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BELAJAR 

 PESERTA DIDIK PADA MASA PANDEMI  

COVID-19  KELAS V SDN 02 WAY 

 SERDANGMESUJI 

 

Oleh: 

SITI KHARUNIA WATI 

 

Minat adalah rasa suka atau ketertarikan seseorang pada 

sesuuatu tanpa adanya paksaan. Minat seseoramg dalam belajar juga 

dapat menurun, disebabkan dalam beberapa hal, diantaranya yaitu: 

pengaruh gadget, acara tevisi yang menarik, pengaruh teman yang 

selalu mengajaknya bermain terus serta peserta didik yang  terbiasa 

belajar secara tatap muka harus terpaksa belajar secara daring, dan 

jam pembelajarannya pun tidak menentu dan terbatas, sehingga proses 

pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal. Secara tidak 

langsung jika pembelajaran terus menerus berjalan seperti saat ini 

maka, hasil belajar peserta didik akan menurun, serta akan berdampak 

terhadap minat belajar mereka juga, untuk itu dalam meningkatkan 

minat belajar pada peserta didik guru membutuhkan strategi yang 

dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didiknya. 

Rumusan masalah pada penelitian ini  yaitu bagaimana strategi guru 

dalam meningkatkan minat belajar peserta dididk pada masa pandemi 

covid-19 kelas V SDN 02 Way Serdang Mesuji? 2) apa sajakah 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi guru dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik pada masa pandemic covid-

19 kelas V SDN 02 Way Serdang Mesuji? Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 1)mengetahui bagaimana strategi guru dalam 

meningkatkan minat belajar peserta dididk pada masa pandemi covid-

19 kelas V SDN 02 Way Serdang Mesuji. 2)apa sajakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan strategi guru dalam meningkatkan 

minat belajar peserta didik pada masa pandemic covid-19 kelas V 

SDN 02 Way Serdang Mesuji. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan data deskriptif. Adapun subjek 

penelitiannya adalah guru kelas V serta peserta didik kelas V SDN 02 

Way Serdang Mesuji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan oleh 

guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada masa 

pandemic  covid-19 sebgai berikut: 1) menyajikan materi yang 

dirancang. 2) memberikan rangsangan (berupa dorongan dan 
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penghargaan sebagai bentuk apresiasi agar peserta didik antusias dan 

semangat). 3)mengembangkan kebiasaan teratur (membentuk 

kebiasaan baik). 4) meningkatkan kondisi fisik peserta didik 

(memberikan perhatian dan menjaga komunikasi). 5) menyediakan 

fasilitas pendukung dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan strategi guru dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik pada masa pandemic meliputi 2 faktor yaitu 

faktor pendukung dan faktor penghambat. 1) faktor pendukung 

meliputi: internet yang mendukung, memiliki gadget, atau laptop, 

memiliki buku pembelajaran 2) faktor penghambatnya meliputi: 

peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran daring, keterbatasan 

waktu pembelajaran, kurangnya fasilitas dalam belajar seperti 

keterbatasan kepunyaan gadget, laptop dan alat pendukung daring 

lainnya.Dengan strategi-strategi yang telah digunakan oleh guru dapat 

membangkitkan minat belajar peserta didik terlihat pada perasaan 

senang (suka) peserta didik, pemusatan perhatian peserta didik, 

ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran dan keterlibatan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Kata kunci: Strategi Guru, Minat Belajar, Pandemi Covid-19 
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MOTTO 

         

Artinya: “karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan” (QS. Al-Insyirah ayat 5.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama. Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung:CV Penerbit 

Diponegoro,2017). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan ataupun 

memahami dari judul skripsi ini, maka dari itu judul ini 

diperjelaskan dan ada kalimat yang harus dipertegas mengenai 

“STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT 

BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MASA PANDEMI COVID 

KELAS V SDN 02 WAY SERDANG MESUJI” untuk 

memahami dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan definisi 

oprasional dari judul skripsi tersebut: 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah cara atau kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat berhasil, dimana 

keberhasilan itu melibatkan peran pendidik maupun peserta 

didik 

2. Minat Belajar 

Minat belajar adalah suatu rasa ketertarikan terhadap suatu 

objek yang mendorong seorang individu untuk mempelajari 

dan menekuni segala hal yang berkaitan dengan minatnya 

tersebut. 

3. Covid-19 

Corona virus 2019 (covid-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Sars-Cov-2. Virus corona dapat 

menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeks 

paru-paru yang berat, hingga kematian. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah usaha sadar serta direncana guna 

memberikan bimbingan ataupun bantuan untuk memajukan potensi 

jasmani serta rohani yang diberikan oleh orang dewasa pada 

peserta didik guna menggapai kedewasaannya dan menggapai 

impian agar peserta didik bisa menjalankan kewajiban 

kehidupannya dengan mandiri.
1
 Ki Hajar Dewantara pun 

                                                             
1Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan 

Aplikasinya (Medan: LPPPI, 2019), h. 24. 



 

 

2 

menjelaskan jika pendidikan dalam hakekatnya ialah menuntun 

semua kodrat ataupun potensi yang terdapat dalam anak-anak, 

supaya ia bisa mendapatkan kesenangan serta keselamatan pada 

kehidupan menjadi manusia (individual) ataupun kehidupan sosial 

menjadi anggota masyarakat.
2
 

Pendidikan mempunyai peranan utama yakni guna mengali 

potensi-potensi agar individu bisa berkembang selaras pada apa 

yang diinginkan.Umumnya pendidikan dilaksanakan dalam sebuah 

lingkungan yakni lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun 

sekolahan. Sekolah ialah sebuah instansi yang memiliki tugas serta 

tanggung jawab dalam menetapkan masa depan pendidikan peserta 

didiknya terutama pendidik, dikarenakan pendidik ialah fasilitator 

pada pendidikan disekolah yang bisa meningkatkan prestasi belajar 

peserta didiknya.
3
 Selain dari pada peran utama pendidikan pun 

mempunyai kegunaan diantaranya, yakni guna membantu peserta 

didik mengembangkan apa yang dengan potensial serta actual yang 

sudah dipunya peserta didik, dikarenakan pendidikan tidak hanya 

memberikan pengetahuan saja akan tetapi bisa memajukan 

keahlian, membentuk watak, dan kepribadian agar peserta didik 

mampu jadi pribadi yang jauh lebih baik.
4
 

Saat ini seluruh penduduk di dunia tengah mengalami 

musibah yang amat memilukan yakni dengan adanya wabah 

covid-19.
5
Adanya covid-19 sangat berpengaruh terhadap dunia 

pendidikan dimana (Corona Virus Diseases-19) Virus yang 

diperkirakan mulai mewabah per 31 Desember 2019  pada kota 

Wuhan provinsi Hubei Tiongkok, sekarang ini menyebar hampir 

                                                             
2Syaifur Rohman, “Membangun Budaya Membaca Pada Anak Melalui 

Progam Gerakan Literasi Sekolah”, Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

dasar, Vol. 4, No, 1, Juni-2017, h. 152 
3Amni Fauziah, Asih rosnaningsih& Samsul Azhar,“Hubungan Antara 

Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota 

Tanggerang” Jurnal JPSDVolume.4 No. 2, 2017. h. 48. 
4Nureva, Aulia Gustina Citra, “Dampak Pemakaian Model Belajar Inkuiri 

Berbantuan Mind Mapping Dan Picture And Mapping Kepada Perolehan Belajar Ipa 

Pada Peserta didik Kelas V Sekolah Dasar, Terampil:Jurnal Pendidikan serta 

Pembelajaran Dasar, Vol.4, No, 2, Oktober-2017, h. 157. 
5Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia 

:Sekolah, Keterampilan, serta prosedur belajar, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, 

No. 5, 2020, h. 396. 
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ke semua penjuru dunia secara sangat cepat, ratusan ribu manusia 

terkena virus ini, sampai puluhan ribu jadi korban meninggal. 

Gejala corona virus timbul pada 2-14 hari sesudah paparan di 

tandai dengan gejala permasalahan pernapasan akut misalnya 

demam, batuk, serta sesak nafas.
6
 

Efek dari wabah itu mengakibatkan terhalangnya system 

kegiatan pembelajaran  didunia pendidikan, terutama level 

Sekolah Dasar (SD) melalui adanya wabah covid-19 

mengakibatkan seluruh tingkatan di sekolah guna dipindah 

alihkan metode belajar melalui belajar di rumah masing-masing 

(BDR) melalui metode daring guna menanggulangi munculnya 

penyebaran covid-19 kepada peserta didik, hinga wabah covid-19 

dapat lenyap diseluruh dunia terkhusus di Indonesia.
7
 

Minat juga bisa menurun, dikarenakan pada bermacam 

persoalan, diantaranya yakni: dampak gadget, acara televisi yang 

menarik, dampak teman guna mengajaknya bermain terus dan 

peserta didik yang mulanya biasa belajar dengan tatap muka harus 

terpaksa belajar dengan daring, serta jam belajar juga tidak 

menentu,terkadang jika pendidik memberikan tugas dan peserta 

didik ingin berinteraksi langsung dengan pendidik pun sulit 

dilaksanakan, sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilakukan 

secara maksimal. Secara tidak langsung jika pembelajaran terus 

menerus berjalan seperti saat ini maka, positif hasil belajar peserta 

didik akan menurun, serta otomatis akan berpengaruh terhadap 

minat belajar mereka juga. 
8
 

Menurut Crow dan Crow dalam bukunya Afi Parnawi yang 

judulnya psikologi belajar, minat ialah kekuatan pendukung yang 

mengakibatkan seseorang memberikan perhatian pada individu 

ataupun pada kegiatan-kegiatan khusus.
9
 Minat pun bisa dimaknai 

                                                             
6Safrizal dkk, Pedoman Umum Mengahadapi Covid 19 untuk Pemerintah 

Daerah, Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri, 2020, h. 3-4. 
7Euis Kurniawati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, Fitri Andriani, “Analisis 

Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak di MAsa PAndemi Covvid-19, Jurnal 

Obsesi:Jurnal Pendiikan Anak Usia Dini Vol.5, No. 1, 2021. h.242. 
8Erlinda“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Model 

Kooperatif  Tipe Team Game Tournament pada Mata Pelajaran Fisika Kelas X di 
SMK Dharma Bakti Lubuk Alung”, Jurnal Tadris, Vol 2, No. 1,  2017, h. 50. 

9 Afi Parnawi, Psikologi Belajar(Sleman:Deepublish, 2019), h. 19. 
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menjadi dorongan seorang guna melaksanakan sebuah kerjaan 

ataupun aktivitas.
10

 sedangkan Warsito mempertegas jika minat 

ialah tanda suka ataupun ketertarikan individu kepada sesuatu 

dihadapannya tanpa terdapat paksaan.
11

maka bisa diambil 

kesimpulan jika minat ialah rasa ingin tahu, mendalami, 

menyukai, ataupun mempunyai sesuatu. Seseorang yang minat 

kepada sebuah hal dia pasti selalu mempunyai perasaan ingin 

mengetahui yang tinggi kepada hal yang ia sukai. Adapun aspek-

aspek yang bisa meningkatkan minat belajar anak ialah bisa 

dikelompokkan jadi 2 yakni: aspek internal serta aspek eksternal. 

Faktor internal ialah aspek yang terdapat dalam seseorang 

misalnya aspek kesehatan serta bakat perhatian, dan aspek 

eksternal ialah aspek yang di luar seseorang (dirinya) misalnya 

keluarga, sekolah serta mayarakat.
12

 

Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dibutuhkan 

strategi yang digunakan pendidik, dalam penggunaan strategi pun 

harus selaras dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.
13

 

Strategi belajar mengajar yakni tahapan-tahapan yang digunakan 

pendidik secara terkonsep serta tertata untuk menjadikan ruang 

lingkup pembelajaran guna memungkinkan ada sebuah prosedur 

belajar mengajar agar tercapainya sebuah kompetensi yang 

ditentukan (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang 

Pembelajaran). Selain orang tua, pendidik sangat memiliki 

peranan utama serta memiliki tanggung jawab tinggi untuk 

peserta didik, seseorang pendidik harus profesional serta 

mempunyai pengetahuan yang luas mengenai bermacam cara 

pengajaran yang nantinya diterapkan melalui penyesuaian 

maksud yang di rumuskan. Strategi pendidik dipakai agar 

seorang pendidik ketika menjalankan belajar mengajar bisa 

                                                             
10Rusmiati, “Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bidang 

StudiEkonomi Siswa MA AL Fattah” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 1, 

No, 1. Ferbruari 2017, h.3. 
11Indah Ayu Anggraini, Wahyuni Desti Utami, Salsa Bila Rahma, “Analisis 

Minat Dan Bakat Peserta Didik Terhadap Pembelajaran “Terampil: Jurnal Pendidikan 

dan Pembelajaran Dasar, Vol. 7 No. 1 2020, h. 23. 
12Sutrisno, Menigkatkan Minat dan Hasil Belajar TIK Materi Topologi 

Jaringan dengan Media Pembelajaran (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 12. 
13

