
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1. Deskripsi Teori 

2.1.2. Definisi Problematika 

Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" 

yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa 

Indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang 

menimbulkan permasalahan. Adapun tentang makna “masalah” di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016: 896) berarti “adalah suatu kendala 

atau persoalan yang harus dipecahkan”, dengan kata lain masalah 

merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan 

dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. 

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan 

kapanpun serta oleh siapapun. Dari penjelasan diatas maka problematika 

atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, 

diantaranya: 

1) Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-

alat untuk mencapai tujuan. 

2) Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu 

masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui 

penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah 

ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka 

pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan. 
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Berdasarkan hal itu, maka menurut penulis problematika adalah berbagai 

persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam suatu proses tertentu, baik 

yang datang dari faktor internal atau eksternal. 

2.1.3. Definisi Guru 

Guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan, ini berarti guru didefinisikan 

berdasarkan pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu menyampaikan ilmu 

pengetahuan (mengajar), walaupun menurut persatuan guru-guru di 

Amerika serikat guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas 

kependidikannya. (Abdul, 2012: 15) 

Walaupun demikian, menyatakan bahwa definisi pertama jauh lebih 

dominan, sehingga dapat dikatakan guru adalah mereka yang selalu 

mengajar. Namun apakah berarti semua yang mengajar berarti guru? 

Karena ternyata proses pengajaran ini banyak juga dilakukan oleh 

masyarakat luas dengan berbagai alasan kepentingan. Karena secara 

sederhana mengajar dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian 

pengetahuan atau keterampilan kepada anak didik. (Dariyo, 2013: 46). 

“Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap professional yang mampu dan 

setiap mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi 

professional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya, ikut 

serta didalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi 

bekerja sama dengan profesi yang lain”.( Daryanto, 2013: 78) 

 

 Guru adalah suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan siswa. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pengertian dibwah 

ini: 
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1) Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru (Irsyad, 2016: 32) 

2) Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan 

dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

seorang dewasa, jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, 

terbuka adil dan kasih sayang (Murni dalam Aminah, 2013: 6) 

3) Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang pembangunan. (Irwanto dan 

Suryana, 2016: 86) 

Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara 

keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang 

tangguh, karena mereka dapat menjadi contoh bagi siswnya dan 

masyarakat sekitarnya. Dzakiyh drajat mengemukakan tentang 

kepribadian guru sebagai berikut “setiap guru hendaknya mempunyai 

kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik 

secara sengaja maupun tidak”.(Mulyasa, 2013:30) 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa 

pengertian guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak didiknya, baik secara klasikal maupun individual. 

2.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru /pengajar adalah 

mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif yang 

ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua subyek 
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pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing 

sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk 

memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Sebagai pemimpin, guru 

bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan 

masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, 

pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas progam yang dilakukan 

(Darmadi, 2015: 163). 

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah betapa pentingnya peranan 

guru dan beratnya tugas serta tanggung jawabnya terutama dalam 

pengembangan potensi manusia (anak didik). Pekerjaan guru adalah suatu 

jenis pekerjaan yang tidak bisa dilihat hasilnya, seorang guru akan merasa 

bangga, puas dan merasa berhasil dalam tugasnya mendidik dan mengajar 

apabila diantara muridnya dapat menjadi seorang pelopor atau berguna bagi 

bangsanya. 

Mengingat pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan 

manusia, maka keberhasilan pendidikan sangat tergantung kepada unsur 

manusianya. Unsur manusia yang sangat menentukan berhasilnya 

pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan, yaitu guru sebagaimana 

menurut Kemendiknas (2013: 45) merupakan profesi/jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan.Tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup/kepribadian. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

kepada peserta didik. 

Guru dan para pendidik merupakan printis pembangunan di segala 

bidang kehidupan di masyarakat. Peranan guru itu mempunyai kedudukan 

yang penting dan utama dalam seluruh proses pendidikan, guru atau 

pendidik merupakan faktor penggerak utama maju mundurnya suatu 

lembaga pendidikan. Guru sebagai pembimbing dalam rangka kegiatan 

belajar mengajar harus mampu membantu siswa dalam rangka mencapai 

tujuan seperti yang di kemukakan oleh Purwanto dalam Mulyasa (2013: 

34), mengindikasikan bahwa guru bertugas membentuk kepribadian yang 

harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia Pancasila. 

