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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Efektifitas Pelaksanaan Pembelajaran Online pada Mata Pelajaran 

Matematika di MI Riyadlotul Uqul Doroampel Sumbergempol 

Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat sistem 

pembelajaran berubah secara drastis dari pembelajran tatap muka menjadi 

pembelajaranjarak online. Sejak munculnya kasus positif Covid-19 di 

Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan kebijakan 

belajar dan bekerja dari rumah sejak pertngahan Maret 2020. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya mencegaj meluasanya penularan virus corona. 

Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan 

aktivitas seperti biasanya, hal ini dapat meminimalisir penyebagaran 

Covid-19. 

Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

keberhasilan dari suatu proses interaksi antara siswa maupun antara siswa 

dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran
1
. 

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama 

pembelajaran dan penguasaan konsep materi siswa. Unutk mencapai suatu 

konsep pembelajaran yang efektif dan efisien perlu adanya hubungan 

timbal balik antara siswa dan guruuntuk mencapai suatu tujuan secara 

bersama, selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan 
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sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan 

untuk membantu tercapainya seluru aspek perkembangan siswa.  

Pembelajaran online dirancang untuk melayani pembelajar dalam 

yang besar dengan latar belakang pendidikan, usia, dan tempat tinggal 

yang beragam. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh atau online 

memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dengan sistem 

pendidikan yang dilaksanakan secara konvensional atau secara tatap muka. 

Peneliti ini menjawab meskipun pembelajaran online yang 

diselenggararakan terkesan mendadak dan tidak siap. Namun peneliti 

menyimpulkan bahwa penyelenggaran pembelajaran online sejauh ini 

masih terbilang efektif hal ini dapat dilihat dari jawaban positif sebagain 

besar siswa pelajar mengenai penyelenggaraan pembelajaran online ini 

dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid-19. 

Namun, meskipun pembelajaran online ini terbilang efektif tapi 

identifikasi dilapangan membuktikan ada banyak masalah yang dirasakan 

oleh siswa saat melakukan pembelajaran online. Terbukti dari hasil angket 

dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada siswa dan guru di MI 

Riyadlotul Uqul Dorompel Sumbergempol. Dalam angket yang disebar 

terbukti sebagian besar siswa mengalami kesulitan belajar online. Tidak 

hanya siswa tetapi para guru juga mengalami kesulitan saat menyampaikan 

pembelajaran karena, dapat dilihat dari tingkat kecerdasan para siswa 

sendiri ada dari mereka yang mudah faham dan yang sulit faham akan 

materi yang disampaikan. Tidak hanya itu, mengingat siswa belajar 
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dirumah dan didampingi oleh orang tua atau wali murid, sehingga tidak 

menutup kemungkinan jika tugas siswa dibantuoleh orang tua atau wali 

murid. 

Pembelajaran online merupakan pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh sekolah yang siswa dan guru berada dilokasi yang 

berbeda sehingga memerlukan sistem komuniasi interaktif untuk 

menghubungkan keduannya dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan 

didalamnya. Pembelajaran ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 

tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan.
2
 

Pembelajaran yang telah dilaksanakan di MI Riyadlotul Uqul 

Doroampel Sumbergempol Tulungagung pada masa pandemi Covid-19 

yaitu pembelajaran jarak jauh atau yaang lebih kita kenal dengan sebutan 

pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan sesuai 

dengan anjuran pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus 

Covid-19. Pada proses pembelajaran mata pelajaran matematika ini, 

diketahui pihak sekolah, guru serta siswa sepakat untuk menggunakan 

aplikasi whatsapp sebagai media pembelajaran daring untuk membantu 

proses pembelajaran matematika.  

Model pembelajaran yang diterapkan dirasa sudah cukup efektif. 

Dikarenakan guru menggunakan video pembelajaran, penugasan tertulis 

dan praktik. Video pembelajaran yang diberikan oleh guru dibuat 

semenarik mungkin agar siswa tertarik dalam mengikuti proses 

                                                             
2 Nurul Lailatul Khusniyah dkk, Efektifitas Pembelajaran Berbasis Daring: Sebuah Bukti Pada 

Pembelajaran Bahasa Inggris, Jurnal Pemikiran dan Penelitian, No. 1, Vol. 17, Oktober 2019, hal. 
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pembelajaran secara online. Guru juga menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti agar siswa tidak kesulitan dalam 

memahami materi yang disampaikan.  

