingga tugas anak 

numpuk.  

 

1. Guru merasa kurang siap akan 

adanya proses pembelajaran 

secara daring. 

2. Belum ada bekal untuk 

pembelajaran daring sehinga 

sistem pembelajarannya harus 

ditata kembali. 
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pembelajaran daring pada siswa SD Ibnu Rusyd Kota bumi sudah 

berjalan dengan baik karena guru memberikan penguasaan dan 

memberikan materi selama proses pembelajaran daring melalui android 

dengan memanfaatkan grup kelas.  

2. Andi Asywid Nur (2020) skripsi, mengkaji “Problematika Guru Dalam 

Pembelajaran Daring di tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Guru 

IPS SMPN 3 Selayar)”. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Akses 

jaringan internet yang memadai selama proses pembelajaran daring 

berlangsung. (2) Guru “debt collector” yaitu dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar secara daring, guru hanya memberikan tugas 

secara terus menerus dan menagih tugas pada waktu yang di tentukan. 

(3) dalam pelaksanaan pembelajaran daring, guru masih ganggap dalam 

penguasaan teknologi sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

masih sulit memilih aplikasi yang relvan dan cara mengajar belum 

bervariasi. (4) pelaksaanan pembelajan daring sangat mempengaruhi 

kondisi psikis siswa yang dimana dalam pembelajaran daring tersebut 

mengalami kebosanan dan malas mengikuti pembelajaran.  

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada pemahasan tentang 

pembelajaran daring. Sedangkan perbedaannya terlihat dari 

problematika guru IPS SMPN 3 selayar. 

3. Ahmad Nur Rahman (2021) skripsi, melakukan penelitian yang 

berjudul “Problematika Proses Pembelajaran di Pondok Pesantren 

Pancasila Kota Bengkulu (Studi Kasus Penyelenggaraan Tingkat 
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SMA)” hasil dari penelitian ini adalah problematika proses 

pembelajaran yang dihadapi oleh SMA BP Pancasila yaitu Problem 

pada peserta didik, yaitu: 1) kurangnya kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2) kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang diberikan guru.  

Penelitian ini memiliki persamaman dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada pada 

pengertian problematika dan proses pembelajranya. Sedangkan 

perbedaanya penilitian tersebut berjudul “Problematika Proses 

Pembelajaran di Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu (Studi 

Kasus Penyelenggaraan Tingkat SMA)” sedangkan penilitian yang akan 

diteliti berjudul “Problematika Proses Pembelajaran Secara Daring di 

SD Negeri 1 Raraa”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


