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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum  penulis  menguraikan  skripsi   ini  untuk   lebih 

lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul 

yang  dimaksud untuk  menghindari  kesalahan pahaman. Dengan 

skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Pada Masa Pademi 

Covid-19 diMIN 7 Bandar Lampung”Adapun penjelasan judul 

tersebut: 

1.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan     menurut   KBBI   (  Kamus  BesaBaha

sa Indonesia   merupakan suatu proses, cara, perbuatan 

dalam   melaksanakan   suatu  rancangan   keputusan. 

Sedangkan  pengertian secara umum adalah  suatu tindakan 

atau pelaksanaan  dari sebuah  rencana yang sudah  disusuns

ecara   matang  dan terperinci impementasi biasanya ketika 

akan lakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap 

siap. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksananaan 

dapat  di artikan sebagai suatu usaha tau kegiatan yang 

tertentu akan dilakukan dalam mewujudkan sebuah rencana 

data atau program dalam kenyataan.  

2. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran  daring   atau   yang  lebih  sering di 

sebut dengan e-learning merupakan  pembelajaran berbasis 

teknologi informasi yang dilakukan secara online 

atau  dengan   tidak  tatap  muka  dikelas. Menurut KBBI 

yang    mengatakan   daring   merupakan    dalam   jaringan 

sehingga dapat terhubung suatu jaringan komputer internet. 

3.  Madrasah 

Kata “ Madrasah ” dalam  bahas  aarab ialah bentuk 

kata keterangan dan tempat (zharafmakan)dari kata darasa 

Secara harfiah madrasah dapat diartikan  tempat belajar.  
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan  penulis  memilih   judul  skrpsi  “ Pelaksanaan   

Pembelajaran Daring  Pada Masa Pandemi Covid-19 Di MIN 7  

Bandar  Lampung”  sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan   kegiatan  pembelajaran 

daring  saat  masa   pandemi  Covid-19. 

2.   Untuk   mengetahui  faktor  penghambat  dan pendukung 

      saat    melakukan   pelaksanaan    pembelajaran   daring  

      ketika  masa  pandemi  Covid-19. 

Untuk itu peneliti mempunyai rasa ingin tahu yang 

mengenai     proses   didalam  pelaksanaan  pembelajaran   daringP

eneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul “PelaksanaanPe

mbelajaran   Daring Pada  Masa Pandemi Covid-19 DiMIN 7 

Bandar Lampung”. 

C. Latar Belakang Masalah  

Pada saat ini dunia dihadapkan dengan suatu virus 

yang   bernama      corona   virus    diseases   atau  lebih   dikenal 

Covid-19. Virus ini  asal mulanya mewabah dikota wuhan  

tiongkok dan menyebar luas diseluruh dunia termasuk dilndonesia 

hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja, virus ini dapat 

mempengaruhi banyak sekali diantaranya sektor mulai dari 

bidang   perekonomian. Sosial dan  pendidikan  serta budaya  danj

uga   keagamaan. Kemudian  dalam duniapendidikan  merasakanda

mpaknya. Salah  satunya  ialah  kegiatan  pembelajaran, baik dijenj

ang   sekolah  dasar  hingga    perkuliahan  yang   menerapkankegi

atan belajar  dirumah.  

Hal ini dilakukan untuk mencengah penyebaran virus yang 

masif. Kemudian juga pemerintah memberikan himbauankepada 

seluruh warga indonesia untuk  segera bersama-sama mencengah 

terjangkitnya suatu virus ini untuk lebih lanjutnya, ajuran dari pihak 

pemerintahan yang terkait dengan berdasarkan surat edaran yang 

mengenai tentang suatu pedoman penyelengarahan belajar dari 

rumah masa darurat penyebaran covid-19 sesuai No. 15 Tahun 

2020 yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran ini 
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dilaksanakan dari rumah serta menggunakan aplikasi pembelajaran 

secara daring yang melalui jaringan internet serta dapat 

dilaksanakan didalam daerah yang berzona hijau yang selalu 

menaati protokol kesehatan. Demikian sesuai dengan prosedur 

mengenai aturan dalam kebijakan pemerntahan yang mengantikan  

sisitem pembelajran daring melalui aplikasi yang 

telah tersedia.  Kemudian Menurut  Undang- undang    nomor  20 

Tahun 2003 Tentang   Sistem   Pendidikan  Nasional menjelaskan 

bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana unntuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif. Mengembangkan dirinya untuk memiliki 

kekuatan mengembangkan potensi dirinya untuk mendapatkan 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri,kepribadian kecerdasan  akhlak  mulia, serta   keterampilanyan

g  diperlukan dirinya   masyarakat  bangsa   dan   negara.
1
 

 

Dengan pendidikan diharapkan dapat mampu mencetak 

generasi muda yang bernilai tinggi dalam berkontribus   luas  

pencampaian  pembangunan nasional. Diucapkan dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 memiliki tujuan pendidikan nasional 

untuk dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang 

potensi serta peserta didik agar menjadi warga negara yang 

berdokumentasi dan juga memiliki rasa tangung jawab.
2
 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan mengajar dan belajar 

dimana mengajar sering kali disebut dengan guru yang 

                                                             
1  Ruci Pawicara & Maharani, “Analisis Pembelajaran Terhadap 

Kejenuhan Belajar   Mahasiswa Tadris Biologi   IAIN   Jember   diTengah 

Pandemi  Covid-19” ALVEOLI: Jurnal Pendidikan  Biologi, Vol.1 No.1  (Juni 

2020) h, 29 
2  Robiatul Awwaliyah. Hasan Baharun, “Pendidikan Islam Dalam 

Sistem Pendidikan Nasional (Telah Epistemologi Terhadap Problematik 

Pendidikan  Islam)“ Jurnal Ilmiah Didaktika. Vol. 19  No.1 (Agustus 2018)  h, 

40 
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memberikan suatu materi dalamberbentuk pengetahuan sikap dan 

juga keterampilan sedangkan belajar adalah peserta didik yang 

menerima materi tersebut. Belajar   merupakan  suatu  proses men 

cari yang  terjadi  dalam  diri   seseorang   melalui  pelatihan, pemb

elajarandan lain-lainya sehingga terjadi perubahan dalam dirinya se

ndiri.  

Hal ini menunjukan bahwa  belajar tidak  ada batasnya oleh 

waktu, tempat maupun usia, seperti yang disebutkan pada hadits 

tersebut:  

ْسل  َعْن اََنِس ْبِن َما ِلِك قال : قا ل َرُسْو ُل اهلل  طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكِل مُ   
 (ما جه روْاه ابن)  

Artinya : Menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan 

prempuan muslim (HR.Ibnu Majah.  Dinilai shahih 

oleh syaikh Albani  dalam shaihi wa dha’if sunan 

Majah. No. 224) 

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap 

manusia diwajibkan dalam mencari ilmu, baik kaum wanita atau 

laki-laki karena, pada saat mencari ilmu tidak memandang, baik 

lanjut usia maupun diwaktu kanak-kanak pun maka, tuntutlah ilmu 

dari buaian sampai menempuh liang lahat dan bagi setiap makhluk 

allah yang ingin mencari ilmu kemudian niscaya Allah 

memberikan jalan kemudahan bagi mereka menujusurganya Allah 

swt. Hal ini proses pembelajaran baik  dilaksanakan dimana dan 

kapan saja tidak hanya harus dilakukan ketika waktu saat diruang 

kelas saja bahkan di rumah pun juga bisa untuk melakukan 

kegiatan belajar yang terus berlangsung.  

Dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

ini  dapat membantu jalannya proses pembelajaran berlangsung 

dan guru juga mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi tersebut untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran 

daring atau pembelajaran dilakukan tanpa bertatap muka secara 

langsung. Pembelajaran daring ini merupakan suatu sistem 

rancangan pembelajaran dengan penerapan yang perlu 
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mengunakan jaringan internet dan dilaksanakan tidak secara 

langsung terhadap guru maupun peserta didik, jelas dengan waktu 

pembelajaran materi pembelajaran yang sama.  

Hal ini yang dapat menunjang berjalanya saat pelaksanaan 

pembelajaran selama masa pandemi ini dalam kurun waktu yang 

masih belum bisa ditentukan kapan akan berakhir penerapan 

pembelajaran daring ini. Kemudian itu pada pembelajaran daring 

ini menjadi tatangan untuk guru. Oleh karena itu yang menjadi 

salah satu tantangan guru ketika saat didalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Maka demikian perkembangan belajar anak 

tentunya akan sangat tergantung  baik atau tidaknya proses 

kegiatan belajar mengajar yang sudah sampaikan oleh 

guru. Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk tetap mewujudkan tujuan pendidikan dindonesia 

dimana keadaaan beserta kondisi saat masa ditengah pademi 

covid-19. Materi, rencana dan isi yang tertulis tentang 

Pembelajaran disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.  RPP 

adalah rencana kegiatan belajar untuk setiap unit yang dilakukan 

guru  dalam  proses  pembelajaran  dikelas.   RPP  berisi   tentangs

uatu   kegiatan yang  dilakukan  pada saat belajar  mengajar  daria

wal hingga sampai akhir dalam proses pelaksanaanpembelajaranya

ng  termasuk   mengunakan   model  group  investasi. 3  

Pembelajaran harus direncanakan, dan harus dilaksanakan 

beserta evaluasi yang sama halnya dengan pembelajaran yang 

terjadi didalam kelas. Menurut Majid mengatakan bahwa 

perencanaan dapat diartikan sebagai proses  penyusunan materi 

pembelajaran, pengunaan media pengajaran, pengunaan 

pendekatan dan metode pengajaran serta penilaian dalam suatu 

alokasi waktu yang akan dilaksanakan  pada masa tertentu danuntu

k   mencapai  tujuan   yang   sudah  ditentukan   tersebut.
4
 Berdasar

                                                             
3 Novi Rosita Rahmawati.Fatimatul Eva Rosita dan Farid imam kholid, 

“Analisis Pembelajaran Dasitering saat pandemi diMadrasah Ibtidaiyah”, 

SITTAH: Journal of tPrimary Education, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2020) ,h.140. 
4
 Abdulah  Majid,  Perencanaan Pembelajaran, ( Bandung:Remaja Ros

adakarya, 2017), h.17 
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kandari hasil observasi  dan  wawancara dengan guru wali kelas II, 

IV dan V di MIN 7 Bandar Lampung hal ini penulis memperoleh 

hasil dalam pra penelitian ini bahwa: 

A. Proses pelaksanaan  dalam pembelajaran  daring   yakni  Berd

asarkan  mengenai  hasil observasi  kepada  pendidik kelas 

II   data   diperoleh:  

“Dari hasil observasi dikelas II peneliti telah mengikuti proses 

pembelajaran  daring yang dilakukannya melalui aplikasi whatsa

pp, google form,serta media gambar terlihat bahwa sarana danpr

asana    cukup   tersedia   dirumah  peserta  didik.   Kemudian 

pendekatan  yang diberikan pendidik kepada peserta didik 

dengan melakukannya videocall dari sebagian peserta didik 

untuk diberikannya motivasi. Sebagian dari orang tua mereka 

hampir semuanya memilki handphone tetapi  ada yang  dibawao

rang   tuanya  bekerja   sehingga    mereka   harus   menungguset

elah orang  tuanya orangtuanya kepulang bekerja dalam 

mengerjakan tugas sekolah. Kemudian dalam hal ini terlihat dari 

kesiapan peserta didik disetiap harinya dalam mengikuti 

kegiatan proses belajar daring. Mereka cukup merasakan 

antusias dalam mengumpulkan tugas meskipun terkadang anak 

merasakanbosan, kurang memahami materi yang disampaikan.
5
 

B. Proses   pelaksanaan   dalam   pembelajaran  daring yakni                  

Berdasarkan mengenai  hasil  observasi  kepada  pendidik   

kelas  IV data  diperoleh ialah :  

