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 BAB I

 PENDAHULUAN

 

 A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu hal yang berperan penting bagi kehidupan 

manusia. Pendidikan menjadikan manusia sebagai sumber daya yang berilmu, 

bertaqwa, dan mampu menghadapi tantangan dimasa depan. Pada era globalisasi 

ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin berkembang 

pesat. Perkembangan tersebut menuntut manusia untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Meningkatkan kualitas hidup dapat dilakukan salah satunya dengan 

menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. 

Kewajiban menuntut ilmu juga merupakan hak setiap warga negara yang telah 

dimulai sejak dalam buaian sampai ke liang lahat.  

Menuntut ilmu merupakan suatu langkah setiap warga negara menjadikan 

dirinya sebagai sumber daya manusia yang berilmu, bertaqwa dan berguna bagi 

masyarakat. Menuntut ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu 

caranya adalah menuntut ilmu pada pendidikan formal. “Pendidkan formal adalah 

pendidikan atau pelatihan terorganisasi yang diselenggarakan secara berjenjang 

dan bersifat umum maupun khusus” (KBBI, 2020). Pendidikan formal dimulai 

dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.   

         Menuntut ilmu dengan mengenyam pendidikan formal minimal jenjang 

pendidikan dasar dan menengah menjadi salah satu kewajiban dan hak setiap 

warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : 

"Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar". Dalam undang-undang tersebut pemerintah 

mewajibkan setiap warga negara yang berusia sekolah dasar (tujuh tahun sampai 

12 tahun) dan usia sekolah menengah pertama (12 tahun sampai 15 tahun) wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah menggalakan wajib belajar (WAJAR) 

sembilan tahun. 
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Mengenyam pendidikan formal sebagai bentuk manusia dalam menuntut 

ilmu merupakan langkah manusia dalam memenuhi haknya. Islam pun 

mengajarkan bahwa manusia itu wajib berilmu. Allah SWT berfirman dalam 

surah Al-'Alaq ayat 1 sampai 5 (QS Al-'Alaq, juz 30: 597) yang berbunyi: 

   .          

Artinya : "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam (4) 

 Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5).

       Makna Surah Al-'Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama Allah SWT 

tersebut merupakan perintah tersirat kepada manusia untuk belajar (menuntut 

ilmu). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ustadz Hasyim dalam Tausiyah yang 

diadakan Humas IAIN Parepare pada tanggal 6 April 2020, beliau 

mengungkapkan "mengapa pada wahyu pertama ini, kita diperintahkan untuk 

membaca, bukan perintah shalat, puasa, zakat, atau perintah haji terlebih dahulu? 

ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu”. 

Belajar atau menuntut ilmu dimulai dari mempelajari yang termudah (dasar) dan 

berlanjut mempelajari berbagai hal yang lebih sukar. Hal ini menunjukkan bahwa 

menuntut ilmu dimulai pada jenjang pendidikan dasar yang mempelajari hal-hal 

paling dasar dan berlanjut pada jenjang pendidikan lanjutan dan jenjang perguruan 

tinggi. Jenjang pendidikan dasar salah satunya adalah Sekolah Dasar (SD).  

Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan yang mulai 

mengajarkan setiap manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tertuang 

dalam setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang dipelajari pada jenjang 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini memiliki berbagai kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai dalam setiap materi yang dipelajari. 

Banyak sekali materi dalam mata pelajaran yang harus dikuasi siswa Sekolah 

Dasar (SD) ini, namun saat ini yaitu masa Pandemi Covid-19 semua kompetensi 
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inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai siswa tidak bisa tercapai 

dengan maksimal. Karena dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menyebabkan 

proses pembelajaran menjadi tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Pandemi 

Covid-19 adalah suatu fenomena yang mengguncang dunia termasuk Indonesia 

yang membuat aktivitas manusia menjadi serba terbatas. 'Pandemi adalah wabah 

penyakit yang menyebar ke seluruh dunia' (Winarno dalam Ais, 2020: 34). Akibat 

wabah penyakit (pandemi) ini semua orang di dunia tidak bisa melakukan 

aktivitas seperti biasanya karena khawatir tertular penyakit yang sedang melanda 

suatu daerah (negara) tersebut.  