 Di samping itu guru sebagai pendidik dalam menentukan strategi 

pembelajaran sangat memerlukan pengetahuan dan kecakapan khusus 

dalam bidang metodologi pengajaran.  Karena gurulah yang akan 

membantu siswa untuk mencapai hasil yang baik. Metode mengajar 

merupakan suatu cara yang dilakukan atau diterapkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran terhadap siswa dalam proses belajar 

mengajar. Didalam Al-Qur’an pun Allah telah menegaskan hal itu yaitu di 

dalam Surah Al-Ahzab/33: 21: 

                           

      

Terjemahnya: 

 

Dan Sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab 

yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), 
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Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar) 

(Kementerian Agama RI, 2008: 420) 

 

Untuk menjadikan anak didik muslim sejati, muslim yang takwa, 

beriman, teguh, suka beramal dan berbudi luhur seharusnya para guru 

mengarahkan anak didiknya untuk meneladani Rasulullah karena beliaulah 

sebaik-baik contoh teladan. 

2.1.5. Peranan Guru Dalam Proses Pembelajaran  

Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa merupakan 

peranan penting, karena salah satu indikasi keberhasilan tugas guru adalah 

jika siswa mampu mencapai prestasi belajarnya dengan sebaik mungkin. 

Sebab itulah dinyatakan bahwa guru bertanggung jawab atas tercapainya 

hasil belajar peserta didik. 

Dalam kaitannya guru dalam meningkatkan prestasi belajar ini 

maka guru dituntut memiliki kemampuan-kemampuan khusus 

diantaranaya (Rasyidin, 2014: 56 ): 1) Mengembangkan kepribadian.  

2) Menguasai landasan pendidikan. 3) Menguasai bahan pengajaran. 4) 

mampu menyusun program pengajaran yang baik. e) Melaksanakan 

program pengajaran. 5) Menilai hasil proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan. 6) Mampu menyelenggarakan program bimbingan 

Kemampuan guru tersebut diatas sangat diperlukan dalam rangka 

menjalankan peranannya untuk member pendidikan dan pengajaran yang 

baik kepada anak didik agar dapat berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Selanjutnya peranan guru dalam usaha meningkatkan prestasii 

belajar tersebut dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peranannya sebagai 
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tenaga pengajar yang mampu memberikan materi kepada siswa dengan 

sebaik-baiknya, sehingga siswa mampu belajar secara efektif dan efisien. 

Dalam hal ini guru dituntut untuk melakukan peranannya dalam 

interaksi belajar mengajar antara lain: 1) Sebagai fasilitator, ialah 

menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan individu yang belajara. 

2) Sebagai pembimbing, ialah memberikan bimbingan kepada siswa dalam 

interaksi belajar, agar mampu belajar dengan lancer dan berhasil. 3) 

Sebagai motivator, ialah member dorongan semangat agar siswa mampu 

mau dan giat belajar. 4) Sebagai organisator, ialah mengorganisasi 

kegiatan belajar mengajar siswa maupun guru. 5) Sebagai manusia 

sumber, dimana guru dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

siswa baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap.(Subadi, 2011: 89) 

  Dengan menjalankan peranan guru dalam interaksi belajar 

mengajar dengan sebaik-baiknya yaitu sebagai fasilitator, pembimbing 

motivator, organisator serta manusia sumber tersebut maka diharapkan 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien dan setelah mengikuti proses 

belajar mengajar akan mampu mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya 

yang ditunjukkan dalam bentuk prestasi belajar yang baik. 

Agar proses belajar mengajar sebagai interaksi dapat dialami siswa 

secara efektif dan efisien serta dapat menumbuhkan prestasi belajar yang 

baik maka harus ada lima komponen utama sebagaiman dinyatakan oleh 

(Suryanto & Djihad, 2013: 64) bahwa: 1) Adanya tujuan yang hendak 

dicapai. 2) Adanya bahan pelajaran sebagai isi interaksi. 3) Adanya 

metodologi sebagai alat untuk menumbuhkan proses interaksi. 4) Adanya 
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alat-alat bantu dan perlengkapan sebagai penunjang proses interaksi. 5) 

Adanya penilaian sebagai barometer untuk mengukur proses interksi 

tersebut mencapai hasil yang baik atau tidak. 

