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ABSTRAK 

Pembelajaran jarak jauh dimasa pandemi dibagi menjadi dua, 

yaitu pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran jarak jauh yang menggunakan perangkat komunikasi 

dan akses internet pada pelaksanaannya. Pembelajaran luring adalah 

pembelajaran jarak jauh yang pelaksanaannya memerlukan tatap muka 

yang diatur serta media yang digunakan diantaranya modul, lembar 

aktivitas peserta didik, dan sebagainya 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai problematika 

pembelajaran daring dan luring, serta faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pelaksanaannya. Informasi atau data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan 

pada penelitian ini adalah pendidik kelas IV di MIN 1 Pringsewu. 

Hasil penelitian yang didapat adalah pelasanaan pembelajaran 

daring dan luring dimasa pandemi di MIN 1 Pringsewu mengalami 

problematika. Problematika pembelajaran yang muncul berkaitan 

dengan pemberian materi, interaksi antara pendidik dan peserta didik, 

alokasi waktu pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, 

antusias peserta didik, serta dukungan orang tua. Adapun faktor 

pendukung dan faktor penghambatnya berkaitan dengan pemberian 

materi, alokasi waktu pembelajaran, interaksi pendidik dan peserta 

didik, media pembelajaran, antusias peserta didik, serta dukungan dan 

kerja sama dengan orang tua. 

 

Kata Kunci: Problematika, Faktor Pendukung, Faktor 

Penghambat, Pembelajaran Daring Dan Luring. 
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ABSTRACT 

Distance learning during the pandemic is divided into two, namely 

online and offline learning. Online learning is distance learning that 

uses communication devices and internet access in its implementation. 

Offline learning is distance learning whose implementation requires 

regulated face-to-face meetings and the media used include modules, 

student activity sheets, and so on. 

This research uses descriptive qualitative research. The aim is to 

obtain information about the problems of online and offline learning, 

as well as the supporting and inhibiting factors in its implementation. 

Information or data obtained through observation, interviews, and 

documentation. The informants in this study were fourth grade 

educators at MIN 1 Pringsewu. 

The results of the research obtained were that the implementation 

of online and offline learning during the pandemic at MIN 1 

Pringsewu experienced problems. The learning problems that arise 

are related to the provision of material, the interaction between 

educators and students, the allocation of learning time, the learning 

media used, the enthusiasm of the students, and the support of parents. 

The supporting factors and inhibiting factors are related to the 

provision of materials, allocation of learning time, interaction 

between educators and students, learning media, enthusiasm of 

students, and support and cooperation with parents. 

 

Keywords: Problematics, Supporting Factors, Inhibiting Factors, 

Online and Offline Learning. 
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MOTTO 

                      

                    

           

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya 

pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 

golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar 

mereka dapat menjaga dirinya.” (Q.S At-Taubah: 122)1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Mushaf Madinah, Al-Qur’an, Terjemah, Dan Tafsir, (Bandung: Penerbit 

Jabal), hlm. 164 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul merupakan aspek yang mencakup istilah 

penting guna memberi kemudahan dalam memahami maksud dari 

judul. Istilah-istilah yang hendak peneliti jelaskan antara lain: 

1. Problematika Pembelajaran 

Dalam aplikasi KKBI V Badan Pengembangan Bahasa Dan 

Perbukuan, problematik adalah hal yang masih belum dapat 

dipecahkan, permasalahan, atau masih menimbulkan 

masalah.
1
 Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Komponen utama dalam pembelajaran 

adalah peserta didik yang berkedudukan sebagai subjek 

belajar dan pendidik sebagai fasilitator pembelajaran. 

Komponen lain yang mendukung yaitu materi, metode 

pembelajaran, sumber belajar, serta sarana dan prasarana 

yang digunakan.
2
 

Jadi problematika pembelajaran adalah permasalahan yang 

terjadi pada kegiatan belajar mengajar dan komponen-

komponen di dalamnya sehingga mengakibatkan 

terhambatnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Pembelajaran Daring dan Pembelajaran Luring 

Isman memaparkan bahwa pembelajaran daring (dalam 

jaringan) adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses 

pembelajaran. Melalui pembelajaran daring, peserta didik 

memiliki keleluasan waktu belajar, dapat belajar kapan pun 

dan di mana pun.
3
 

Pembelajaran luring (luar jaringan) merupakan sistem 

pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Adapun jenis 

                                                             
1 KBBI V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 
2 Erwin Widiasworo, Strategi Pembelajaran Edutainment Berbasis 

Karakter, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2018), hlm. 16 
3 Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar”, EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 

2, No. 1, April 2020, hlm. 56 



2 

 

 

kegiatan luring yakni menonton TVRI sebagai pembelajaran, 

peserta didik mengumpulkan karyanya berupa dokumen 

karena kegiatan luring tidak memerlukan jaringan internet 

dan komputer, melainkan media lainnya.
4
 

3. Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 merupakan virus baru yang sudah 

menyebar secara luas, dimana virus ini menginfeksi saluran 

pernapasan. Pada manusia, SARS-CoV-2 terutama 

menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang melapisi alveoli. 

SARS-CoV-2 akan berikatan dengan reseptor-reseptor dan 

membuat jalan masuk ke dalam sel. Glikoprotein yang 

terdapat pada envelope spike virus akan berikatan dengan 

reseptor selular berupa ACE2 pada SARS-CoV-2. Di dalam 

sel, SARS-CoV-2 melakukan duplikasi materi genetik dan 

mensintesis protein-protein yang dibutuhkan, kemudian 

membentuk virion baru yang muncul dipermukaan sel.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Tanggal 9 Maret 2020, WHO secara resmi mendeklarasikan 

virus corona (COVID-19) sebagai pandemi. Artinya virus corona 

telah menyebar secara luas di dunia.
6
 Kasus COVID-19 pertama 

di Indonesia disampaikan langsung oleh Preseiden Joko Widodo 

pada tanggal 2 Maret 2020. Dua pasien COVID-19 

berkewarganegaraan Indonesia merupakan ibu dan anak yang 

berdomisili di Depok. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto 

menjelaskan bahwa ibu dan anak yang masing-masing berusia 64 

tahun dan 31 tahun terpapar virus dari warga negara Jepang yang 

sempat melakukan perjalanan ke Indonesia. Warga negara Jepang 

tinggal di Malaysia. Dua pasien COVID-19 mengalami gejala 

                                                             
4 Andasia Malyana, “Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dan Luring 

Dengan Metode Bimbingan Berkelanjuttan Pada Pendidik Sekolah Dasar Di Teluk 
Betung Utara Bandar Lampung”, Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 

Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 71 
5Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur 

Terkini”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 47 
6 https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=6 (diakses pada jum’at,  5 Maret 

2021 pukul 13.08 WIB) 

https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=6
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batuk, pilek, sesak, dan demam sehingga perlu diisolasi selama 14 

hari dan dilakukan cek ulang.
7
 

Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak bagi bidang 

kehidupan, termasuk pendidikan. Virus yang menginfeksi bagian 

pernafasan ini menyebar dengan cepat. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan secara tatap muka oleh pendidik dan peserta didik 

di sekolah, saat ini terpaksa dialihkan dengan pembelajaran jarak 

jauh yang dilakukan dari rumah. 

Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang 

memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan 

peserta didik sehingga tidak dapat dipisahkan. Pengertian 

pendidikan dijabarkan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal I 

sebagai berikut. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara
8
 

 

Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu 

dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan 

perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang dilakukan 

merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem 

politik, sosial budaya, ekonomi, dan IPTEK.
9
  

Pembelajaran merupakan satu kesatuan dari kegiatan belajar 

dan mengajar. Menurut Gagne mengungkapkan pengertian dari 

belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah 

perilakunya akibat suatu pengalaman.
10

 Howard menyatakan 

bahwa mengajar adalah suatu aktivitas membimbing atau 

                                                             
7https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-

covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik (diakses pada Jum’at, 26 Februari 2021 
pukul 18.01 WIB) 

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 2 
9 Hamzah, dkk, Pengembangan Kurikulum Rekayasa Pedagogik Dalam 

Pembelajaran, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 15 
10 Ibid, hamzah, dkk, hlm. 95 

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik
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menolong seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau 

mengembangkan keterampilan, sikap, cita-cita (ideals), 

pengetahuan (knowledge), dan penghargaan (appreciation).
11

 

Dalam agama islam, belajar bersifat wajib bagi orang yang 

beriman. Allah SWT akan meninggikan derajat hambanya. Ayat 

tersebut menjelaskan mengenai tujuan lainnya dari belajar, yaitu 

keluar dari kebodohan sehingga ketika manusia melakukan suatu 

pekerjaan, seseorang mengetahui dan memahami bahwa setiap 

perbuatan akan dipertanggungjawabkan disisi Allah SWT.
12

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ ayat 

36 sebagai berikut. 

                  

              

Artinya:”Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak 

kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan 

hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggungjawabannya.” 

(Q.S Al-Isra’: 36)13 

 

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta’dzim Al-

Qur’an dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair 

Hafidz, Profesor Fakultas Al-Qur’an Universitas Islam Madinah 

memaparkan bahwa Allah melarang manusia untuk mengatakan 

sesuatu yang tidak ia ketahui, atau melakukan suatu amalan tanpa 

berdasarkan ilmu, seperti menjelekkan atau menuduh orang lain 

tanpa dasar dan mengikuti firasat atau prasangka semata.
14

 

                                                             
11 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 20 
12

 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar Dan Pembelajaran, 

(Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 41-42 
13

 Mushaf Madinah, Al-Qur’an, Terjemah, Dan Tafsir, (Bandung: Penerbit 

Jabal), hlm. 285 
14

 https://tafsirweb.com/4640-quran-surat-al-isra-ayat-36.html (diakses pada 

Kamis, 26 November 2020 pukul 20.44 WIB) 

https://tafsirweb.com/4640-quran-surat-al-isra-ayat-36.html
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Tugas dan tanggung jawab utama seorang pendidik/pengajar 

adalah mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, dan 

positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlbatan di 

antara dua subjek pembelajaran. Pendidik sebagai penginisiatif 

awal dan pengaruh serta pembimbing, sedang peserta didik 

sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh 

perubahan diri dalam pembelajaran.
15

 Di dalam kurikulum yang 

berlaku saat ini, yaitu Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

dunia.
16

 

Tujuan dari kurikulum 2013 berkaitan dengan fungsi 

pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Pendidikan Nasional sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
17

 

 

 Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO 

mengenai penyebarannya yang cepat, maka pemerintah 

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi kegiatan di 

ruang terbuka. Beberapa negara menerapkan karantina wilayah 

atau dikenal dengan sebutan lockdown guna mencegah 

penyebaran COVID-19. 

                                                             
15 Hamzah, dkk, Op.Cit., hlm. 119 
16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 

Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah, hlm. 4 
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 2 
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Negara pertama yang melakukan lockdown adalah China, 

tepatnya pada tanggal 23 Januari 2020. Selain China, beberapa 

negara seperti Italia, Denmark, Spanyol, dan Filipina ikut 

menerapkan lockdown.18 Di Indonesia sendiri upaya yang diambil 

oleh pemerintah adalah menerapkan PSBB, menggunakan masker 

dan menjaga jarak ketika berada di tempat-tempat umum, serta 

rajin mencuci tangan. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala 

Besar merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna 

mencegah penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan kondisi 

dari setiap wilayah. 

Menanggapi dampak pandemi COVID-19 terhadap 

pendidikan, Kemendikbud pun mengeluarkan Surat Edaran No. 4 

Tahun 2020 dan Surat Edaran No. 15 Tahun 2020. Kedua surat 

edaran tersebut menyebutkan bahwa belajar dari rumah sebagai 

solusi pembelajaran dimasa pandemi COVID-19 dilakukan 

dengan pembelajaran jarak jauh. 

Di Indonesia, salah satu pendekatan pembelajaran jarak jauh 

yaitu pembelajaran daring dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, 

dimana anak belajar dari rumah masing-masing tanpa perlu pergi 

ke sekolah.
19

 Pembelajaran daring atau pembelajaran dalam 

jaringan merupakan kegiatan pembelajaran yang membutuhkan 

jaringan atau koneksi internet untuk berinteraksi antara pendidik 

dan peserta didik. Di dalam Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 juga 

menyinggung mengenai pembelajaran luring atau pembelajaran 

luar jaringan. Kedua pembelajaran jarak jauh ini hadir agar 

pelayanan pendidikan tetap berjalan dimasa pandemi COVID-19. 

Setiap satuan pendidikan bisa menggunakan salah satu atau 

menggunakan kedua pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan 

dengan memperhatikan keadaan dari masing-masing satuan 

pendidikan, contohnya keadaan lingkungan sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah dan sebagainya. 

                                                             
18 Amelia Metta Aviariska, “Kebijakan Karantina wilayah Terkait 

Penanganan Pandemik COVID-19 Di Berbagai Negara”, Media Gizi Kesmas, Vol. 9, 
No. 2, Desember 2020, hlm. 69 

19 Ria Yunitasari Dan Umi Hanifah, “Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa COVID-19”, EDUKATIF: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 233 
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Adanya ketetapan ini pun mengakibatkan pendidik mendapat 

tugas baru dalam merancang pembelajaran selama masa pandemi. 

Dalam wawancara dengan wali kelas IV yang dilakukan peneliti 

pada Sabtu, 13 Maret 2021, dimana kurang lebih sudah satu tahun 

kegiatan belajar mengajar dari rumah yang dilakukan secara 

daring dan luring. Hal ini dikarenakan pandemi virus korona atau 

dikenal COVID-19 yang dapat menular dan menyebar dengan 

cepat. Agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dimasa pandemi, 

Bapak Trimo Edi Wibowo, S.Pd.I selaku pendidik memberikan 

materi dan tugas secara daring dan luring. Pemberian materi 

secara daring dilakukan dengan mengirimkan materi dan tugas 

dalam bentuk soft file yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. 

Sedangkan pemberian materi secara luring atau luar jaringan, 

peserta didik datang ke sekolah sesuai dengan hari yang 

ditentukan kemudian pendidik akan memberikan materi secara 

singkat dan memberikan tugas yang digandakan untuk dibagikan 

pada peserta didik. 

Bapak Trimo Edi Wibowo, S.Pd.I dalam wawancara dengan 

peneliti mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran secara daring 

ini kurang maksimal. Pendidik tidak bisa melihat secara langsung 

aktivitas belajar peserta didik dan kesulitan untuk menilai 

kemampuan-kemapuan peserta didik melalui pembelajaran daring 

dan luring. Pembelajaran daring yang sudah berlangsung lama ini 

pun mengakibatkan peserta didik merasa bosan dan malas untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu, harga kuota 

internet dan sinyal yang tidak stabil di beberapa wilayah tempat 

tinggal peserta didik menjadi kendala dalam kegiatan 

pembelajaran daring.  