Wabah penyakit (pandemi) yang sedang melanda dunia saat ini adalah 

Covid-19. Covid-19 adalah singkatan dari Corona Virus Disease 2019 (Wabah 

Virus Corona 2019). Menurut Xiang, dkk. (dalam Gunawan dan Yulita, 2020: 1) 

mengungkapkan bahwa, „Corona adalah nama sebuah virus penyebab suatu 

penyakit yang memiliki nama asli Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) 

yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia dari gejala ringan seperti flu 

sampai infeksi pernapasan berat atau pneumonia‟. Virus ini adalah jenis virus baru 

yang bisa menyerang siapa saja mulai dari bayi sampai orang tua. Virus Corona 

ini mulai terjadi pertama kali di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan 

mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Virus ini sangat mudah menular 

kepada manusia sehingga penyebarannya sangat cepat, hampir seluruh dunia 

  terdampak wabah tersebut saat ini.

Wabah Virus Corona 2019 (Covid-19) ini ditetapkan sebagai wabah 

pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 

(Utomo, 2020). Akibat dari adanya wabah penyakit ini maka segala aktivitas 

manusia menjadi sangat terbatas. Setiap aktivitas yang membutuhkan interaksi 

dengan orang lain menjadi sangat dibatasi, untuk berkomunikasi saja kini harus 

dengan jarak tidak kurang dari satu meter. Pembatasan aktivitas ini menyebabkan 

lumpuhnya berbagai aktivitas pada setiap sektor kehidupan. Tak terkecuali pada 

sektor pendidikan. Adanya pembatasan ini menyebabkan sekolah sebagai sarana 

pendidikan tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran seperti 

biasanya atau belajar secara langsung (tatap muka).  
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Kegiatan pembelajaran secara langsung (tatap muka) tersebut digantikan 

dengan proses pembelajaran secara jarak jauh (PJJ). Menurut Moore (dalam 

Ubaidah, 2019)  mengungkapkan bahwa pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah proses 

pendidikan (belajar mengajar) yang dilakukan secara terpisah atau berbeda tempat 

antara peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Pada pelaksanaannya dibutuhkan desain dan strategi pembelajaran yang khusus 

juga metode pembelajaran khusus dengan menggunakan media teknologi 

informasi dan komunikasi. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini merupakan saran dan 

aturan dari pemerintah sebagai alternatif saat ini yang dapat dipilih guna memutus 

rantai penyebaran Covid-19 sehingga tidak mengesampingkan peserta didik dalam 

mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu. Peraturan ini harus ditaati 

oleh setiap sekolah, mulai dari sekolah pada jenjang pendidikan usia dini sampai 

  perguruan tinggi.

Peraturan yang harus ditaati tersebut terdapat pada Surat Edaran Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa 

Darurat Penyebaran Covid-19 (Kemendikbud, 2020), yang memperkuat Surat 

Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Covid-19 (GTK Dikmen Diksus, 2020). Berdasarkan peraturan tersebut maka 

kegiatan belajar mengajar salah satunya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) pun 

mengalami keterbatasan. Hal ini membuat pembelajaran menjadi tidak bisa 

dilaksankan seperti biasanya. Belajar dilakukan secara jarak jauh (PJJ) yang 

dilaksanakan antara siswa dari rumah dan guru dari sekolah atau rumah guru. 

Dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini salah satu metode 

pembelajaran yang bisa menjadi alternatif adalah metode belajar secara daring 

(dalam jaringan) atau belajar secara online. Pembelajaran daring atau online yang 

juga di kenal sebagai e-learning merupakan "pembelajaran yang berlangsung di 

dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara 

langsung" (Pohan, 2020: 2). 