Kelima komponen tersebut oleh guru harus dipersiapkan dengan 

baik dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar agar benar-benar 

terencana secara matang dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya 

dalam proses belajar mengajar yang berlangsung.  

Tujuan harus ditetapkan secara nyata sesuai dengan semua hal 

yang akan dicapai yang telah digariskan dalam kurikulum, kemudian 

bahan juga harus mendukung terhadap pencapaian tujuan yang berfungsi 

sebagai isi dari proses belajar mengajar, kemudian alat dan metode harus 

di persiapkan secara lama dan penilaian sebagai alat ukur untuk standar 

keberhasilan yang diharapkan. 

2.1 Konsep Pembelajaran Tematik 

2.2.1 Definisi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang 

dipadukan atau diintegrasikan. Tema merupakan wadah atau wahana 

untuk mengenalkan berbagai konsep materi kepada anak didik secara 

menyeluruh. Pembelajaran tematik merupakan salah satu pendekatan 

dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran 

yang memungkinkan siswa, baik secara invidual maupun kelompok, aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna, dan autentik Dikatakan bermakna karena dalam 
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pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dipahaminya. (Rusman, 2015:140) 

Menurut Musfah (2011: 92), pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

kepada siswa. Kunandar dalam Rusman (2015: 144), mengemukakan 

bahwa “Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam beberapa mata 

pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka. 

Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Kodir & 

Asrohah, 2015: 43). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu 

yang mengaitkan beberapa materi ataupun beberapa mata pelajaran dengan 

menggunakan tema sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang 

lebih bermakna kepada peserta didik. 

2.2.2 Prinsip- Prinsip Pembelajaran Tematik 

  Pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku, tetapi sebaliknya pembelajaran tematik harus 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang termuat dalam 
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kurikulum. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik. ((Kodir & 

Asrohah, 2015:  46-47) 

a) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat 

digunakan untuk memadukan banyak bidang studi; 

b) Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih harus memberikan bekal 

bagi siswa untuk belajar selanjutnya  

c) Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar   

minat siswa; 

d) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perekmebangan psikologis anak. 

e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa yang aktual 

dalam kehidupan siswa 

f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang 

berlaku serta harapan masyarakat 

g) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber 

belajar. 

2.2.3 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Dengan menerapkan pembelajaran tematik, peserta didik dan guru 

mendaptkan banyak manfaat, diantara manfaat tersebut adalah, (Mukhlis, 

2012: 25-26). 

a) pembelajran mampu meningkatkan pemahaman konseptual 

pesertadidik terhadap kualitas sesuai tingkat perekembangan 

intelektualitasnya. Pasalnya, anak-anak membentuk konsep melalui 

pengalaman langsung. 
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b) pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu 

mengekplorasi pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan 

pembelajaran. Melalui tema, menghubungkan informasi yang 

terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang utuh. 

c) pembelajran tematik mampu meningkatkan keeratan antara 

hubungan antar peserta didik. Tema-tema pembelajaran yang erat 

hubunganya dengan pola kehidupan sosial, sangat membantu 

peserta didik agar mampu beradaptasi dan berganti peran dalam 

melakukan pekerjaan yang berbeda. 

d) pembelajran tematik membantu guru dalam meningkatkan 

keprofesionalismenya. Pembelajran tematik membutuhkan 

kecermatan dan keseriusan guru, baik dalam menentukan tema yang 

kontekstual, merancang rencana pembelajaran, menyiapkan metode 

yang tepat, merumuskan tujuan pembelajran, melaksanakan 

pembelajaran secara konsisten dengan tema pembelajaran, sampai 

menyusun instrumen penilaian (evaluasi) yang relevan dengan 

kegiatan pembelajran. 

2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki tujuan sebagai berikut: 

a) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 

b) Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

muatan mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c) Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 
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d) Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan 

berbagai muatan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta 

didik. 

e) Lebih semangat dan bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain. 

f) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan 

dalam konteks tema/subtema yang jelas. 

g) Guru dapat menghemat waktu, karena muatan mata pelajaran yang 

disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 

2 atau 3 pertemuan bahkan lebih. 

h) Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan 

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Fungsi pembelajaran tematik yaitu untuk memberikan kemudahan 

bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang 

tergabung dalam satu tema serta dapat menambah semangat belajar karena 

materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan 

bermakna bagi peserta didik. (Rusman, 2015: 145-146). 

