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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejak bulan April 2020, pemerintah resmi menerbitkan kebijakan mengenai 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan 

Penanganan COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Hal 

tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan menyusul berita mengenai semakin 

meningkatnya persebaran COVID-19 di seluruh Indonesia, dan dari kebijakan 

tersebut berdampak pada pembatasan hampir seluruh kegiatan masyarakat di 

berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pendidikan (Ibrahim, 2020). 

Kegiatan pendidikan, khususnya kegiatan belajar mengajar di kelas 

melibatkan berkumpulnya banyak orang di sebuah ruangan atau tempat, dan akan 

meningkatkan risiko  penyebaran COVID-19. Bentuk pelaksanaan PSBB di bidang 

pendidikan mengacu ke Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, yaitu berupa imbauan 

dari Kemendikbud kepada seluruh lembaga pendidikan untuk melakukan 

pengalihan kegiatan belajar mengajar dari yang awalnya di laksanakan secara tatap 

muka di sekolah, menjadi pembelajaran dengan sistem jarak jauh melalui media 

terbaik. Sejauh ini, penggunaan teknologi digital menjadi alternatif dalam 

melaksanakan pembelajaran dalam kondisi pengajar dan peserta didik berada di 

tempat yang berlainan (Milman, 2014). 

Pada pelaksanaannya, pengalihan kegiatan belajar menjadi pembelajaran 

sistem jarak jauh menuntut adaptasi baru dan kerja sama yang baik dari seluruh 

pihak yang terlibat (Aji, 2020). Di Indonesia sendiri model pembelajaran daring 

telah diterapkan sejak tahun 2013, namun perannya hanya sebagai alternatif 

pembelajaran sehingga umumnya hanya digunakan saat keadaan tertentu dan tidak 

menjadi metode pembelajaran primer yang digunakan, terutama bagi sekolah 

dengan peserta didik di lingkungan pedesaan. Terlebih dengan pengembangan dan 

persebaran sarana prasarana teknologi yang belum merata memunculkan masalah 
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baru dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, dan akan berdampak pada kakunya 

pengawasan proses pembelajaran serta menurunnya tingkat pemahaman materi.  

Di tengah masa pandemi ini terdapat kesenjangan di antara target tujuan 

pembelajaran dengan proses pembelajaran. Tuntutan tujuan pembelajaran akan 

tetap sama, namun di dalam proses pembelajaran jarak jauh, peserta didik 

kehilangan iklim belajar yang kondusif karena suasana belajar akan bergantung 

pada kondisi di lingkungan rumah masing-masing. Hal ini nantinya akan 

memberikan efek domino terhadap motivasi belajar peserta didik untuk jangka 

panjang, hasil belajar, tujuan pembelajaran, serta keberhasilan pembelajaran. 

Menurut Emda (2017) proses pembelajaran akan berhasil jika siswa termotivasi 

untuk belajar dengan baik. Karenanya, motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa, 

baik intrinsik maupun ekstrinsik, sangatlah penting. Selama pembelajaran di masa 

pandemi ini, banyak guru berpendapat bahwa motivasi belajar siswa SMA memang 

mengalami penurunan selama situasi pandemi ini (Cahyani, Listiana, & Larasati, 

2020).  

Adapun permasalahan selama pandemi di kelas XI IPS 1 di MAN 2 Ciamis 

berdasarkan hasil diskusi bersama guru pamong adalah merosotnya motivasi belajar 

peserta didik akibat kejenuhan menghadapi pembelajaran daring yang 

pelaksanaannya terbatas pada pemberian bahan ajar serta tugas oleh guru melalui 

pendekatan inquiry learning tanpa tatap maya atau komunikasi dua arah yang 

intensif. Di samping itu, mata pelajaran geografi sangat perlu ditunjang dengan 

komunikasi visual serta pendekatan yang baik agar pelajaran dapat diterima lebih 

mudah oleh peserta didik serta mengurangi abstraksi materi menjadi lebih solid. 

Dalam usaha peningkatan motivasi belajar dan pemahaman materi, tanpa 

disadari hal ini menaikkan tuntutan akan strategi pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif dari guru. Karena sejak kebijakan pembelajaran jarak jauh ditetapkan, 

belum ada panduan khusus yang memuat penjelasan yang jelas dan rinci tentang 

bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Strategi pembelajaran yang 

menyenangkan (joyful learning) bisa menjadi pilihan karena dapat melonggarkan 

kekakuan iklim belajar sehingga pembelajaran tidak lagi dilihat sebagai beban, serta 

menambah pengalaman belajar lewat media baru. Pembelajaran yang 

menyenangkan (joyful learning) menggunakan proses pembelajaran yang 
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diterapkan pada siswa melalui permainan, kuis, dan kegiatan lainnya. Pembelajaran 

yang menyenangkan melalui pendekatan bermain, rekreasi, dan minat siswa yang 

menciptakan perasaan gembira, kesegaran, aktivitas, dan kreativitas yang 

diperlukan siswa untuk mengurangi kebosanan dan ketegangan yang dialami siswa 

(Asyura, 2014, hal. 12). Bukan hanya peserta didik jenjang TK hingga SMP saja 

yang menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik SMA pun 

mendambakannya. Tuntutan bahwa peserta didik SMA harus selalu serius dan 

dewasa dalam pembelajaran justru keliru, seiring dengan peningkatan level 

kerumitan ilmu yang dipelajari juga terjadi peningkatan stres. Penerapan joyful 

learning dapat mendukung relaksasi otak dan menjadi stimulus peserta didik agar 

tertarik pada pembelajaran (Salirawati, 2012, hal. 7). Meskipun strategi joyful 

learning dikatakan hampir tidak mempunyai kelemahan, namun penerapannya 

akan sangat bergantung pada kemampuan atau kompetensi untuk mengajar, serta 

respons dari peserta didik  (Layyinah, 2017).  