 Pembelajaran melalui metode daring ini dilaksanakan dengan 

 memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan 

teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi saat ini menjadi sangat 
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bermanfaat karena dapat menjadi sarana yang cukup efektif untuk menyampaikan 

berbagai pesan atau penyampaian materi pembelajaran dengan metode daring ini. 

Untuk menunjang pembelajaran dengan sistem daring ini kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi sangat berperan penting. Menurut Budiman (2017: 82) 

peran teknologi informasi dan komuniasi pada pembelajaran diantaranya adalah 

sebagai fasilitator e-learning, fasilitator telekomunikasi dan sistem informasi 

untuk mepermudah dan membantu siswa dalam belajar dan dapat berpengaruh 

bagi guru untuk memperkaya pengetahuannya dengan memanfaatkan fasilitas 

teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Untuk menunjang perannya sebagai 

fasilitator e-learning, fasilitator sistem informasi dan telekomunikasi dalam 

membantu  siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran khususnya 

menggunakan metode daring, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kini 

telah menyediakan berbagai aplikasi dan platform belajar online yang dapat 

dimanfaatkan dengan mudah. Aplikasi-aplikasi dan platform belajar online yang 

dapat dimanfaatkan tersebut seperti aplikasi WhatsApp, YouTube, Google 

Classroom, Google Meet, Edmodo, Zoom Meeting, Facebook, Zenius, Ruangguru, 

Quipper School, Rumah Belajar, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi dan 

platform belajar online tersebut sangat mudah diakses dengan menggunakan 

gawai atau telepon genggam pintar (smartphone), laptop, komputer, dan televisi 

 pintar (smart tv) dengan bantuan koneksi jaringan internet. 

Berbagai aplikasi dan platform belajar online tersebut sangat mudah 

diakses dan digunakan apabila yang menggunakan adalah orang yang sudah 

terbiasa menggunakan alat-alat seperti smartphone atau laptop. Namun bagi anak-

anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) masih banyak yang belum 

terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi bahkan alatnya (smartphone, laptop, 

smart tv dan lain-lain). Dibutuhkan bantuan orang tua atau wali siswa dalam 

penggunaan alat dan aplikasi belajar online atau daring ini agar pembelajaran 

mudah diakses oleh siswa. Peran serta orang tua atau wali siswa sangat penting 

sebagai bentuk kerja sama antara pihak sekolah (guru) dengan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya pada masa pandemi Covid-19 saja 

 tetapi selama anak-anak membutuhkan bimbingan untuk belajar.
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Peran serta orang tua atau wali siswa dalam proses pembelajaran daring ini 

sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan pendapat para guru di SD Qur'an Al-

Himmah tempat peneliti melakukan penelitian, yang mengungkapkan sebaik atau 

sebagus apapun usaha yang guru buat dan berikan tidak akan tercapai apabila 

tidak ada kerja sama dari orang tua atau wali siswa sebagai mitra guru di sekolah. 

Kerja sama ini salah satunnya adalah peran serta orang tua kepada siswa di rumah 

yang melakukan berbagai cara dalam mendukung sekolah demi mencapai tujuan 

pembelajaran terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Para orang tua siswa di SD 

Qur'an Al-Himmah juga memberikan pendapat yang sama bahwa tanpa peran 

orang tua atau wali siswa dan pantauan dari guru terutama saat proses 

pembelajaran daring, menyebabkan siswa tidak bisa fokus saat belajar, siswa 

membuka gadget (smartphone, laptop, dan lain-lain) bukan untuk belajar tapi 

bermain game atau melihat video-video yang tidak berhubungan dengan 

pelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka pembelajaram daring ini sangat mudah 

dilaksanakan dan diakses oleh siswa namun tetap perlu adanya pantauan dari guru 

dan juga orang tua di rumah, sehingga apabila ada kerjasama antara guru dan 

orang tua di rumah, pembelajaran daring bisa berjalan cukup efektif.              