 “Dari hasil observasi dikelas IV peneliti telah mengikuti proses 

pembelajaran daring  yang dilakukan melalui aplikasi Whatsapp, 

telegram dan youtube, kemudian dapat terlihat dari sarana dan 

prasaranya cukup tersedia dirumah peserta didik. Namun dari 

sebagian orangtua peserta didik memiliki  Handphone dan 

bahkan ada beberapa sebagian peserta didik memiliki handphone 

sendiri. Hal demikian terlihat dari kesiapan peserta didik disetiap 

harinya dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini orang tua 

perlu selalu mendampingi peserta didik dalam mengerjakan 

tugas yang akan dikirim pendidik melalui aplikasi Whatsap dan 

telegram telah tesedia.  Bahkan selanjutnya setelah tugas selsai 

                                                             
5
 Peneliti, Observasi pra  penelitian , ( Pendidik  kelas   II diMIN 7 

Bandar Lampung), pada  tanggal  16 April 2021 pukul 09.30 WIB  
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peserta didik langsung mengirim tugasnya kepada pendidik 

dalam bentuk gambar sehingga dapat segera dinilai oleh 

pendidik.6 

C.  Proses  pelaksanaan  dalam  pembelajaran  daring   yakni  

 Berdasarkan mengenai hasil observasi kepada pendidik    

 kelas V data diperoleh ialah:  

“Berdasarkan  hasil obervasi telah dilakukan peneliti  dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring melalui aplikasi Whatsap, 

Telegram, rekam suara  (vote notes) selanjutnya ada beberapa 

peserta didik merasa kurang berantusias karena peserta didik 

masih kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh pendidik dan juga mereka merasa jenuh, dan rindu ingin 

melakukan kegiatan belajar disekolah, akan tetapi pendidik 

sudah memberikan pemberitahuan jika mereka masih ada kurang 

memahami materi yang disampaikan mereka harus segera 

bertanya langsung dengan pendidik serta melalui whatsapp 

secara pribadi. Selain itu orang tua harus selalu mendampingi 

anak 

nya ketika saat melakukan proses pembelajaran berlangsung 

sehingga hal ini dalam  bertujuan orang tua agar dapat bisa 

membantu anaknya ketika mengalami kesulitan.
7
 

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran daring disekolah MIN 7 Bandar 

Lampung ini cukup terlaksana, kemudian pada pembelajaran 

daring diposisi kelas rendah dan tinggi pendidk mengunakan 

aplikasi Whatsapp, Telegram, Google Form guna untuk 

memberikan hal dalam menyampaikan suatu pembeitahuan 

penjelasan yang mengenai materi pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. Sedemikian itu dengan adanya 

dukungan mengenai fasilitas yang dapat menunjang suatu hal 

mengenai proses pelaksanaan dalam pembelajaran daring tersebut.   

                                                             
6
 Peneliti, Observasi pra penelitian , ( Pendidik   kelas  IV diMIN 7 

Bandar Lampung), pada tanggal  17 April  2021 pukul 11.00 WIB 
7
 Peneliti,  Observasi pra penelitian ,  ( Pendidik   kelas  V diMIN 7 

Bandar Lampung),  pada tanggal  20 April 2021 puku l 1.00 WIB 
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Guru begitu sangat sekali memrlukan suatu persiapan 

sebelum menyampaikan materi secara langsung yang tentunya 

dengan mendownlond suatu media audiovisual dalam bentuk video 

bergambar sehingga dapat menjadi acuan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang tentu, baik diterapkan 

dikelas rendah dan tinggi.Kemudian dapat menjadi suatu faktor 

penghambat yaitu koneksi internet kurang stabil, dan juga waktu 

yang digunakan kurang efesien dan tidak adanya namanya 

pengawasan dari terhadap guru saat dalam melaksanakan kegiatan 

belajar daring. Maka guru perlu banyak mempersiapkan sebagian 

perangkat bahan ajar seperti, silabus, rpp, buku mata pelajaran, 

media serta  melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Demikian 

sebelum dengan adanya pandemi sebelumnya  guru memiliki cara 

sendirinya dalam memberikan penjelasan terhadap peserta didik. 

Setelah demikian dengan adanya masa pandemi covid-19 ini 

terjadi guru memberikan materinya melalui rekaman suara,dan 

juga guru mengirimnya melalui aplikasi whatsap, telegram supaya 

agar peserta didiknya itu dapat mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan.kemudian pendidik mendownlond video dari youtube 

sebagai media pembelajaran yang akan dikirim melaui whatsapp 

group sehingga peserta didik harus segera melihat video yang 

dikirim oleh gurunya tersebut.  

Dalam mengenai pelangaran saat melakukan proses 

pembelajaran bertatap muka. Berdasarkan latar belakang diatas, 

penulis inggin meneliti  “ Pelaksanaan  Pembelajaran Daring Pada 

Masa Pandemi Covid-19 diMIN 7 Bandar Lampung” 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang terdapat 

diatas penelitian ini lebih memfokuskan “ Pelaksanaan 

Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 diMIN 7 

Bandar Lampung.” 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan  latar belakang  masalah  diatas, ma

ka  penulis merumuskan  masalah sebagian berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada masa 

pandemi covid-19  DiMIN 7 Bandar Lampung? 

2.  Faktor   apakah   yang   menjadi  penghambat   pelaksanaan 

pembelajaran daring pada masa pademi covid-19 DiMIN  7 

Bandar Lampung? 

3.  Faktor  apakah  saja   yang  menjadi   pendukung  dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pademi covid-

19Di  MIN 7 Bandar Lampung? 

F.  Tujuan Masalah 

Berdasarkan  paparan  latar  belakang  diatas,  maka tujuan    

penelitian  tersebut,  sebagai berikut: 

1.  Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

darig pada masa pandemi Covid-19 diMIN 7 Bandar 

Lampung 

2.  Ingin mengetahui apasajakah yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-

19 diMIN 7 Bandar Lampung. 

G. Manfaat Penelitian  

Adapun  penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian  ini diharapkan   dapat  menjadi  bahan 

kajian bagi peneliti yang  lain akan  datang. 

          2.  Manfaat Praktis  

                a.  Bagi Guru 

1.  Sebagai masukan yang dapat dimanfaatkan dalam 

pengelolah pelaksanaan pembelajaran daring 

terhadap yang diberikan pendidik. 

2.  Mengetahui   kelebihan   dan   kekurangan  dalam 

pembelajaran daring, sehingga ada perbaikan agar 

proses pembelajaran berjalan  lebih baik. 

3. Mengetahui  perbaikan  pada  beberapa bidang agar  

pembelajaran daring berjalan dengan baik 

.  3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah berdasarkan hasil yang   

didapat  peneliti  selama   melakukan   penelitian,   guna  
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untuk melihat  suatu  pelaksanaan pembelajaran  daring 

terhadap pembelajaran  yang  diberikan guru kelas. 

 

 

4.  Bagi Peneliti 

Menjadi acuan bagi peneliti untuk  selanjutnya.  

Peneliti   selanjutnya   dapat    melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan bagi penelitian ini  dapat memberikan  

manfaat    didunia pendidikan. 

H. Metode Penelitian  

Dalam penyusunan sebuah skripsi atau karya ilmiah tidak 

lepas dari pengunaan metode penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.  Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif, artinya metode ini yang 

menceritakan keadaan posisi dilapangan. Penelitian ini dapat 

dikatakan berhasil jika peneliti mampu memahami dan 

mengetahui. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut:  

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh  peneliti kualitatif, 

mengunakan data deskripsi kualitatif. Menurut Lexy Moelong 

data deskripsi kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian, yang 

dapat menyampaikan data deskriptif berupa kata tertulis, dan  

lisan dari si objek yang teliti.
8
 

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode 

penelitian yang mengambarkan sama penelitian dengan 

mengunakan kata-kata.
9
 Tujuan dari penelitian deskriptif 

kualitatif, ialah demi membangun dalam pembaca untuk bisa 

mengenal peristiwa yang terjadi didalam lingkungan tersebut. 

                                                             
8

 Puji Novitasari, “ Pegembangan Karakter siswa melelui budaya 

sekolah yang religius diSD Aisiyah Unggulan Gemolong” Skripsi . Vol. 2, 

No.1(Agustus 2017), h. 40 
9
 Sugiono,  Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan Kualitatif dan 

R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 15. 
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Kemudian kaya dibawah pengamatan peneliti, seperti apa 

pandangan partisipan yang berada dalam penelitian. 

Kemudian penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode 

ini berupaya mengambarkan dan menginterpretansikan objek 

sehingga sebanding degan apa adanya. 

Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menujukan didalam 

gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian seperti sistematik dan 

langsung mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tersebut. 

Didalam hal penelitian ini dengan judul pelaksanaan 

pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 diMIN 7 

Bandar Lampung yang mengenai suatu proses pelaksanaan 

pembelajaran secara daring oleh guru kelas dan peserta didik 

2. Desain Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penliti 

pada penelitian ini adalah Case Study (study kasus). Membuat 

penelitian analisis deskriptif.  Penelitian study kasus ini 

merupakan study mendalam unit sosial tertentu, dan hasil 

tersebut mengabadikan gambaran luas, beserta mendalam 

menganai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif 

terbatas tetapi variabel-variabel dan fokus diteliti sangat 

luas dimensinya.
10

 Penelitian ini bertujuan untuk mencapai 

pembelajaran sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Desain bagi penelitian ini mengunakan 

desain penelitian naratif.
11

 Naratif memiliki tujuan mengali 

kehidupan individu atau lebih menyediakan cerita tentang 

kehidupan individu atau lebih menyediakan cerita tentang 

kehidupan mereka. Informasi selanjutnya menceritakan ulang 

oleh peneliti dalam bentuk kronlogi naratif. Didalam 

penelitian ini, study kasus yang peneliti lakukan yaitu 

                                                             
10

 Ibid,h.222 
11

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),(Bandung: 

Alfabeta,2018),h.116. 
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pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi covid-19 

diMIN 7 Bandar Lampung. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Setting (Lokasi riset) 

a. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan lokasi 

penelitian yaitu MIN 7 Bandar Lampung. 

 b. Responden(siapayang akandiinterview/wawancara) 

penelitian ini memerlukan pengetahuan tentang 

bagaimana pendidik mereapkan saat pelaksanaan 

pembelajaran daring bakal mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung saat pembelajaran daring. 

Pendidik dan peserta didik fokus dalam penelitian 

untuk mengetahui bagaimana pelaskanaan pembelajar 

oleh guru kelas.  

4. Sumber Data Penelitian  

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik  berupa 

fakta atau pun angka. “ Sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh”.
12

Data merupakan 

kumpulan bahan keterangan dari hasil penatatan penulis baik 

berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun sebuah informasi. Dalam metode penelitian 

kualitatif, sumber data dipilih secara puposive. 

Puposivesampling adalah teknik pengambilan sumber 

data yang dipertimbangkan tertentu, seperti orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang penelitian 

harapkan. Dasar  pertimbangan  untuk  teknik  snowball  samp

ling ini adalah karena dengan adanya teknik sebagai penarik 

sampel ini,  dianggap akan lebih representatif baik ditinjau 

dari segi pengumpulan data maupun dalam pertimbangan data. 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang 

pelaskanaaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-

19 diMIN 7 Bandar Lampung. 

                                                             
12

 Edi kusnadi, “ Metode penelitian”,(Jakarta Metro: Ramyana Press 

dan STAN Metro, 2017),h.77 
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a. Sumber Data Primer  

Sumber  data primer, yaitu sumber data yang tepat 

menyatakan data kepada pengumpulan data.
13

 Sumber 

data primer dalam penelitian ini berasal dari 

narasumber yaitu guru kelas II, IV dan V diMIN 7 

sBandar Lampung dan peserta didik. 

b. Sumber  Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu masukan yang langsung 

dikumpulkan oleh penliti sebagai penunjang dari 

sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan arsip, 

data tertulis beserta dokumen yang digunakan sebagai 

penguat data yang telah didapati sebelumnya. 

5. Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari sehingga dapat diperoleh dengan informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
14

 Sesuai dengan 

judul skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

Pada Masa Pandemi Covid-19 diMIN 7 Bandar Lampung, 

maka penelitian dapat diidentifikasi  sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas (independenvariabel) atau disebut juga 

predictor, merupakan yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) dan mempunyai hubungan positif dan 

negative. Maka dalam penelitian ini menjadi variabel 

bebas adalah Pelaksanaan pembelajaran  daring  pada  

masa covid-19 . 

b. Variabel terikat (Dependent Variabel) atau disebut 

sebagai  variabel  output,  criteria,  menjadi perhatian  

                                                             
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,2016), h.203 
14

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta,2016),h.60 
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utama(sebagaifaktor yang berlaku dalampengamatan)sehi

ngga menjadi sasaran dan penelitian  diMIN  7 Bandar 

Lampung. 

6. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam 

pengumpulan data ketika dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dokumentasi. Berikut ini penjelasan 

mengenai ketiga teknik pengumpulan data tersebut: 

1. Wawancara  

Wawancara  dalam  penelitian  ini   dilakukan 

terstrukur yang mana peneliti menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan yang akan diajukan untuk 

mengukap suatu data. Jika demikian  peneliti  juga bisa  

dapat  mengembangkan pertanyaan-pertanyaan  tersebut 

untuk  memperoleh  suatu  data yang lebih. 

Wawancara    ini merujuk kepada pendidik dalam 

melakukan proses pelaksanaan pembelajaran daring 

pada masa pandemi covid-19 diMIN 7 Bandar Lampung 

yaitu guru wali kelas II, IV dan V sebagai tindakan 

dalam pra-penelitian untuk pengambilan data. 

2. Observasi  

Observasi adalah semacam pengamatan terhadap 

suatu objek yang diteliti baik secara langsung  hingga 

tidak langsung yang mempunyai tujuan untuk mampu 

mendapati data yang harus dikumpulkan dalam sebuah 

penelitian. Penelitian menggunakan teknik observasi 

partisipan pasif, dimana peneliti dan ikut terlibat kedalam 

proses pembelajaran atau kegiatan belajar yang 

dilakukan  oleh pendidik, karena  itu peneliti hanya 

sebagai pengamat.  

Dalam   penelitian  mencatat,  menganalisis    dan 

membuat  kesimpulan  sesuai  dengan mengenai tentangp

elaksanaan pembelajaran  daring  pada   masa pandemico

vid-19 diMIN 7 Bandar Lampung. Dalam proses 

pembelajaran atau kegiatan belajar yang akan dilakukan 
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oleh pendidik karena hanya akan mengamati dan 

menjadikan pendidik sebagai sumber data. Dengan  

mengamati  secara langsung pada saat melakukan 

kegiatan belajar  maka oleh dengan itu penliti perlu 

mampu proses yang dilakukan pendidik danjuga peserta 

didik saat pembelajaran itu dapat dijadikan sebagai 

catatan pengumpulan data yang berkaitan dengan peneliti 

ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung  mengunakan pedoman yang sudah peneliti 

buat. Peneliti melakukan observasi disebagian kelas II, 

IV dan V hingga dapat    mengetahui bagaimana keadaan 

kegiatan belajar daring guru dalam menyampaikan tugas 

kepada peserta didik yang melalui secara virtual atau 

tidak bertatap muka dengan langsung. 

3.  Dokumentasi 

Membentuk    catatan suatu peristiwa yang 

sudah dahulu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya monumental dari seorang.Dokumentasi yang  

diambil oleh peneliti, yaitu berupa RPP, dan juga 

gambar sebagai dokumentasi  dalam   melakukan  suatup

elaksanaan  pembelajaran  daring  pada masa  pandemi c

ovid-19 diMIN 7 Bandar Lampung. 

7. Prosedur Analisis Data 

1. Reduksi data   

Reduksi data ialah  merupakan proses berfikir sensitif 

dan juga memerlukan kecerdasan dan kekuasan serta 

kedalam wawasan yang cukup tinggi. Kemudian meredu

ksi data yang berati merangkum, memilih hal-hal yang 

ingin dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu digunakan. 

2. Penyajian Data (DisplayData) 

Setelah data yang direduksi data maka  langka untuk 

selanjutnya adalah penelitian kualitatif penyajian data 

yang bisa dilakukan dengan bentuk uraian, singkat bagan 

gabungan antara kategori  flowchat dan sejenis. 
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Dengan  data   mendisplay  ini  maka dapat memudahkan 

dalam  memahami   apa   yang   akan terjadi   didalam 

merencanakan kerja untuk selanjutnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Menurut Miles and Huberman ialah penarikan 

kesimpulan  dan vertifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, yang kuat 

kemudian dan mendukung  pada tahap berikutnya. 

Penarikan kesimpulan dalam tahap ini adalah tahap akhir 

analisis data yang yang telah diperoleh sebagai hasil dari 

penelitian, penarikan kesimpulan 

adalah  usaha   untuk   memahami   makna, keteraturan 

Pola-pola,   penjelasan    alur  sebab   akibat.  Kemudian 

apabila kesimpulan yang dikemukakan itu pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan dalam 

mengumpulkan data,maka kesimpulannya dikemukakan 

merupakan yang kredibel.   

8. Pemeriksaan Keabsaan Data 

Keabsaan data yang digunakan untuk memperoleh 

data yang sedemikian rupa. Sehingga data yang diperoleh 

benar-benar dapat dipercaya. Keabsahan data yang 

dilakukan dengan mengunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. 
15

 Dalam penelitian ini, peneliti data 

menggunakan beberapa metode triangulasi pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:  

a.  Triangulasi Sumber 

Suatu teknik pengecekan data mengali kebenaran 

informasi tertentu dengan melaksanakan berbagai 

                                                             
15

  Lexy J.Moeloeng, M. A Metodologi  Penelitian    Kualitatif,(Bandun

g: PT.RemajaRosdakaryaOffset,2016),h.330 
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sumber data seperti dokumen,  wawancara dan observ 

asi. 

 

a. Triangulasi Teknik 

Dengan mengecek data kepada sumber yang sama dan 

tetapi dengan suatu teknik yang berbeda.
16

 

b. Triangulasi Waktu 

Pengecekan  kredibilitas  data dengan cara melakukan 

observasi,  wawancara,  atau   pun  teknik   lain waktua

tau kondisi  yang  cukup berbeda. Triangulasi  waktu 

memang berharga untuk menjahui kesalahan besar  saat 

penarik kesimpulan, terutama   ketika pengambilan 

data.
17

 

Demikian  penelitian   ini  mengun akan triangulasis

umber,  teknik  dan  waktu  selama   pengambilan  data 

penelitian. Triangulasi sumber, teknik dan waktu dalam 

penelitian ini dilakukan melalui cara mengecek data yang 

didapat dari sumber data. Kemudian triangulasi teknik 

dilakukan  untuk  mengecek  data  kepada  sumber  yang 

sama dan teknik yang berbeda. 

 

 

 

  

                                                             
16

Sandra Mathison,Why Triangulate, Journal Education Researches 

Vol.2,No.1 (March 2018),h.14. 
17

  Maria Oliver Hoyo,   Dee Allen,“ TheUse   Of    Triangulatiton 

Methods  In Qualitative Educational Researches.”Journal of  College  Sciene 

Teaching,Vol.No.2 (Febuary,2017),h. 46. 
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BAB II 

                    LANDASAN TEORI 

 

A.   PelaksanaanPembelajaran Daring 

  1.  Definisi Pembelajaran Daring 

Pengertian pelaksanaan pembelajaran daring adalah 

pembelajaran  yang dilakukan dengan  jarak jauh atau secara 

online  dalam dukungan proses belajar. Pembelajaran daring 

Pembelajaran daring sangat dikenal bagi kalangan 

masyarakat  dan  akademik yang  tentunya   memiliki  istilahp

embelajaran  online  (learing). Istilah   lain  yang sungguh 

umum yang tertentunya dapat diketahui   ialah  pembelajaranj

arak   jauh   (learning distance). Dengan  adanya   teknologi 

jaringan internet dapat membantu kita dalam mencari 

sebuah informasi  yang  kita inginkan atau apa yang saat ini 

kita butuhkan. 

Menurut    yusuf   bilfaqih   dalam   kutipan   bukunya 

bukunya mengatakan lalu  pembelajaran daring menciptakan 

program    pendidikan   dalam   penyelengaraan   kelas ketikaj

aringan  untuk  dapat  teman  jangkau kelompok target yangm

asif dan  luas. Dengan jaringan, pembelajaran bisa 

diselengarahkan  secara  masif dengan peserta tidak  terbatasn

ya. 
18

 Menurut Thome yang dikutip dalam jurnal Minanti 

Tirta  yang  mengatakan  bahwasanya   pembelajaran  daring

merupakan  proses   belajar   yang  memanfaatkan teknologi

multimedia,  video, kelas secara virtual, teks online animasi,V

oice note.
19

 Kemudian dapat disimpulkan bahwa pembelajara

n secara online membuat pembelajaran ini dilakukan secara 

terpisah demi  mampu  mengunakan sistem  alat 

teknologi  informasi dan dilakukanya secara jarak jauh dan 

                                                             
18

  Bilfaqih   Qomarudin,   Esensi   Pengembangan   Pembelajaran  

Daring,  (Yogjakarta : Deepublish, 2016), h. 1. 
19

MinantiTirta Yanti dkk, “Pemanfaatan Protal Rumah Belajar 

Kemenkibud Sebagai Model Pembelajaran Daring” , Jurnal Pendidikan  

Dasar, Vol.5, No.1 (April 2020), h.62. 
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juga dilakukan secara masif  dan luas serta  dengan jumlah 

peserta  didik   yang   tidak  terbatas,  dan  juga  memberikanp

engalaman  belajar  begitu  bermakna   untuk  peserta didik.  

Pembelajaran daring pun memiliki manfaat bagaikan 

membangun komunikasi  antara guru dengan peserta didik. 

Selain  itu peserta didik dapat melakukan  interaksi dan  juga  

Berdiskusi salah satu lainya, demikian pula dapat 

memudahkan  peserta didik dalam berinteraksi diantara guru 

Dan orangtua beserta guru pun dapat mudah memberikan 

materi untuk peserta didik berupa video, audio serta bentuk 

gambar  dan bisa dapat diunduh oleh orang tua  peserta didik 

baik secara langsung, serta  dapat memberikan kemudahan 

bagi  guru  didalam membuat  materi baik dimana dan kapan 

saja.
20

 Proses belajar daring bukan sekedar hanya 

memberikan lalu dipindahi melalui media dan bukan 

sekekedar memberikan tugas dan soal-soal yang akan 

dikirimkan   melalui   aplikasi   sosial   media,  pembelajaran 

daring  tertentu harus direncanakan terlebih dahulu, dengan 

mengunakan  silabus  dan  media  yang  menjadi  salah   satua

lat bantu bagi pendidik.  Demikian telah dijelaskan dalam 

Surah Mujadilah :11.
21

 

ِِ   فۡس سُحواْ ٱف  لۡم ج  ِلس ِ ٱء ام ُىوَْٰٓا ِإذ ا ِقيل  ل ُكمۡ ت ف سَُّحوْا ِفي  لَِّذيه ٱأ يُّه اي  َٰٓ ي فۡس س

ء ام ُىسسوْا ِمسسىُكمۡ  لَّسسِذيه ٱللَُّهٱي زۡف سسِ   وُشسسُوإْاٱف  وُشسسُوإْاٱل ُكسسمۡو إ ِإذ ا ِقيسسل   للَّسسُ ٱ

 ١١ ٖم ا ت عۡم ُلون  خ ِبيزِب للَُّ ٱۚ إ ٖد ر ج  ت لِۡعلۡم ٱُأإُتوْا  لَِّذيه ٱإ 

Artinya: “Wahai  orang-orang   beriman! Apabila dikatakan 

kepadaku”Berdirilahlapang dada majelis-majelis m

aka  berdirilah   lapang  dada  majelis - majelis,ma

ka  berdirilah  niscaya  Allah  akan  menangkatdera

jat orang-orang yang berimandiantaramu danorang

                                                             
20

  Despa dkk,“Kesiapan Guru TK Menghadapi Pembelajaran Daring 

Masa  Pandemi Covid-19”  Jurnal  Pendidikan  Anak Usia Dini,  Vol.5, No.1 

(Juni2020), h.415. 
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 Departemen Agama   RI, Mushaf AlQur’an Terjemah,  (Jakarta : Y

ayasan Penyelengarahan  Penerjemah  Al-Qur’an, 2017), h. 544 
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-orang  yang   diberi ilmu  beberapa  derajat 

(Q.S Al-Mujadilah:11). 