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Wahyu Cahyo 

Wibowo, S.Pd.I. Beliau mengatakan jika pembelajaran daring 

yang cukup lama membuat peserta didik merasa bosan. Oleh 

karena itu,  MIN 1 Pringsewu menggunakan dua pendekatan 

pembelajaran yaitu pembelajaran daring dan luring agar dapat 

meringankan pengeluaran kuota internet bagi orang tua peserta 

didik dan mengurangi rasa bosan peserta didik ketika kegiatan 

belajar mengajar. Hal ini pun terlihat dari antusias peserta didik 
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yang berbeda. Saat pembelajaran luring, peserta didik terlihat 

lebih antusias ketika datang ke sekolah. 

Peneliti juga mewawancarai beberapa peserta didik mengenai 

kesan mereka pada pembelajaran daring. Mereka mengungkapkan 

kalau pembelajaran daring kurang menyenangkan. 

Pada grup WhatsApp yang ada, pendidik memberikan materi 

dan tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Ketika mengerjakan 

tugas yang diberikan secara daring, peserta didik merasa bingung 

dan malu jika hendak bertanya pada pendidik melalui WhatsApp 

mengenai materi yang dirasa sulit. Selain itu, mereka juga tidak 

bisa bertemu dengan teman-teman. Salah satu peserta didik 

mengatakan kesulitan lainnya yang dirasakan saat pembelajaran 

daring, yaitu masalah jaringan internet dan kuota internet.   

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Problematika Pembelajaran 

Daring Dan Luring Dimasa Pandemi COVID-19 di MIN 1 

Pringsewu”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, fokus 

penelitian ini adalah “Problematika Pembelajaran Daring Dan 

Luring Dimasa Pandemi COVID-19 Di MIN 1 Pringsewu”. Pada 

penelitian ini, fokus penelitian diuraikan sebagai berikut. 

1. Problematika dari pelaksanaan pembelajaran daring dan 

pembelajaran luring di MIN 1 Pringsewu. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran 

daring dan pembelajaran luring di MIN 1 Pringsewu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apa problematika pembelajaran daring dan luring dimasa 

pandemi COVID-19 di MIN 1 Pringsewu? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran 

daring dan luring di MIN 1 Pringsewu? 

 



9 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui problematika dari pelaksanaan 

pembelajaran daring dan pembelajaran luring di MIN 1 

Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran daring dan pembelajaran luring di MIN 1 

Pringsewu. 

 

F. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

keilmuan serta memperluas wawasan dan informasi tentang 

pembelajaran daring dan luring yang dilaksanakan dimasa 

pandemi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

1) Memberikan referensi mengenai problematika yang 

ada pada pembelajaran daring dan luring dimasa 

pandemi. 

2) Memberikan referensi mengenai faktor pendukung 

dan faktor penghambat pada pelaksanaan 

pembelajaran daring dan luring. 

3) Memberikan motivasi pada pendidik dalam 

meningkatkan proses pembelajaran daring dan luring. 

b. Bagi Peserta Didik 

1) Memberikan pengalaman peserta didik tentang 

pelaksanaan pembelajaran daring dan luring. 

2) Memberikan motivasi pada peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran daring dan luring dimasa 

pandemi COVID-19. 

c. Bagi Sekolah 

1) Memberikan referensi pada pihak sekolah mengenai 

problematika pembelajaran daring dan luring dimasa 

pandemi COVID-19 
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2) Memberikan referensi mengenai faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring dan luring. 

3) Memberikan motivasi pada pihak sekolah dalam 

meningkatkan proses pembelajaran daring dan luring 

dimasa pandemi COVID-19. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Peneliti memperoleh beberapa penelitian yang relevan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Nur Millati Aska 

Sekha Apriliana dalam skripsinya yang berjudul 

“Problematika Pembelajaran Daring Pada Siswa Kelas IV MI 

Bustanul Mubtadin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

Tahun Pelajaran 2019/2020” menyebutkan problematika atau 

masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring di 

MI Bustanul Mubtadin Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang diantaranya (1) masalah yang berkaitan dengan 

kompetensi pendidik, (2) masalah perbedaan tingkat 

pemahaman peserta didik, (3) permasalahan orang tua yang 

tidak memiliki android, (4) kurangnya kerja sama orang tua 

dengan siswa, (5) keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun 

solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran daring di MI Bustanul Mubtadin Kecamatan 

Suruh Kabupaten Semarang antara lain (1) pendidik bisa 

mengikuti seminar atau pelatihan tentang teknologi informasi 

dan belajar pada teman sebaya, (2) memberi bimbingan atau 

pendampingan anak secara kelompok atau individual, (3) 

memberi penyuluhan dan mengadakan pertemuan dengan 

wali murid mengenai pentingnya penggunaan android dalam 

proses pembelajaran, (4) dengan cara memberikan pengertian 

tentang pentingnya kerja sama orang tua dalam mengawasi 

putra-putrinya belajar dari rumah, (5) dengan cara 

mengadakan kerja sama orang tua untuk menggandakan 
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(memphotocopy) buku paket agar siswa tetap terus bisa 

belajar.
20

 

2. Ria Yunitasari dan Umi Hanifah memaparkan dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa COVID-19” jika 

pembelajaran daring tidak berbeda dengan pembelajaran 

seperti di sekolah, tugas juga masih ada mungkin tidak 

seperti pada waktu belajar di sekolah, hanya saja dikurangi 

sedikit beban tugasnya. Siswa juga tetap mengerjakan tugas 

yang diberikan gunanya untuk dikerjakan sebagai 

pengambilan nilai setiap hari tetapi tugas yang diberikan pun 

tidak setiap hari. 

Menurut salah satu responden, kelebihan dalam pembelajaran 

daring adalah masih bisa belajar meskipun di rumah yang 

biasanya disebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun juga 

memiliki banyak kekurangan seperti tidak bisa memantau 

siswa secara langsung, tidak bisa bertatap muka secara 

langsung, tidak bisa mengetahui karakter yang dimiliki siswa, 

dan ada juga pemberian materi yang kurang efektif. 

Selain itu, adanya bentuk penugasan via daring justru 

dianggap menjadi beban bagi sebagian siswa dan orang tua. 

Bagi siswa dan orang tua yang belum pernah mengenal 

gadget akan kebingungan dan akhirnya tidak menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh pendidik.
21

 

3. Pada jurnal yang berjudul “Analisis Proses Pembelajaran 

Dalam Jaringan (Daring) Untuk Pendidik Sekolah Dasar 

Pada Masa Pendemi COVID-19 Di SDN Baros Kencana 

CBM Sukabumi”, Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, serta 

Din Azwar Uswatun menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa angket dan wawancara pada pendidik di SDN Baros 

                                                             
20 Nur Millati Aska Sekha Apriliana, “Problematika Pembelajaran Daring 

Pada Siswa Kelas IV MI Bustanul Mubtadin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 

Tahun Pelajaran 2019/2020”, Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Kependidikan, 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020, hlm. 47 
21 Ria Yunitasari Dan Umi Hanifah, “Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa COVID-19”, EDUKATIF: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol. 2, No. 3, 2020, hh. 240-241 
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Kencana CBM. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang 

signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan pendidik. Proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung berubah 

menjadi pembelajaran dalam jaringan (daring). 