Sohibun“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Class 

Berbantuan Google Drive”,Jurnal Tadris, Vol 2, No. 2,  2017, h. 122. 
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memunculklan ketertarikan minat dan perhatian peserta didik 

untuk tergapainya tujuan belajar mengajar.untuk saat ini strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik disekolah SDN 02 

Way Serdang Mesuji pada saat ini adalah strategi pembelajaran 

konvensional dimana pendidik menjelaskan materi dan peserta 

didik mendengarkan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis 

terdapat permasalahan yakni: banyak dari peserta didik yang 

kurang aktif ketika proses belajar mengajar daring berlangsung, 

hanya beberapa dari peserta didik saja yang aktif, serta mau 

mengikuti belajar daring, peserta didik pun terlihat masih sulit 

untuk fokus ke pendidik saat proses pembelajaran, system belajar 

mengajar yang tak nyaman, membuatnya harus belajar dengan 

terpaksa, belum lagi permasalahan lainnya apabila pendidik 

memberikan tugas terlalu kebanyakan dari mereka kesulitan 

dalam mengerjakannya dikarnakan masih banyak yang belum 

paham disebabkan belajar mengajar jarak jauh itu. Peserta didik 

belum mengerti materi ataupun soal yang diberikan pendidik, 

mereka tak mau bertanya pada pendidik, tetapi lebih memilih 

diam.
14

 

penulis pun mewawancarai pendidik yang bernama Ibu Enny 

Melianty, beliau menyatakan jika dengan adanya pandemi 

tersebut sangat berimbas kepada prosedur pembelajaran karena 

proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal dan 

jam pembelajaran pun terpaksa harus dibatasi, dalam proses 

belajar mengajar memakai system daring serta belajar dari rumah 

tersebut sangat sulit, dikarenakan menyampaikan materi secara 

langsung bertatap muka saja peserta didik masih sulit mengerti 

apalagi melalui belajar jarak jauh, belum lagi peserta didik masih 

susah untuk fokus saat pendidik menjelaskan materi, mereka 

masih sering asik bermain sendiri hingga prosses  pembelajaan 

terbilang kurang kondusif. Saat peserta didik belum memahami 

mereka tidak mau bertanya, melainkan memilih diam, hingga saat 

di berikan tugas banyak yang megeluh belum mengerti, 

dikarenakan belum memahami materi yang diberikan. Adapaun 

                                                             
14Observasi Peneliti Pada Tanggal 18 januari-13 April 2021. 
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kendala lain seperti kurangnya sarana dan prasarana pada proses 

pembelajaran misalnya seperti keterbatasan kepemilikan gadget, 

laptop serta peralatan pendukung daring lain.
15

 

Selain pendidik penulis pun mewawancarai beberapa peserta 

didik diantaranya peserta didik yang bernama Hafizh Lutfhi Haral 

Hasni ia menyatakan bahwa semenjak pembelajaran dilakukan 

secara daring terus menerus, ia sering merasa bosan dengan 

pembelajaran yang hanya dilakukan dirumah beda dengan 

disekolah, apabila disekolah lebih menyenangkan dikarenakan 

belajar memngajar dilaksanakan tidak sendirian, tetapi secara 

bersama teman sekolah, ia mengatakan juga sebanyak apapun 

tugas yang diberikan oleh guru tidak terasa terbebani karena 

mereka bisa berdiskusi jika salah satu belum mengerti tugas yang 

diberikan oleh guru.
16

 

Wawancara kedua dengan peserta didik bernama Tiara Nika 

Elfaranika mengatakan bahwa dengan adanya covid-19 yang 

meyebabkan belajar jarak jauh membuat ia sulit belajar bersama-

sama teman-temannya, dan membuat peserta didik menjadi 

semakin malas belajar, karena biasanya bangun pagi berangkat ke 

sekolah untuk belajar, namun semenjak belajar di rumah menjadi 

tidak serius, belajar sambil nonton tv dan maen hp sehingga males 

untuk belajar.
17

 

Wawancara Ketiga denga peserta didik bernama Dewi Astuti 

mengatakan bahwa dengan munculnya wabah covid-19, membuat 

prroes pembelajar harus dilakukan dari rumah, belajar dari rumah 

membuat saya sulit memahami materi yang diberikan pendidik 

lewat daring, apalagi jika jaringannya sering terputus-putus, 

sehingga belajar lewat daring membuat saya kurang memahami 

materi, dan jam daring yang terkadang berbeda dengan belajar di 

                                                             
15Wawancara dengan wali kelas V Ibu Enny Melianty pada tanggal  21 

Januari 2021 
16Wawancara dengan peserta didik Hafizh Lutfhi Haral Hasni pada tanggal 

22 Januari 2021. 
17Wawancara dengan peserta didik Tiara Nika Elfaranika pada tanggal 22 

Januari 2021. 
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sekolah membuat saya lebih banyak waktu untuk bermain 

sehingga membuat saya jadi malas untuk belajar.
18

 

Wawancara keempat dengan peseta didik bernama Arfin 

Saputra mengatakan pembelajaran menggunakan daring karena 

adanya covid-19 menyebabkan saya sulit memahami materi yang 

diberikan pendidik, belum lagi duduk didepan layar laptop atau 

gadget secara terus-menerus membuat saya lelah untuk mengikuti 

proses pembelajaran, dan waktu belajar yang santai membuat saya 

menjadi saya malas untuk belajar dan lebih senang bermain.
19

 

Adapun alasan tertarik menggunakan strategi pembelajaran 

untuk meningkatkan minat belajar peserta didik yaitu karena pada 

aktivitas pembelajaran, pendidik memiliki peran utama dalam 

menumbuhkan minat belajar peserta didik serta level kesuksesan 

pembelajaran peserta didik dapat ditetapkan oleh minat belajar 

yang dimiliki peserta didik itu sendiri. Selain itu, bahan pelajaran 

yang menarik minat peserta didik pun akan lebih mudah dipelajari 

dan diingat karena dengan adanya minat peserta didik akan 

meningkatkan giat belajar serta pada akhirnya dapat memiliki 

prestasi yang bagus. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk 

mendapatkan serta memperoleh sebuah metode yang 

memunculkan minat dan pemikiran kreatif pada pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh peserta didik, cara yang dimaksud tersebut 

yaitu suatu strategi dalam pembelajaran. Berdasarkan latar 

belakang tersebut mendorong peneliti guna mengajukan 

pengamatan yang berjudul “Strategi Guru Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid 19 Kelas 

V SDN 02 Way Serdang” 

C. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan bisa 

diidentifikasi permasalahan seperti berikut: 

1. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Peserta didik merasakan bosan serta jenuh dikarenakan belajar 

mengajar dilakanakan dengan daring terus menerus. 