Maksud  dalam  ayat  diatas  yaitu  mendorong  

manusia untuk selalu bersemangat didalam mencari ridhonya 

Allah swt  dengan  menuntut  ilmu  yang  melalui  sebuah  

proses  belajar. Bertujuan kepada manusia untuk selalu 

mencari ilmu sebanyak- banyaknya dijalan yang 

benar karena  itu  adalah  kebesaran Allah SWT ciptakan  dib

uminya  Allah sementara  menyampaikan ilmusebagai  asetm

akhluknya Allah agar dapat menjalankannya kewajiban 

khalifah dimuka bumi. Kemudian sebagianmanusia untuk 

selalu  terus belajar walaupun selalu gagal,  karena dengan 

kita   menuntut  ilmu   yang   akan  mendapatkan  sebuah  pen

getahuan beserta wawasannya begitu luas, serta 

pengalaman dari apa yang kita kejar, kemuliaan seseorang 

menuntut ilmu ialah berjihaddijalan Allah swt. Pembelajarand

aring  ialah   pembelajaran  dalam   jaringan   untuk    dapa m

encapai   kelompok target yang   pada serta luas, maka   

Tentunya pembelajaran daring dapat dilaksanakan 

dimanapun tentunya dapat diikuti secara gratis atau 

bayar. Oleh sebab itupembelajaran daring yang memerlukan 

jaringan  internet  dalam  proses   pembelajaran  berlangsung 

tentunya    memberikan  metode  pembelajaran  yang  efektif 

Demikian pembelajaran daring ini memiliki manfaat  sebagai 

membangun alat komunikasi serta berdiskusi erat  peserta 

didik dan juga guru.Peserta didik berinteraksi dan berdiskusid

engan  satu  dan   lainya,  mempermudah  dalamkomunikasian

tara  guru dan  juga orang tua, sehingga guru dapat denganmu

dah memberikan suatu materi kepada  peserta   didik    iniberu

pa    pembelajaran    daring    ialah   pembelajaran   yangmeng

gunakan   jaringan   internet  aksesbilitas,  konektivitas,fleksib
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ilitas, dan kemampuan  untuk  memunculkan berbagai 

interaksi pembelajaran.
22

 

Berdasarkan tahapan dalam pelaksanaan ini cukup 

memerlukan namanya  pembelajaran sangat   membutuhkan 

sebuah dukungan dari  berbagai perangkat mobile seperti 

smart phone maupun telphone android, laptob, komputer, 

tablet   digunakan   untuk   mengakses  suatu  pemberitahuanb

aik  pemberitahuan baik  kapan  saja dan dimana pun secaravi

rtual.  Dengan handarini menyatakan  bahwa pembelajaranyan

g  dapat  dilakukan  rumah  ini   supaya mampu membuatpeser

ta didik mandiri,kreatif  dan pembelajaran daring dikatakan se

bagai wujud keberhasilan dan mampu menciptakan sosial 

distancing( menjaga jarak) dan meminimalisir keramaian 

yang dianggap berpengaruh besar tentang penyebaran virus 

corona.
23

 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi 

dari  RPP. Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi sebagiank

egiatan pendahuluan, kegiatan inti serta  kegiatan penutup. 

Sedangkan   tugas  guru   ialah  menjadi  salah  satu  didalam 

melaksanakan  pembelajaran  yang bermakna  agar tercapai 

suatu  tujuan pembelajaran secara  maksimal.
24

Kegiatan 

bermain yang sudah disusun hendaklah  berbagai rupa sesuai 

dengan minat serta  kebutuhan  anak sendiri-sendiri dan  ikut 

serta  mengajarkan  seperti  keterampilan hidup dalam  memb

iasakan  hidup  sehat hingga  terhindar dari virus.  Kegiatanbe

lajar mengajar harus memiliki  ketertarikan  dalam  belajar 

salah satunya  dari  rancangan  pengajarannya pendidik harusd
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iperhatikan  sekali.  Proses pelaksanaan pembelajaran gurupe

rlu  dan  meningkatkan  kreatifitas, serta  mengembangkan 

kurikulum,meningkatkan kompetensi silabus,serta menyusun 

salah satu rancangan dalam pelaksanaanpembelajaran (RPP),

mengenal  karakteristik  peserta  didik memanfaatkan  saranap

rasarana untuk  melakukan evaluasi guna dalam meningkat 

kan   suatu  hasil  pembelajaran  siswa. Peranan  guru  sangatb

erati  juga  penting  ketika   dalam    menetukan   pada waktu 

pelaksanaan   suatu  strategi  pembelajaran. 
25

 

2. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran Daring 

Secara umum pembelajaran daring ialah bertujuan 

memberikan suatu layanan pembelajaran yang bermutu 

secara daring dan bersifat masif serta terbukka untuk dapat 

menjangkau kepada audiens yang  lebih  banyak  dan lebih 

luas. Ada  pun ini manfaat tersebut ialah seperti efesiensi 

waktu belajar,  dan   lebih  mudah  untuk  mengakes  sumber  

berjalan dalam materi pembelajaran.  

Sehingga manfaat pembelajaran daring ini diantaranya 

yaitu pertama dapat membangun hubungan komunikasi 

dengan baik serta diskusi yang sangat efesien antara guru dan 

murid, keduanya  sangat penting saling berinteraksi dan 

berdiskusi antara peserta didik yang satu dengan lainnya 

tanpa melalui guru, ketiga tentunya dapat memudahkan 

dalam berinteraksi antara  murida  juga guru untuk orangtua 

selanjutnya keempat ialah sran yang tepat untuk ujian kuis, 

kelima guru dapat dengan mudah memberikan tugas materi 

kepada murid berupa dalam bentuk  gambar atau video itu 

juga murid dapat mengunduh bahan ajar yang telah diberikan 

guru melalui handphone, keenam dapat memudahkan guru 

dalam membuat soal baik dimanasaja dan kapan saja.
26
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3.   Tahapan Pembelajaran Daring 

Tahapan dalam pembelajaran daring  memiliki 

beberapa fase diantaranya ialah perencanaan,pelaksanaan dan 

evaluasi. 

1. Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran meliputi seperti silabus 

beserta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Perencanan juga memiliki peran utama dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Menurut Majid mengatakan 

bahwa perencana dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi, pengunaan dari media  pengajaran. 

Penilaian dalam alokasi waktu yang akan dilaksanakan 

pada masa tertentu untuk dapat mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 
27

 

Adapun tujuan yang diinginkan dari perencanaan, 

penilaian dan pengelolah dalam proses pembelajaran. 

Hal ini menunjukan seberapa pentingnya dalam proses 

pembelajaran.  Dalam peran seorang guru itu dituntut 

untuk dapat membangun rasa semnagat atau mampu 

berkomunikasi sebaik-baiknya antara guru dan murid 

tentunya dapat  menciptakan suasana belajar yang 

menyenagkan meskipun, dengan keadaan seperti 

sekarang ini peserta didik dan pendidik  tidak melakukan 

kegiatan belajar dengan bertatap muka secara langsung 

tentunya guru tidak lupa memberikan dorongan kepada 

peserta didik supaya selalu tetap bersemangat dalam 

mengerjakan tugas dan melakukan pembelajaran jarak 

jauh.   

Pembelajaran mempunyai hakekat  perencanaan 

itu  bisa  disebut    perencanaan   sebagai   upaya  dalam  

melaskanakan suatu tindakan pada peserta didik,maka itu 

sebabnya peserta didik dalam kegiatan belajar ini begitu 
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sangat dibutuhkan interaksi dengan semua sumber 

belajar yang memungkinkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan 

bahwa perencanaan sebenarnya mengandung aspek-

aspek seperti peserta didik sebagai individu  yang 

mampu memiliki tingkat kesiapan untuk mengambil 

keputusan, serta sasaran yang mampu mencapai sesuai 

dengan tujuan tertentuan yang akan dicapai dari cara atau 

tindakan telah diambil, dengan ini pembelajaran daring 

dapat berjalan efektif serta diperlukan membutuhkan 

persiapan begitu matang yaitu oleh peranan guru serta  

bagi wali murid.  

Selanjutnya juga ikut bercampur dalam 

pembelajaran daring saat ini karna peserta didik perlu 

sekali dukungan dari orang tuanya dan juga keluarga. 

Perencanaan pengajaran dibuat untuk antisipasi perkiraan 

mengenai dari tentang apa saja yang telah dilaksanakan 

dalam pengajran, sehingga mampu tercipta sesuai 

keadaan yang dapat memungkinkan terjadinya proses 

dalam pembelajaran berinovasi serta dalam upaya 

pencampaian dari tujuan yang diinginkan. 

2. Proses Pembelajaran 

 Proses pembelajaran merupakan kegiatan 

interaksi antar guru dan peserta didik disekolah. 

Selanjutnya proses   pembelajaran  melibatkan  kegiatan 

belajar dan mengajar agar dapat menetukan kebehasilan 

peserta didik  serta mencapai tujuan pendidikan. 
28

 Suatu 

proses secara sistematis melalui tahapan rancangan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Jadi dapat disimpulkan beserta 

penjelasan diatas bahwa proses pembelajaran adalah 

suatu kegiatan belajar mengajar yang disusun dengan 

sedemikian rupa suatu tujuan pendidikan.  
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Kemudian keadaan dan situasi saat ini tertentunya 

pengajaran memiliki dampak pengaruhi oleh bebrapa 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal yaitu suatu 

energi yang sangat kuat antara pendidik, orang tua harus 

bisa memberikan suport kepada pseserta didik itu karena 

dorongan dan perhatian pun perlu. Faktor internal dari 

dalam dirinya peserta didik sendiri, dan jua perlu 

diketahui bahwasanya anak memiliki rasa bosan, jenuh 

atau masalah itu wajar dan juga perlu memperhatikan 

keadaan anak dari segi minat, sikap dan juga motivasi 

anak, sehinga peserta didik untuk bis lebih bersemangat 

kembali. Adapaun faktor-faktor lainnya sebagai berikut:  

a.) Faktor Siswa  

    Menurut Hamalik menjelaskan bahwa murid 

adalah unsur penentuan dalam proses pembelajaran. 

Murid itulah yang membutuhkan pengajaran tentu 

guru hanya mampu memenuhi apa yang  dibutuhkan 

murid, sedemikian murid yang belajar dikarenakan 

peserta didik sangat membutuhkan bimbingan. 