Menurut Riyana untuk menghasilkan video pembelajaran yang 

mampu meningkatkan motivaasi dan efektivitas penggunaanya maka 

pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan 

kriterian sebagai berikut: 

1. Clarity of Massage (kejelasan pesan) 

Dengan media viseo siswa dapat memahami pesan 

pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat 

diterima secara utuh sehingga dengan sendirinya informasi 

akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat 

retensi. 

2. Stand Alone (berdiri sendiri) 

Viseo yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar 

lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan 

ajar lain. 

3. User Friendly (bersahabat/akraab dengan pemakainya) 

Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan 

informasi yang ditampilkan bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemaikanya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon, mengakses sesuai keinginan. 
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4. Representasi Isi 

Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi 

simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik 

sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. 

5. Visualilasi dengan media 

Materi dikemas secara multimedia terdapat didalmnya teks, 

animasi, sound, daan video sesuai tuntutan maateri. Mater-

materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, sulit 

terjangkau apabila langsung dipraktikan, memiliki tingkat 

keakurasian yang tinggi. 

6. Menggunkan kualitas resolusi yang tinggi 

Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi 

rekaysa digital dengan resolusi tinggi tetap mendukung untuk 

setiap spech sistem komputer. 

7. Dapat digunakan secara klasikal dan indiviual 

Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara 

individual, tidak hanya dalam ssetting sekolah, tetapi juga 

dirumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah 

siswa maksimal 50 orang bisa dapat dipandu oleh guru atau 

cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah 

tersedia dalam porgram.  

Sejalan dengan A. Kurniawati, dkk menjelaskan bahwa, media 

video mampu menarik perhatian siswa , meningkatkan daya imajinasi 
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siswa, meningkatkan daaya berfikir kritis dan memicu siswa untuk lebih 

berpaartisipasi serta antusias, sehingga nantinya siswa dapat lebih aktif 

daalam proses pembelajaran. Selin itu, media video memiliki fungsi untuk 

menghadirkan sesuatu yang konkrit, meskipun tidak berbentu fisik. Belajar 

dengan menggunakan indera ganda penglihatan dan pendengaran dapat 

memberikan keuntungan bagi siswa untuk lebih memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru. 
3
 

Adapun beberapa manfaat dari aplikasi whatsapp yaitu dapat 

bertukar informasi dalam bentuk pesan teks, gambar, suara, lokasi, video, 

file dalam format pdf, doc, dan lain sebagainya. Selain itu aplikasi ini juga 

dimanfaatkan untuk membantu proses evaluasi dan penilaian hingga 

absensi siswa. Adapun model pembelajaran yang diterapkan yaitu 

menggunakan video pembelajaran, penugasan tertulis dan praktek, seperti 

yang sudah dipaparkan dalam wawancara yang sudah dilakukan oleh 

peneliti.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada 

25 Januari 2021, dietahui bahwa dikarenakan adanya pandemi Covid-19 

dan intruksi dari dinas pendidikan maka pembelajaran tatap muka yaang 

biasanya dilakukan pada proses pembelajaran untuk sementara waktu ini 

diganti menjadi pembelajaran online yang mulai diberlakukan pada 

pertengahan bulan Maret 2020. 

                                                             
3 A. Kurniawati dkk, Implementasi Metode Penugasan Analisis Video pada Materi Perkembangan 

Kognitif, Sosial dan Moral, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, No. 2, Vol. 2, September 2013, hal. 