                                                             
18Wawancara dengan peserta didik Dewi Astuti pada tanggal 23 Januari 

2021 
19

Wawancara dengan peserta didik Arfin Saputra pada tanggal 24 Januari 

2021 
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3. Peserta didik memilih diam jika belum paham terhadap materi 

pembelajaran dan tidak mau bertanya kepada pendidik 

4. Peserta didik masih sulit untuk fokus ke pendidik saat proses 

pembelajaran. 

5. kurangnya sarana pada pembelajaran misalnya keterbatasan 

kepemilikan gadget, laptop serta peralatan pendukung daring 

lain. 

D. Batasan Masalah  

Agar tidak menyimpang dari permasalahan dan terlalu luasnya 

pembahasan sehingga mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah yang akan 

diteliti yaitu: 

1. Bagaimana strategi pendidik dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik pada masa pandemi covid-19 kelas V 

SDN 02 Way Serdang Mesuji. 

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi 

pendidik dalam  meningkatkan minat belajar peserta didik 

pada masa pandemi covid-19 kelas V SDN 02 way serdang 

Mesuji. 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan permasalahan itu bisa dirumuskan masalah 

seperti berikut: 

1. Bagaimana strategi pendidik dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik pada masa pandemi covid-19 kelas V 

SDN 02 Way Serdang Mesuji.? 

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi 

pendidik dalam meningkatkan minat belajar peserta didik 

pada masa pandemi covid-19 kelas V SDN 02 way serdang 

Mesuji.? 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan pengamatan yang ingin digapai pada penulisan karya 

ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahuii bagaimana strategi pendidik dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik dimasa pandemi 

covid-19 kelas V SDN 02 Way Serdang Mesuji. 

2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan strategi pendidik dalam meningkatkan minat 
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belajar peserta didik dimasa pandemi covid-19 kelas V SDN 

02 way serdang Mesuji. 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari pengamatan ini, diantaranya ialah 

seperti berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis perolehan dari pengamatan tersebut diharapkan 

bisa mengasih ilmu pengetahuan yang berkaitan pada 

pendidikan. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, pengamatan ini ditujukan agar jadi masukan 

untuk pihak sekolah tentang butuhnya startegi pendidik dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik di masa pandemic 

covid-19. 

b. Pendidik, pengamatan ini diharapkan dapat dijadikan 

masukan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, 

serta menjadi bahan evaluasi guna tetap mengondisikan 

proses pembelajaran dalam semua kondisi. 

c. Untuk peserta didik, pengamatan ini diharapkan dapat 

tertanamkan pada diri peserta didik guna dalam meningkakan 

semangat belajar dalam kondisi apapun serta pada cara yang 

beda sekalipun. 

d. Untuk peneliti setelahnya dapat menjadi bahan referensi guna 

menambah ilmu pengetahuan dan bahan kajian yang 

berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dilokasi 

lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi 

Strategi pembelajaran ialah hal penting dan fundamental 

yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh pendidik.
20

 

Strategi pembelajaran menurut Mudlofir dan Rusydiyah 

dalam bukunya Prihantini yang berjudul strategi pembelajaran 

SD, strategi pembelajaran adalah cara atau kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat berhasil, 

dimana keberhasilan itu melibatkan peran pendidik maupun 

peserta didik.
21

 Strategi pembelajaran juga dapat diartikan 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu strategi pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai ilmu atau seni dalam menggunakan sumber 

daya pembelajaran, sehingga kompetensi dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan 

perencanaan pembelajaran. 
22

 

Berdasarkan pendapat tersebut strategi ialah suatu upaya 

yang dilaksanakan pada penyampaian pokok pelajaran guna 

mendapatkan tujuan pendidikan tertentu, seperti 

meningkatkan hasil belajar peserta didik atau pun 

menciptakan keadaan belajar mengajar yang efektif dan 

efesien. 

Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategos yang 

berarti sebuah usaha mendapatkan kemenangan pada 

pertempuran. Strategi pada mulanya digunakan di lingkungan 

militer, tetapi istilah strategi dipakai bermacam bidang yang 

mempunyai esensi yang relatif sama termasuk diadopsi pada 

                                                             
20Imanuel Sairo Awang, Strategi Pembelajaran Tinjauan Umum Bagi 

Pendidik (Sintang: STKIP Persada Khatulistiwa, 2017), h. 10. 
21Prihantini, Strategi Pembelajaran SD (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 

2020), h. 44. 
22 Nur Asiah, “Analisis Kemampuan Praktik Strategi Pembelajaran Aktif 

Mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan  Lampung” 

Jurnal PEndidikan Dan PEmbelajaran Dasar, Vol.4 No. 1, h. 23. 
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konteks pembelajaran yang disebut dengan istilah staregi 

belajar mengajar.  J.R David dalam bukunya Haudi yang 

berjudul strategi pembelajaran, strategi pembelajaran 

merupakan suatu rencana yang berisi tentang rangkaian-

rangkaian kegiatan yang dibuat guna mencapai tujuan 

pendidikan.
23

 Strategi juga dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang direncankan dan ditetapkan dengan sengaja untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan.
24

 

Seluruh proses yang ada pada strategi pembelajaran 

diharapkan bisa meraih tujuan tertentu, dan peserta didik 

memperoleh hasil yang bagus pada pembelajaran menjadi 

hasil akhirnya. Seorang pendidik harus memiliki potensi 

untuk mengembangkan strategi pembelajaran guna mencapai 

tujuan pembelajaran yang mengacu pada hasil belajar peserta 

didik. Ada dua hal yang harus diperhatikan tentang definisi 

strategi pembelajaran, antara lain:  

a. Strategi pembelajaran ialah serangkaian kegiatan pada 

proses belajar mengajarnya menggunakan metode belajar, 

dalam kegiatannya menfaatkan sumber daya tertentu. 

Kegiatan ini sebagai penyusunan strategi tahap rencana 

kerja, belum tertuju pada sebuah tindakan kegiatan. 

b. Strategi yang disusun untuk mencapai suatu tujuan, 

penyusunan strategi digunakan untuk mencapai tujuan 

tertentu, pada penyusunannya berisi langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar, dan sumber 

belajar ditunjukan untuk tercapainya tujuan.  