3.1.1 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik di sekolah dasar memiliki beberapa 

karakteristik khusus yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran 

lain. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. (Majid, 2014: 35) : 

a) Berpusat pada siswa Memberikan pengalaman langsung pada anak 
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b) Pemisahan muatan mata pelajaran tidak begitu jelas 

c) Menyajikan konsep dari berbagai muatan mata pelajaran 

d) Bersifat luwes/fleksibel 

e) Hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa 

f) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

2.3.6 Jenis-Jenis Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid (2014: 36), jenis-jenis pembelajaran tematik mencakup 

beberapa hal, yaitu: 

a) Connected model (Model Hubungan/Model Terkait). 

        Model pembelajran ini menyajikan hubungan yang eksplisit 

didalam suatu mata pelajaran yaitu menghubungkan satu topik 

ketopik yang lain, satu konsep ke konsep yang lain, satu 

keterampilan ke keterampilan yang lain, satu tugas ke tugas 

berikutnya . pada pembelajran tematik model ini kunci utamnya 

adalah, adanya satu usaha secara sadar untuk menghubungkan 

bidang kajian dalam suatu disiplin ilmu. Keunggulan dari model 

pembelajaran ini adalah siswa memperoleh gambaran secara 

menyeluruh tentang suatu konep, sehingga transfer pengetahuan 

akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan 

terus menerus. 

b) Pembelajaran Jaring Laba-Laba (Spider Webbed) 

Pembelajaran Jaring Laba-Laba (Spider Webbed) adalah 

beberapa mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema dan setiap 
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mata pelajaran diajarkan seperti biasa menggunakan jadwal 

pelajaran. Penilaian dalam setiap mata pelajaran masih dilakukan 

seperti biasa sesuai dengan karakteristik dari setiap mata pelajaran. 

Satu tema dapat dilakukan selama 2 minggu tergantung dari materi 

yang dikaitkan. Contohnya untuk mata pelajaran BI, MAt, IPA, 

IPS dan SBK dengan tema Diri Sendiri . 

a) Pembelajaran Terpadu (Integrated) 

Pembelajaran Terpadu (Integrated) adalah beberapa mata 

pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema tanpa ada batas satu 

pelajaran dengan pelajaran lainnya. Satu sub tema dilakukan setiap 

hari tanpa jadwal pelajaran hanya jam pelajaran yang ditekankan. 

Penilaian dilakukan secara keterpaduan untuk setiap mata 

pelajaran dan aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor. Contoh 

untuk mata pelajaran BI, MAT, IPA, IPS dan SBK dengan tema 

Diri Sendiri. 

2.2 Konsep Pembelajaran Online  

2.2.1 Definisi Pembelajaran Online 

 Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh dari 

perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) yang 

diperkenalkan oleh Universitas Illionis melalui sistem pembelajaran 

berbasis komputer (Hartanto, 2016: 21).  

Metode pembelajaran yang berbasis teknologi memiliki banyak 

penyebutan, seperti online, dalam jaringan (Daring) atau pembelajaran 

jarak jauh dan E-Learning. Kesemuanya memiliki makna yang sama, 
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hanya saja konteks penempatan katanya yang sering di pertukar 

balikkan. E-Learning merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

menggunakan media perangkat elektronik. E-Learning adalah sebuah 

kegiatan pembelajaran melalui perangkat elektronik yang 

tersambungkan ke internet, dimana peserta didik berupaya memperoleh 

bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. (Yaumi 2018, 67) 

Online learning merupakan suatu sistem yang dapat 

memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. 

Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat 

belajar kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan 

waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak 

hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti visual, 

audio, dan gerak. ( Cepi Riyana dalam Dwi, 2020: 29) 

Online learning merupakan sebuah inovasi baru yang memiliki 

kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, 

dimana proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi 

guru secara langsung tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. Materi bahan 

ajar di visualisasikan dalam berbagai format dan bentuk yang lebih 

dinamis dan interaktif sehingga siswa akan termotivasi untuk terlibat 

lebih jauh dalam proses pembelajaran tersebut. (Mustakim, 2020: 3) 

Hal senada juga di tuturkan oleh Munir dalam bukunya 

pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dan komunikasi (Rigianti, 

2020: 298), pembelajaran jarak jauh / online menerapkan sistem 
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pembelajaran daring (online learning) yang berbasis web. Model 

pembelajaran jarak jauh online diawali dengan perencanaan yang baik, 

kemudian cara materi pembelajaran disampaikan (delivery content) 

kepada pembelajar yang mengacu pada perancangan tersebut. Sistem 

pembelajaran dengan online learning juga berbeda dengan sistem 

pembelajaran dengan cara konvensional, Pembelajaran dengan berbasis 

online menuntut sarana insfrastruktur yang memadai dan teknologi yang 

mendukung seperti komputer, satelit, televisi, dan jaringan internet. 

