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BAB  I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat mendasar atau hal primer yang setiap warga

Negara berhak memperoleh hal tersebut oleh Negara. Khususnya di Indonesia, Pendidikan adalah

salah satu kewajiban Negara atas rakyatnya tanpa terkecuali yang sudah tercantum dalam

konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu pendidikan harus bahkan wajib

menyentuh setiap warga Negara secara merata. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Salah satu bentuk

pemenuhan pendidikan dari Negara kepada rakyat yaitu dengan adanya fasilitas-fasilitas

pendidikan yang terlihat secara Fisik yaitu adanya Sekolah-sekolah yang di bangun pemerintah di

setiap daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang menjadi tempat

terlaksananya proses belajar mengajar oleh Guru kepada Siswa atau peserta didik.

Berbicara mengenai pendidikan, sebetulnya berkaitan dengan usaha sadar membantu anak

menuju kedewasaan baik dari segi fisik maupun psikis, yang dilaksanakan oleh orang dewasa

secara sadar dan penuh tanggung jawab.

Pada saat ini pemerintah mengusahakan pendidikan mulai dari pendidikan Taman Kanak-

Kanak sampai pendidikan tinggi untuk menjawab apa yang tersebut dalam Pembukaan Undang

Undang Dasar 1945 yaitu ‘’mencerdaskan kehidupan bangsa’’.



2

Proses pembelajaran terus di pacu dan di upayakan oleh pemerintah dengan berbagai

kebijakan-kebijakan dan motivasi agar efektivitasnya tetap terjaga, karena proses pembelajaran

yang baik adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan stabil.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran yaitu

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

(Depdiknas, 2003: 7).

Khususnya pada masa-masa atau keadaan adanya bencana berupa PANDEMI (wabah

penyakit) yang disebabkan oleh jenis Virus Covid-19 yang tidak bisa dipungkiri telah menjadi

sebab terhambatnya beberapa kegiatan Manusia di berbagai Negara bahkan di belahan Dunia

khususnya di Indonesia. Pandemi tersebut menjadi sebab terhambatnya kegiatan kenegaraan dan

aktifitas warga Negara di Indonesia seperti kegiatan keagamaan, ekonomi,sosial dan politik di

Negara ini salah satunya di bidang pendidikan karena begitu cepatnya proses penularan yang

disebabkan Virus tersebut bahkan memakan korban jiwa yang cukup banyak serta tingkat

terinfeksi yang sangat banyak.

Menurut World Health Organization (WHO) virus corona yaitu keluarga besar virus yang

dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia.Pada manusia corona diketahui dapat

menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti

Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS).

Menurut WHO, Virus Corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari

hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan

ini kemudian jatuh ke benda yang di sentuh individu lainnya. Kemudiania menyentuh bagian

matanya, hidung, atau mulut. Berdasarkan studi yang ada saat ini belum ditemukan penyebaran

Covid-19 melalui udara bebas. (cnbcindonesia.com)

Dalam bidang pendidikan hal ini tentunya sangat berdampak negatif karena mengingat

dalam proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah-sekolah melibatkan banyak orang yang
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tentunya berpotensi besarnya penyebaran virus tersebut yang akan berakibat buruk kepada Guru,

peserta didik serta orang lain yang ada di sekitar sekolah tersebut dan juga yang melakukan

kontak langsung dengan Guru,Siswa di sekolah tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya telah

dilakukan pemerintah termasuk mengeluarkan kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala

pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia pada masa pandemi covid-19 ini lebih cenderung kepada

kesehatan dan keselamatan pesereta didik. Seperti yang yang diterangkan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim “prinsip kebijakan pendidikan pada masa

pandemi Covid-19 ini yaitu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik,

tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh

kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan

selama pandemi Covid-19,’’Ungkap Nadiem dalam keterangannya, Kamis (2/9/2020),

(lpmpkaltara.kemendikbud.go.id).