Agar terlaksananya strategi pembelajaran secara efektif 

ada beberapa unsur strategi dasar antara lain: 

a. Menentukan spesifikasi kualifikasi perubahan perilaku, 

tujuan selalu menjadi pedoman dalam menyusun dan 

pelaksanaan pembelajaran. dengan demikian tujuan 

pembelajaran harus dirumuskan secara khusus dalam arti 

                                                             
23Haudi, Strategi Pembelajaran (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 

2021), h. 1. 
24Nur Leli, Moh. Agung Rokhimawan, “Pengaruh Strategi Point Counter 

Point Terhadap Keterampilan Berbicara Dalam Pembelajaran Tematik, Terampil: 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 5, No. 2, Desember -2018, h. 250. 
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mengarah pada perubahan tingkahlaku dan operasional 

yang bisa diukur. 

b. Memilih pendekatan pembelajaran yaitu cara 

menyampaikan apa yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kegiatan belajar harus 

didasarkan dan dipilih  yang paling penting, tepat dan 

efektif. 

c. Memilih dan mendefinisikan metode, teknik, dan 

prosedur pembelajaran. Metode adalah cara yang dipilih 

untuk menyampaikan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Teknik ialah cara untuk melaksanakan 

metode dengan fasilitas penunjang pembelajaran yang 

telah ditentukan dengan memperhatikan ketelitian belajar. 

Membuat rancangan penilaian, pengulangan, dan 

pengayaan.
25

 

Menurut Nurdyansyah ada program dan tanda pengajaran 

untuk menghadapi modalitas belajar peserta didik, strategi 

pembelajaran ini mengahadapi belajarpeserta didik secara 

visual yaitu: 

1) Menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, 

dan peta. 

2) Menggunakan warna untuk menandai hal-hal yang 

penting  

3) Dirangsang untuk membaca buku-buku ilustrasi. 

4) Menggunakan multimedia. 

5) Menstimulus untuk mengilustrasikan imajinasinya 

dan gambar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan 

bahwa pengertian strategi pembelajaran  merupakan 

kumpulan satu atau lebih prosedur yang dibutuhkan 

peserta didik guna memfasilitasi kemampuan belajar 

peserta didik. tahapan yang dimaksudkan adalah tahapan 

yang harus dilewati supaya tujuan tercapai.
26

 Seperti 

dinyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur’an surat AR-

                                                             
25Ibid, h.12. 
26

Imanuel Sairo Awang, Strategi Pembelajaran Tinjauan Umum Bagi 

Pendidik (Sintang: STKIP Persada Khatulistiwa, 2017), h. 11. 
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Rahman ayat 1-4 sebagai berikut: 

                             

“Artinya: (1), (Tuhan) yang Maha Pemurah, (2), Yang 

telah mengajarkan Al Quran. (3), Dia menciptakan manusia. 

(4)Mengajarnya pandai berbicara. (QS. AR-Rahman: 1-4).” 

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa yang menjadi subjek 

pendidikan adalah seorang manusia yang merupakan ciptaan 

Allah yang paling sempurna karena diberikan Olehnya 

sesuatu yang tidakIah berikan kepada mahluk ciptaannya yang 

lain yakni (akal) yang dapat mengangkat derajat manusia, 

sehingga manusialah yang berhak menjadi subjek pendidikan 

baik bagi sesama ataupun bagi mahluk ciptaan Allah yang 

lainnya.  

Kaitannya dengan subjek pendidikan adalah sebagai 

berikut: kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat 

pendidikan adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, 

santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan siapa 

saja, serta seorang guru harus mampu memiliki kompetensi 

yang baik untuk mendidik anak didiknya karena keberhasilan 

seorang pendidik adalah ketika anak didiknya mampu 

menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, 

sehingga anak dapat menjadi generasi yang memiliki 

kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual.  

2. Penerapan Strategi Pembelajaran 

Keberhasilan seorang pendidik dalam menerapkan suatu 

strategi pembelajaran bergantung pada kemampuan pendidik 

dalam menganalisis kondisi pembelajaran yang ada. Berikut 

hasil analisis yang dapat dijadikan tumpuan seorang pendidik 

dalam menentukan suatu strategi pembelajaran yang akan 

digunakan:  

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang diharapkan 

dapat tercapai setelah peserta didik menyelesaikan suatu 

aktivitas pembelajaran. Pendidik dapat menentukan atau 
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memilih suatu strategi yang akan digunakannya melalui 

tujuan pembelajaran. 

b. Karakteristik Peserta Didik  

Berkaitan dengan aspek (bagian ) yang melekat pada diri 

peserta didik seperti minat, motivasi, bakat, kemampuan, gaya 

belajar, kepribadian dan lain-lain, oleh karena itu seorang 

pendidik harus benar-benar memahami karakteristik peserta 

didik yang mengikuti proses pembelajaran. 

c. Kendala Sumber / Media Belajar 

Media pembelajaran adalah perantara dalam 

menyampaikan informasi dari pengirim pesan ke penerima 

pesan (pendidik ke peserta didik). Penerapan strategi 

pembelajaran bukan hanya digunakan untuk isi atau materi 

pelajaran, aka tetapi sebagai sumber atau  media belajar 

tertentu juga dibutuhkan. Sulit bagi seorang pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran jika tidak ada sumber belajar 

yang memadai, dan pendidik juga harus mampu 

mengembangkan sumber atau media pembelajarannya.  

d. Karakteristik Struktur Bidang Study 

Perbedaan struktur bidang study membutuhkan suatu 

strategi pembelajaran yang berbeda-beda. 

 

3. Pentingnya Strategi Bagi Guru 

Strategi dalam belajar mengajar ialah suatu susunan 

penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Banyak model dan strategi yang bisa dipakai 

dalam pembelajaran. Tetapi, tidak semua strategi cocok untuk 

mengajarkan semua materi pembelajaran atau untuk semua 

peserta didik. Strategi harus dipilih secara teliti supaya bisa 

dipakai dengan optimal pada kegiatan pembelajaran, sehingga 

dapat membantu peserta didik mencapai kompetensi yang 

diinginkan. Berkenaan dengan itu, para pendidik harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan 

dengan strategi pembelajaran, dengan memiliki kemampuan 

memilih strategi pembelajaran yang tepat, maka para pendidik 

akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. 

Selanjutnya bukan itu saja, pendidik juga dapat meningkatkan 
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antusiasme, semangat,aktif dalam belajar serta memiliki rasa 

ketertarikan peserta didik untuk selalu belajar
27

 

B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat 

membangkitkan kegairahan belajar siswa dalam rentangan 

waktu tertentu.
28

 Menurut Sadirman minat merupakan suatu 

kondisi yang terjadi apa bila seseorang  merasa bahwa yang 

diingkan harus dimilikinya. Sedangkan menurut Moh. Uzer 

Usman  menyatakan bahwa minat ini besar sekali 

pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang 

akan melakukan sesuatu yang diminatinya.
29

 

Minat adalah perasaan tertarik pada sesuatu atau aktifitas 

seseorang yang mendorongnya untuk melaksanakan aktifitas. 