Pembelajaran berbasis online atau jarak jauh diharapkan 

memberi dampak positif pada siswa dan kemajuan pendidikan di 

Indonesia. Dalam hal ini, guru juga mengharapkan partisipasi dan 

pengasuhan orang tua di rumah untuk mendorong anak-anak mereka 

agar semangat belajar di rumah, menggunakan fasilitas yang ada dan 

melakukan kegiatan sesuai dengan ketetapan pemerintah selama 

COVID-19. (Salma, 2013: 80) 

Berdasarkan pemaparan diatas pembelajaran online atau e-

learning, penulis menyimpulkan bahwa metode pembelajaran tersebut 

merupakan salah satu metode yang berbasis elektronik, dilakukan 

dengan jarak jauh dan dapat memudahkan siswa untuk mencari 

berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menunjang 

pembelajarannya. Selain itu, metode ini juga memudahkan pendidik 

atau guru untuk mencari materi-materi yang selengkap mungkin dan 

dikemas dengan menarik. 
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2.2.2  Manfaat pembelajaran online /e-learning 

A.W Bates dan K Wulf dalam Hartanto, 2016: 65, menjelaskan 

bahwa manfaat dari pembelajaran onlline sebagai berikut : 

a). Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara pengajar dan 

pelajar 

b).  memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan 

kapan saja (time and place flexibility) 

c).  Mempermudah peserta didik dalam cakupan yang luas (Potensial 

to reach a global audience) 

   Selain manfaat yang diutarakan di atas, pembelajaran 

onlline juga dapat melatih, membentuk dan meningkatkan kemandirian 

belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut Chaerumn 

dalam Mustakim (2020: 6), pendidikan sistem belajar mandiri pelajar 

diberikan kemandirian baik individu maupun kelompok dalam 

menentukan : 

a) Tujuan belajar (apa yang harus dicapai) 

b)  Apa saja yang harus dipelajari dan dari mana sumbernya (materi 

dan sumber belajar) 

c) Bagaimana mencapainya (strategi belajar) 

d) Kapan serta bagaimana keberhasilan belajarnya diukur. 

2.2.3 Kelebihan Dan Kekurangan  Pembelajaran Online 

Pembelajaran online atau e-learning dapat dengan cepat diterima 

dan kemudian diadopsi karena memiliki kelebihan/keunggulan sebagai 

berikut (Riginati,2020: 298). 
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a) pengurangan biaya. 

b) Fleksibilitas. Dapat belajar kapan dan dimana saja, selama 

terhubung dengan intemet. 

c) Personalisasi siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajar 

mereka.  

d)  Standarisasi. Dengan e-learning mengatasi adanya perbedaan yang 

berasal dari guru, seperti : cara mengajarnya, materi dan 

penguasaan materi yang berbeda, sehingga memberikan standar 

kualitas yang lebih konsisten. 

e)   Kecepatan. Kecepatan distribusi materi pelajaran akan meningkat, 

karena pelajaran tersebut dapat dengan cepat disampaikan melalui 

internet. 

Di samping memiliki kelebihan pembelajaran online juga 

memiliki kelemahan sebagaimana Haryono dalam Dwi (2013: 5) 

menjelaskan bahwa pembelajaran onlline mempunyai beberapa 

kelemahan yaitu : 

a) Kurangnya interaksi antar guru dan siswa atau bahkan antar siswa 

itu sendiri. Kurangnya interkasi ini bisa memperlambat 

terbentuknya valuies dalam proses belajar dan mengajar. 