Menurut Winkel (2014), motivasi belajar merupakan penggerak dalam 

psikologi siswa, membangkitkan kegiatan belajar, membimbing kegiatan belajar 

dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan. 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran 

daring sehingga perlu diperhatikan pembelajaran dengan motivasi dalam 

lingkungan belajar yang menggunakan teknologi (Harandi, 2015). Adapun 

pemahaman mengacu pada esensi sesuatu, yaitu suatu bentuk pengertian yang 

memungkinkan seseorang mengetahui apa yang dikomunikasikan dan dapat 

menggunakan materi atau gagasan yang dikomunikasikan tanpa harus 

mengaitkannya dengan materi lain (Subiyanto, 1988). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui penelitian tindakan kelas dengan 

strategi pembelajaran joyful learning yang memanfaatkan pembelajaran jarak jauh, 

meminimalisasi keluhan akan pembelajaran yang monoton untuk kelas daring 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh strategi tersebut dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman materi peserta didik kelas XI IPS 

1 MAN 2 Ciamis untuk mata pelajaran Geografi pada materi mitigasi bencana. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, berikut merupakan rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian tindakan kelas ini: 

1. Bagaimana proses penerapan joyful learning dalam pembelajaran jarak jauh 

di kelas XI IPS 1 MAN 2 Ciamis? 

2. Apakah joyful learning dalam pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan 

motivasi belajar kelas XI IPS 1 MAN 2 Ciamis? 

3. Apakah joyful learning dalam pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan 

pemahaman pada materi mitigasi bencana kelas XI IPS 1 MAN 2 Ciamis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, berikut merupakan tujuan kegiatan 

penelitian yang ingin dicapai tertuang dalam tujuan penelitian: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan joyful learning dalam pembelajaran 

jarak jauh di kelas XI IPS 1 MAN 2 Ciamis. 

2. Mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam peningkatan 

motivasi belajar kelas XI IPS 1 di MAN 2 Ciamis setelah diberikan 

pembelajaran dengan strategi joyful learning. 

3. Mengevaluasi tingkat pemahaman materi kelas XI IPS 1 di MAN 2 Ciamis 

setelah diberikan pembelajaran dengan strategi joyful learning.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

pengetahuan khususnya bidang pedagogis tentang keterkaitan antara 

penerapan strategi joyful learning yang mendorong pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi belajar dengan pemahaman materi bagi siswa kelas 

XI Geografi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi peserta didik dalam meningkatkan 

motivasi belajar melalui media pembelajaran yang disenangi. 
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b. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam menyusun metode 

pembelajaran serta media pembelajaran yang kreatif, khususnya untuk 

pembelajaran jarak jauh. 

c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam menyediakan fasilitas atau 

kegiatan mentoring bagi guru dalam penyesuaian pembelajaran jarak 

jauh. 

d. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk memberikan panduan 

pembelajaran jarak jauh bagi guru, peserta didik, dan orang tua di masa 

penanganan darurat COVID-19. 

e. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti 

metode atau media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam upaya 

mengurangi permasalahan pembelajaran di Indonesia. 

 

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

Penelitian ini ditulis merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI 

(2019) yang termuat ke dalam lima bab utama, yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, di dalamnya terdapat pertama, latar belakang penelitian 

yang merupakan bagian perkenalan yang mengangkat topik dan isu dari 

kesenjangan yang ada dengan menampilkan literatur terkait yang relevan dan 

kredibel sebagai pendalaman topik yang akan diteliti. Kedua, rumusan masalah 

penelitian yang diuraikan dalam kalimat-kalimat pertanyaan mengenai pola yang 

akan dicari dari topik atau variabel penelitian. Ketiga, tujuan penelitian untuk 

mengidentifikasi cakupan penelitian berupa tujuan umum dan khusus yang sesuai 

dengan rumusan masalah. Keempat, manfaat penelitian yang bisa dilihat dari segi 

teori, kebijakan, isu serta aksi sosial sebagai signifikansi atau nilai yang diharapkan 

dapat diperoleh dari hasil penelitian. Kelima, struktur organisasi skripsi yang 

memuat representasi umum dari setiap bab yang ditulis sebagai sebuah kerangka 

yang utuh. 

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini penulis mengembangkan secara 

deskriptif kajian-kajian pustaka terkini dan relevan mengenai joyful learning dalam 

pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan motivasi peserta didik dan 

pemahaman materi pada pembelajaran Geografi di tingkat SMA. 
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Bab III Metode Penelitian. Dalam bab  ini penulis mendeskripsikan alur 

penelitian yang di dalamnya termuat desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, 

prosedur penelitian, instrumen dan pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini memberikan deskripsi mengenai dua hal 

utama, yaitu temuan penelitian yang diperoleh dari hasil, pengolahan, dan analisis 

data serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang 

sebelumnya telah dipaparkan. 

Bab V Penutup. Bab ini memuat simpulan berupa uraian kalimat dan 

menjawab rumusan masalah tanpa perlu menampilkan hasil atau angka-angka 

statistika lagi. Implikasi rekomendasi sebagai pemaknaan dari hasil penelitian, serta 

rekomendasi yang difokuskan pada dua atau tiga hal yang paling utama yang 

ditemukan dari penelitian kepada pihak-pihak terkait seperti pembuat kebijakan, 

peneliti berikutnya. Dan dikemukakan kelemahan dari berbagai segi dalam 

penelitian penulis. 

 

 

 

 

 