Minat juga dapat dikatakan sebagai keinginan atau kemauan 

seseorang untuk melakukan suatu hal atau kegiatan tanpa ada 

paksaan dari luar dirinya. Minat juga bisa diartikan sebagai 

kecenderungan jiwa untuk menetap dengan seseorang dan 

biasanya dengan perasaan senang.
30

 Sedangkan minat belajar 

menurut Edy Syahputra, ialah aspek psikologis seseorang 

yang menunjukkan diri pada beberapa tanda seperti energi, 

kemauan, semangat, perasaan, suka untuk melakukan proses 

perubahan prilaku melalui bermacam kegiatan yang meliputi 

pencarian pengetahuan dan pengalaman, dengan arti lain 

minat belajar adalah perhatian, rasa suka, dan ketertarikan 

seseorang pada kegiatan pembelajaran yang dijalani dan 

selanjutnya diperlihatkan melalui keantusiasan, partisipasi dan 

keaktifan dalam mengikuti pembelajaran.
31

 

                                                             
27Akrim, Desain Pembelajaran (Depok:Rajawali Pers, (2020), h. 210-213 
28Rizki Nurhana Friantini Rahmat Winata, “Analisis Minat belajar Pada 

Pembelajaran Matematika”,Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia, Vol. 4, No. 1, 
Maret 2019, h. 7. 

29H. Darmadi, Pengembangan Model Metode Pembelajaran & Dalam 

Dinamika Belajar Siswa, (Sleman: Deepublish, 2017), h. 313-314. 
30Edy Syahputra, Snowball Throwing Tingkatkan Minat dan Hasil Belajar 

(Sukabumi: Haura Publishing, 2020), h. 15. 
31Ibid, h. 12. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Indah Ayu 

Anggraini dalam Sirait perkembangan minat siswa terhadap 

kegiatan belajar itu sangat penting, jika peserta didik tidak 

mempunyai minat belajar maka peserta didik tidak dapat 

menguasai pembelajaran, seperti pada peneliti terdahulu yang 

menguji pengaruh minat belajar pesertadidik mata pelajaran 

matematika, pada penelitiannya mengatakan bahwa minat 

belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar dan 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. hal ini berpacu 

terhadap apa yang disampaikan pendidik.
32

 

Menurut Hidayat dan Djamilah, minat belajar peserta 

didik bisa dimaknai dengan suatu keadaan peserta didik yang 

bisa menanamkan perasaan suka dan bisa menambah 

semangat diri dalam melaksanakan kegiatan yang bisa diukur 

menggunakan rasa suka, tertarik, mempunya perhatian dan 

keterlibatan dalam mengikuti proses pembelajaran.
33

 

Sedangkan menurut Slameto yang dikutif oleh Nur asiyah 

menyatkan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

memerintahkan.
34

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa minat merupakan suatu ketertarikan terhadap suatu 

objek yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari 

dan menekuni segala hal yang berkaitan dengan minatnya 

tersebut. Jika mereka melihat adanya hal yang akan 

menguntungkan maka mereka akan tertarik dan 

mendatangkan kepuasan. Jika kepuasan tersebut berkurang 

maka akan timbul keinginan yang berkurang juga. 

                                                             
32Indah Ayu Anggraini Wahyuni Desi Utami “Analisis Minat dan Bakat 

Peserta didik terhadap Pembelajaran”, Jurnal:Terampil Pendidikan ddan 

Pembelajaran Dasar, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, h. 1. 
33Puput Wahyu Hidayat dan Djamilah Bondan Widjajanti, “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kreatif dan Minat Belajar Siswa dalam Mengerjakan Soal Open 
Ended dengan Pendekatan CTL”, Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 

13, No. 1, 2018, h. 66. 
34Nur Asiah, “Analisis Kemampuan Praktik Strategi Pembelajaran Aktif 

(Active Learning) Mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden 
Intan Lampung”, Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol. 4, No. 

1, Juni 2017, h. 26.  
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2. Indikator-Indikator Minat Belajar 

Indikator Minat Belajar Menurut Darmadi adalah: 

1) Adanya pemusatan perhatian terhadap pembelajaran. 

2) Adanya ketertarikan dalam proses pembelajaran. 

3) Adanya perasaan senang terhadap pembelajaran. 

4) Adanya kemauan dan kecenderungan pada diri subjek 

untuk terlihat aktif dalam pembelajaran serta untuk 

mendapat hasil yang terbaik baik.
35

 

Menurut Rasyid dalam jurnal penelitian terdahulu Sri 

Mures Walef, indikator minat belajar terdapat 9 poin 

yaitu: 

1) Bergairah untuk belajar. 

2) Tertarik terhadap pelajaran. 

3) Tertarik terhadap  pendidik. 

4) Mempunyai inisiatif  belajar. 

5) Kesegaran dalam belajar. 

6) Konsentrasi dalam belajar. 

7) Teliti saat belajar. 

8) Punya keinginan belajar. 

9) Ulet saat belajar.
36

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa indikator minat belajar antara lain: 

 

1) Keterikatan  

Minat belajar peserta didik timbul karena adanya 

keterikatan dan keinginan yang kuat untuk mempelajari 

sesuatu, sehingga minat belajar yang dirasakan bemanfaat 

dan sesuai kebutuhan maka akan timbul keterikatan 

mengenai sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya dan 

dirasakan bermanfaat bagi dirinya. 

2) Perhatian  

Minat belajar yang disukai maka akan terjadinya 

pemusatan perhatian dari peserta didik terhadap pelajaran 

                                                             
35Ibid, h. 322. 
36Sri Mures Walef, “Hubungan Minat Belajar dan Cara Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 2 Kecamatan 

Payakumbuh”, Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No. 2, 2019, h. 105. 
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yang diminatinya. Misalnya seorang peserta didik 

menaruh perhatian terhadap minat mata pelajaran 

Matematika, maka peserta didik tesebut akan berusaha 

belajar dan sangat memperhatikan pelajaran maematika 

lebih utama dari pada peserta didik lain sehingga peserta 

didik tersebut akan bersungguh-sungguh dalam 

memperhatikan pembelajaran matematika. 

3) Partisipasi atau terlibat dalam proses pembelajaran 

Jika peserta didik terlibat dalam suatu pelajaran maka ia 

akan aktif bertanya saat ia belum memahami materi 

pembelajaran yang diberikan pendidik dan sebaliknya jika 

pendidik memberikan pertanyaan peserta didik mampu 

menjawabnya. 