b)  Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial 

dan sebaliknya mendorong utmbuhnya aspek bisnis/komersial 

c) Proses belajar dan megajarkannya cendderung ke arah pelatihan 

daripada pendidikan. 
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d)  Perubahan peran guru dari yang semula menguasai teknik 

pembelajaran konvensional, kini dituntut mengtahui teknik 

pembelajaran yang menggunakan ICT 

e) Siswa yang tidak mempunya motivasi belajar tinggi cenderung 

gagal  

f)  Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ( mungkin hal ini 

berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun 

komputer) 

g)  Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan 

soal-soal internet 

h)  Kurangnya penguasaan bahasa computer 

2.2.4  Karakteristik pembelajaran online  

E-learning tentunya memiliki, karakteristik dalam 

penggembangannya sebagai identitas e-learning sebagai sebuah 

pembelajaran berbasis elektronik Learning. Menurut Dwi (2020: 30) 

karakteristik e-learning antara lain : 

a) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat 

memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah 

dan cepat, baik antara pengajar dengan pembelajar atau pembelajar 

dengan pembelajar.  

b) Memanfaatkan  media komputer, seperti jaringan komputer 

(computer network atau digital media).  

c) Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara    

mandiri (self materrials).  
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d) Materi pembelajaran dapat disimpan didalam komputer, sehingga 

dapat diakses oleh pengajar dan pembelajar, atau siapa pun tidak 

terbatas waktu dan tempat kapan saja dan dimana saja sesuai dengan 

keperluanya. 

e) Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk 

mengetahui hasil kemajuan belajar, atau adminstrasi pendidikan, 

serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai 

sumber informasi. 

2.2.4 Bentuk Pembelajaran Online  

 Menurut Haughey (Rusman, 2015: 46) tentang pengembangan 

elearning menurutnya ada tiga kemungkinan dalam pengembangan 

sistem pembelajaran berbasis internet : 

2.2.1  Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, 

yang mana pengajar dan siswa sepenuhnya terpisah dan tidak 

diperlukan adanya kegiatan tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, 

konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran 

sepenuhnya disampaikan melalui internet.  

2.2.2 Web centric course adalah  penggunaan internet yang memadukan 

antara belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian 

materi disampaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap 

muka. Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini dosen bisa 

memberikan petunjuk kepada mahasiswa untuk mempelajari materi 

perkuliahan melalui web yang telah dibuatnya. Mahasiswa juga 

diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang 
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relevan. Dalam tatap muka, mahasiswa dan dosen lebih banyak 

berdiskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui 

internet tersebut. 

2.2.3 Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi 

internet adalah u ntuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, 

atau mahasiswa dengan narasumber lain 

Selain beberapa bentuk pembelajaran online diatas, terdapat juga 

beberapa cara yang dapat digunakan sebagai cara melaksanakan 

pembelajaran online seperti memanfaatkan media sosial diantaranya 

sebagai berikut. 

a) Whatsapp 

Whatsapp Messenger adalah aplikasi pesan telepon pintar lintas 

platform atau perangkat lunak yang dapat digunakan di beberapa sistem  

operasi berbeda, sehingga memungkinkan untuk bertukar pesan lebih 

murah dengan paket data internet dibanding menggunakan sistem tarif dari 

pulsa short message service atau pesan singkat telepon selular biasa. 

WhatsApp Messenger memungkinkan penggunanya melakukan 

percakapan telepon maupun teks secara interaktif hingga berbagi file data 

teks, foto maupun video. Sosial media jenis Whatsapp menggunakan paket 

data internet yang sama digunakan untuk surat elektronik dan berselancar 

di dunia maya. Aplikasi pesan Whatsapp tersedia untuk telepon pintar 

iPhone, BlackBerry dan jenis Android lainya. 
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Cara menggunakan perangkat ini yaitu cukup pasang WhatsApp 

dan verifikasikan nomor telepon pada perangkat baru tersebut untuk terus 

menggunakan Whatsapp. Perlu diperhatikan bahwa Whatsapp hanya dapat 

diaktifkan dengan satu nomor telepon pada satu perangkat dalam satu 

waktu. Dan saat ini tidak ada opsi untuk mengirim riwayat chatting 

pengguna  antar platform. Akan tetapi Whatsapp  menyediakan opsi untuk 

mengirim riwayat chatting pengguna yang dilampirkan ke dalam email. 

Whatsapp sangat memanjakan penggunanya dengan meluncurkan aplikasi 

Whatsapp  Web pada 22 Januari 2015. Aplikasi ini memfasilitasi 

Whatsapp untuk pengguna berbasis komputer atau personal computer. 

Layaknya Whatsapp berbasis telepon selular, fitur ini membutuhkan 

koneksi internet sebagai jalur penyampaikan informasi. 

