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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Virus Covid-19 telah banyak merubah tatanan kehidupan di dunia, tak 

terkecuali di Indonesia. Virus ini sudah melumpuhkan kegiatan manusia. Mulai dari 

terserangnya kesehatan hingga melumpuhkan aktivitas sosial. Persebaran virus yang 

kian tak kunjung mereda, membuat pemerintah terpaksa membuat aturan dalam 

rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. World Health Organization 

(Organisasi Kesehatan Dunia) juga memberikan pernyataan kalau kasus kasus corona 

yang menyebabkan Covid-19 adalah pandemi. Salah satu dampak dari Covid-19 

yaitu pendidikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa 

pendidikan menjadi salah satu faktor yang begitu terdampak oleh virus corona. 

Menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), 

setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya 

menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup. 

Dalam menyikapi hal demikian menyebabkan pemerintah terutama Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19), 

ditambahkan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan 

Paud/RA/SD/MI/SMP/MRs/SMA/MA/SMK/SLB dan satuan Pendidikan Lainnya Pada   

Tahun Pelajaran 2021/2022 dalam peraturan PPKM level 3 khusus daerah Jawa 

Tengah maka kegiatan belajar dilakukan Tatap Muka Terbatas dengan tetap menjaga 

protokol kesehatan bersama. Meskipun tahun ajaran sekarang pembelajaran sudah 

dilakukan secara luring namun sifatnya masih terbatas, siswa diperkenankan dapat 

langsung hadir ke sekolah dengan ketentuan 50% dari jumlah siswa yang ada. Maka 

disisi yang lain pembelajaran masih menggunakan sistem daring setengahnya. 
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Pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan pembelajaran yang memanfaatkan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk 

memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Moore,dkk., 2011: 130). Belajar 

dari rumah secara daring atau sejenis dengan memanfaatkan segala sumber daya 

yang dimiliki dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. 

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia yang menduduki 

posisi utama dalam membangun bangsa. Menurut Hamalik (2014:34) “Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”. Pendidikan 

berdasarkan fungsinya yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, 

pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses 

penyiapan warga negara, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja (Tirtarahardja, 

2018:22). Jadi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran atau proses 

belajar yang dilakukan sepanjang hidup manusia, tentunya dengan mengembangkan 

model serta media pembelajaran yang mengikuti zaman. Sekolah adalah salah satu 

fasilitator untuk mewujudkan hal itu. 

Keberhasilan suatu pendidikan sering dihubungkan dengan penilaian tinggi 

rendahnya hasil belajar yang dicapai.  Kualitas pendidikan nasional secara umum 

telah mengalami perkembangan, namun kriteria tinggi rendahnya masih terdapat 

permasalahan yang harus diselesaikan. Semakin tinggi hasil belajar maka semakin 

maju kualitas suatu pendidikan dan berlaku sebaliknya, karena hasil belajar 

merupakan bentuk evaluasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Menurut 

(Bey & Narfin, 2013: 175) hasil belajar adalah hasil pencapaian siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan melalui 

nilai atau angka. Hasil belajar berupa nilai atau angka ini nantinya akan dijadikan 

alat pengukuran kualitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Selama masa pandemi proses pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan 

memanfaatkan smartphone dan jaringan internet. Pembelajaran model e-learning 
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merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs yang bisa 

diakses melalui jaringan internet (Rusman, 2013: 12). E-learning merupakan 

kegiatan pendidikan atau  pembelajaran  melalui  media elektronik, khususnya 

melalui jaringan internet. Pembelajaran e-learning adalah sebuah model 

pembelajaran dimana siswa dan guru menggunakan bantuan internet dan teknologi 

informasi dalam proses belajar mengajar. Dalam model pembelajaran ini, siswa 

mempelajari materi yang didapat melalui website, blog, video, bahkan sosial media. 