4) Perasaan senang  

Peserta didik yang merasa berminat dalam belajarnya, 

dapat dilihat dengan senangnya terhadap materi yang 

dipelajari dan diajarkan oleh guru, guru yang 

menyampaikan materi yang mudah dipahami siswa, 

sehingga siswa cenderung memperhatikan sesuatu yang 

dipelajarinya secara terus-menerus serta tanpa paksaan 

dan bahkan menjadikan pelajaran tesebut disukai. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Menurut Kurt Singer Mengemukakan beberapa faktor 

yang dapat menimbulkan minat terhadap pembelajaran 

diantaranya yaitu: 

1) Pelajaran akan menarik peserta didik jika terlihat 

adanya hubungan antara pelajaran dengan kehidupan 

nyata. 

2) Adanya kesempatan yang diberikan pendidik terhadap 

peserta didik untuk berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar. 

3) Sikap yang diperlihatkan pendidik dalam usaha 

meningkatkan minat peserta didik, sikap seorang 

pendidik yang tidak disukai pendidik akan 

mengurangi minat dan perhatian peserta didik 
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terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik 

yang bersangkutan.
37

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penting sekali bagi pendidik untuk 

menerapkan beberapa faktor yang menarik minat belajar 

peserta didik diantaranya pembelajaran yang diterapkan 

harus terhubung dengan kehidupan nyata, karna itu akan 

menarik perhatian peserta didik utuk mempelajarinya, 

yang kedua memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir 

adalah sikap pendidik saat mengajar juga akan 

mempengaruhi minat peserta didik, jika pendidik 

mengajar dengan semangat, ceria dan penyampaian 

materinya mudah dipahami maka positif dapat menarik 

minat peserta didik untuk belajar.  

 

C. Covid-19 

1. Pengertian Covid-19 

Virus Corona telah dikenal sejak tahun 1930-an dan 

diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul 

penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan 

penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada 

tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona ini yang 

menyebabkan penyakit Middle East Respiratory 

Syndrome(MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-

negara Arab.
38

 

Corona Virus 2019 (N-Covid-19) yang biasa disebut 

dengan virus corona adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh SARS-COV-2, salah satu jenis corona virus 

dimana penyakit ini telah menjadi pandemic ditahun 2019-

2020. Virus ini berasal dari negara  Wuhan Cina. 

Jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah 

menyentuh angka 2 juta orang. Saat ini terhitung 70 ribu lebih 

                                                             
37 H. Darmadi, Pengembangan Model Metode Pembelajaran & Dalam Dinamika 
Belajar Siswa, (Sleman: Deepublish, 2017), h 317. 

38
Sutaryo,  Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19(Covid-19), (Yogyakarta: 

UGM, April 2020), hal. 4. 
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permasalahan baru yang tercatat serta 5 ribu lebih kematian 

baru. Sehingga keseluruhan kematian mencapai 134.610 jiwa, 

sedangkan total kesembuhan pada angka 510.329 jiwa. 

Negara Cina merupakan sentral penyebaran pada angka 

72.600 jiwa.
39

 Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat 

pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian telah 

melewati China. Amerika Serikat menempati rangking 

pertama dengan kasus COVID-19 terbesar dengan 

penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 

30 Maret 2020 diikuti oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. 

Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 

11,3%.
40

 

Gejala corona virus muncul dalam 1 sampai 14 hari, dan 

pada umumnya terjadi di hari ketiga sampai ke tujuh. Ditandai 

dengan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, 

kelelahan, dan batuk kering, hidung tersumbat, pilek, diare, 

dan sesak napas, pada kasus berat menyebabkan Peneumonia, 

Sindrom pernapasan akut, gagal ginjal hingga kematian. 

Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui 

percikan (Droplet) dari saluran pernapasan yang sering 

dihasilkan saat batuk atau bersin. Orang yang sudah berusia 

lanjut dan orang yang memiliki kondisi medis lemah lebih 

rentan terhadap paparan Covid-19, hingga saat ini belum 

ditemukan obat atau vaksinnya secara pasti. Covid-19 bukan 

hanya menyerang kesehatan fisik melainkan pula menyerang 

kesehatan psikologi. Keadaan ini mengakibatkan individu 

merasa tertanggu kesehatan psikolginya seperti kecemasaan, 

ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan serta berdampak 

psikomatis lainnya. 

Dampak dari virus corona yang dirasakan tidak hanya 

terjadi dilingkungan masyarakat luas dan ekonomi saja, akan 

tetapi banyak sektor yang terkena dampak dari pandemi yang 

muncul pada bulan November 2019 ini. Salah satunya dari 

                                                             
39

Sri Wiwoho Mudjanarko,  Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi di 

Indonesia, (Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 5-6. 
40

Aditya Susilo, “Corona Disease 2019” :Tinjauan L iteatur Terkini, Jurnal 

Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 No. 1  April 2020, h. 47-48. 
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sektor pendidikan terutama pendidikan di Indonesia, saat ini 

pemerintah menggembor-gemborkan sekolah dirumah dimana 

peserta didik belajar secara daring dan tidak berangkat ke 

sekolah. Jika keadaan ini terjadi dalam jangka waktu lama, 

tentunya tidak hanya kondisi fisik peserta didik tetapi kondisi 

mental peserta didik jauh lebih berdampak.
41

 Berbagai 

kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk 

mengurangi tingkat penyebaran virus corona ini, dengan 

memberlakukan social distancing, physical distancing hingga 

pemberlakukan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar), 

namun penyebaran virus corona tersebut masih terus saja 

meningkat hingga saat ini.
42

 

2. Langkah-Langkah Umum Pencegahan Infeksi Virus 

/Covid-19 

a. Cuci tangan menggunakan sabun dan air, setidaknya 

selama 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia 

dapat menggunakan alternatif lain seperti 

menggunakan pembersih tangan yang berbasis 

alcohol atau bisa disebut dengan Hand Sanitizer.  

b. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika 

kondisi tangan kotor atau tidak dicuci.  

c. Tutup mulut atau hidung ketika bersin atau batuk 

menggunakan tisu, dan diikuti dengan pembungan 

tisu ditempat sampah 

d. Jauhi kontak dekat dengan orang yang sakit. 

e. Menggunakan masker ketika beraktivitas diluar 

rumah. 

f. Melakukan Sosial Distacing dengan jarak minimal 1 

meter, serta hindari berbagai keramaian atau 

kerumunan.  

g. Tidak berpergian keluar rumah, kecuali saat 

darudarat.  

                                                             
41Anies,“Covid-19, Seluk Beluk Corona Virus” (Jogjakarta: Arruzz Media 

2020), h. 14-15. 
42Luh Devi Herliandy, Nurhasanh, Maria Enjelina Suban, Heru Kuswanto, 

“Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 22, 

No. 1, April 2020, h. 66. 
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h. Bagi orang sakit harus tetap tinggal istirahat dirumah 

(menghindari berkeliaran ditempat umum seperti 

tempat kerja, mall, atau sekolah. 