Pembelajaran daring pada masa Pandemi Covid-19 ini dirasa cukup efektif 

pada proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk memutus penyebaran Covid-19, 

namun tetap saja ada kendala dalam pelaksanaannya. Selain membutuhkan peran 

teknologi informasi dan komunikasi serta peran orang tua, pada prosesnya 

pembelajaran daring ini tidak sedikit memiliki problematika atau kendala. 

Problematika tersebut dirasakan baik itu dari pihak guru ataupun orang tua siswa. 

Problematika yang dirasakan yaitu kendala dalam hal signal yang sering tidak 

stabil, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli kuota data, rendahnya 

penguasaan akan teknologi informasi dan komunikasi serta minat belajar siswa 

yang menurun. Serta kendala-kendala lainnya yang dapat membuat proses 

pembelajaran daring ini dirasa belum begitu efektif dirasakan oleh guru dan orang 

tua siswa pada prakteknya jika dibandingkan dengan proses pembelajaran secara 

langsung, namun pada masa Pandemi Covid-19 ini membuat sekolah dan orang 

tua siswa tidak memiliki banyak pilihan sehingga memilih belajar secara jarak 
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jauh dengan metode pembelajaran daring. Metode pembelajaran daring dapat 

dilaksanakan dengan bantuan peran teknologi informasi dan komunikasi.  

         Menurut penelitian dari Nugraheny (2020: 1) bahwa peran teknologi 

informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi 

Covid-19 ini berperan sebagai sumber informasi, sumber belajar dan sebagai 

media atau sarana penyampai pesan yang dapat membantu guru dan peserta didik 

untuk melakukan proses pembelajaran secara online atau daring. Terdapat banyak 

sekali aplikasi-apikasi teknologi informasi dan komunikasi yang berperan sebagai 

media  informasi, media komunikasi, media konsultasi dan media pembelajaran, 

namun yang paling popular digunakan untuk penunjang proses pembelajaran 

terutama pembelajaran daring adalah WhatsApp Group, Google Classroom, 

Zoom, dan Edmodo (Wilson, 2020). Dalam pelaksanaannya proses pembelajaran 

daring tidak hanya membutuhkan peran teknologi informasi dan komunikasi saja, 

tetapi dibutuhkan peran guru sebagai pendidik dan orang tua sebagai mitra utama 

guru untuk mensukseskan proses pembelajaran daring. Pendapat tersebut sejalan 

dengan pendapat dari Zakariyah dan Hamid (2020: 25) dalam penelitiannya yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut, peran guru sangatlah penting "yaitu sebagai 

pendidik yang mentransferkan ilmu dan memfasilitasi peserta didik untuk tetap 

belajar melalui perantara media teknologi informasi dan komunikasi yang dibantu 

koneksi jaringan internet". Kesuksesan pembelajaran daring atau belajar dari 

rumah tidak hanya membutuhkan peran teknologi informasi dan komunikasi serta 

peran guru saja, tetapi juga membutuhkan peran orang tua, hal ini sejalan dengan 

pendapat yang diungkapkan oleh Cahyati dan Kusumah (2020 : 152) dalam 

 penelitiannya yang mengungkapkan bahwa :

 peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran anak selama belajar 

dari rumah (study from home), peran orang tua juga sangat diperlukan untuk 

mengedukasi anak-anak yang belum dapat memahami mengenai wabah yang 

sedang terjadi agar anak mau berdiam diri di rumah supaya tidak tertular dan 

 menularkan wabah pandemi ini. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Teknologi Informasi 



8 

 

 

dan Komunikasi pada Pembelajaran Daring Kelas II SD Qur’an Al-Himmah di 

Masa Pandemi Covid-19”.  

 

 B. Rumusan Masalah

           Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka rumusan 

 masalah pada penelitian ini adalah :

1) Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi berperan pada proses 

pembelajaran daring kelas II SD Qur'an Al-Himmah di masa pandemi  

 Covid-19? 