Pembelajaran daring dirasa kurang efektif bagi pendidik 

terutama untuk anak usia sekolah dasar,karena pembelajaran 

dlaksanakan secara daring maka pendidik juga kurang merasa 

maksimal dalam memberikan materi pembelajaran, sehingga 

menjadikan materi tidak tuntas dan penggunaan media 

pembelajaran dalam pembelajaran daring dirasa tidak 

maksimal. 

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pembelajaran 

daring, diantaranya handphone, kuota, dan jaringan internet 

yang stabil. Selain adanya faktor pendukung, terdapat juga 

hambatan yang dirasakan dalam pembelajaran. Hambatan 

tersebut diantaranya belum semua peserta didik memiliki 

handphone dan masih banyak orang tua yang sibuk bekerja. 

Orang tua berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring, karena orang tua secara langsung terlibat dalam 

membimbing dan mengawasi peserta didik dalam 

pembelajaran.
22

 

4. Berdasarkan pemaparan Tuti Marjan Fuadi, Riki Musriandi, 

dan Linda Suryani dalam jurnal yang berjudul “COVID-19: 

Penerapan Pembelajaran Daring Di Perpendidikan Tinggi”, 

dampak COVID-19 sangat jelas terlihat terutama pada 

penggunaan beberapa aplikasi oleh tenaga pengajar untuk 

proses pembelajaran. Kebijakan pembelajaran daring juga 

membuat perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi berlomba 

dalam memberikan fasilitas-fasilitas komunikasi untuk 

menunjang aktifitas pembelajaran di rumah. Adapun 

beberapa jenis aplikasi yang dimanfaatkan dalam 

menjalankan proses pembelajaran daring sebagai berikut. (1) 

                                                             
22 Hilna Putria, dkk, “Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan 

(Daring) Untuk Pendidik Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi COVID-19 Di SDN 

Baros Kencama CBM Sukabumi”, Jurnal Basicedu, Vol. 4, No. 4, 2020, hh. 870-871 
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Zoom, (2) Google Classroom, (3) Whatsapp Group, (4) 

Google Meet, (5) Skype, (6) Webex, (7) Email, (8) Edmodo, 

(9) Comstudio.
23

 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiara 

Cintiasih dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi 

Model Pembelajaran Daring Pada Masa COVID-19 Di Kelas 

III SD PTQ Annida Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2020” 

memaparkan bahwa di SD PTQ Annida melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh sejak pertengahan bulan Maret 2020. 

Pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendidik 

kelas III menyebutkan dalam proses pembelajaran daring 

menggunakan video pembelajaran, penugasan tertulis, dan 

praktek. 

Untuk aplikasi yang digunakan oleh pendidik kelas III antara 

lain WhatsApp, Google Form, Google Meet, dan Kinemaster. 

Aplikasi WhatsApp digunakan untuk mengirim video 

pembelajaran yang dibuat dengan aplikasi Kinemaster. 

Aplikasi Google Form digunakan untuk memberikan latihan 

soal kepada siswa, dan aplikasi Google Meet digunakan 

untuk mereview materi yang sudah diberikan kepada siswa 

dari hari Senin sampai dengan Kamis. Review materi 

dilakukan setiap hari Jum’at. 

Pendidik kelas III menjelaskan untuk tugas yang diberikan 

antara lain mengerjakan soal-soal, membuat sebuah karya, 

atau mempraktekan sebuah adegan dalam materi 

pembelajaran dengan membuat video. Selanjutnya tugas-

tugas tersebut dikirimkan kepada pendidik yang 

bersangkutan. Tugas tertulis yang diberikan tidak hanya 

melalui aplikasi, namun pemberian dan pengumpulan tugas 

tertulis juga dilakukan secara langsung ke sekolah oleh siswa 

dengan dampingan orang tua dan mematuhi protokol 

kesehatan.  

                                                             
23 Tuti Marjan Fuadi, dkk, “COVID-19: Penerapan Pembelajaran Daring 

Di Perpendidikan Tinggi”, Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, hlm. 

198 
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Ada dua faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring, 

yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor 

penghambat dalam mengimplementasikan pembelajaran 

daring di kelas III SD PTQ Annida yaitu kurangnya 

efektifitas dan efisiensi waktu dikarenakan orang tua siswa 

yang sibuk bekerja, sinyal yang tidak stabil dan terbatasnya 

kuota internet membuat proses pembelajaran daring antara 

pendidik dan siswa tidak berjalan dengan maksimal, serta 

kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

daring. Antusias siswa yang minim juga mempengaruhi siswa 

dalam memahami materi yang diberikan pendidik dalam 

pembelajaran daring. 

Faktor pendukung dari proses pembelajaran daring, yaitu 

sekolah memfasilitasi wifi untuk pendidik-pendidik guna 

menunjang proses pembelajaran daring selama pendidik 

berada di sekolah. Pihak sekolah juga memfasilitasi siswa 

dengan memberikan kuota gratis setiap bulannya.
24

 

6. Pada skripsi yang berjudul “Proses Pembelajaran 

Daring/Luring Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kelas I 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi”, Resy 

Muryati memaparkan faktor pendukung dan faktor 

penghambat pada pembelajaran daring dan luring. Faktor 

pendukung pelaksanaan pembelajaran daring/luring pada 

mata pelajaran bahasa, yaitu adanya alat seperti handphone, 

kuota internet, kerja sama antara pendidik dan pihak wali 

murid dengan terjalinnya komunikasi yang baik, serta 

pendidik lrbih memiliki kedekatan atau hubungan baik 

dengan wali murid yang bersifat profesional kerja. 

Adapun faktor penghambat, yaitu terkendala dengan sinyal 

dan kuota internet. Sinyal yang tidak stabil serta terbatasnya 

kuota internet membuat pendidik dan siswa dalam proses 

pembelajaran daring/luring tidak berjalan dengan maksimal. 

                                                             
24 Tiara Cintiasih, “Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa 

COVID-19 Di Kelas III SD PTQ Annida Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2020”, 
Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Kependidikan, Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga, 2020, hh. 50-54 
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Selain itu, kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, 

karena sibuk dengan pekerjaan mereka.
25

 

7. Menurut pemaparan Saripah Hanum Harahap, Dimyanti, dan 

Edi Purwanta dalam jurnal yang berjudul “Problematika 

Pembelajaran Daring Dan Luring Anak Usia Dini Bagi 

Pendidik Dan Orang Tua Dimasa Pandemi COVID-19”, 

sistem pembelajaran disaat pandemi COVID-19 memiliki 

problematika dalam pelaksanaannya, baik pada daerah desa 

maupun kota, diantaranya dalam penerapan pembelajaran 

daring yaitu sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman, 

ketidaksiapan pendidik maupun orang tua serta penilaian. 

Sedangkan problematika pembelajaran luring dibagi menjadi 

dua, yaitu (1) Home visit memiliki problematika yang 

terdapat pada pembagian waktu setiap peserta didik dan akses 

yang digunakan saat menggunakan Home visit seperti 

kendaraan dan biaya perjalanan, dan (2) Shift memiliki 

problematika seperti pengadaan sarana protokol kesehatan 

bagi wilayah yang tertinggal, pembagian waktu atau jadwal 

saat pengajaran, dan penerapan social distancing yang sangat 

sulit diterapkan.
26

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh para 

peneliti untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban 

atas pertanyaan–pertanyaan penelitian, cara mengumpulkan data, 

serta menganalisis data-data untuk menjawab pertanyaan dan 

mencapai tujuan penelitian.
27

 Penelitian kualitatif menggunakan 

lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang 

                                                             
25 Resy Muryati, “Proses Pembelajaran Daring/Luring Pada Masa 

Pandemi COVID-19 Di Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi”, 

Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, hlm. 62 
26 Saripah Hanum Harahap, “Problematika Pembelajaran Daring Dan 

Luring Anak Usia Dini Bagi Guru Dan Orang Tua Dimasa Pandemi COVID-19”, 

Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, 2021, hh. 1833-1834 
27 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung 

Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 102 
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terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama 

penelitian kualitatif.
28

 

 

1. Pendekatan Dan Prosedur Penelitian 

 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 

aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. 