3 Cara Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Agar 

Terhidar Dari Virus  

a. Konsumsi vitamin C 

Vitamin C berguna sebagai antioksidan, 

meningkatkan daya tahan tubuh, dan antipenuan. Vitamin 

C juga dapat membantu penyembuhan luka. Beberapa 

penelitian melaporkan manfaat vitamin C untuk 

mencegah sakit jantung, stroke, kanker dan katarak. 

Makanan yang mengandung vitamin C seperti, buah-

buhan yaitu jeruk, stroberi, atau kiwi serta sayuran brokoli 

adalah menu sehat yang kaya akan vitamin C. Kita dapat 

memperoleh vitamin C dari makanan yang sehat setiap 

hari yang kita makan tanpa harus mengonsumsi suplemen. 

b. Konsumsi vitamin D 

Vitamin D berguna untuk meningkatkan respon imun 

terhadap infeksi, terutama dalam menghadapi infeksi 

influenza. Bukan saja mencegah, vitamin D juga bersifat 

antiradang, memerangi flu, mempercepat kesembuhan, 

membantu untuk pertumbuhan tulang, serta membantu 

dalam pemadatang kerangka tulang oleh mineral kalsium. 

Makanan yang mengandung vitamin D seperti, ikan salon, 

ikan tuna, kuning telur, hati sapi, jamur, keju, susu yang 

diperkaya dengan vitamin D serta sereal dan jus yang 

diperkaya dengan vitamin D. 

c. Mengkonsumsi Kunyit 

Dalam kunyit terdapat senyawa Curcumin yang 

kuning-cerah, yang menurut penelitian dapat 

meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, bersifat 

antioksidan dan antibakteri, seperti gejala pilek atau flu. 

d. Mineral Seng (Zn) 

Seng adalah mineral yang penting untuk pertumbuhan 

dan perkembangan sel, serta berperan dalam 

meningkatkan kekebalan tubuh. Mineral ini ikut 

bertanggung jawab dalam respons sel darah putih 
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terhadap infeksi. Orang yang kekurangan seng akan lebih 

rentan terhadap flu, influenza dan infeksi lainnya,  mineral 

seng dapat diperoleh dari menu biji-bijian, sayuran hijau, 

dan kacang-kacangan. 

e. Mengkonsumi bawang putih 

Bawang putih memiliki efek anti bakteri dan antivirus 

termasuk khasiat melawan flu. Beberapa penelitian 

membuktikan mereka yang mengkonsumi bawang putih 

sukar mengalami pilek, atau proses pemulihan pilek 

menjadi lebih cepat. 

f. Mengurangi menu kaya karbo atau manisan 

Makanan yang banyak mengandung gula atau kaya 

karbo dapat merusak fungsi sel darah putih. Selain 

membuat berat badan naik, kadar gula dan lemak darah 

pun ikut naik sehingga daya tahan tubuh merosot tajam 

dan resiko terjadinya infeksi dan berbagai komplikasi 

akan berdatangan. 

g. Menjauhi makanan olahan (Processed Food) 

Menu olahan dapat mendatangkan banyak garam, 

gula dan lemak yang masuk kedalam tubuh, seperti 

daging dalam kaleng, ikan kaleng, abon, dan jenis 

makanan olahan lainnya. Semua yang sudah dalam 

kemasan, baik itu kotak, kaleng, atau botol hindari untuk 

dikonsumsi, karena dapat menyebabkan reaksi sel-sel 

kekebalan kita menjadi berlebihan dan proses radang 

(Inflamasi) mulai merajalela diseluruh tubuh, peradangan 

kronis akan merusak kemampuan sistem kekebalan 

tubuh.
43

 

D. Kajian Yang Relevan 

1. Audria Novi yang berjudul “Strategi Guru Dalam 

Membangkitkan Minat Belajar Siswa Pada Sistem 

Pembelajaran Dalam Jaringan Masa Pandemi Covid-

19 Di Sekolah Dasar” 

                                                             
43Hans tandra, Virus Corona Baru Covid-19, (Yogyakarta: Rapha 

Publishing, 2020), h. 27-41 
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Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah 

sama-sama meneliti Strategi guru dalam 

membangkitkan minat belajar pada masa pandemi. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah 

sistem pembelajaran dalam jaringan. 

2. Marwa, Munirah, Andi, Suharti, Srianti, & Rosdiana 

berjudul “Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Peserta Didik Pada Masa Pandemi Covid-19” 

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah 

sama-sama meneliti minat belajar peserta didik 

dimasa pandemic. 

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini 

terletak pada variabel x atau variabel bebasnya.  

3. Nuha Amatullah Yasa,“Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemi” 

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah 

sama-sama meneliti tentang minat belajar pada sama 

pandemic covid-19. 

Perbedaan peneltian ini dengan peneliti ini terletak 

pada variabel x, variabel x peneliti tentang strategi 

guru sedangkan variabel x penelitian Nuha adalah 

peran guru. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian kerangka berfikir merupakan proses 

atau tahap yang dilaksanakan pada saat menyusun atau 

menata suatu penelitian. Agar mudah dipahami dan 

diketahui oleh pembaca alur dari peneliti lakukan maka 

dibuatlah kerangka berfikir. Kerangka tersebut dapat 

berupa gambar atau bagan yang digunakan untuk 

mewakili garis besar dari penelitian tersebut. Minat 

memiliki pengaruh besar terhadap belajar, karena jika 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

peserta didik maka peserta didik tidak akan belajar 

sungguh-sugguh, karena tidak memiliki daya tarik 

menurutnya. Peserta didik tidak tertarik belajar karena 
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tidak mendapatkan kepuasan dari pelajaran tersebut. 

Kegiatan pembelajaran beserta hasilnya rata-rata 

dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor dalam diri peserta 

didik maupun dari luar peserta didik. minat belajar 

menjadi faktor yang peranannya sangat penting dalam 

belajar, karena sebuah kegiatan akan berjalan lancar jika 

terdapat minat yang besar. Berdasarkan dari hasil 

penelitian di jelaskan bahwa peranan pendidik dalam 

membimbing belajar sangat penting terhadap peningkatan 

belajar peserta didiknya, salah satunya diperlukan strategi 

yang digunakan guru, dalam penggunaan strategi pun 

harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 

Strategi pembelajaran yaitu langkah-langkah yang 

diterapkan pendidik secara terancang dan tersusun untuk 

menjadikan ruang lingkup belajar untuk memungkinkan 

terjadi suatu proses pembelajaran hingga tercapai suatu 

kompetensi yang ditetapkan. 

Kerangka berfikir pada penelitian ini, terlihat pada bagan 

yang dipaparkan. 
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