Beberapa pemerintah daerah telah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan

peserta didik dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring  (dalam jaringan) atau

melalui sistem online. Kebijakan pemerintah ini telah diberlakukan di beberapa wilayah provinsi

dan kabupaten/kota di Indonesia serta ada juga sekolah – sekolah yang menerapkan sistem

pembelajaran luring (luar jaringan) yang jumlah pesertanya cendrung sedikit dan tentunya tetap

memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan situasi dan kondisi di tempat atau daerah

masing – masing. Proses pembelajaran daring merupakan suatu sistem belajar tanpa interaksi

secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan

jaringan internet yang pemerintah telah melakukan upaya berupa memberikan kuota belajar

kepada guru, peserta didik untuk menopang proses pembelajaran daring di masa pandemi Covid-

19. Hal tersebut sesuai dengan himbauan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia melalui
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surat edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan dalam masa darurat penyebaran Corona

virus disease (Covid-19). Sedangkan sistem pembelajaran luar jaringan yaitu bentuk belajar yang

dilaksanakan dengan pertemuan fisik secara langsung tanpa bantuan teknologi internet untuk

komunikasi.Semuanya berlangsung secara offline.

Pelaksanaan proses pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan perangkat

personal computer (PC), Laptop atau handphone yang terhubung dengan koneksi jaringan

internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama menggunakan grub di

media sosial seperti whatsapp, telegram, Aplikasi Zoom Cloud Meeting ataupun media lainnya.

Setiap jenjang tentunya melakukan hal yang sama dalam proses pembelajaran di masa pandemi

covid-19 tersebut entah itu jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sampai ke jenjang Perguruan

Tinggi atau Universitas.

Salah satu sekolah yang melakukan proses belajar mengajar dengan sistem daring dan

luring adalah Sekolah Dasar Negeri 8 Poso yang terletak di Kelurahan Sayo Kecamatan Poso

Kota Selatan Kabupaten Poso. Pembelajaran dilakukan secara daring dan juga luring dengan

menggunakan media berupa grub whatsapp atau yang lainnya yang tentunya siswa melakukan

atau menerima pembelajaran dari rumah masing masing serta juga guru mengunjungi siswa di

kediaman siswa tersebut untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara luring..

Kelangsungan pembelajaran secara daring dan luring tersebut tentunya memiliki banyak kendala

ataupun hambatan-hambatan yang berpengaruh pada efektifitas proses belajar mengajar yang

dilakukan dikarenakan ada beberapa faktor-faktor penghambat efektifitas pembelajaran tersebut.

Efektifitas tentunya menjadi hal yang sangat penting serta berpengaruh dalam sebuah

kegiatan khususnya dalam proses pembelajaran guna meningkatkan mutu atau kualitas

pembelajaran yang baik yang tentunya sangat bermanfaat bagi Peserta didik dan Tenaga pendidik
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di sekolah tersebut Khususnya di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso Kelurahan Sayo Kecamatan Poso

Kota Selatan Kabupaten Poso.

Sekolah Dasar Negeri 8 Poso adalah salah satu sekolah yang menerapkan sistem

pembelajaran daring dan luring tersebut yang tentunya dalam rangka memutus mata rantai virus

Covid-19 tersebut di zona sekolah karena adanya proses pembelajaran tatap muka di sekolah

seperti biasanya yang berpotensi mengumpulkan massa yaitu pengajar atau guru dan murid atau

siswa di sekolah tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah yang berdasarkan surat edaran

Kemendikbud tentang sistem pembelajaran di masa pandemi yaitu dengan sistem pembelajaran

daring. Namun, tentunya tingkat efektivitas dari sistem pembelajaran pada masa pandemi

tersebut memiliki beberapa Kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yang kemungkinan

akan mengakibatkan minim bahkan kurang efektifnya proses belajar mengajar seperti, kurangnya

semangat belajar siswa, minimnya pengetahuan tentang penggunaan sarana berupa alat atau

aplikasi yang digunakan untuk belajar dan beberapa masalah-masalah lainnya yang tentunya

menjadi pemicu terhambat atau kurangnya efektivitas dalam proses belajar mengajar dengan

menggunakan sistem pembelajaran daring dan luring di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso.

Dari uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan memfokuskan

penelitian pada Efektivitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri

8 Poso Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas dapatdiidentifikasi

beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri

8 Poso Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso?
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19

di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk dan Efektivitas Proses

Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso.

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Dalam Proses

Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan administrasi khususnya

tentang Efektivitas Pembelajaran

b. Segi Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah

dan semua pihak terkait dalam meningkatkat  efektivitas pembelajaran khususnya

di masa bencana berupa pandemi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

pengembangan ilmu administrasi utamanya dalam hal meningkatkan efektifitas

pembelajaran.