18 
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B. Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Pembelajaran Online pada Mata 

Pelajaran Matematika di MI Riyadlotul Uqul Doroampel 

Sumbergempol 

Kunci dalam keberhasilan pembelajaran daring ini adalah 

komunikasi antar wali kelas dengan orng tua siswa, karena dalam proses 

pembelajaran ini siswa tidak bertatap muka langsung dengan guru, maka 

orang tua yang menjadi guru utama bagi para siswa dirumah. Faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran online ini yaitu, kuraangnya 

efektifitas dan efissiensi waktu dikarenakan tidak semua siswa memiliki 

smartphone. Banyak dari siswa yang masih menggunakan smartphone 

milik orang tua.  

Efisiensi waktu yang kurang dikarenakan orang tua siswa yang sibuk 

bekerja. Berbagai macam latar belakang pekerjaan orang tua siswa 

membuat pembelajaran online itu sendiri menjadi kurang maksimal, 

dikarenakan orang tua siswa tidak dapat mendampingi anaknya dalam 

mengikuti pembelajaran online sehingga berdampak pada kurangnya 

efisiensi waktu dalam proses pembelajaran online. Adapun faktor 

penghambat lainnya yaitu, terkendala sinyal dan kuota internet. Sinyal 

yang tidak stabil serta terbatasnya kuota intenet membuat guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran online tidak berjalan secara maksinal.  

Guru diharuskan untuk selalus siap mendampingi siswa dari paagi 

hingga malam hari. Hal ini berkaitan dengan kinerjaguru, dimana yang 

seharusnya guru mempersiapkan materi untuk hari berikutnya namun guru 
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masih merasa terbebani oleh materi yang belum tuntas di hari tersebut dan 

hari sebelumnya. Perencanaan merupkan hal yang sangat penting untuk 

dilaksamakan. Tanpa adanya perencanaan pembelajaran akan kesulitan 

dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Selain itu perencanaan 

yang dibuat akan menjadikan pembelajaran lebih terarah dan jelas. 

Keberhasilan proses pembelajaran online dapat dilihat dari seberapa 

antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Kecil 

atau bersarnya presentase antusias siswa sangat mempengaruhi 

pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kurang strukturnya pembelajaran online yang diberikan 

guru kurang menarik. 

Dalam pembelajaran online guru dituntut untuk kreatif dan inovatif 

dalam membuat video pembelajaran guna menarik antusias siswa agar 

lebih bersemangat dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran online. 

Pembelajaran struktur merupakan seperangkat tindakan yang dirancang 

untuk proses belajar siswa dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian 

internal yang berlangsung didalam siswa. Proses pembelajaran yang 

berhasil memerlukan teknik, metode, dan pendekatan tertentu sesuai 

dengan karakteristik tujuan, peserta didik, materi dan sumber ajar, 

sehingga diperlukan strategi yang tepat.  
4
 

Pembelajaran terstruktur adalah bentuk pembelajaran sistematis, 

dalampelaksanaan pembelajaran terstruktur, guru menyampaikan tujuan 

                                                             
4 Nurmin Lasapa, Achmad Ramadhan. Dkk, Meningkatkan Pemahaman Konsep Struktur dan 

Fungsi Bagian Tumbuhan Melalui Pendekatan Konsektual Pasa Siswa Kelas IV SD Inpres 2 

Sidole, Jurnal Kreatif Online, No. 2, Vol. 5, Oktober 2017, hal. 8 
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yang ingin dicapai dalam proses itu. Dapat juga pembelajaran terstruktur 

ini disebutkan sebagai pembelajaran yang berorientasi pada tujuan yang 

ingin dicapai.  
5
  

C. Solusi dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaaan Pembelajaran Online 

Pada Mata Pelajaran Matematika di MI Riyadlotul Uqul Doroampel 

Sumbergempol Tulungagung 

Pemberlajaran online merupakan sistem yang digunkan untuk 

mengganti sistem konvensional pada masa pandemi Covid-19 saat ini. 

Pembelajaaran online dianggap sebagai alternatif sistem pembelajan yang 

efektif oleh pemerintah dengan cara belajar dari rumah (BDR) guna 

memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease atau yang kita 

sebut dengaan Covid-19. Tetapi, pada kenyaataannya pembelajaran online 

ini menjadi kurang efektif karena banyaknya kendala yang timbul. 