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha 

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap 

peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu 

variabel) atau lebih.
29

 

 Tujuan dari deskripsi adalah untuk membantu pembaca 

mengetahui apa yang terjadi pada suatu lingkungan melalui 

pengamatan, misalnya apa pandangan yang berada di latar 

penelitian dan seperti apa aktivitas atau peristiwa yang terjadi 

di tempat penelitian.
30

 Metode kualitatif atau naturalistik 

digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan 

penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti 

mengumpulkan data bersifat emic. Artinya berdasarkan 

pandangan dari sumber data, bukan berdasarkan pandangan 

dari peneliti.
31

 

 Desain kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan suatu pendekatan kualitatif yang 

memungkinkan peneliti untuk menganalisis lebih dalam suatu 

                                                             
28 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, 

(Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 29 
29 Ibid, hlm. 49 
30 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 174 
31 Sugiyono, Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.12 
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peristiwa (kasus) menggunakan berbagai sumber data.
32

 Studi 

kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif individu atau 

kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. 

Terhadap suatu kasus, peneliti mempelajari secara mendalam 

dan memerlukan waktu yang lama. Mendalam artinya 

mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan 

terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek.
33

 

 

2. Partisipan Dan Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di MIN 1 Pringsewu 

dengan mewawancarai pendidik kelas IV. 

 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling 

utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
34

 

Peneliti menggunakan cara-cara berikut dalam 

memperoleh dan mengumpulkan data. 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang 

memusatkan perhatian terhadap suatu obyek atau 

fenomena dengan melibatkan semua pancaindra (empiris). 

Oleh karena itu, mengobservasi mampu dilakukan dengan 

peraba, peglihatan, pendengaran, penciuman, dan 

perasaan. Observasi lazimnya digunakan untuk 

mengamati suatu perbuatan (action) atau pelaksanaan 

                                                             
32 Riyadus Solihin & Achmad Ryan Fauzi, Penurunan Minat Bersekolah Di 

Sd Negeri Dibandingkan Di Sd Islam:Studi Kasus Di Kecamatan Garum Kabupaten 
Blitar, Briliant Jurnal Riset Dan Konseptual, Vol. 2, No. 3, Agustus 2017, hlm. 394 

33 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, 

(Jakarta: Kencana, 2019), hh. 50-51 
34 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 308 
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sesuatu, seperti pelaksanaan kurikulum 2013, perilaku 

kedisiplinan pendidik, dan lain sebagainya.
35

 

Pada observasi, format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan 

akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam 

menggunakan metode observasi adalah pengamat. 

Pengamat harus jeli dalam mengamati atau menatap suatu 

kejadian, gerak, atau proses. Mengamati bukanlah 

pekerjaan yang mudah karena dipengaruhi banyak minat 

dan kecenderungan-kecenderungan yang ada.
36

 

b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu 

topik tertentu.
37

 Dalam penelitian kualitatif, wawancara 

yang biasanya digunakan adalah wawancara mendalam 

(in-depth interviews). Wawancara mendalam adalah suatu 

wawancara tanpa alternatif jawaban dan dilakukan untuk 

mendalami informasi dari seorang informan.
38

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan fenomena yang telah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.
39

 Contoh 

dokumentasi diantaranya: notulen rapat pendidik, nilai 

raport, nilai ulangan harian, buku-buku, majalah, 

                                                             
35 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 175 
36 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, 

(Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 100 
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 317 
38

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung 

Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: PT 
RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.136 

39
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 240 
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peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.
40

 Pada 

pengumpulan data ini, peneliti mendapatkan dokumen 

berupa data peserta didik di MIN 1 Pringsewu dan foto 

yang menggambarkan keadaan MIN 1 Pringsewu. 

 

4. Prosedur Analisis Data 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.
41

 Analisis data kualitatif diantaranya: 

a. Reduksi Data 

Pengumpulan data yang telah dilakukan selanjutnya 

direduksi untuk memilih data yang relevan, mengarahkan 

data pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan 

atau menjawab pertanyaan penelitian. Reduksi data 

digunakan untuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

penting, dan mengorganisasikan data, sehingga 

memberikan kemudahan peneliti untuk menyusun 

kesimpulan.
42

 

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari 

tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak 

perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 

selanjutnyaserta mencari data tambahan jika diperlukan.
43

 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, selanjutnya data akan didisplay 

atau penyajian data. Melalui penyajian data, maka data 

                                                             
40 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 179 
41 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 246 
42 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 241 
43 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, 

(Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 113 
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atau informasi akan tersusun dalam pola hubungan. 

Tujuan dari penyajian data adalah menggabungkan 

informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta yang ada. 

Penyajian data dilakukan agar peneliti tidak kesulitan 

dalam menguasai informasi hasil penelitian, baik 

berbentuk narasi, grafik, atau matrik dalam 

mempermudah penguasaan data atau informasi.
44

 

penyajian data diarahkan agar datahasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi 

yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan 

membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa 

yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti 

untuk mencapai tujuan penelitian.
45

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
46

 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten dengan 

kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, 

maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan 

yang kredibel.
47

 

 

 

 

 

                                                             
44 Asep Kurniawan, Op.Cit., hlm. 241 
45 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, 
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5. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif, suatu data dapat dikatakan 

valid jika tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan 

peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti.
48

 Triangulasi dalam keabsahan data merupakan teknik 

mengumpulkan data yang sekalugus menguji kredibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Triangulasi merupakan pengujian keabsahan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan 

berbagai waktu. Oleh karenanya terdapat teknik pengujian 

keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan guna menggali dan 

mendapatkan data atau informasi dari sumber yang 

berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber. Data yang diperoleh dideskripsikan, 

dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang 

berbeda, serta mana yang spesifik dari berbagai sumber.
49

 

b. Triangulasi Tenik 

Triangulasi teknik berarti mengumpulkan data atau 

informasi dari sumber yang sama, tetapi teknik 

pengumpulan data yang digunakan berbeda.
50

 Triangulasi 

teknik dilakukan dengan cara mengecek pada sumber 

yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Misalnya data 

yang diperoleh melalui wawancara kemudian dengan data 

hasil observasi, atau hasil analisis dokumen. Bila 

menghasilkan data yang berbeda, peneliti melakukan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 363 
49 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, 
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diskusi lebh lanjut dengan narasumber yang bersangkutan 

untuk memperoleh data yang dianggap benar.
51

 

Adapun sumber dalam penelitian ini adalah kepala 

Madrasah MIN 1 Pringsewu, wali kelas IV.A dan wali 

kelas IV.B. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan karena adanya 

dua kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan belajar dan kegiatan 

mengajar. Belajar merupakam suatu aktifitas yang dapat 

dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. 

Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas yang 

melibatkan mental, misalnya aktivitas berpikir, memahami, 

menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan, 

membedakan, mengungkapkan, dan menganalisis. Adapun 

aktivitas yang bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang 

merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya 

melakukan eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan 

praktik, membuat karya (produk).
1
 

Menurut Gagne mengungkapkan pengertian dari belajar 

sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah 

perilakunya akibat suatu pengalaman. Morgan menyebutkan 

bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga 

ciri-ciri sebagai berikut. (a) belajar adalah perubahan tingkah 

laku, (b) perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, 

bukan karena pertumbuhan, (c) perubahan tersebut harus 

bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup 

lama.
2
 Kegiatan mengajar menyangkut peranan seorang 

pendidik dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan 

komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan 

belajar.
3
 

Howard menyatakan bahwa mengajar adalah suatu 

aktivitas membimbing atau menolong seseorang untuk 

mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan keterampilan, 

                                                             
1
 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Edisi Pertama), (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 87 
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sikap, cita-cita (ideals), pengetahuan, (knowledge), dan 

penghargaan (appreciation).
4
 Pembelajaran merupakan proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber balajar 

pada suatu lingkungan belajar. Komponen utama dalam 

pembelajaran adalah peserta didik yang berkedudukan sebagai 

subjek belajar dan pendidik sebagai fasilitator pembelajaran. 

Komponen lain yang mendukung yaitu materi, metode 

pembelajaran, sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang 

digunakan.
5
  

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, 

yaitu pendidik dan siswa. Perilaku pendidik adalah mengajar 

dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar dan 

perilaku belajar tidak lepas dari bahan pelajaran. Dengan 

demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan 

terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang 

agar dapat belajar dengan baik, sehingga kegiatan 

pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu 

bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku 

melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan 

tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

mengajar.
6
  

Pengertian pembelajaran berdasarkan UU No 20 Tahun 

2003 Bab I Pasal I Ayat 20 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7
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 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi 
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Terdapat beberapa komponen dalam pembelajaran, antara 

lain: 

a. Tujuan 

Tujuan dari pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Dengan kata lain, pendidikan 

merupakan peran sentral dalam upaya mengembangkan 

sumber daya manusia. 

Bloom dan kawan-kawan beserta para penerus gagasan-

gagasannya telah mengklasifikasikan tujuan pembelajaran 

ke dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif (pengetahuan), 

ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik 

(keterampilan)
8
. 

b. Sumber belajar 

Sumber belajar adalah segala bentuk atau segala sesuatu 

yang ada di luar diri seseorang yang bisa digunakan untuk 

memudahkan terjadinya proses belajar pada diri sendiri 

atau peserta didik, apa pun bentuknya, apa pun bendanya, 

asal bisa digunakan untuk memudahkan proses belajar, 

maka benda itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar. 

c. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah tipe pendekatan yang 

spesifik untuk menyampaikan informasi dan kegiatan 

yang mendukung penyelesaian tujuan khusus. 

d. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah salah satu alat untuk 

mempertinggi proses interaksi pendidik dengan siswa dan 

interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai alat bantu 

mengajar yang dapat menunjang penggunaan metode 

mengajar. 

e. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran adalah alat indikator untuk menilai 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta 
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menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. 

Evaluasi bukan hanya sekedar menilai suatu aktivitas 

secara spontan dan insidental, melainkan menilai secara 

terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang 

jelas.
9
 

 

Istilah pembelajaran berdasarkan keseharian di sekolah 

sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar di mana 

di dalamnya ada interaksi pendidik dan siswa dan antara 

sesama siswa untuk mencapai suatu tujuan yaitu terjadinya 

perubahan sikap dan tingkah laku siswa.
10

 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Sardiman menjelaskan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan pembelajaran, antara lain: 

a. Faktor Pendidik 

 Pada proses pembelajaran, pendidik mempunyai 

peran yang sangat penting. Pendidik merupakan 

komponen penting yang mengimplementasikan suatu 

strategi pembelajaran. Selain juga berperan sebagai 

teladan bagi peserta didik, pendidik juga sebagai mediator 

(penghubung/perantara) antara pengetahuan dan 

keterampilan dengan siswa yang membutuhkan. 

Pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh tingkat 

interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Slameto yang 

menyatakan bahwa pendidik yang kurang berinteraksi 

dengan peserta didik secara akrab akan menyebabkan 

proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga peserta 

didik merasa jauh dari pendidik dan mengakibatkan 

peserta didik segan berpartisipasi secara aktif dalam 

belajar.
11
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Pendidik mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan 

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Supardi mengemukakan kompetensi-

kompetensi seorang pendidik sebagai berikut. 

1) Penguasaan Kompetensi Dasar 

Sepuluh kompetensi versi CBTE kemudian oleh 

Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai 

Profil kompetensi dasar pendidik di Indonesia yaitu: 

a) Menguasai bahan 

b) Mengelola program pembelajaran 

c) Mengelola kelas 

d) Menggunakan media/sumber belajar 

e) Menguasai landasan-landasan kependidikan 

f) Mengelola interaksi pembelajaran 

g) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan 

pendidikan 

h) Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan 

i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah 

j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-

hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

pengajaran.
12

 

2) Penguasaan Kompetensi Profesional 

Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh 

pendidik, antara lain: 

a) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

pemahaman pendidik terhadap peserta didik, 

perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

                                                             
12 Muhammad Kristiawan, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Penerbit 

Deepublish, 2017), hlm. 67 
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didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

b) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan 

pendidik secara personal yang tercermin pada 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik 

dan berakhlak mulia 

c) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan 

pendidik dalam berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

orang tua atau wali murid, dan masyarakat 

sekitar. 

d) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan kompetensi 

dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya 

atau yang menjadi bidang spesialisasinya baik 

penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan 

didaktis, metodik, psikologis, keterampilan 

perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan 

mengevaluasi hasil belajar mengajar.
13

 

 

Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan 

integratif dalam kinerja pendidik. Secara utuh kompetensi 

seorang pendidik meliputi: 

1) Pengenalan peserta didik secara mendalam. 

2) Penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu 

(diciplinary content) maupun bahan ajar dalam 

kurikulum sekolah. 

3) Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik 

meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut 

untuk perbaikan dan pengayaan. 

                                                             
13 Ibid, hh. 67-68 
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4) Pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara 

berkelanjutan. Pendidik yang memiliki kompetensi 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.
14

 

 

Tugas pendidik yang profesional menurut Umar 

Hamalik sebagai berikut. 

1) Bertindak sebagai model bagi anggota lainnya. 

2) Merangsang pemikiran dan tindakan. 

3) Memimpin perencanaan dalam mata pelajaran atau 

daerah pelajaran tertentu. 

4) Memberikan nasihat kepada executif teacher sesuai 

dengan kebutuhan tim. 

5) Membina atau memelihara literatur profesional 

dalam daerah mata pelajarannya. 

6) Bertindak atau memberikan pelayanan sebagai 

manusia sumber dalam daerah pelajaran tertentu. 

7) Mengembangkan file sumber kurikulum dalam 

daerah pelajaran tertentu. 

8) Memelihara hubungan dengan orang tua peserta didik 

dan memberikan komentar atau laporan. 

