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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Dunia saat ini sedang dirundung kesedihan yang disebabkan oleh 

mewabahnya Coronavirus Disease (Covid -19) yang melanda hampir ke 

seluruh negara di dunia. Dilansir dari alodokter.com (diakses tanggal 4 Mei 

2020) Coronavirus Disease atau Covid -19 ini merupakan penyakit jenis 

baru yang dapat menginfeksi sistem pernapasan manusia serta termasuk 

jenis penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja. Virus ini dapat 

menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru 

yang berat, hingga kematian bagi penderitanya. Coronavirus Disease atau 

yang biasa disebut virus corona ini menular sangat cepat. Terbukti dari 

pertama kali ditemukannya virus ini yakni di kota Wuhan China sampai ke 

Indonesia hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja. Selain itu 

dibuktikan juga oleh jumlah korban yang masih terus bertambah di sejumlah 

negara terdampak.  

       Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk 

memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus 

corona. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut 

dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus 

corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah 

tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar 

tersebut. Menurut Yunus dan Rezky (2020 : 229) menjelaskan bahwa 

kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara 

melakukan pemeriksaan ke beberapa wilayah secara ketat, kemudian 

konsekuensi dari segi ekonomi maupun sosialnya dipertimbangkan secara 

matang. 

       Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dan menyarankan agar warganya tetap di rumah saja 

untuk menekan penyebaran virus ini. Kebijakan tersebut diresmikan oleh 
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Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 segala 

kegiatan di dalam dan di luar ruangan disemua sektor sementara waktu 

ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama pada bidang 

pendidikan. Pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa 

Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa 

proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak 

jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan 

hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena 

pendidikan kecakapan hidup sangat penting bagi para siswa terutama dalam 

kondisi seperti saat ini. Berikut ayat alquran yang menyatakan pentingnya 

pendidikan kecakapan hidup : 

يَّةًَِضعَافًاََخافُواََعلَْيِهْمَفَْليَتَّقُواَهللاَََوْليَقُولُْواَقَْولًََوْليََ اََدِيْييًَْخَشَالَِّذْيَنَلَْوتََرُكْواَِمْنََخْلِفِهْمَذُر ِ  

       Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar. (An-Nisa/4:9) 

       Pembelajaran moda daring merupakan inovasi pendidikan dalam 

ketersediaan sumber belajar yang variatif dan dinilai dapat menjadi 

alternatif agar proses pembelajaran tetap berjalan dalam kondisi pandemi 

seperti yang saat ini terjadi. Melalui perangkat dan media yang mendukung 

pembelajaran jenis ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. 

Pembelajaran jenis ini memanfaatkan jaringan internet pada proses interaksi 

pembelajarannya dan menggunakan teknologi mobile yang mendukung 

sebagai perangkatnya, contohnya seperti telepon pintar dan komputer 

jinjing. Berbagai aplikasi dapat digunakan sebagai media interaksi belajar 

mengajar sudah tersedia seperti yang saat ini mulai ramai digunakan 



3 

 

 

 

diantaranya google classroom, video converence, telepon atau live chat, 

zoom maupun melalui whatsapp group. 

       Hal ini tentu memengaruhi tugas para guru dan dosen yang harus 

beralih dari yang biasanya mengajar di depan kelas menjadi mengajar 

melalui moda daring (online) atau jarak jauh tak terkecuali para guru 

sekolah dasar. Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah dasar juga 

menggunakan pembelajaran daring dengan melalui bimbingan orang tua. 

Pembelajaran di sekolah dasar merupakan pembelajaran yang kompleks, 

hampir semua pelajaran diampu oleh 1 guru yakni wali kelas. Dalam 

pembelajaran di sekolah dasar terdapat beberapa materi yang mengharuskan 

siswa untuk melakukannya secara langsung seperti misalnya dalam 

pembelajaran IPS terdapat dimensi keterampilan serta dimensi nilai dan 

sikap yang biasanya dilihat dan dinilai oleh guru secara langsung 

berdasarkan tindakan yang siswa lakukan. Dimensi- dimensi tersebut 

merupakan tujuan dasar mata pelajaran IPS yakni memberi bekal 

kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, 

minat, kemampuan, dan lingkungan siswa. Sedangkan penerapan dimensi-

dimensi dalam pembelajaran moda daring ini cukup sulit dilakukan.  

       Berdasarkan  pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mendapatkan  

melakukan penelitian dengan menggali informasi mengenai dampak 

pandemi covid -19 bagi guru dalam menerapkan moda daring khususnya 

pada pembelajaran IPS di sekolah dasar.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran dampak pandemi covid -19 bagi guru dalam 

menerapkan moda daring pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah 

dasar? 

2. Apakah faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan moda daring 

pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah dasar? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi dampak dan kendala dalam 

menerapkan moda daring pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah 

dasar? 
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C. Batasan Masalah 

       Penelitian ini mengambil topik tentang dampak pandemi covid -19 bagi 

guru dalam menerapkan moda daring di sekolah dasar. Untuk memperoleh 

hasil penelitian yang terarah dan tepat sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. 

Penelitian ini difokuskan terhadap : 

1. Dampak covid -19 bagi guru kelas IV dalam menerapkan moda daring 

pada pembelajaran IPS di SDN Cipanengah CBM. 

2. Faktor kendala guru kelas IV dalam menerapkan moda daring pada 

pembelajaran IPS di SDN Cipanengah CBM. 

3. Upaya guru kelas IV dalam menerapkan moda daring pada 

pembelajaran IPS di SDN Cipanengah CBM. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan gambaran dampak pandemi covid -19 bagi guru dalam 

menerapkan moda daring pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah 

dasar. 

2. Mendeskripsikan faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan moda 

daring pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah dasar. 

3. Mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi dampak dan kendala 

dalam menerapkan moda daring pada pembelajaran IPS di kelas IV 

sekolah dasar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Dapat memberikan manfaat terhadap pendidikan khususnya di 

bidang pendidikan dasar sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas 

teknologi moda daring di kalangan pendidikan dasar. Hal ini juga dapat 

dijadikan tindakan antisipasi apabila kondisi sedang tidak mendukung 

kegiatan belajar mengajar seperti biasanya agar menjadi lebih baik. 
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2. Manfaat Praktis  

       Terdapat beberapa manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian 

ini, antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, dapat menjadi pengalaman secara langsung sebagai 

calon guru sekolah dasar dalam menerapkan moda daring yang lebih 

baik sebagai tindakan antisipasi apabila kondisi sedang tidak 

mendukung kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. 

b. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang baru 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan potensi belajar 

dapat dikembangkan. 

c. Bagi guru, dapat memberikan keleluasaan menyampaikan informasi 

mengenai dampak pandemi covid -19 bagi guru. Serta peluang 

mendapat perbaikan mengenai dampak negatif yang diterima guru 

dari hal serupa lebih terbuka. 

d. Bagi sekolah, dapat dijadikan referensi dan rekomendasi yang baik 

untuk menambah kualitas penerapan  teknologi moda daring  agar 

menjadi lebih baik.  

 

 

  