Kendala ini dirasakaan tidak hanya oleh guru, tetapi juga oleh siswa dan 

juga wali murid. Untuk solusi atau upaya untuk mengatasi kendala 

tersebut antara lain: 

a. Solusi mengaatasi kompetensi guru 

Dalam upaya untuk mengatasi kompetensi guru diantaranya 

adalah dengan belajar dengan guru yang lain dan mengikuti 

pelatihan forum-forum tertentu dan mengikuti seminar. 

Semuaupaya atau usaha untuk mengatasi kkendalayang 

uncul dalam pelakanaan pembelajaranonline sudah dirasa 

                                                             
5 Ummu Nafidah, Pembelajaran Struktur dengan Memberi Tugas dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas III A MIN Klangenserut, Jurnal Ilmiah 

Pengetahuan Pendidikan, No. 2, Vol. 5, Maret 2015,hal. 17 
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tepat dan baik. Tapi hal ini terkadang ada kekurangannya 

terkadang guru yang mengikuti seminar atau pelatihan 

justru malah asik berbincang sendiri, alhasil ilmu yang 

didapat dalam seminar atau pelatihan guru ini kurang 

maksimal. Akan tetapi tidak semua guru seperti itu, semua 

kembali kepada individu masing-masing. Alasan kendala 

pada guru adalah faktor usia sehingga tidak mampu untuk 

mengoperasikan komputer atau teknologi informasi. Solusi 

untuk mengatasi kendala yang ada  yaitu dengan 

menyelenggarakan pembelajaran guru menggunnakan 

teknologi sebagai media.
6
 

b. Solusi mengatasi perbedaaan tingkat pemahaman peserta 

didik 

Perbedaan individual berkaitan dengan “psikologi pribadi” 

yang membuat cara menerima suatu pelajaran dan dalam 

berpikir. Untuk mengatasi Untuk mengatasi beraneka 

macam anak didik dalam proses pembelajran daring, guru 

dan pihak sekolah telah mencari solusi agar anak didik 

memilki pemahaman yang sama yaitu dengan cara guru 

tetap memperhatikan perbedaan yang ada dalam murid-

muridnya dengan cara emotivasi agar terus tetap belajar 

dalam kondisi apapun.  

                                                             
6
 Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegitan Pembelajaran dalam Prespektif Islam, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 51 
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c. Solusi mengatasi orang tua yang tidak memilik smartphone 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat 

di era globalisasi ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya 

terhadap dunia pendidikan, tuntutan global menuntut dunia 

penddikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi untuk peningkatan mutu 

pendidikan. 
7
Solusi yang tepat terkait kendala ini adalah 

wali murid bisa datang dan bertanya langsung kepada guru 

kenals karena berkomunikasi merupakan dasar interaksi 

antar manusia memperoleh kesepakatan dapemahaman 

yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang 

maksimal. 

d. Solusi mengatasi kurangnya kerjasama orang tua dan siswa 

Solusi dalam mengatasi kurangya kerjasama orang tua dan 

siswa yaitu dengan cara memberi motivasi dan pemahaman 

kepada orang tua agar tetapmendampingi putra putrinya 

belajar dari rumah kerana pengendalian dan pengawasan 

orang tua sangan penting pada saat pembelajaran online 

atau daring seperti ini. Peran orang tua yang dimaksud 

dalam hal ini adalah orag yang bertanggung jawab dalam 

keuarga atau rumah tangga yang umunmya dalam 

kehidupan sehari-hari disebut ibu-bapak. 

                                                             
7 Haris Budiman, Peran Teknologi dan Komunikasi dalam Pendidikan, Jurnal Al-

Tadzkiyah, No. 1, Vol. 8, 2017, hal. 32 
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e. Solusi mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana 

Keterbatasan fasilitas yang digunakan untuk melakukan 

pembelajaran online menjadi kendala dlam proses 

pembelajaran. Pihak sekolah memberi solusi dengan cara 

memaklumi jika ada siswa yang dalam mengumpulkan 

tugasnya memerlukan waktu yang sedikit lama 

dibandingkan dengan teman-teman yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