9) Bertindak sebagai pengajar dalam tim.
15

 

 

Pendidik ideal terepresentasikan dari “ing ngarso sung 

tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” 

Demikianlah sejatinya pendidik sebagai pemimpin, 

fasilitator, dan motivator bagi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dan menjadikan peserta didik 

sesuai dengan hakikat kemanusiaan.
16

 

  

                                                             
14 Syofnidah Ifrianti, Teori & Praktik Microteaching, (Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Pranala, 2019), hlm. 7 
15 Connie Chairunnisa, Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hh. 271-272 
16 Yusuf Tri Herlambang, Pedagogik Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam 

Multiperspektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 10 
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b. Faktor Peserta Didik 

 Desmita menjelaskan dalam perspektif psikologis, 

peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik 

maupunpsikis menurut fitrahnya masing-masing. 

Sebagai individu yang sedang berkembang, maka 

proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu 

pada tingkat perkembangannya. Peserta didik memiliki 

kemampuan untuk mandiri dan berkembang ke arah 

kedewasaan serta adanya kecenderungan untuk 

melepaskan diri dan ketergantungan pada orang lain.
17

 

Menurut Syah faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar pada siswa dibedakan menjadi tiga faktor, antara 

lain: 

1) Faktor internal, merupakan faktor dari dalam siswa 

seperti kondisi jasmani dan rohani. 

2) Faktor eksternal, merupakan faktor dari luar siswa 

seperti kondisi lingkungan disekitar siswa 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), 

merupakan upaya belajar siswa yang meliputi strategi 

dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

 

c. Faktor Sarana Dan Prasarana 

 Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana 

merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman 

sekolah, taman, dan kebun.
18

 

                                                             
17 Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati, Manajemen Pendidikan Sekolah, 

Madrasah, dan Pesantren, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 35 
18 Muhammad Kristiawan, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Penerbit 

Deepublish, 2017), hh. 98-99 
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Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga 

macam, antara lain: 

1) Habis Tidaknya Dipakai 

Dilihat dari habis tidaknya dipakai, maka sarana 

pendidikan ini dibagi menjadi dua macam. 

Diantaranya: 

a) Sarana Pendidikan Habis Dipakai 

Sarana pendidikan habis pakai merupakan segala 

bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis 

dalam waktu yang relatif singkat, seperti kapur 

tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik 

pendidik dan siswa, dan lain-lain. 

b) Sarana Pendidikan Tahan Lama 

Sarana pendidikan tahan lama merupakan 

keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan 

secara terus menerus dan dalam waktu yang 

relatif lama, seperti bangku sekolah, komputer, 

globe, dan beberapa peralatan olahraga. 

2) Bergerak Tidaknya Saat Digunakan 

Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan, maka 

sarana pendidikan ini dibagi menjadi dua macam. 

Diantaranya: 

a) Sarana Pendidikan Yang Bergerak 

Sarana pendidikan yang bergerak merupakan 

sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau 

dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya, 

seperti lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan 

lain-lain. 

b) Sarana Pendidikan Yang Tidak Dapat Bergerak 

Sarana pendidikan yang tidak dapat bergerak 

merupakan sarana pendidikan yang tidak bisa atau 

relatif sangat sulit untuk dipindahkan, seperti 

saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM). 
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3) Hubungannya Dengan Proses Belajar Mengajar 

Ditinjau berdasarkan hubungannya dengan proses 

belajar mengajar, maka sarana pendidikan ini dibagi 

menjadi tiga macam. Diantaranya: 

a) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara 

langsung dalam proses belajar mengajar, seperti 

buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. 

b) Alat Peraga 

Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan 

pengajaran, dapat berupa perbuatan atau benda-

benda yang mudah memberi pengertian kepada 

peserta didik dari yang abstrak sampai yang 

konkret. 

c) Media Pengajaran 

Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang 

digunakan sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 

tiga jenis media pengajaran, antara lain media 

audio, media visual, dan media audio visual. 

 

Lebih terperinci lagi, Musfiqon menyatakan bahwa 

kriteria pemilihan media yang harus dipenuhi sebagai 

berikut. 

a) Kesesuaian Dengan Tujuan 

Tujuan pembelajaran secara umum mengacu pada 

tiga ranah, antara lain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pemilihan media harus sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk 

menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. 

b) Ketepatgunaan 

Tepat guna berarti penggunaan media disesuaikan 

dengan materi yang dipelajari. 
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c) Keadaan Peserta Didik 

Pemilihan media disesuaikan dengan keadaan 

peserta didik, baik keadaan psikologis, fisiologis, 

maupun sosiologis peserta didik. Media yang 

dipilih harus dapat meningkatkan pengalaman 

peserta didik, pengembangan pola pikir, dan 

mampu melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d) Ketersediaan 

Media yang tersedia harus tersedia di sekolah. 

Jika media yang dibutuhkan tidak ada, maka 

pendidik hendaknya membuat media tersebut. 

namun jika pendidik tidak mampu membuat, 

dapat menggunakan media alternatif yang ada di 

sekolah. 

e) Biaya Kecil 

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan 

menggunakan media hendaknya seimbang dengan 

manfaat yang didapat. 

f) Keterampilan Guru 

Pendidik harus mampu mengoperasikan media 

yang dipilih. Nilai dan manfaat media sangat 

ditentukan oleh kemampuan pendidik ketika 

menggunakan media. 

g) Mutu Teknis 

Kualitas media memengaruhi tingkat 

ketersampaian pesan atau materi pembelajaran 

kepada peserta didik jika media tidak sesuai 

dengan standar yang ada, maka informasi atau 

pesan yang ingin disampaikan dapat terganggu.
19

 

 

 

 

                                                             
19 Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif Dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hh. 63-64 
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Adapun prasarana pendidikan di sekolah 

dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain: 

1) Prasaran pendidikan yang secara langsung digunakan 

untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, 

ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan 

ruang laboraturium. 

2) Prasarana yang keberadaanya tidak digunakan untuk 

proses belajar mengajar, tertapi secara langsung 

menunjang terjadinya proses pembelajaran, misalnya 

ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju 

sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, 

ruang pendidik, ruang kepala sekolah, dan tempat 

parkir kendaraan. 

 

d. Faktor Lingkungan 

 Faktor lingkungan yang mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran di kelas diantaranya ada lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan 

lingkungan yang ada disekitar peserta didik, baik berupa 

sarana fisik seperti ruang kelas belajar dan prasarana kelas 

seperti pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, alat atau 

media belajar, penataan pajangan, serta artifisial fisik 

lainnya.
20

 

Lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang 

terjadi dalam proses pembelajaran. Ada lima jenis 

interaksi yang dapat berlangsung dalam proses belajar dan 

pembelajaran, yaitu: 

1) Interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

2) Interaksi antara sesama peserta didik atau antar 

sejawat. 

3) Interaksi peserta didik dengan narasumber. 

4) Interaksi peserta didik bersama pendidik dengan 

sumber belajar yang sengaja dikembangkan. 

                                                             
20

 Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati, Op.Cit, hlm. 123 
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5) Interaksi peserta didik bersama pendidik dengan 

lingkungan sosial dam alam.
21

 

 

Proses interaksi dalam pembelajaran dengan berbagai 

sumber belajar dapat dilaksanakan dengan memenuhi 

karakteristik pembelajaran yang diamanahkan dalam 

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Standar 

Proses, yakni: 

1) Interaktif dan inspiratif. 

2) Menyenangkan. 

3) Menantang dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. 

4) Kontekstual dan kolaboratif. 

5) Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian peserta didik. 

6) Sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
22

  

 

B. Pembelajaran Daring Dan Pembelajaran Luring 

Menurut Isman, pembelajaran daring (dalam jaringan) 

adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. 