Saat ini pemanfaatan komputer dan smartphone tidak hanya sebagai alat untuk 

membantu urusan keadministrasian saja, melainkan juga dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran pada siswa kelas IV SD. Penggunaan e-learning di sekolah dapat 

memudahkan proses pembelajaran. Pembelajaran e-learning dapat memanfaatkan 

koneksi  jaringan lokal, jaringan internet, ataupun menggunakan media CD/DVD 

yang telah disiapkan, hal tersebut memungkinkan siswa dapat mencari sejumlah 

pengetahuan lebih luas melalui akses internet. E-learning diharapkan dapat 

mempermudah interaksi antara siswa dengan bahan/materi, siswa dengan guru 

maupun sesama siswa. Siswa dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses 

bahan materi setiap saat dan berulang-ulang, dengan begitu siswa dapat lebih 

menguatkan pemahamannya terhadap materi. Pemilihan model e-learning memang 

sangat penting  untuk pembelajaran, karena e-learning dapat membantu adanya 

proses pembelajaran tatap muka terbatas dimasa pandemi covid-19 yang masih 

berlangsung sampai hari ini. 

Dalam model penyampaiannya guru menggunakan bantuan aplikasi whatsapp 

group, google classroom dan zoom meeting sebagai media didalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Melalui model pembelajaran e-learning  memberikan kelebihan 

diantaranya siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja, internet memudahan 

siswa untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan, memungkinkan siswa melihat 

progress masing-masing, memungkinkan terjadinya diskusi dan saling memamerkan 
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karya/proyek/produk, memudahkan mengunduh dan menggunggah materi atau tugas 

dimanapun. Namun dalam praktiknya masih terdapat siswa yang terbatas mengakses 

internet dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya dari faktor terbatasnya 

waktu dan kouta internet yang digunakan bersama anggota keluarga yang lainnya. 

Terbatasnya waktu mengakses internet ini dapat mempengaruhi pemahaman siswa 

didalam memperoleh materi yang disampaikan oleh guru, sehingga mendapati 

kurangnya kemampuan pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

khususnya muatan IPA. 

Ketercapaian hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

(Slameto 2012:54) hasil belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor 

intern meliputi kesehatan, cacat tubuh, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif 

(motivasi), kematangan, dan kesiapan. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor 

tujuan, guru, model penyampaian pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan 

suasana evaluasi. Model penyampaian pengajaran menjadi salah satu faktor eksternal 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasakan wawancara dengan guru kelas IV SDN Surotrunan ditemukannya 

siswa  yang kurang aktif didalam mengikuti pembelajaran secara daring ditandai 

dengan minimnya respon siswa didalam menjawab pertanyaan yang dajukan guru, 

sering absen ketika mengumpulkan tugas. Siswa kurang termotivasi didalam 

mengikuti proses pembelajaran karena berbulan-bulan berada dirumah, melalui 

penggunaan model pembelajaran e-learning diharapkan dapat membangun kembali 

semangat siswa didalam mengikuti proses pembelajaran. 

Ilmu Pengetahuan alam (IPA) merupakan muatan mata pelajaran yang 

mencangkup tentang peristiwa yang terjadi secara ilmiah. Pada jenjang pendidikan 

sekolah dasar IPA memuat pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan 

mahluk hidup dialam semesta. Menurut Asy’ari (Surahman, dkk.,  2015: 93), tujuan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu: (1) memunculkan sikap rasa ingin tahu 

terhadap hal yang berkaitan dengan IPA, masyarakat, dan teknologi; (2) 
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meningkatkan keterampilan proses guna mengidentifikasi alam sekitar, 

menyelesaikan masalah, dan membuat sebuah keputusan; dan (3) mengembangkan 

pemahaman tentang konsep IPA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan tujuan tersebut siswa diharapkan dapat secara tepat mengaplikasikan 

teori pembelajaran dengan keadaan sekitar yang berkaitan dengan kehidupan mahluk 

hidup secara logis dan berfikir kritis. Pada kondisi yang masih pandemi proses 

pembelajaran IPA berlangsung secara daring melalui whatsapp group, guru sebagai 

pengajar memberikan arahan untuk membaca dan memahami materi IPA pada modul 

yang dimiliki setiap siswa secara mandiri didampingi dengan kedua orangtua 

dirumah. Pembelajaran IPA secara daring ini terkadang memberikan banyak keluhan 

dari pihak orangtua siswa karena tidak semua dari mereka bisa mendampingi 

anaknya untuk belajar, sehingga banyak dari anak ketika belajar secara daring lebih 