Selain itu  murid  yang   belajar   dikarenakan  murid 

sangat membutuhkan  bimbingan.  Selainitu murid 

menjadi alasan terpenting dalam hubungan proses 

belajar mengajar. 

b.) Faktor Guru 

Guru memiliki peranan begitu besar terhadap 

pendidikan, dipundaknya memiliki beban suatu rasa 

tangung jawab atas mutu dalam pendidikan. Maka 

oleh karena itu pendidikan harus bisa 

mengembangkan dan dirinya dengan pengetahuan  

serta keterampilan yang tentunya sangat dibutuhkan 

pembelajaran.  Sehingga  keberhasilan  dalam tujuanp

endidikam, ini tetap berada ditatanan para pendidik, 

sebab pendidk berperan dalam tumbuh 

perkembanganya peserta didik beserta ilmu 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan pandangan 
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hidup bagi peserta didik yang tentunya memiliki 

kompetensi. 

c.    Faktor Kurikulum  

       Kurikulum dan pendidik merupakan suatu hal yang 

begitu berbeda namun kuat sekali hubungan  anatara 

satu dengan yang lainya. Sedangkan kurikulum 

sebagai rencana pembelajara. Kurikulum  adalah 

suatu program. Pendidikan yang sudah disediakan 

untuk memberikan ajaran dengan program itu 

peserta didik hanyan perlu dilakukan dengan 

berbagai kegiatan belajar sehinga akan terjadinya 

suatu perubahan, tentu pendidikan perlu memiliki 

kompetensi profesional dalam materi dan penugasan 

pedagogik, kepribadian  dan sosial. 

d.     Faktor Sarana Dan Prasanana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Sarana pendidikan mencakup semua fasilitas yang 

secara langsung dapat dipergunakan dan menunjang 

saat proses pendidikan, dan memerlukan bahan 

bacaan sumber informasi yang cukup bervariasi 

yang tentunya secara tidak langsung dapat 

menunjang dalam memudahkan pengembangan 

berwawasan yang cukup luas, jika sarananya tidak 

dapat tepenuhi maka kegiatan dalam pembelajaran 

akan terhambat.  

3. Evaluasi  

Evaluasi dalam bahasa inggris dikenal dengan 

istilah Evaluation, Secara umum evaluasi dikenal 

sebagai suatu proses untuk mempersiapkan 

informasi sejauh mana suatu kegiatan yang sudah 

dicapai, dengan cara apa pencampaianya itu 

tercapai dengan standar yang telah ditentukan 

untuk dapat memahami apa ada selisi atau 

kekurangan. Evaluasi kerap juaga disebut 
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penilaian,  itu   membuat  alat  untuk   menghitungti

ngkat  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan.
29

 

Pada kegiatan pembelajaran, evaluasi memiliki 

peranan amat penting. Melelui evaluasi pendidk 

mampu memahami sejauh mana keberhasilan 

peserta didk dalam kegagalan dari sebuah kegiatan 

yang diselengarahkan, sampai pendidik dapat 

menentukan untuk tindak lanjutnya kearah yang 

jauh lebih jelas. Dalam kegiatan proses 

pembelajaran yang berlangsung dan tentunya guru 

harus lebih banyak belajar denga detail atas 

pemahaman yang sudah diserahkan kepada peserta 

didk ketika dalam memberikan evaluasi secara 

daring.  

 

4. Pembelajaran Dalam Jaringan  

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran 

berdasarkan pada teknologi yang bahan belajarnya dikirim 

secara elektronik kepeserta didik dari jarak jauh mengunakan 

jaringan komputer.
30

Pembelajaran daring 

saat  ini  bukanlah  baru   dalam  pendidikan. Sejak  muncul 

beraneka istilah yangdimulai dengan adanyae-book,e-learnig 

e-lab, e-education  e-library, e-payment dan lain sebagianya, 

Namun pada pelaksanaan, tidak semua instansi 

menggunakan  aplikasi   tersebut  dalam   melakukan  proses 

pembelajaran.
31

Akan tetapi dalam sistem pelaksanaan tidak 

semua intistusi menggunakan aplikasi tercantum dalam proses 
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pembelajaran. Hingga  konsep pembelajaran daring telah 

ada. Tetapi proses pelaksanaan tidak semua intitusi dan  

Mengunakan aplikasi tercantum dalam proses pembelajaran 

justru lebih sedikit kebiasaan yang menggunakan aplikasi ini 

lanjut pembelajaran daring. Sebagai dunia indonesia dan 

mulai melaksanakan pembelajaran daring pada tahun 2020. 

 Menurut undang-undang 20 Tahun 2003 pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik pun 

harus dapat memenuhi  kualifikasi sesuai dengan peserta 

didik yang diajarkan, besrta mata pelajaran yang diampu dan 

ketentuan yang intruksional lainya. Disamping itu juga guru 

harus bisa menguasai sumber belajar dan media pembelajaran 

supaya tercapai sesuai tujuann pembelajaran. Menurut 

Bilfaqih pembelajaran daring ini, peserta didik  diberikan 

materi yang berupa suatu rekaman dalam video atau slide 

show dengan tugas minguan yang wajib diselsaikan dengan 

batas waktu yang telah ditentukan .
32

 

Dimana dengan adanya kemajuan teknologi semakin 

berkembang dengan cangih maka dapat menimbulkan 

dampak pergantian dan kemajuan diberbagai sektor pertama 

dibidang pendidikan ini, sehingga pekerjaan dari teknologi 

serta komunikasi juga begitu penting sekali dan berupaya 

melahirkan kemudahan bagi guru dan pesrta didik didalam 

proses  pembelajaran daring.  

5. Sistem Pembelajaran Daring 

Pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ atau daring 

dilaksanakan dengan berbagai bentuk pembelajaran pada 

dasarnya membutuhkan ketersediaan dengan berbagai sumber 

belajar. Sistem pembelajaranyang dilaksanakan melalui 

komputer, laptop yang dapat terhubung dengan koneksi 

jaringaninternet. Kemudian dalam sistem belajar dilaksanakan 

ini adalah bertatap melalui tatap muka, bila biasanya peserta 
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didik  terbiasa sering berada disekolah  untuk berinteraksi 

dengan teman-temanya serta bertatap muka dengan para guru. 

Pendidik  pun  harus bisa mengunakan pembelajaran seperti 

Whatsapp, Telegram, Instagram dan Zoom serta media lainya, 

menjadi media pembelajaran. Pendidik perlu memastikan 

peserta didik dapat mengikuti pembelajaran daring dengan 

waktu bersamaan, maupun ditempat yang berbeda. 

6. Dasar Hukum Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring diindonesia ini  melaksanakan 

dengan aturan dan aturan yang tergabung mengikuti peraturan 

yang sudah digunakan oleh pemerintah selama mengatur 

pembelajaran daring pemerintahan merumuskan dasar-dasar 

hukum penyelengaraan pembelajaran dalam jaringan (online) 

pada masa pandemi covid-19 saat ini. Tentang hal dasar 

hukum dimaksud adalah: 

a. Keppres no.11tahun 2020, tentang penetapankedarurata

n kesehatan masyarakat covid-19 

b. Keppres no.12 tahun 2020, tentang penetapan bencana 

nonalam penyebaran corona virus 2019 sebagai 

bencana sosial. 

c. Surat keputusan kepala BNPB  Nomor 9.A tahun 

2020,tentang penetapan status keadaan tertentu darurat 

bencana wabah penyakit akibat virus corona 

diindonesia. 

d. SE  Mendikbud no.3 tahun 2020,  tentang langkah 

pencegahan covid-19 pada satuan pendidikan  

e. Surat Menkibud No.46962/ MPK.A/HK/ 2020,tentang 

pembelajaran secara daring dari bekerja dari rumah 

dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada 

Penguruan Tinggi 

f. Surat Menkibud No.4 tahun2020, tentang pelaksanaan 

kebijakan  Pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

virus corona 

g. Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020, 

tentang penyesuaian sistem kerja aparatur Sipil Negara 
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dalam upaya pencengahan penyebaran covid-19  

dilingkungan instasi  pemerintahan.
33

 

7. Indikator Pembelajaran Daring 

Menurut CNN Indonesia, 2020 dikutip jurnal Wahyu 

aji fatma dewi mengungkapkan bahwa pembelajaran daring 

adalah menjadi salah satu cara  saat menyampaikan informasi 

melalui media dengan mengunakan alat informasi melalui 

handphone serta aplikasi yang dapat menunjang jalanya 

kegiatan mengajar walaupun dikondisi saat ini yaitu masa 

pandemi covid-19. 
34

 Dalam hal ini ada beberapa indikator 

pembelajaran daring mengenai dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat diklarifikasi sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

           Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian  

No Indikator 
Nomor Butir 

Pertanyaan 

1. 
Guru  merancang  media 

pembelajaran daring   

 2, 

2. 
Guru menentukan kriteria 

pembelajaran daring 

4,5 

3. 
Guru menyiapkan materi 

pembelajaran daring 

1, 8 

4. 
Guru mengukur kompetensi  

yang dicapai siswa 

3,9,7 

5. 
Guru mampu melihat realita  

Pelaksanaan pembelajaran daring 

6,10,11,12,13 
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8. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring atau berbasis online memang tidak 

dapat terelakan dimana pada masa pandemi ini. Akan tetapi 

para pengelolah pembelajaran dengan baik sebab bagaimana 

pun pembelajaran daring berbasis daring mempunyai kelebihan  

dan kekurangan. 
35

 

1. Kelebihan Pembelajaran Daring  

a. Pembelajaran   daring   memiliki   kelebihan   yangd

apat  digunakan dalam  beragam situasi.  

b. Pembelajaran daring memiliki dalam hal efesiensi 

waktu tenaga dan biaya. 

c. Pembelajaran daring mempunyai kelebihan berupa 

dalam ketidak harusan dalam pengunaan seragam 

tertentu. 

d. Pembelajaran daring memiliki kelebihan yang 

berupa fleksibilitas didalam bentuk strategi, media 

dan evaluasi pembelajaran. 

2.   Kekurangan pembelajaran Daring 

    Namun pembelajaran berbasis daring yang memiliki 

kekurangan adapun itu ialah sebagai berikut : 

a.    Pembelajaran daring memiliki kekurangan  dalam    

       hal pengkususan kepada fasilitas aplikasi tertentu. 

b.   Pembelajaran daring memiliki kekurangan dalam 

hal kesepakatan waktu tertentu walaupun 

dasarnya  bebas memilih waktu.   

c.    Pembelajaran daring memiliki berupa ketergantung

an dengan  sistem jaringan dan  sejenisnya 
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d.  Karena pembelajaran dilakukan ini secara jarak 

jauh, sehingga dapat kemungkinan orang dapat 

berlaku tidak jujur atau curang.
36

 

 B. Covid 

 Corona Disease (covid-19) pertama kali muncul 

didaerah wuhan dinegara provinsi Hubei, China yang datang 

berlangsung hari terakhir tahun 2019 dengan 44 pasien 

pnermonia. Tanggal 10 anuari 2020  penyebabnya mulai 

teridentifikasi dan didapatkan kode genetinya yaitu virus 

corona baru, 11 Febuari 2020 WHO Menanamkan sebagai 

covid-19. Covid ini merupakan sebuah penyakit yang 

disebabkan sydrum pernapasan akut yang dapat menular, 

corona virus 2 (seve actual respostory syndrome corona virus 

2 SARS –CoV2).
37

 

Kontak virus yang dikeluarkan dalam droplet. 

Penyebaran virus corona ini teramat cepat sekali karna itu 

organisasi corona sebagai darurat  global pandemi. 

Penangulangan bencana (BNPM) 4 Mei 2020, angka positif 

Covid-19 secara global berjumlah 3.495.667 orang, 1.166.556 

orang dinyatakan sembuh, dan 249.225 orang dinyatakan 

meninggal dunia. Di Indonesia tertinggi sesudah Cina tanggal 

5 April 2020 terkonfirmasi bahwa virus ini berupa suhu tubuh 

naik, demam, matirasa, nyeri tengorokan, batuk pilek, sakit 

kepala pusing, susah bernafas jika virus telah sampai paru-

paru. Memperkirakan dari pengaruh virus corona ini amat 

besar dan mengkhawatirkan presiden Joko widodo  

mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Gugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang 

dikepala oleh Badan Penangulangan  Bencana (BNPB).  
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C. Madrasah 

Madrasah   berasal dari bahasa arab  yaitu “darrasa, 

yang artinya “belajar” dan Secara harfiah, Madrasah  

merupakanbentuk kata tempat daridarasa yang berati tempat 

belajar para pelajaratau tempat untuk memberikan 

pembelajaran. Kata Madrasah juga ditemukan dalam bahasa 

Hebrew atau Aramy yang juga berasal dari kata darasa  yang 

berati membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar. 

Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada 

pendidikan formal yang ada dindonesia dan ditempuh dalam 

waktu 6 tahun, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 merupakan 

suatu lembaga organisai yang tersusun dengan rapih serta 

beserta  segala aktivitasnya yang telah direncanakan  dengan 

segaja yang disebut kurikulum.  Pada madrasah terdapat 

beberapa mata pelajarannya yaitu Al-Quran Hadits, Fiqih, 

Sejarah Kebudayaan Islam, BahasaArab,dan untuk pelajaran 

umunya disamakan dengan sekolah biasa. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan harus menempatkan pembelajaran inilah 

yang menjadi tempat bermuaranya semua suatu kegiatan 

yangakan dilaksanakan dimadrasah. Dengan itu segala upaya 

untuk saran dan prasaran. 

D. Tinjauan Pustaka 

Berikut ini adalah penelitian-peelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh penlitian sebelumnya yang hasilkan peneliti 

gunakan sebagai bahan rujukan dalam poenelitian ini dibawah 

ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya. 

1. Tiara Cintiasih (2020)  yang berjudul dalam penelitian 

implementasi model pembelajaran daring dikelas III 

SDPTQ Annidia Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2020. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi  

model pembelajaran darig dikelas III ialah untuk  dapat 

memanfaaatkan beberapa macam aplikasi, pengunaan 

RPP selembar dan evaluasi lembar kerja tulis yang 

dapat dikumpulkan langsung disekolah serta faktor 
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dalam implementasi pembelajaran yaitu kurang efeien 

waktu minim yang antusias siswa dan juga merasa 

kurang pemahaman materi dan faktor dukungannya 

pembelajaran daring yaitu sekolah memfasilitasi wifi 

guru dan diberikan kuota internet gratis .
38

 

2. Nafiah Damayanti (2020) yang berjudul penelitian 

pelaksanaan pembelajaran daring terhadap kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas 

Va diMIN Asas Islam Kalibenig Tahun Pelajaran 

2019/2020. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa 

Pelasksanaan Pembelajaran Daring sebagai 

Berikut  Standar pelaksanaan pembelajaran dalam mata 

pelajaran IPS, diantaranya dari peserta didik diberitahu 

menjadi peserta didik mencari tau, dari 

guru   satu-satunya   sumber    belajar  berbasis   anekas

umberbelajar, dan pembelajaran yang menekankan 

jawaban   tunggal     menuju    pembelajaran    dengank

ebenarannya  multi  dimensi dan  juga,  pembelajaranbe

rlangsung dirumah baik disekolah dan dimasyarakatbah

wa siapa saja adalahguru siapa  saja adalah pesertadidik

  dan dimana    saja  adalah  kelas  dan pemanfaatteknol

ogi   komunikasi  untuk   meningkatkan  efesiensidan  e

fektivitas  pembelajaran. 
39

 

  3.   Mega Berliana(2020) dengan judul SkripsiEfektivitasi 

             Pembelajaran   Daring  dalam   pembelajaran   Bahasa 

Indonesia dikelas  II   A Unggulan Miftahul Huda  

Cepogo Boyo Lali Tahun Pelajaran 2019/2020 Dari 

hasil penelitian  ialah menunjukan bahwa pelaksanaan  

                                                             
38

Tiara Cintiaasih,   Implementasi  model pembelajaran daring  Pada 

Masa Pandemi  Covid-19Kelas III SDPTQ Annida Kota  Salatiga Tahun 

Pelajaran2020, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020) 
39

 Nafiah Damayanti, Pelaksanaan pembelajaran Daring Terhadap 

Kegiatan  Belajar Mengajar Mata  Pelajaran Ips Pada Siswa Kelas Va diMI A

sas Islam KalibeningTahunajaran2019/2020,(Skripsi Institut Agama  IslamNe

geri  Salatiga 2020) 
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          Pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa 

indonesia dikelas IIA kurang  efektif, kelebihan 

pembelajaran daring dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dikelas II A adalah waktu fleksibel siswa 

pada guru dan melatih kepercayaan diri siswa.40
 

4.   Afifah  Karimatunissa  dengan  judul   Analisis  strategi 

pembelajaran daring  pada guru EraPandemi Covid-19 

ini   dilaksanakan diSDN Deyangan2  Mertoyu   dan,K

abupaten Magelang Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Hasil penelitian ialah mengunakan dua strategi daring 

danstrategi pembelajaran daring dan strategi 

pembelajaran  luring  dari  keduanya  mampu  berjaland

engan baik,  namun  karena adanya permasalahan  terka

it  fasilitas  yang   dimiliki anak tentu menjadi kurang 

maksimal,Dalam hal ini informasi bahwa adaptasi 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dimasa 

pandemi covid-19 perlu cepat, inovatif dan juga lebih 

kratif.
41

 

5.  Galuh astri junaika “ Implementasi Pembelajaran Daring 

diMadrsah Ibtidaiyah” dari hasil penelitian semua guru 

menggunakan model pembelajarab daring secara 

sinkron yaitu dengan aplikasi whatsapp sebagai media 

dalam pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 

daring yaitu guru merencanakan sengan membuat RPP 

dan evaluasi dilakukan dengan membei latihan soal 

setiap hari  hingga selsai dari pembelajaran dari hasil 

implementasi pembelajaran daring kelas bawah dengan 

                                                             
40

 Mega    Berliana,     Efektivitas   Pembelajaran     Daring     Dalam  

Bahasa   IndonesiaDiKelas II A M Unggulan Miftahul HudaTumang  Cepogo  
Boyolali Tahun  Pelajaran 2019/ 2020, (Skripsi Institut Agama Islam NegeriS

alatiga 2020) 
41

 Afifahkarimatunnisa,“Analisis  strategi  pembelajaran daring  pada 
guru Era PandemiCovid-19”( Skripsi Universitas  Muhammadiyah Magelang,
2020) 
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sampel kelas 2 hasil evaluasi 100% tuntas dan kelas 

atas yaitu kelas 6 hasil evaluasi 100%tuntas.
42

 

 

E. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut mampu diketahui maka 

penulis akan menyatakan pelaksanaan pembelajaran daring 

pada masa pandemi covid-19 diMIN Bandar Lampung. 
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  Galuh   Astri   Junaika, “Implementasi    Pembelajaran   Daring 

diMadrasah Ibtidaiyah” (Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Salatiga 2020) 
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  Pandemi  covid-19 ini memberikan dampak yang begitu 

cukup   besar  dalam  dunia  pendidikan, serta  adanya  pandemic

ovid-19 mewajibkanpemerintah untuk mengeluarkan kebijakanm

engenai protokol kesehatan yang tentunya harus dipatuhi tentuny

a agar proses kegiatan pembelajaran  selalu tetap dapat  berjala

n dengan   baik.  Meskipun   dengan  kondisiyang tidak seperti bi

asanya, karena  proses dalam pembalajaran harus bisa dilakukan. 

Oleh karena itu pemeerintahan mengeluarkan Surat Edaran 

nomor 4 yang menyatakan bahwa pembelajaran 

harus   dilaksanakan secara daring untuk mencegah penyebaran 

covid-19yang  tersebar dengan luas. Proses dalam pembelajaran 

harus dapat bejalan dengan baik, walaupun dilakasanakan secara 

daring dirumah masing-masing peserta didik tetap 

semangat dalam  mengikuti  proses  belajar,  peserta  didik  juga

mengalami suatu kendalabosan dan jenuh,kurang berkonsentrasit

entu agar pembelajarandaring   ini  dapat  berjalan dengan baik da

n tetap penuh berkonsentrasi kemudian guru  harus tetap 

semangat mempersiapkan suatu hal yang telah rencanakan, sertad

ilaksankan  dan  memberikan  evaluasi  kepada peserta didik 

dengan sesuai tujuan yang sehingga mampu terlaksanadengan 

efektif walaupun masih ada kendala dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran diMIN 7 Bandar Lampung. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum  Objek Penelitian 

1.  Sejarah Berdirinya MIN 7 Bandar Lampung 

 

Dalam  rangka  ikut  mencerdaskan kehidupan bangsa,

maka   diBandar   Lampung  tepatnya  dikelurahan  Jagabayat

elah  didirikan  MIN 7  Bandar  Lampung. Yang merupakan 

salah  satu  lembaga  pendidikan  dasar  yang  setara  dengans

ekolah dasar yang setaraf  dengan sekolah  dasar yang didiri 

kan  pada   tahun  1960, dengan  nomor statistik  :1111187100

07.   Adapun  maksud  dari   pendirian  sekolah  ini sebagai 

berikut: 

a. Membentuk  manusia  diIndonesia   sesuai dengan apa ya

ng    telah    diprogramkan   oleh   pemerintah    yang  

Tercantum dalam GBHN. 

b. Membantu pemerintahan dalan usaha pemerataann 

pendidikan bagi tingkat dasar.  

 

MIN 7 Bandar Lampung dinegerikan pada tanggal 25 

November 1995 dengan  keputusan Menteri Agama RI   No. 5

15A tahun 1995, No urut 117. MIN 7 Bandar Lampung ini 

sejak berdirinya sampai sekarang ini terlah mengalami 

pergantian  kepala sekolah banyak sembilan kali antara lain:  

 

Tabel 3.1 

  Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 

 Jl. Pulau Buton  Gg. Gunung Kancil,  Jagabaya II,   

                               Way Halim 

No. Nama Kepala Madrasah 
Tahun 

Pemerintahan 

1. Ustad Abdul Halim,      1960-1967 

2. Hi.Nawawi 1967-1969 

3. Erwansyah 1969-1974 
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4. KuraisiKadir 1974-1980 

5. Rabiatul 1980-1982 

6. TajuddinNor 1982-1997 

7. Hj.D.Maknoni 1997-2000 

8. Hj.NaryatiZen 2000-2006 

9. A.Syarifuddin 2006-2011 

10. Hj.Munasiroh, S.Ag. MM  2011-2018 

11. H.Agustami,S.Pd.I    2018-2022 

  Sumber: Dokumentasi diMIN 7 Bandar Lampung 

2. Profil Sekolah  

1. Nama Madrasah   :  MIN 7 Bandar Lampung 

2. NPSN/NSM    :  11118710007 

3. Alamat    :  Jalan Pulau Buton No.68 

4. Nomor Telepone   : (0721) 251170 

5. Status Bagunan/Tanah Luas Tanah (Letak Geografis,Luas T

anah, Luas Bagunan )  

     Status Gedung  : Milik Sendiri 

     Luas Tanah   : 1,645 m
2
 

     Luas Bagunan  : 252 m
2
 

     Letak Lokasi Madrasah  

      -  Jarak Pusat Kecamatan        : 1-10 m
2
 

      -  Jarak  Pusat Kota            : 1-10 m
2
 

   -  Terletak Pada Lintasan        : Kabupaten/Kota 

6. Status Akreditasi Madrasah : Terakreditasi B 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MIN 7 Bandar Lampung 

1. Visi  

“ Menciptakan siswa berakhlaqul karimah, memiliki 

ilmu pengetahuan  yang berguna untuk dirinya dan 

keluarga,madrasah bangsa dan negara” 

2. Misi 

a.  Mengerjakan dan mengembangkan pendidikan dasar 

iptek dan imtaq 

b.  Menjalin   kerja   sama  antar  lembaga  pendidikan 
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c.  Memadukan  keunggulan  madrasah  dengan   yang  

     ada dalam masyarakat 

d.  Menumbuhkan kesadaran orang tua tentang  penting  

     nya partisipasi dalam  mewujudkan pendidikan yan be

rkualitas. 

3. Tujuan Sekolah 

a.   Meningkatkan kemampuan kerja guru dan karyawan 

b.  Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana 

c.  Meningkatkan pengelolaan sekolah  

d.  Menghasilkan kelulusan bermutu, cerdas dan islami  

   serta berguna bagimasyarakat dan bangsa. 

