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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai wahana dalam 

mengembangkan kualitas manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan 

bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  Yudiana & Subroto (2010) memaparkan bahwa 

pendidikan merupakan proses menolong, membimbing, mengarahkan, dan 

mendorong seseorang agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangannya, sehingga dapat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dimasa 

sekarang dan yang akan datang. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan 

individu-individu yang kreatif, berdaya-cipta, dan dapat menemukan atau 

discovery. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentu diperlukan proses pola 

belajar dan pembelajaran yang baik. 

Berbicara mengenai pendidikan maka akan erat kaitannya dengan proses 

belajar dan pembelajaran. Dua kegiatan tersebut merupakan usaha dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan. Menurut Suyono & Hariyanto (2011), belajar 

adalah suatu aktivitas atau suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

menguatkan kepribadian. Sedangkan pembelajaran dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan 

demikian dalam proses pembelajaran diperlukan hubungan dialogis yang sungguh-

sungguh antara guru dan siswa, dimana penekanannya adalah pada proses 

pembelajaran oleh siswa. 

Kegiatan pembelajaran pada umumnya secara formal dilakukan secara 

langsung di dalam suatu ruang kelas dimana guru dan siswa dapat berinteraksi 

secara langsung. Namun sejak terjadinya wabah pandemi COVID-19 pembelajaran 
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terpaksa dilakukan dirumah secara daring. Awal mula kemunculan COVID-19 

terjadi pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, masyarakat global 

dihebohkan dengan sebuah kasus pneumonia yang belum diketahui sebab dan asal 

muasalnya. Kasus tersebut bermula dari China tepatnya di Kota Wuhan, dari hasil 

identifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2020 kasus pneumonia tersebut 

masuk dalam kategori coronavirus jenis baru. Pernyataan  “urgent notice on the 

treatment of pneumonia of unknown cause” telah dikeluarkan oleh Wuhan 

Municipal Health Committee (Hanoatubun, 2020 dalam Fakhrul & Ririn, 2020).  

Virus ini menunjukkan hubungan dekat dengan virus corona penyebab Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang mewabah  di Hongkong pada tahun 

2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV-19). Barulah 

pada 11 Januari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19. 

Dari Wuhan, Virus ini dapat menyebar pada manusia dan hewan dengan 

menyerang saluran pernafasan. Penularan virus ini tidak hanya menyebar di Kota 

Wuhan namun terus meluas ke berbagai provinsi di China bahkan hingga ke 

berbagai negara seperti  Korea Selatan, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, 

hingga total 25 negara termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari 

penyebaran Virus Covid-19 menyebabkan terhambatnya kehidupan sosial 

masyarakat. Seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial-

budaya, pendidikan, politik dan lain-lain merasakan dampak dari Covid-19 ini. 

Salah satu aspek yang paling terdampak dari adanya Covid-19 ini adalah bidang 

Pendidikan. 

Dampak Covid-19 pada bidang pendidikan membuat banyak negara 

akhirnya dengan terpaksa harus menutup sekolah dari tingkat dasar hingga atas 

bahkan perguruan tinggi maupun universitas, termasuk di Indonesia. Hal ini 

menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus 

Covid-19 dengan mengurangi kontak orang-orang secara ketat. Terdapat dua 

dampak Covid-19 bagi keberlangsungan pendidikan. Pertama, dampak yang 

dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia. Banyak keluarga yang belum terbiasa 

melakukan pendampingan untuk anak melakukan kegiatan sekolah di rumah. Hal 

ini karena kegiatan sekolah di rumah menjadi sesuatu yang mengejutkan khususnya 

bagi produktivitas orang tua yang terbiasa sibuk melakukan pekerjaan di luar 
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rumah. Begitu pula dengan masalah psikologis anak-anak peserta didik yang 

terbiasa melakukan pembelajaran tatap muka di kelas dengan para guru dan teman-

temannya. Akhirnya pelaksanaan pembelajaran beralih secara daring melalui 

gawai. Proses pembelajaran secara daring berjalan pada skala yang belum pernah 

terukur dan teruji sebelumnya karena belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, 

dampak pada aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok 

masyarakat dan antardaerah di Indonesia. Hal ini karena tidak semua lapisan 

masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di desa-desa dengan sarana dan 

prasarana yang terbatas yang tentunya akan mengalami hambatan yang lebih sulit 

dalam melakukan kegiatan sekolah di rumah. Keterbatasan ini dapat berupa 

jaringan, fasilitas, pemahaman akan teknologi dan lain-lain yang menyangkut 

proses pembelajaran secara daring, sehingga sebagian dari mereka akan mengalami 

kesulitan dan tidak dapat melaksanakan kegiatan sekolah di rumah sebagaimana 

mestinya (Rizqon, 2020:396).  

Bentuk kebijakan pemerintah mengenai peralihan proses pembelajaran 

secara daring yaitu dengan diterapkannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan 

ini tertuang dalam Surat  Edaran  Mendikbud  No.  4  Tahun  2020  tentang  

Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan  dalam  Masa  Darurat      Penyebaran      

Coronavirus Disease   (Covid-19)   dan Surat    Edaran    Sekretaris    Jenderal  No.  