2) Media (aplikasi) apa yang paling berperan dan digunakan oleh guru dan 

siswa pada pembelajaran daring kelas II SD Qur‟an Al-Himmah di masa  

 pandemi Covid-19? 

3) Bagaimana problematika (kendala) yang dihadapi guru dan orang tua siswa 

pada proses pembelajaran daring menggunakan peran teknologi informasi  

 dan komunikasi di masa pandemi Covid-19? 

 

 C. Fokus Penelitian

          Melihat luasnya cakupan penelitian, maka perlu memfokuskan penelitian 

ini untuk menghindari adanya persepsi lain mengenai masalah yang dibahas. 

Maka fokus penelitian ini adalah untuk meneliti peran teknologi informasi dan 

komunikasi pada pembelajaran daring. Media (aplikasi) apa yang paling berperan 

dan digunakan guru dan siswa untuk menunjang peran teknologi informasi dan 

komunikasi pada proses pembelajaran daring, serta problematika (kendala) yang 

dihadapi guru dan orang tua siswa pada proses pembelajaran daring dengan 

menggunakan peran  teknologi informasi dan komunikasi. 

 

 D. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui bagaimana teknologi informasi dan komunikasi berperan pada 

proses pembelajaran daring kelas II SD Qur'an Al-Himmah di Masa 

pandemi Covid-19? 
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2) Mengetahui media (aplikasi) apa yang paling berperan dan digunakan oleh 

guru dan siswa pada pembelajaran daring kelas II SD Qur‟an Al-Himmah di  

 masa pandemi Covid-19? 

3) Mengetahui bagaimana problematika (kendala) yang dihadapi guru dan 

orang tua siswa pada proses pembelajaran daring menggunakan peran 

teknologi informasi dan komunikasi di masa Pandemi Covid-19? 

 

 

 E. Manfaat Penelitian

1.  Manfaat Teoritis

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini adalah, dapat dijadikan dasar 

pendukung suatu kesimpulan atau dijadikan bahan kajian yang relevan untuk 

para peneliti berikutnya. 

2.  Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini terbagi menjadi empat bagian yaitu, bagi guru, bagi 

 siswa, bagi sekolah dan bagi peneliti.

   a. Bagi Guru

1) Sebagai referensi penggunaan hasil penelitian untuk menambah 

pengetahuan bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi pada 

 pembelajaran daring,

2) Sebagai referensi untuk meningkatkan motivasi guru untuk tetap 

melaksanakan perannya dalam proses pembelajaran khususnya pada 

proses pembelajaran daring dan terus meningkatkan mutu pembelajaran 

 di Indonesia terutama di masa Pandemi Covid-19

3) Sebagai referensi untuk menambah wawasan dan meningkatkan 

 profesionalisme guru sebagai pendidikan yang kreatif dan inovatif.

 

 b. Bagi Siswa

1) Sebagai sarana bagi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dan 

 menjadikan setiap pembelajaran adalah pengalaman yang berkualitas,
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2) Sebagai sarana untuk memahami apa saja peran teknologi informasi dan 

 komunikasi pada pembelajaran daring di masa Pandemi Covid-19.

 

 c. Bagi Sekolah

1) Memberikan sumbangan pengetahuan untuk meningkatkan mutu dan 

 efektivitas pembelajaran terutama di masa Pandemi Covid-19,

2) Meningkatnya motivasi dan semangat siswa akan menunjang kualitas 

 pembelajaran.

 

 d. Bagi Peneliti

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam menganalisa peran teknologi 

informasi dan komunikasi, media (aplikasi) teknologi informasi dan 

komunikasi apa yang guru dan siswa gunakan untuk menunjang peran 

teknologi informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran daring, 

serta problematika (kendala) apa saja yang dialami oleh guru dan orang 

tua siswa selama pembelajaran daring dengan menggunakan peran 

 teknologi informasi dan komunikasi,

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan berbagai sumber 

 informasi bagi para peneliti berikutnya.

 

 