Adapaun Kelebihan dari aplikasi whatsapp yaitu: 

1) Tidak hanya teks : Whatsapp memiliki fitur untuk mengirim gambar, 

video, suara, dan lokasi GPS via hardware GPS atau Gmaps. Media  

tersebut langsung dapat ditampilkan dan bukan berupa link.  

2) Terintegrasi ke dalam sistem : Whatsapp layaknya sms, tidak perlu 

membuka aplikasi untuk menerima sebuah pesan. Notifikasi pesan masuk 

ketika telepon selular sedang tidak aktif atau off akan tetap disampaikan 

jika telepon selular sudah aktif atau on.  

3) Status Pesan :  Jam merah untuk proses loading di telepon selular kita.  

Tanda centang jika pesan terkirim ke jaringan.  Tanda centang ganda jika 

pesan sudah terkirim ke teman chat. Silang merah jika pesan gagal. 
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4) Broadcats dan Group chat : Broadcast untuk kirim pesan ke banyak 

pengguna. Grup chat untuk mengirim pesan ke anggota sesama komunitas.  

5) Hemat Bandwidth : Karena terintegrasi dengan sistem maka tidak perlu 

login atau masuk dan loading contact/avatar, sehingga transaksi data 

makin irit. Aplikasi dapat dimatikan dan hanya aktif jika ada pesan masuk, 

sehingga bisa menghemat tenaga baterai telepon selular. 

Adapun kekurangan aplikasi whats app yaitu diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Penggunaan aplikasi whatsapp hanya mengharuskan menguunakan 1 

nomor handphone. 

2) Dalam melakukan panggilan video aplikasi whatsapp hanya mampu 

menjangkau maksimal 8 orang saja dalam 1 panggilan. 

3) Dalam aplikasi whatsapp pengiriman video hanya bisa yang berdurasi 

pendek. 

4) Kualitas gambar yang dikirim melalui aplikasi whatsapp kurang bagus  

b. Youtube. 

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang 

populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip 

video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang 

mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed 

Karim. Umumnya video-video di YouTube adalah video klip film, TV, 

serta video buatan para  penggunanya sendiri. (Tjanatjantia. Widika, 2013) 

Salah satu layanan dari Google ini, memfasilitasi penggunanya untuk 

mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh 
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dunia secara gratis. Bisa dikatakan YouTube adalah database video yang 

paling populer di dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling 

lengkap dan variatif. 

Cara menggunakan aplikasi youtube sangat mudah yaitu diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Buat akun gmail jika belum mempunyai akun gmail. 

2) Download aplikasi youtube atau buka situs youtube di www.youtube.com. 

3) Login ke youtube. 

4) Setelah login maka youtube sudah dapat digunakan. 

Adapun kelebihan aplikasi youtube yaitu diantaranya sebagai berikut : 

1) Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang 

membedakan YouTube dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai 

batasan durasi minimal waktu semisal instagram, snapchat, dan 

sebagainya. 

2) sistem pengamanan yang akurat, dimana YouTube membatasi 

pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung 

SARA, illegal, dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi sebelum 

menggungah video.  

3) Berbayar. Menurut Theoldman dalam Rahmawati (2014: 20), YouTube 

memberikan penawaran bagi siapapun yang mengunggah videonya dan 

mendapatkan minimal 1000 viewers penonton maka akan diberikan 

honorarium.  

4) Sistem offline; YouTube memiliki fitur baru bagi para pengguna untuk 

menonton video secara sistem offline. Sistem ini memudahkan para 

http://www.youtube.com/
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pengguna untuk menonton video pada saat offline tapi sebelumnya video 

tersebut harus di download terlebih dahulu.  

5) Tersedia editor sederhana. Pada menu awal menguggah video, pengguna 

akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang 

ditawarkan adalah memotong video, memilah warna, atau menambahkan 

efek perpindahan video. 

Adapun kelebihan aplikasi youtube yaitu diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Jika ingin mendapatkan subscribe maka pengguna dituntut untuk memiliki 

konten yang keren. 

2) Penggunaan youtube dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. 

3) Target untuk memoneytaze akun cukup tinggi. 

