
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusia dengan lingkungannya 

yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan 

segala potensinya, baik jasmani dan rohani yang menimbulkan perubahan positif 

dan kemajuan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlangsung 

secara terus menerus guna mencapai tujuan hidupnya. Hal ini sesuai dengan 

fungsi pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional yakni: 

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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU RI N0.20 Tahun 2003, 

h.1). 

Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan enam 

komponen utama yaitu: 1) tujuan, 2) guru, 3) peserta didik, 4) materi pelajaran, 5) 

metode, media, dan alat pendidikan, 6) lingkungan pendidikan. (Syafril, Zelhendri 

Zen, 2017, h. 82) Keenam komponen ini sangat mempengaruhi peserta didik 

dalam mencapai tujuan belajar. Pada proses pembelajaran guru berperan penting 

dalam membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan pengetahuannya 

sesuai bidang studi yang dipelajari. Akan tetapi, pada proses pembelajaran yang 
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dilakukan saat ini yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring sehingga guru 

harus lebih kreatif dalam mengajar. 

Permasalahan di dalam pendidikan tersebut merupakan prioritas utama yang 

harus dipecahkan, salah satunya menyangkut tentang masalah kualitas pendidikan. 

Kualitas pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak 

mewabahnya virus Covid-19. 

Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda 215 Negara 

di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya 

SD. Covid 19 ini memicu wabah di cina pada Desember 2019 dan merebak di 

berbagai Negara sehingga WHO pendeklarasikan sebagai pandemi global. Untuk 

melawan covid-19 pemerintah telah melarang untuk berkerumun termasuk 

meliburkan sekolah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona virus 

corona ini yaitu virus yang dapat menular. Pemerintah juga menyarankan untuk 

selalu jaga jarak (social distancing),  memakai masker, dan selalu cuci tangan. 

Salah satu dampak social distancing juga terjadi pada sistem pembelajaran di 

sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Mendikbud 

menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar 

mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara 

tidak langsung atau jarak jauh. Dengan adanya himbauan tersebut membuat semua 

lembaga pendidikan mengganti metode pembelajaran yang digunakan yaitu 

menjadi online atau dalam jaringan (daring). (Oktafia Ika Handarini, 2020, hal 

500). 



3 

 

Dimasa pandemi ini khususnya SD telah melaksanakan proses belajar 

mengajar menggunakan system Daring (Dalam Jaringan). Pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang menggunaka jaringan internet dengan aksesibilitas, 

konektivitas, fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran. Media yang digunakan untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar berbasis daring biasanya yaitu Whatshap, Zoom, E learning dan lain 

sebagainya.  

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan kepada salah satu guru di 

MIN 1 Kendari pada tanggal 17 September  2020, kurang maksimalnya proses 

pembelajaran yang di lakukan secara daring dan juga adanya beberapa kendala 

yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran daring 

yang di lakukan di MIN 1 Kendari lebih dominan menggunkan media WhatsApp 

dan Google Form. (Lasaradi, S.Pd, 17 September 2020). 

Tantangan tersendiri untuk dunia pendidikan supaya pembelajaran dapat terus 

berjalan di tengah pandemi covid 19 ini. Salah satu jalan keluar untuk menangani 

masalah tersebut adalah pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran 

daring ialah pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh dengan bantuan 

internet. Dalam pembelajaran daring dibutuhkan sarana dan prasarana, berupa 

laptop, komputer, smartphone, dan bantuan jaringan internet. Selain sarana dan 

prasarana, seorang guru juga harus mampu menyesuaikan dengan keadaan siswa. . 

(Oktafia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari, 2020. h 501).  

Guru harus mampu mengembangkan profesi pendidik serta menjalankan 

tugasnya dengan menyesuaikan kebutuhan siswa serta materi pembelajaran yang 

mengikuti perkembangan zaman.” Pada tahun 2018 sebanyak 62,41% penduduk 
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Indonesia telah memiliki telepon selular dan 20,05% rumah tangga yang memiliki 

komputer (BPS, 2019). Data ini sangat relevan dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa meskipun ada siswa yang belum memiliki laptop, tapi 

hampir semuanya telah memiliki smarthphone. Proses pembelajaran daring 

selama ini banyak dilakukan pemberian tugas melalui whatsapp, video 

conference, google form, ataupun melalui aplikasi khusus yang tersedia. 

