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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pandemi Covid-19 menyebabkan semua negara melakukan kebijakan 

terhadap pendidikan mengenai proses pembelajaran dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi dimana pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap 

muka diubah menjadi pembelajaran online. Kebijakan yang ada diterapkan 

oleh semua jenjang sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. 

Masalah Covid-19 ini menjadi sebuah permasalahan yang menjadi tanggung 

jawab semua elemen pendidikan terutama pada negara yang seharusnya 

memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang sekarang dilakukan dengan 

pembelajaran jarak jauh (Santoso 2020). 

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup besar terhadap 

berlangsungnya proses pendidikan yang ada, pademi Covid-19 ini memiliki 

dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang, dampak jangka 

pendeknya dengan adanya Covid-19 ini mengakibatkan kepada proses 

pembelajaran dimana sebagian besar masyarakat Indonesia yang dikota 

maupun di desa dimana mereka memiliki pekerjaan yang biasa dilakukan di 

luar rumah dan pada saat seperti ini pemerintah menganjurkan untuk bekerja 

di rumah saja. Kegiatan sekolah juga dilakukan dirumah saja hal ini sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran karena orang tua peserta didik 

yang sibuk dengan pekerjaannya, pekerjaan orang tua yang tidak bisa 

ditinggalkan membuat peserta didik tidak ada pendampingan dalam proses 
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pembelajaran. Problem peserta didik yang terbiasa melakukan pembelajaran 

secara langsung atau tatap muka dengan guru kemudian diubah menjadi 

pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online membuat peserta didik 

mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran, saat ini peserta 

didik dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online melihat kondisi 

yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung 

atau tatap muka. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur 

dan terjadi karena sebelumnya tidak pernah terjadi  (Aji 2020).  

Dampak jangka panjang ini akan sangat dirasakan oleh banyak 

kelompok masyarakat di Indonesia dengan adanya pandemi Covid-19 ini. 

Dampak jangka panjang ini akan sangat terasa dalam dunia pendidikan dari 

aspek keadilan dan peningkatan, adanya ketidaksetaraan antar kelompok 

masyarakat dan daerah di Indonesia menjadi dampak panjang dalam proses 

pendidikan, setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 ini membuat guru 

harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada tapi pada kenyataannya kondisi 

guru di Indonesia tidak banyak guru yang paham dan bisa menguasai dan 

menggunakan teknologi dengan baik, hal ini dilihat dari kemampuan guru-

guru dalam mengoperasikan teknologi informasi dan guru-guru yang lahir 

pada tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi atau IT membatasi 

guru-guru dalam menggunakan IT dalam proses pembelajaran yang sekarang 

sedang dilakukan, begitu juga dengan kondisi peserta didik yang hampir sama 
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dengan guru-guru yang tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan 

teknologi informasi (Aji 2020). 

Pandemi Covid-19 nanti ini membuat pembelajaran berubah menjadi 

pembelajaran online, pembelajaran online dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa sumber belajar seperti gambar, video pembelajaran, 

audio dalam proses pembelajaran. Guru dapat memanfaat sumber yang lain 

seperti google form dan zoom untuk melakukan pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan guru mempersiapkan bahan ajar akan 

disampaikan peserta didik nantinya. Sumber pembelajaran ini nantinya akan 

digunakan sebagai modal utama dalam mengembangkan pembelajaran online. 

guru sebisa mungkin dapat mengemas pembelajaran online dengan menarik 

dan guru bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik makan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai 

meskipun dalam kegiatan pembelajaran online (Rigianti 2020). 

Menurut Slameto (dalam Azizah dkk. 2019) menjelaskan mengenai 

kesiapan, kesiapan adalah sebuah kondisi seseorang yang menjadikan dirinya 

siap untuk melakukan kegiatan dan melakukan respon atau jawaban dengan 

cara tertentu untuk menghadapi suatu situasi. Penyesuaian seseorang sesuai 

dengan kondisi pada saat itu akan berpengaruh atau memiliki kecenderungan 

untuk memberikan respon terhadap keadaan tersebut. 

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, 

sekolah melakukan perubahan pembelajaran yang tadinya pembelajaran 

secara langsung berubah menjadi pembelajaran online. Guru memanfaatkan 
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aplikasi whatsapp group untuk proses pembelajaran, semua kegiatan 

dilakukan melalui whatsapp group dari proses pembukaan pembelajaran, 

absen, pemberian materi pembelajaran, proses tanya jawab dan guru 

menggunakan aplikasi google form untuk memberikan tugas harian kepada 

peserta didik. Guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung 

pembelajarannya di masa pandemi Covid-19, agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang baik 

walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 (Asmuni 2020). 

Kesiapan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum 

melakukan penerapan e-learning. Kesiapan guru merupakan salah satu faktor 

yang diutamakan dalam melakukan pembelajaran e-learning, kesiapan guru 

dalam melakukan proses perancangan e-learning berpusat pada guru dan 

kesiapan guru dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan e-learning. 

Kendala di lapangan terhadap pembelajaran online ini adalah banyak guru 

yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk melakukan 

proses pembelajaran. Peserta didik yang memiliki kasus yang sama dengan 

guru dan peserta didik banyak yang tidak memiliki teknologi yang 

mendukung untuk proses pembelajaran e-learning. 

Hambatan-hambatan yang terjadi pada kesiapan guru dalam 

pembelajaran e-learning menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji guna 

kelancaran pembelajaran e-learning. Oleh karena itu, maka perlu diadakan 

penelitian mengenai kesiapan guru dalam pembelajaran e-learning di Dabin 2 

Korwilcam Purwokerto Timur. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran e-learning di masa Pandemi Covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam pembelajaran e-learning 

di Dabin 2 Korawilcam Purwokerto Timur. 

2. Bagaimana kesiapan guru melakukan pengembangan diri dalam 

pembelajaran e-learning di Dabin 2 Korawilcam Purwokerto Timur. 

3. Bagaimana kesiapan guru menggunakan teknologi dan peralatan dalam 

pembelajaran e-learning di Dabin 2 Korawilcam Purwokerto Timur. 

4. Bagaimana kesiapan guru melakukan inovasi dalam pembelajaran e-

learning di Dabin 2 Korwilcam Purwokerto Timur. 

5. Bagaimana kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran e-learning di 

Dabin 2 Korwilcam Purwokerto Timur. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kesiapan sumber daya manusia dalam pembelajaran e-

learning di Dabin 2 Korawilcam Purwokerto Timur.  

2. Mengetahui kesiapan guru dalam melakukan pengembangan diri dalam 

pembelajaran e-learning di Dabin 2 Korawilcam Purwokerto Timur. 

3. Mengetahui kesiapan guru menggunakan teknologi dan peralatan didik 

dalam pembelajaran e-learning di Dabin 2 Korawilcam Purwokerto Timur. 

4. Mengetahui kesiapan guru melakukan inovasi dalam pembelajaran e-

learning di Dabin 2 Korwilcam Purwokerto Timur. 
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5. Mengetahui guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis e-learning di 

Dabin 2 Korwilcam Purwokerto Timur.  

D. Manfaat Penelitian         

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat 

yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat 

untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan tentang kesiapan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran e-learning. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik terhadap proses kegiatan pembelajaran e-

learning. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertibangan dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana yang dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran e-learning. 
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c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

informasi mengenai metode dalam mengembangkan pembelajaran e-

learning. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan 

referensi dalam mengembangkan metode pembelajaran e-learning ketika 

peneliti kelak menjadi guru. 
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