memilih mengikuti pembelajaran hanya untuk mengerjakan PR, kemampuan 

membaca dan memahami materi sangat minim dilakukan siswa ketika belajar 

dirumah yang tanpa didampingi oleh orangtuanya, mereka lebih memilih untuk 

bermain dibandingkan terus mengikuti sampai dengan pembelajaran selesai. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SDN Jatimulyo 

dan SDN 2 Surotrunan, diperoleh data bahwa hasil belajar siswa kelas IV di SDN 

Surotrunan 2 pada nilai PTS IPA masih terdapat siswa yang belum tuntas, masih 

tergolong belum memenuhi kriteria untuk mencapai KKM yaitu dari KKM yang 

ditetapkan adalah 75, data bisa dilihat pada lampiran 136 . Proses penyampaian 

pembelajaran yang masih banyak menekankan tugas daripada interaksi dengan guru 

membuat salah satu dari yang lain yang dapat mempengaruhi pemahaman siswa 

dalam memahami pembelajaran yang didapat.  

 Pembelajaran dengan model e-learning dapat memberikan kontribusi didalam 

pencapaian hasil belajar siswa. Didasari pada sumber referensi bahwa terdapat 

pengaruh media e-learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 20 

Banda Aceh. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian pengaruh media 
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poowtoon melalui e-learning terhadap hasil belajar IPA kelas V MI Al-Ihsan 

Pamulang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran E-Learning Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

IV SD Negeri  SeKecamatan Alian Kabupaten Kebumen”.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penelitian ini didapatkan dari uraian latar belakang 

masalah di atas. Identifikasi masalah tersebut yaitu: 

1.  Hasil belajar IPA yang belum maksimal pada siswa kelas IV 

2.  Kemampuan pemahaman siswa pada muatan pelajaran IPA rendah 

3.  Siswa kurang termotivasi pada saat pembelajaran 

4.  Ditemukan  siswa kurang aktif melakukan komunikasi interaksi dengan guru pada 

saat proses pembelajaran berlansung. 

5.  Model pembelajaran yang guru sampaikan masih mendapati banyak penugasan 

dibandingkan menjelaskan materi pembelajaran pada waktu pembelajaran jarak 

jauh. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian agar lebih efektif dan efisien, peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1.  Model pembelajaran e-learning  meliputi kebebasan mengakses objek atau media 

pembelajaran, mampu dalam pengelolaan, proses pembelajaran interaktif, 

kemudahan mengakses e-learning, dan melakukan pembaharuan materi 

pembelajaran. 

2.  Hasil Belajar IPA siswa kelas IV SD semester 1 pada ranah kognitif materi  

tentang hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan 

tumbuhan, sumber energi, sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera 

pendengaran dan upaya keseimbangan serta pelestarian sumber daya alam.   
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D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu:   

1.  Apakah terdapat pengaruh positif model pembelajaran e-learning terhadap 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sekecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen ?  

2.  Berapa besar sumbangan model pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar 

IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sekecamatan Alian Kabupaten Kebumen ?  

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1.  Mengetahui adanya pengaruh positif model pembelajaran e-learning terhadap 

hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sekecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen. 

2.  Mengukur besar sumbangan model pembelajaran e-learning terhadap hasil 

belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sekecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dan pembaca tentang model 

pembelajaran e-learning dan pengaruhnya dengan hasil belajar. 

b. Menjadikan bahan kajian referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan model pembelajaran e-learning dan muatan mata 

pelajaran IPA. 
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2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Menjadi bahan evaluasi tentang pentingnya model pembelajaran e-learning 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan mempermudah dalam membuat 

pembaruan materi pembelajaran, penyampaian materi dan tugas serta 

penyimpanan materi pembelajaran. 

b. Bagi Siswa 

Menjadi pedoman siswa dalam meningkatkan hasil belajar IPA melalui e-

learning karena kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan ketersediaan 

waktu para siswa disaat masa pandemi. 

c. Bagi Sekolah 

Menjadi bahan evaluasi sekolah dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti sebagai calon pendidik dalam memahami 

pentingnya model pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar siswa.  
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