Penugasan melalui aplikasi google form juga dilakukan, dimana setelah selesai 

mengerjakan tugas akan langsung muncul nilainya. Namun pembelajaran daring 

juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan jaringan 

internet. Beberapa mengaku kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online 

karena tidak semua wilayah mendapatkan jaringan internet dengan akses lancar 

(Hasanah dkk, 2020 h 75). 

Dengan demikian guru dituntut mampu merancang dan mendesain 

pembelajaran daring yang ringan dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat 

atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun 

dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam 

mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus mampu memilih 

dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada 

materi dan metode belajar yang digunakan. 

Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru bisa dengan 

memanfaatkan WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi 

pelajar daring pemula, karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses 

siswa. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih, 
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bisa menngkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi 

pembelajaran daring. 

Namun sekali lagi, pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan 

siswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai begitu 

saja. Namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa, kesesuaian 

terhadap materi, keterbatasan infrastrukur perangkat seperti jaringan. Sangat tidak 

efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi zoom metting namun 

jaringan atau signal di wilayah siswa tersebut tinggal tidaklah bagus. 

Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi 

pandemi Covid-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi merancang, dan 

meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi 

dan metode. Kreatifitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat 

memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring (online) dan 

tidak menjadi beban psikis. 

Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa Covid-19 ini 

tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak 

sekolah/madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen 

yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan 

membuat jadwal yang sistematis, terstruktur dan simpel untuk memudahkan 

komunikasi orangtua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah 

dapat terpantau secara efektif. 

Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam 

pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, physical 

distancing (menjaga jarak aman) juga menjadi pertimbangan dipilihnya 
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pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orangtua siswa 

dan pihak sekolah/madrasah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring 

lebih efektif. (Sri Harnani 2020). 

Efektivitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pelajaran karena 

menentukan tingkat keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan. 

Menurut Nana Sudjana (1990:50) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil 

belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan 

jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara 

optimal, tepat dan cepat, sedangkan menurut Sumardi Suryasubrata (1990:5) 

efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil.  

Mengacu dari beberapa pengertian efektivitas yang telah dikemukakan oleh 

para ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah 

tingkat keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu model dan media 

pembelajaran, dalam hal ini diukur dari hasil belajar siswa, apabila hasil belajar 

siswa meningkat maka model dan media pembelajaran tersebut dapat dikatakan 

efektif, sebaliknya apabila hasil belajar siswa menurun atau tetap (tidak ada 

peningkatan) maka model pembelajaran tersebut dinilai tidak efektif. Jadi tingkat 

keefektifan model dan media pembelajaran diukur dari kesesuaian program, 

kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat di katakan bahwa pembelajaran 

daring sangat berpengaruh terhadap Efektivitas pembelajaran terutama terkait 

dengan prestasi belajar siswa. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa prestasi 

belajar merupakan gabungan dari dua kata yaitu “prestasi” dan “Belajar”. Pada 
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setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan dan sebagainya) prestasi dapat dikatakan sebagai hasil yang diperoleh 

karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Sementara itu belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. ( Moh. Zaiful Rosyid Dkk. 

2019 h 5). 

Pengaruh pembelajaran daring pada prestasi belajar siswa khususnya kelas IV 

di MIN 1 Kendari., mereka belajar dengan system daring menggunakan  media 

WhatsApp dan  evaluasi menggunakan Google Form. Dari beberapa informasi 

hasil wawancara yang penulis dapat di MIN 1 Kendari ini cukup aktif dalam 

proses belajar mengajar menggunakan system daring, namun terdapat beberapa 

kendala yaitu ada beberapa siswa yang terkadang tidak bisa ikut dalam proses 

pembelajaran dikarenakan banyak hal seperti tidak adanya jaringan, habisnya 

kuota/paket data hingga orang tua yang belum memiliki hp android. 