4.  Data    Keadaan  Guru   Berdasarkan  Status  Pegawai,   

     Pendidikan   dan   Status  Sertifikasi 

 

Tabel 3.2 

      Status  Pegawai, Pendidikan dan Status Sertifikasi 

N

o 

 

Nama Guru 

Data Guru 

PNS 
Non 

PNS 

Pendidikan 

Sudah S-1 

Pendidikan 

Belum S -1 

Sudah 

Sertifikasi 

Belum 

Sertifikasi 

1.  H. Agustiami,S.Pd.I √  √  √  

2. Hj. Pori Karlina, S.Pd  √  √  √  

3. Siti Rubaya, S.A.g.M.Pd.I √  √  √  

4. Hj. Bainah, A.Ma. √  √  √  

5. Siti Hajar D, S.Pd.I  √  √  √  

6. Masna , S.Pd.I  √  √  √  

7. Firdawati, S.Pd.I √  √  √  

8. Aris Sholahuddin, S.Pd.I √  √  √  

9. Hj. Erly Suswati, S.Pd.I  √ √  √  

10

. 
Hikmaini, S.Pd.I 

 √ √  √  

11

. 
Barzan, M.Pd.I 

 √ √  √  

12 Yulianti psikarini, S.Pd.SD √  √  √  

13

. 
RismadaniS.Pd 

√  √  √  

14

. 
Rohmana, S.Ag. 

√  √   √ 

15 M. Istsnaini, , S.Pd.I √  √  √  
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. 

16

. 
Octariana, S.Pd.I 

√  √  √  

17

. 
Metri Kurniasih, M.Pd.I 

√  √   √ 

18

. 
Hj. Andirani, S.Pd.I 

√  √   √ 

19

. 

Lina Aprida, S.Pd.I √  √  √  

20

. 

Erni, S.Pd. √  √  √  

21

. 

Hendri yansyah, S.Pd.  √ √  √ √ 

22

. 

Tri Agustina, S.Pd.I  √ √  √  

23

. 

David Frananda, S.Pd.  √  √ √  

24

. 

Risma silvia, S.Pd.I  √  √  √ 

25

. 

Pison Hawila, S.Pd.  √ √ √   

26

. 

Gusti Rif’aturrofiqoh, S.Pd  √ √   √ 

27

. 

M. Afriza Irawan, S.Pd  √ √   √ 

28

. 

Sidiq,S.E  √ √   √ 

Sumber: Dokumentasi diMIN 7 Bandar Lampung 

5.  Data Jumlah Siswa Dari Tahun 2017/2021 

                        Tabel 3.3 

                                           Jumlah Siswa 

No 

 

Tahun 

2018/2019 

Tahun 

2019/2020 

Tahun  

202/2021 

L P L P L P 

Jumlah 209 206 207 221 217 217 

Sumber: Dokumentasi diMIN 7 Bandar Lampung 

B.    Deskripsi  Data  Penelitian  

 

Pembelajaran  daring   adalah  merujuk   pada  pengunaana

lat teknologi  informasi dan komunikasi  untuk  pembelajaran 
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dalam pendidikan atau pelatihan. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring ini membutuhkan suatu dorongan dari 

pendidikan pendidik dan orang tua siswa karna peserta didik 

membutuhkan rasa perhatian dan kepedulian terhadap proses 

kegiatan pembelajaran daring. Suatu proses pembelajaran 

dilakukan melalui langkah-langkah  dalam persiapan mengajar 

yaitu adanya materi pelajaran yang akan disampaikan kepada 

peserta didik melalui  aplikasi whatsap group,TelegramVideo  

dan media gambar atau  sesuai  dengan  rencana  yang telah 

dilaksanakan dalam   pembelajaran  pendidik  menyiapkan 

berbagai media, strategi  dan evaluasi yang sudah disiapkan 

terlebih dahulu sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang 

telah   ditetapkan  oleh   kementerian   pendidikan,   sehingggap

eserta  didik.  Kemudian dapat memahami materi  yang  telahpe

ndidik sampaikan  pada saat  kegiatan proses pembelajaran.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

  



45 

 

BAB  IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A.  Analisis Data Penelitian 
 

Pada penelitian ini menggunakan analisis data  deskriptifk

ualitatif artinya dilakukan selama dilapangan.Tujuannya  yaituag

ar dapat mengembangkan teori  pada data yang dikumpulkanmel

alui   hasil  penelitian yang dilaksanakan  ketika saat  terjunlapan

gan.  Semua  data  yang  telah   dikumpulkan,    dijadikansebaga

i   bahan analisis data. Pada penelitian ini, yang  digunakan 

selama dilapangan melalui tahapan reduksi 

data,  display data,  dan  verifikasi/ menarik   kesimpulan. 

1.  Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi 

                   Covid-19 DiMIN Bandar  Lampung 

 Dimana proses pembelajaran mampu berjalan sesuai 

pelaksanaan pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19

Maka wawancara dilakukan dengan guru kelas II, IV 

dan  V  serta  terbagi  berlokasi  disekolah  MIN  7  BandarL

ampung   untuk   lebih   lanjutnya    penelitian   mengenai 

pelaksanaan   pembelajaran   daring    ini   kurang  berjalan 

efektif,   serta   bagi  para  peranan guru dan  peserta  didik 

saat pembelajaran dilaksanakan pada saat dalam jaringan.  

Adapun hasil  wawancara bersama  Ibu  Okta  S.Pd sebagai 

Guru kelas V diMIN  Bandar  Lampung yakni berikut:   

“ Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini tetapberjalan

cukup baik, meskipun masih terkendala oleh batas waktu,yang 

biasanya bertatap muka  secara  langsung  dengan  peserta  didikla

lu untuk dapat memastikannya didukung oleh orang tua bagi 

peserta didik disaat belajar dirumah. Selanjutnya mengawali 

proses   pembelajaran   guru   terlebih  dahulu  meminta   peserta 

didik    untuk   berdoa  sejenak, kemudian  membaca  surat-surat 

pendek   terlebih   dahulu   dan  demikian guru  meminta   untuk 

mengisi   data  absensi sekolah  yang   melalui  Group  Whatsap 

dan  media  gambar   yang    digunakan   pendidik    dalam  menya

mpaikan   melalui   aplikasi  Whatsap,Telegram, besertavideo,voi
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cenote   (rekam suara) untuk dapat memberikan penyampaianmel

alui   pembelajaran    secara  daring.  Tanpa hasrus bertemu 

secara tatap muka, pada  saat  penilaian  disekolah  peserta  didikd

apat secara langsung dinilai oleh guru namun pada pembelajarada

ring  ini   peserta  didiklebih menekankan rajin  atau   tidaknyadal

am  mengumpulkan atau mengerjkan tugas  yang sudah diberi  

kan oleh  guru saat mengikuti kegiatan proses pembelajaran 

daring dirumah. 

 

Demikian dari pernyataan tersebut pada dasarnya ialah 

pembelajaran daring ini dilakukan untuk dapat memudahkan bagi 

guru dan peserta didik didalan melakukan proses pelaksanaan 

pembelajaran yang tentunya tanpa harus dilaksanakan dengan 

bertatap muka secara langsung. Sebagai mana aturan yang muka 

secara langsung.  Sebagai mana turan yang dikeluarkan 

pemerintahan yang tentunya menjadi salah satu upaya  untuk 

dapat mengurangi penyebaran virus covid-19.   

 salah  satu  upaya. Diantaranya guru juga telah lebih dahulu 

menyiapkan  berbagai bahan ajar dan perangkat guru untuk 

memulai pelaksaanan dalam proses 

pembelajaranyang akan disampaikan kepada  peserta didik.

Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ini mengunakan 

aplikasi yang telah disediakan seperti Whatsapp, Telegram, 

dan pendidik terkadang mengambil  

kutip  video  melalui  Youtube  kemudian  dikirim  kegroup  

kelas masing-masing. 

2.  Faktor Penghambat danPengaruh DalamPembelajaran  

   Daring 

 

Kemudian selanjutnya  untuk berbagai hal-hal 

faktor   yang   dapat   menghambat  jalannya   pelaksanaan 

pembelajaran secara daring.   Jika   pada   pelaksanaan  ini 

sangat   menimbulkan  suatu  hambatan  dan berbagai   hal 

ini   karena  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  daring danp

asti  memiliki  kelebihan   serta    kekurangan. Demikian 

pun   faktor  yang   dapat   menghambatnya   suatu   prosesp

elaksanaan    pembelajaran   daring  ini   sebagai   berikuper
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nyataan yang disampaikan oleh Ibu Masna S.Pd 

sekaligus  beliau  menyatakan  sebagai  berikut: 

“Tidak sebagian semua  kalangan peserta didik memilikik

uota internet,  dan jaringan  internet  kurang  stabil, ada juga 

orang tua peserta didik kurang  mampu mengakses teknologi,a

nak-anak lebih senang bermain dibandingan mengerjakan 

tugas  sekolah,  dan  paling  30%   tugas  peserta   didik  yang 

mengerjakan tugas sekolahnya dan untuk lebihnya itu sekitar 

60% kadang orang tuannyayang menyelsaikannya.”
43

 

 

Berdasarkan paparan keterangan diatas menyatakan 

bahwasanya dalam proses pembelajaran menyatakan dalam  

proses pembelajaran daring pada umumnya ialah 

keterbatasanya guru dalam mengawasi peserta didik untuk 

menjalankan pelaksanaanpembelajaran,fasilitas handphone 

dan internet masih terbilang kurang memadai bagi peserta 

didik. Dalam tingkat keberhasilan peserta didik dengan 

mengunakan nilai tidak dapat menjadi salah satu tolak ukur 

untuk  pemahan peserta didik. Nilai kejujuran juga bisa 

dijadikan  tolak ukur, maka perlu adanya dukungan dari 

orang tua terhadap peserta didik untuk mengetahui 

kemampuan tolak ukur, perlu adanya dukungan  dari 

orangtua terhadap  peserta  didik untuk  mengetahui sesuai 

kemampuan  mengetahui   kemampuan anak dalam belajard

irumah. Berikut untuk lebih lanjutnya dilihat dari berbagai 

faktor pendukung ialah dengan adanya jangkauan internet 

yang stabil, juga pendidik dan para staff sekolah telah 

menyediakan fasilitas jaringan internet melalui wifi sekolah 

tentu dapat memberikan kemudahan dan kelacaran bagi 

pendidik dalam menjalankan tugas disaat menyampaikan 

materi bagi peserta didik. 

 

                                                             
43

Wawancara dengan Ibu Masna S.Pd.I (Guru kelas IV diMIN 7  

Bandar Lampung),  Pada  16  Juni 2021 pukul 08.30 WIB  
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               Gambar 4.1 Absensi Peserta Didik 

Selanjutnya pertanyaan peserta didik diminta untuk 

tanya jawab mengenai materi yang diberikan dalam hal ini 

ada beberapa peserta didik yang belum mau atau masih malu 

untuk bertanya melalui group whatsap, telegram dan google 

form sehingga dibutuhkannya dukungan dari orang tua dalam 

mengikuti proses jalannya pembelajaran daring secara 

langsung. Supaya peserta didik aktif dalam bertanya dan aktif 

didalam setiap mengikuti tahapan kegiatan belajar 

selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan 

sebagian data berupa dokumentasi yang diperoleh dari hasil 

penelitian, selain itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) kemudian yang telah disusun oleh pendidik, RPP yang 

terlampir yaitu RPP kelas II,IV,V pembelajaran pertama kelas 

II materi tentang Hidup Rukun, Kelas IV yang mengenai 

materi tentang Indahnya Kebersamaan, Kelas V serta 

mengenai materi tentang organ gerak hewan dan manusia. 