15  Tahun  2020  tentang  Pedoman   Penyelenggaraan   Belajar   dari    Rumah    

(BDR)    dalam    Masa    Darurat  Penyebaran  Covid-19. Dimana guru memberikan    

materi   PJJ   dengan   memperhatikan   pedoman     BDR,     yang     bertujuan     

untuk      memastikan      pemenuhan      hak     anak     untuk     mendapatkan 

layanan Pendidikan selama masa pandemi Covid-19 (Gatra, 2020; Indahri, 2020, 

14). Pengertian PJJ sendiri adalah pelaksanaan pembelajaran yang hanya dilakukan 

secara jarak jauh dalam mendukung proses belajar yang berisikan kegiatan-kegiatan 

yang memberikan pengalaman belajar bermakna tanpa terbebani tuntutan untuk 

menuntaskan capaian pembelajaran sebagaimana tertuang di dalam kurikulum 

(Kemendikbud, 2020:2). Dengan demikian pelaksanaan pembelajarannya 

dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi 

informasi dan komunikasi serta media lainnya. Keterbatasan dalam pelaksanaan PJJ 

baik secara teknis maupun praktik tentunya memiliki dampak bagi pola belajar 
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siswa selama melaksanakan pembelajaran di rumah melalui internet dan media 

lainnya. Hal ini dapat ditimbulkan karena pelaksanaan PJJ baru dilaksanakan secara 

serentak pada masa pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga sekarang di 

berbagai jenjang Pendidikan di Indonesia. 

Dikutip dari Kompas.com (2020) UNICEF melakukankan survei yang 

dilaksanakan pada 18-29 Mei 2020 dan 5-8 Juni 2020 lalu mengenai kegiatan 

belajar dari rumah dalam program pembelajaran jarak jauh di Indonesia. 

Berdasarkan hasil survei sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang 

pendidikan mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi Covid-19. 

Dari hasil tersebut terdapat 38% siswa mengatakan kekurangan bimbingan dari 

guru dan 35% mengatakan akses internet yang buruk. Pemanfaatan media 

pembelajaran online dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh membuat 62% 

responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan kuota internet. 

Berlakunya sistem pembelajaran jarak jauh yang masih memiliki 

keterbatasan dalam mendukung proses belajar siswa tentunya dapat menimbulkan 

dampak terhadap pola belajar siswa selama di rumah saat menjalani PJJ. Siswa yang 

memiliki keterbatasan ekonomi akan kesulitan untuk memenuhi fasilitas 

pendukung yang membutuhkan pengeluaran biaya sehingga terpaksa untuk 

mengoptimalkan fasilitas seadanya seperti kuota yang terbatas dan menggunakan 

handphone milik orang tua atau tetangganya. Kondisi lingkungan rumah yang 

kurang baik mendukung konsentrasi siswa dalam belajar selama melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh juga menjadi dampak negatif bagi siswa selama belajar, 

siswa akan kehilangan fokus, semangat belajar, dan sulit mengatur serta 

memisahkan waktu belajar dengan kegiatan di rumah.  

Penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan analisis dampak 

pembelajaran jarak jauh terhadap pola belajar siswa dalam mata pelajaran IPS 

karena IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh siswa SMP 

dan MTs. IPS sendiri merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari beberapa 

ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi dan sebagainya. Melaksanakan 

pembelajaran IPS secara jarak jauh di masa pandemi Covid-19 tentunya mengalami 

beberapa perubahan dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

dan evaluasi pembelajaran yang digunakan guru guna menyesuaikan dengan 
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kebutuhan dan kondisi yang sedang dihadapi. Perubahan tersebut tentu akan 

berdampak pada perubahan pola belajar siswa selama pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran jarak jauh di rumah. Pola belajar yang berubah tentunya tidak lepas 

dari adanya hambatan selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh tersebut, 

sehingga diperlukan adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi 

perubahan pola belajar tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang menganalisis secara mendalam mengenai dampak pembelajaran 

IPS jarak jauh terhadap pola belajar siswa dengan subjek penelitian dilakukan pada 

siswa SMPN 43 Bandung yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oleh 

karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Dampak Pembelajaran IPS Jarak Jauh 

Terhadap Pola Belajar Siswa di SMPN 43 Kota Bandung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penelitian ini memiliki 

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung ? 

2. Bagaimana perubahan pola belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung ? 

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi perubahan pola belajar siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung. 

2. Mengetahui perubahan pola belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung. 

3. Mengetahui upaya dalam mengatasi perubahan pola belajar siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis yang diharapkan dapat 

membawa dampak positif sebagai berikut : 

1. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih 

luas lagi mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS jarak jauh serta pengaruhnya 

terhadap pola belajar siswa khususnya siswa SMP. 

2. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat 

pemikiran dalam bentuk dokumen yang kaitannya dengan penelitian bagi 

mahasiswa maupun pembaca untuk mendapatkan data-data yang lebih 

komprehensif. 

3. Bagi pembaca diharapkan penelitian dapat menjadi bahan bacaan yang 

membuka mata dan pikiran pembaca untuk dapat melihat pengaruh dalam 

bentuk faktor-faktor dan dampak dari pelaksanaan pembelajaran IPS jarak jauh 

terhadap pola belajar siswa SMP. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam proposal  ini, disusun sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi kajian pustaka mengenai Pembelajaran IPS Jarak Jauh dan 

Pola Belajar. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu 

dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.  

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan 

mengenai Analisis Dampak Pembelajaran IPS Jarak Jauh Terhadap Pola 

Belajar Siswa di SMPN 43 Kota Bandung. 

BAB V  SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI   
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Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dari hasil penelitian, implikasi dan 

rekomendasi. 

 