Jadi evektivitas  pembelajaran daring dalam meningkatkan  prestasi belajar 

siswa khususnya kelas 4 di MIN 1 Kendari., mereka belajar dengan system daring 

menggunakan media whatsApp dan  evaluasi menggunakan Google Form. Dari 

beberapa informasi hasil wawancara yang penulis dapat di MIN 1 Kendari ini 

cukup aktif dalam proses belajar mengajar menggunakan system daring, namun 

terdapat beberapa kendala yaitu ada beberapa siswa yang terkadang tidak bisa ikut 

dalam proses pembelajaran dikarenakan banyak hal seperti tidak adanya jaringan, 

habisnya kuota/paket data hingga orang tua yang belum memiliki hp android. 
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 WhatsApp adalah aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita 

bertukar pesan tanpa membayar untuk sms. WhatsApp  menggunakan internet 

sama dengan E-Mail, Browsing web, dan lain-lain. WhatsApp ini salah satu 

aplikasi yang mempunyai kelebihan, dimana pesan yang ditulis tidak mempunyai 

batasan huruf sehingga pengirim pesan merasa puas dengan sarana aplikasi 

WhatsApp. Pemanfaatan aplikasi WhatsApp yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu sebagai media untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Setelah melihat kutipan di atas Peneliti sendiri tertarik untuk meneliti siswa di 

MIN 1 Kendari karena peneliti melihat bahwa MIN 1 Kendari ini merupakan 

salah satu sekolah yang cukup aktif dalam pembelajaran online, maka dari itu 

peneliti ingin meneliti bagaimana efektivitas pembelajaran daring di MIN 1 

Kendari. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di MIN 1 Kendari.” 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.2.1 kemampuan guru dalam penggunaan IT masih perlu di tingkatkan lagi 

1.2.2 Peserta didik tidak memiliki HP sendiri 

1.2.3 Peserta didik sulit fokus pada pembelajaran daring 
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1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimna pembelajaran daring di MIN 1 Kendari ? 

1.3.1. Bagaimana efektivitas pembelajaran daringpeserta didik kelas 4a 

MIN 1 Kendari ? 

1.4.Tujuan  

1.4.1. Untuk mengetahui gambaran pembelajaran daring di MIN 1 Kendari 

1.4.2. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pembelajaran daring 

peserta didik kelas 4a MIN 1 Kendari. 

1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada peneliti dan pembaca mengenai efektifitas pembelajaran 

Daring dalam meningkatka prestasi belajar siswa kelas 4a MIN 1 Kendari.  

1.5.2  Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi peneliti, Meningkatkan kemampuan peneliti dalam metode 

penelitian yang baik dan memberikan tambahan wacana khususnya 

dalam pembelajaran siswa sehingga dapat menjadi acuan di masa yang 

akan datang. 

1.5.2.1 Bagi guru, penelitian sebagai masukan yang dapat dimanfaatkan 

dalam pengelolaan pelaksanaan pembelajaran daring terutama dalam 

meningkatkan prestasi belajar. 
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1.5.2.2 Bagi sekolah, sebagai masukan bagi sekolah berdasarkan hasil yang 

di dapat peneliti selama melakukan penelitian, guna mengembangkan 

pelaksanaan pembelajaran daring dalam meningkatkan prestasi 

belajar. 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas atau mempertajam maksud dan tujuan penelitian ini agar 

lebih terfokus maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul 

penelitian, adapun definisi tersebut adalah sbb : 

1.6.1. Efektivitas Pembelajaran Daring 

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti dalam kamus besar 

bahasa Indonesia kata efektif  di ambil dari kata efek yang artinya 

akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh 

atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan 

atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Sedangkan 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, 

Beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar, 

misalnya whatsapp, zoom,youtube,googleform.   

1.6.2   Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar yang dicapai setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar 

yang dapat ditunjukkan melalui nilai akhir yang diberikan oleh 

seorang guru dari jumlah bidang studi yang telah dipelajari oleh 

peserta didik. 


