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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dunia pendidikan sampai saat ini dihadapkan dengan wabah covid-

19(Corona virus disease-2019) yang belum usai. Covid-19 merupakan wabah 

baru yang melanda negara di dunia  yang menyebabkan masalah global.(Wang 

Chen et al. 2020). Menurut WHO(2020),Covid-19 adalah pandemic yang 

disebabkan virus corona jenis terbaru. Covid-19 membawa virus dengan cepat 

tidak terkecuali Indonesia. Salah satu yang terkena imbasnya yaitu sektor 

pendidikan.  

Sejak adanya covid-19 pemerintah mengeluarkan aturan dengan 

melakukan kegiatan pembatasan aktivitas di luar rumah sehingga kegiatan 

mengajar di sekolah terpaksa dari kelas ke sistem belajar dalam  jaringan. 

Disisi lain dalam mendukung pemerintah di tengah wabah pandemic 

mengharuskan untuk melakukan semua aktivitas dari rumah. Akan tetapi, 

dengan adanya intruksi tersebut tidak menjadikan kegiatan proses belajar 

mengajar terhenti. Pembelajaran proses belajar mengajar tetap dilakukan dari 

rumah dengan memanfaatkan  teknologi informasi yang baik. (Pakpahan & 

Fitriani, 2020) 

Teknologi yang ada berjalan sesuai perkembangan sehingga dapat 

memanfaatkan teknologi untuk program pembelajaran yang lebih baik(Adila, 

2020). Indonesia sendiri, perkembangan IPTEK untuk menunjang 
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pembelajaran berbasis daring selama ini memiliki aplikasi yang sangat populer 

dalam bidang telekomunikasi.Beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk 

menunjang pembelajaran berbasis daring, seperti whatsapp group,Google 

Classroom, Google Form, aplikasi Zoom Meeting dan lain-lain. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran 

dalam berbagai aspek,termasuk pendidikan. Peran teknologi dan informasi 

yang ada yaitu memperbaiki kualitas pembelajaran dengan adanya sumber 

akses internet yang luas didalam mencari informasi bagi siswa (Sabara & 

Sabran, 2019). Selaras  dengan pendapat Indrajit (2016)  menyatakan bahwa 

pendidikan diiringi proses dan industri sehingga tidak telepas dari akses 

perkembangan teknologi. 

Salah satu bentuk inovasi  yang dilakukan di negara Indonesia yaitu 

oleh lembaga pendidikan melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayan 

Indonesia ialah pembelajaran secara daring atau e-learning. Pembelajaran 

darig atau pembelajaran e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa 

berinterasi secara langsung dengan menggunakan bantuan internet. 

(Sadikin,Ali 2020) 

Menurut Bilfaqih & Qamaruddin (2015) menjelaskan pembelajaran e-

learning mempunyai layanan yang efektif serta menarik akan tetapi ,didalam 

pelaksanaannya tetap mempunyai tantangan. Sebagian besar siswa akan 

mengalami tantangan sepanjang proses belajar mereka. Tantangan tersebut 

terkadang menjadikan siswa menyebabkan kesulitan belajar. Kesulitan belajar 

tidak dialami siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata saja namun 
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juga dialami siswa yang beremampuan rata-rata(normal) (Syah, 2020). 

Kesulitan belajar adalah kondisi yang menunjukkan bahwa siswa mengalami 

masalah dalam pembelajaran (Rusilowati, 2015). 

Studi pendahuluan pembelajaran e-learning di Kecamatan 

Randudongkal kegiatan belajar IPA beberapa guru IPA SMP  menggunakan  

kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi e-learning diantaranya 

Google classroom ,whatsapp group,youtube,dan lain-lain. Kegiatan proses 

belajar mengajar dengan materi yang diajarkan berupa handout materi yang 

diunggah melalui aplikasi kelas dan whatsapp yang menyesuaikan jadwal. 

Pembelajaran sistem e-learning mewajibkan siswa untuk online. Siswa 

menyimak serta membaca buku untuk pelengkap.  

Kendala yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi dalam 

pembelajaran e-learning diantaranya sesekali siswa terkendala sinyal seperti 

menghilang secara tiba-tiba ,hal itu membuat guru sulit dalam menyampaian 

materi, orang tua juga tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang 

teknologi  sehingga sulit dalam menyampaikan materi kepada siswa,siswa 

belum terbiasa menggunakan pembelajaran e-learning sehingga kesulitan 

melakukan langkah-langkah pembelajaran. Selain itu, tidak semua siswa 

berperan aktif dalam  proses belajar di aplikasi whatsapp group dan tidak 

bekerjasama dengan baik sebagai contoh tidak tepat waktu dalam 

mengumpulkan tugas. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang didapatkan di   SMP 

0 Randudongkal sebagai salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran e-

learning menunjukkan hasil belajar ulangan tengah semester IPA yang masih 
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rendah yakni mencapai >50% siswa mendapat nilai masih jauh berada 

dibawah KKM. Sementara itu, ketetapan patokan yang diambil oleh pendidik 

pada mata pelajaran IPA disekolah tersebut,yaitu sebesar 70. 

Pentingnya mengidentifikasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran 

IPA berbasis e-learning. Hal ini diperlukan untuk melakukan identfikasi 

dalam pembelajaran IPA berbasis e-learning agar guru dapat meminimalisir 

kesalahan-kesalahan siswa. Selain itu, guru juga dapat mengetahui faktor-

faktor penyebab kesulitan belajar pada pembelajaran IPA berbasis e-learning. 

Maka dari itu.beragam jenis kesulitan-kesulitan belajar harus dideteksi sejak 

dini. (Hidayati,2010) 

Berdasarkan  uraian  latar belakang diatas , maka perlu dilakukan 

penelitian dalam rangka melakukan “Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa 

Kelas VII pada Pembelajaran IPA Berbasis E-Learning selama Masa Pandemi 

Covid-19 Di SMP Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,ditetapkan rumusan masalah dalam 

penelitian yaitu : 

“Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yang dialami oleh 

siswa kelas VII pada pembelajaran IPA berbasis e-learning selama masa 

pandemi covid-19 di SMP Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ?   
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan Manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi kesulitan belajar 

siswa kelas VII pada pembelajaran IPA berbasis e-learning dimasa 

pandemi covid-19 di SMP Kecamatan Randudongkal Kabupaten 

Pemalang 

. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat menjadi data untuk mengetahui  faktor 

penyebab kesulitan yang dialami siswa saat pembelajaran IPA e-

learning berlangsung dan sebagai evaluasi dalam proses pelaksanaan 

khususnya pada pembelajaran IPA berbasis e-learning untuk 

memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning.  

b. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik 

Dapat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan kegiatan belajar 

mengajar  khususnya pada pembelajaran IPA berbasis e-learning dan 

upaya dalam mengatasi kesulitan siswa pada pembelajaran berbasis e-

learning. 

c. Bagi Peneliti 

Mengetahui pengelolaan segala aspek mengenai pembelajaran 

berbasis e-learning,sehingga memberikan masukan kepada peneliti 
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sebagai calon guru untuk dapat merancang pembelajaran yang lebih 

kreatif dan inovatif.  
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