2.2.6 Syarat Pembelajaran Online  

 Terdapat beberapa hal penting sebagai persyaratan kegiatan 

pembelajaran onlline yaitu : 

a) kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan 

(internet) 

b) tersedanya dukungan layanan tutor (konsultasi) yang dapat 

membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. 

c) tersedianya lembaga yang menyelenggarakan/mengelola kegiatan 

e-learning 

d) tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan 

oleh siswa (mahasiswa). 
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e)  sikap positif dari mahasiswa dan dosen terhadap teknologi 

komputer dan internet 

f)  rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari/diketahui 

oleh mahasiswa 

g)  sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar 

mahasiswa 

h)   mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga 

penyelenggara/pengelola (Yaumi, 2018: 88). 

2.4 Kajian Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang  

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.4.1  Nur Khasanah, pada tahun 2014 dengan judul “Problematika 

Pembelajaran Tematik Kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah Khadijah 

Malang”. Hasil peneletiannya menyatakan bahwa problematika 

yang dihadapi saat penerapan pembelajaran tematik yaitu komptensi 

dasar yang tidak bisa dipadukan, semua mata pelajaran yang harus 

dipaksa untuk dipadukan, dan guru yang masih menyelenggarakan 

pembelajaran KTSP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pada pembelajaran ini menggunakan 

pembelajaran tatap muka sedangkan penelitian yang akan di 

lakukan merupakan pembelajaran berbasis online 

2.4.2  Zakiyah tahun 2015 dengan judul “Problematika Guru dalam 

Menerapkan Model Pembelajaran Tematik Integratif Tema Benda, 

Hewan dan Tanaman di Sekitarku Siswa Kelas 1 SD HJ, Isriati 
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Baiturrahman 1 Seamarang”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik integraf ini berjalan efektif, dan problematika 

yang dihadapi guru bahwa dalam pembelajaran tematik integraf ini 

dalam menyusun perangkat pembelajarannya kurang maksimal, 

pemahaman model yang masih belum maksimal, dan masalah 

potensial guru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan bahwa dalam penelitian ini membahas problem guru 

dalam pembelajaran tematik secra tatp muka sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan membahas problem yang dihadapi 

guru dalam pembelajaran tematik berbasis online. 

2.4.3 Penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2020) mengenai “Analisis 

Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang 

keefektifitasan proses pembelajaran online dimasa pandemic Covid-

19. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan 

pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kurang efektif 

nya pembelajaran online karena faktor kurangnya sarana dan 

prasarana serta ketidaksiapan edukasi teknologi. 

2.4.4 Penelitian yang dilakukan oleh Rigianti (2020) mengenai “Kendala 

Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten 

Banjarnegara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala 

pembelajaran daring di Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian ini 

merupakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dan pengisian angket secara daring. Analisis 
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data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, 

reduksi data penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kendala yang dialami guru selama 

pembelajaran daring yaitu aplikasi pembelajaran, jaringan internet 

dan gawai, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan 

2.4.5 Penelitian yang dilakukan oleh Putria (2020) mengenai “Analisis 

Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi 

COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis proses pembelajaran dalam jaringan (daring), 

faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat guru dalam 

melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa angket terbuka, wawancara semi terstruktur, 

dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah 

pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar terhadap 

proses pembelajaran, pembelajaran yang biasanya dilaksanakan 

secara langsung kini dialihkan menjadi pembelajaran daring. Peserta 

didik merasa jenuh dan bosan selama melaksanakan pembelajaran. 

Pembelajaran daring yang dilakukan untuk anak usia sekolah dasar 

dirasa kurang efektif. Ada beberapa faktor pendukung guru dalam 

proses pembelajaran daring yaitu ketersediannya handphone, kuota 

dan jaringan internet yang stabil. Selain adanya faktor yang 

mendukung dalam pembelajaran daring terdapat juga beberapa 
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Evaluasi 

1. Penilaian 

2. Pelaporan 

kegiatan 

pembelajaran 

Perencanaan 

1. Materi Pembelajaran 

2. Media Pembelajaran 

3. Evaluasi 

Pembelajaran 

Pembahasan 

 

Pelaksanaan  

1. Proses 

pembelajaran 

2. Penyampaikan 

materi 

Hambatan dan 

Solusi 

faktor penghambat guru dalam pembelajaran daring. Faktor 

penghambat tersebut diantaranya adalah belum semua peserta didik 

memiliki handphone dan masih banyak orang tua sibuk bekerja. 

2.5.Kerangka Pikir 

Adapun yang alur berpikir penulis dalam menjelaskan arah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir: 
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