RPP yang telah disusun oleh pendidik juga sudah sesuai 

dengan langkah-langkah pembuatan RPP, tetapi tidak semua 

komponen terdapat pada RPP, namun hal tersebut sudah 

dikatakan baik karena dalam RPP terdapat langkah-langkah 

pembelajaran. 
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Berdasarkan analisis yang dipaparkan tersebut, dapat  

peneliti  simpulkan melalui fokus penelitian yaitu proses 

dalam  pelaksanaan pembelajaran daring diMIN 7  Bandar 

Lampung  merupakan kemudian dapat    tersusun  secara 

sistematis kemudian  mampu berjalan dengan   kondusif,  hal  

itu  dikarenakan  terdapat  kesesuaian  antara  penelitian, baik  

ketika melakukan  proses  pembelajaran daring, dengan 

adanya bantuan media, materi dan sarana prasarana sebagai 

penunjang  didalam  kegiatan  pembelajaran daring.  

B. Temuan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 

bahwa guru diMIN Bandar Lampung begitu berperan penting 

dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran daring dimasa 

pandemi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari data peroleh melalui 

pengamatan yang dilakukanya  selama kurang lebih  1 bulan. 

Dari penelitian tersebut, hasil wawancara mengenai upaya 

dalam mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran daring  

yang guru sampaikan kepada peserta didik kemudian dengan 

mengunakan aplikasi whatsaap, telegram, google form lalu 

dikirimkan tugas materi digroup kelas masing-

masing.Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 

teknik penelitian wawancara dan observasi kemudian sumber 

penelitian ialah pendidik dan peserta didik kelas II, IV dan V 

diMIN 7 Bandar Lampung yang telah berperan dalam 

melakukan proses pelaksanaan pembelajaran daring. 

Kemudian dalam pelaksanaanya itu guru terlebih dahulu 

melakukan persiapan sebagian perangakat pembelajaran 

seperti Silabus, RPP, Media dan Evaluasi serta memberikan 

soal esay dan pilihan ganda peserta didik.  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru diMIN 7 

Bandar Lampung dapat sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat dan cukup terlaksana,  meskipun  ada sedikit 

sebagian hambatan dalam melaksanakan pelaksanaan 

pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19. 
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1. Hasil Wawancara 

Berikut  ini wawancara mengenai  proses  persiapan  

Pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

pemaparan data yang perboleh dapat dilakukkan peneliti 

dengan pendidik kelas II diMIN 7 Bandar Lampung  yang 

menyatakan bahwasanya: 

   “Dalam mempersiapkan proses pembelajaran ini yang saya 

lakukan pertama biasanya saya mempersiapkan perangkat 

pembelajaran seperti Silabus, RPP,Media dan Evaluasi serta 

membagikan soal-soal pertanyaan  yang akan dibagikan kepada 

peserta didik .”
44

 

 

 Keterangan diatas ini menunjukan bahwa pendidik kelas II 

telah  mempersiapkan lebih awal untuk memberikan  

tugas  materi  yang esok hari ini akan  disampaikan untuk 

melakukan persiapan lebih awal kepada peserta didik 

selanjutnya. Wawancara diatas dibuktikan dengan adaya 

sesuai situasi yang terjadi dengan hasil dokumentasi oleh 

penelitisaat wawancara dengan pendidik. Kemudian untuk 

proses dalam pelaksanaannya pembelajaran ini masih 

terbilang kurang efektif yakni, dikarnakan berbagai kendala 

yang dihadapi  para orang tua peserta didik itu penambah 

biaya pemberian kuota internet, waktu begitu sangat minim 

serta keterbatasan saran prasarana seperti Handphone yang 

dimiliki orang tua peserta didik.   

Hal ini dalam pelaksanaan pembelajaran begitu 

berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kendala, hal ini 

berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran daring  dengan begitu ibu Okta,S.Pd.I selaku 

guru kelas IV MIN 7 Bandar Lampung menyatakan: 

“ Dalam pelaskanaanpembelajaran sesuai dengan 

mengikuti ajuran sesuai peraturan pemerintahan yang mengenai 

surat Edaran Tentang larangan tatapn muka langsung yang telah 

                                                             
44

Wawancara  dengan    Pendidik     kelas  II di MIN 7  Bandar  

Lampung), Pada 17 Juni  2021, Pukul 10.30  WIB  
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dikeluarkan oleh kementrian pendidik dan budaya 

(KEMENKIBUD) kemudian untuk langkah pertama dengan 

membuat Whatsap Group, Telegram, sesuai Group kelas, 

kemudian selanjutnya tugas beserta materi yang diberikan 

menggunakan aplikasi yang dapat mampu menunjang kegiatan 

pembelajaran seperti Whatsapp Telegram, Youtobe, dan Voice 

Note (kirim suara) dan foto. Kemudian selanjutnya diakhir dalam 

suatu kegiatan proses pembelajaran terhadap evaluasi  

pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang 

berbentuk pilihan ganda serta pilihan esay kepada peserta didik 

dalam bentuk tertulis dan secara lisan juga menyesuaikan 

pembahasan mengenai materi yang akan diajarkan oleh pendidik”
45

  

 

Kemudian   mengenai  keterangan  diatas bahwasanya 

pendidik   telah  menjalankan  perananya  sebagai  fasilitator d

alam    arti    telah   memberikan  fasilitas  terhadap  pesertadi

dik   dan  orangtua walaupun  dengan  keadaan yang  tidakme

mungkinkan,  dengan menyampaikan   informasi  dengan kait

annya proses pembelajaran secara    daring.    Proses 

pembelajaran  daring   yang dilaksanakan  melalui   jaringan  

whatsappgroup  dan telegram. 
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  Peneliti, Wawancara. Pendidik  kelas  IV  di MIN 7   Bandar 

Lampung, 19 Juni  2021 pukul 10.00  WIB 
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Gambar 4.2  Proses  pembelajaranWhatsap 

Selanjutnya tentu hanya bisa melalui jaringan internet dari 

handphone serta  komputer. Demikian sesuai  keadaan 

seperti  saat  ini  terdapatlah  suatu  sebagian  orangtua   akan 

merasakan keluh kesahnya mengenai proses kegiatan belajarm

engajar dirumah tentunya sesuai situasi keadaan seperti 

saat ini.  Hal  ini Ibu  Rahma   mengatakan  selaku  Orangtuap

eserta  didik  menyatakan  bahwa: 

“ Proses pembelajaran dimasa  pandemi  ini begitu sulit karena 

suatu keadaan ini anak-anak menjadi malas untukmengerjakan 

tugas lebih senang  bermain  dibandingkan menyelsaikan tugas 

yang  diberikan  sekolah.  Namun  saya   selaku  orangtua  dari 

peserta didik  yang  tidak  bosan-bosannya  untuk  memberikand

orongan untuk  selalu tetap  belajar bagi.” 
46

 

 

Dalam   wawancara   diatas    menujukan  bahwasanyas

ebagai orang tua  peserta  didik harus  mampu  memberikanse

buah dorongan atau motivasi terhadap anak serta nasehat. 

Kemudian   menjalin    hubungan  komunikasi   dengan  baik 

baik terjalin  antara  wali  murid  dan guru.  Terbukti dengan 

orangtua menanyakan hasil kerja anak. Kemudian untuk 

keterangan dapat dijelaskan bahwa begitu besar peranan 

orang tua mengenai rasa tangung jawab mengawasi serta 

memberikan dukungan semangat supaya dapat mengingatkan 

akan rasa tangung jawabanya sebagai murid dalam 

menyelsaikan tugas sekolah. Sehingga anak tidak akan lupa 

untuk dalam mengerjakan tugasnya dengan baik. 
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 Peneliti, wawancara, Orang Tua  peserta didik II diMIN 7 Bandar 

Lampung, 26 Juni  2021   
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring di MIN 7 Bandar 

Lampung cukup terlaksanan. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

guru dan peserta didik mengunakan aplikasi Whatsap, Telegram, 

Google Form, voice note. Meskipun pembelajaran ini dilakukan secara 

daring guru tetap melakukan perencanaan seperti menyiapkan sebagian 

perangkat seperti silabu, rpp, media dan evaluasi dan juga 

mempersiapkan bahan ajar terlebih dahulu sebelum melakukan proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaaan pembelajaran daring 

ini guru lebih sering mengunakan aplikasi Whatsap, Telegram , googel 

form. 

Kemudian dalam  pelaksanaan pembelajaran daring guru 

menggunakan media berupa video lalu pesan suara (Voice Note), 

dan  juga  mediagambar  yang  bertujuan  untuk  dapat  mempermudah pes

erta didik dalam memahami materi  yang disampaikan demikian untuk 

strategi yang digunakan guru dalam melakukan 

proses    pembelajaran   daring   berupa  pemberian  waktu dalam 

berdiskusi   dan  bertanya  jawab  kepada peserta  didik   sebagai 

suatu  cara untuk melakukan   pendekatan hingga  peserta didik 

dapat   berinteraksi  dengan   baik, meskipun   belajar   dilakukan secara 

daring  peserta didik tetap membutuhkan suatu penjelasan 

materi   yang   telah  disampaikan  oleh   guru.   Selain   itu  gurumenguna

kan metode  penugasan  untuk mengukur  sejauh  mana 

pemahaman kepada peserta didik. Sebelum tugas guru diberikan  

guru  terlebih  dahulu  memberikan  penjelasan dahulu mengenai tugasnya 

tersebut lalu  dikirim  melalui  Whatsap,Telegram.  

Dalam   pelaksanaann  pembelajaran   guru    mengunakan pendekatan 

dengan peserta didik melalui  pertemuan virtual lewat aplikasi google 

meet  serta memberikan motivasi  dan 

selalu  menanyakan  keluhan kepada peserta didik terkait dalam 

mengikuti  kegiatan pelaksanaan pembelajaran daring ini.   Selanjutnya  

untuk penilaian dan evaluasi guru mengunakan apikasi Whatsap, telegram 

dan google form  untuk  mengirim kembali  tugas dari  peserta didik yang  

sudah  dikoreksi.   Selain itu guru juga  memberikan penilaian kedisplinan  

kepada  

peserta   didik  dalam   mengumpulkan   tugas.   Kendala   dalampelaksana

an pembelajaran daring ini yaitu tidak stabil jangkauaninternet,  walaupun 

  kadang   peserta  didik  merasakan kesulitan saat  belajar    memahami  m

ateri  yang  disampaikan.   

Kemudian   itu  peserta  didik  juga  terkadang  mengalamikesulitan da

lam memahami materi pembelajaran,  namun  guru  
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selalu  meluangkan  waktu  untuk  peserta didik yang ingin menanyajika 

memang masih ada yang  masih belum mengerti materi yang sudah 

disampaikan oleh pendidik yang dikirim digroup, dan demikian sebagian 

hasil belajar dan tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan  

masih kurang maksimal dan tidak dapat diketahui secara pasti.  

 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan  diatas,  maka  ada   beberapa  saran yang 

dapat ditunjukan kepada pihak-pihak terkait penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Kepada pendidik, pada  saat pelaksanaan  pembelajaran daringh

endaknya   pendidik   memberikan  pembelajaran  yang  berva

riasi    dalam    menggunakan    media   yang    menunjang 

pembelajaran daring. Jika    pendidik kurang menguasai 

pendidik   sebaiknya   mengikuti    pelatihan 

2.  Kepada peserta  didik, hendaknya  dapat  mengikuti  jalanya 

suatu proses  kegiatan  belajar  dengan baik, supaya  peserta 

didik   mudah   memahami  materi yang  disampaikan   oleh 

pendidik. 

3.  Kepada  sekolah  harus   memberikan   fasilitas internet yang 

memadai  sehingga  peserta  didik  mudah  dalam  mengikuti 

kegiatan  pelaksanaan   pembelajaran daring dengan baik, 

kemudian perlu adanya suatu kordinasi antara pendidik dan 

orangtua   peserta    didik   untuk   mengawasi    pelaksanaan 

pembelajaran  daring. 

4.  Kepada  peneliti, dapat diharapkan  menjadi  pedoman dalamp

enyusunan  penelitian  selanjutnya   yang   menjadi  sumberref

erensi   bagi  penelitian  selanjutnya  yang berkaitan  pada  mo

del  pembelajaran  interaktif. 

 

 