Melalui pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasan 

waktu belajar, dapat belajar kapan pun dan di mana pun.
23

 

Sedangkan pembelajaran luring (luar jaringan) merupakan sistem 

pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Adapun jenis 

kegiatan luring yakni menonton TVRI sebagai pembelajaran, 

peserta didik mengumpulkan karyanya berupa dokumen karena 

                                                             
21 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Edisi Pertama), (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 85 
22 Asep Ediana Latip, Evaluasi Pembelajaran Di SD Dan MI: Perencanaan 

Dan Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Autentik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2018), hlm. 5  
23 Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar”, EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 

2, No. 1, April 2020, hlm. 56 
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kegiatan luring tidak memerlukan jaringan internet dan komputer, 

melainkan media lainnya.
24

 

Pendidikan menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat 

penyebaran COVID-19. Adanya pembatasan sosial atau social 

distance, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan dengan 

meliburkan sekolah selama dua minggu dan mengganti Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) dengam menggunakan sistem daring 

atau dalam jaringan. Adanya hal ini, mau tidak mau semua pihak 

mulai dari pendidik, orang tua, dan peserta didik harus siap 

menjalani kehidupan baru (new normal) dengan pendekatan 

belajar menggunakan teknologi informasi dan media elektronik 

agar proses pengajaran dapat berlangsung dengan baik. 

Pembelajaran daring dan pembelajaran luring merupakan 

pembelajaran yang ditentukan oleh kemendibud agar pelayanan 

pendidikan tetap berjalan dimasa pandemi COVID-19. Hal ini 

tercantum dalam Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada poin 

C sebagai berikut. 

BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan: 

a. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) 

b. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring) 

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih 

pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) 

sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan 

prasarana. 

a. Media dan sumber belajar pembelajaran jarak jauh 

daring 

Pembelajaran di rumah secara daring dapat 

menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui 

beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. 

b. Media dan sumber belajar pembelajaran luring 

Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa 

BDR dapat dilaksanakan melalui: 

                                                             
24 Andasia Malyana, “Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dan Luring 

Dengan Metode Bimbingan Berkelanjuttan Pada Pendidik Sekolah Dasar Di Teluk 
Betung Utara Bandar Lampung”, Pedagogia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 

Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 71 
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1) Televisi, contohnya Program Belajar Dari Rumah 

melalui TVRI 

2) Radio 

3) Modul belajar mandiri dan lembar kerja 

4) Bahan ajar cetak 

5) Alat peraga dan media belajar dari benda dan 

lingkungan sekitar
25

 

 

Pemaduan penggunaan sumber belajar luring dan online 

adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya 

arrus sumber belajar elektronik (e-learning). Dan kesulitan 

melepaskan diri dari pemanfaatan sumber-sumber belajar yang 

digunakan saat tatap muka di kelas. Artinya, bagaimana pun 

canggihnya teknologi yang digunakan belum mampu 

menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena 

interaksi tatap muka masih jauh lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran online. Konsekuensinya, dengan memanfaatkan 

sumber digital pada e-learning dipandang sebagai pelengkap 

pembelajaran tatap muka.
26

 

Selain itu, berkaitan dengan penyesuaian kebijakan 

pembelajaran dimasa pandemi COVID-19, maka Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim 

menjelaskan mengenai kurikulum darurat. Kurikulum ini 

diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) setelah mengetahui berbagai tantangan, kendala, 

serta dampak dari pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kurikulum 

darurat ini akan mengurangi secara dramatis kompetensi dasar 

untuk setiap mata pelajaran, sehingga sekolah dapat fokus pada 

kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat 

untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. 

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) dapat digunaka 

dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SMA/SMK. Satuan 

pendidikan dapat memilih pelaksanaan kurikulum sebagai berikut. 

                                                             
25 Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19), hh. 2-3 
26 Muhammad Yaumi, Media Dan Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana, 2018), hlm. 207 
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1. Tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. 

2. Menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). 

3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
27

 

 

Hamid Muhammad selaku Direktur Jenderal PAUD, 

pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI menjelaskan mengenai upaya untuk menegakkan 

kegiatan belajar mengajar (KBM) dimasa pandemi COVID-19 

adalah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 

2020 yang memuat empat hal sebagai berikut. 

1. Pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun 

non interaktif perlu dilakukan meskipun tidak semua anak-

anak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar karena faktor 

infrastruktur. Hal penting adalah pembelajaran harus terjadi 

meski di rumah. Para pendidik tidak harus memiliki target 

bahwa kurikulum harus tercapai. 

2. Tenaga pengajar atau pendidik harus memberikan pendidikan 

kepada anak-anak mengenai kecakapan hidup, yaitu 

pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi 

rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID-

19, mengenai karakteristik, cara menghindarinya, dan 

bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. 

3. Pembelajaran di rumah disesuaikan dengan minat dan kondisi 

masing-masing anak, karena tidak bisa disama-ratakan untuk 

semua anak. Hal ini perlu memperhatikan semua kondisi 

lingkungan anak-anak, termasuk akses terhadap internet. 

4. Tugas-tugas yang diberikan oleh para pengajar atau pendidik 

tidak harus dinilai seperti biasanya, akan tetapi penilaian lebih 

banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada 

anak-anak.
28

 

1. Pembelajaran Dalam Jaringan 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah 

                                                             
27 Ana Widyastuti, Optimalisasi Pebelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring 

Luring, BdR, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hh. 15-16 
28 Ibid, hh. 31-32 
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tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara 

online, komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga 

dilaksanakan secara online. Pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan 

aksesibilitas, konektifitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk 

memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.
29

 

Pembelajaran daring memiliki konsep yang sama 

dengan e-learning, dimana memerlukan jaringan atau koneksi 

internet agar pendidik dan peserta didik dapat saling 

terhubung. E-learning memiliki konsep yang dapat dimaknai 

sebagai proses instruksional yang melibatkan penggunaan 

peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu 

perkembangan, menyampaikan, menilai dan memudahkan 

suatu proses belajar mengajar yang memusatkan speserta 

didik sebagai pusatnya serta dapat dilakukan di mana pun dan 

kapan pun. Sehingga lebih baik e-learning dirancang 

sedemikian rupa, secara sederhana, personal dan cepat.
30

 

Pada segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah 

perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan (bahkan 

miliaran) informasi atau data yang dapat berupa text, grafik, 

audio maupun animasi bentuk media elektronik. Dalam segi 

komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efisien untuk 

melakukan pertukaran informasi jarak jauh. 

Tracy Laquey mengungkapkan internet (international 

networking) merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan 

komputer yang menjangkau orang di seluruh dunia.
31

 

Pembelajaran berbasis web (e-learning) memiliki dua 

sisi penilaian, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

pembelajaran berbasis web (e-learning) antara lain: 

                                                             
29 R. Gilang K., Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19, 

(Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang, 2020), hlm. 19 
30 Cecep Kustandi dan Daddy Darmawan, Pengembangan Media 

Pembelajaran (Konsep Dan Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran Bagi 

Pendidik Di Sekolah Dan Masyarakat), (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 218 
31 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Edisi Pertama), (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 235 
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a. Memungkinkan setiap orang di mana pun, kapan pun 

untuk mempelajari apa pun. 

b. Peserta didik apat belajar sesuai dengan karakteristik 

dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web memuat 

pembelajaran menjadi bersifat individual. 

c. Jika peserta didik memerlukan tambahan informasi yang 

berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, peserta 

didik dapat melakukan akses di internet dengan mudah. 

d. Pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi 

melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta 

yang banyak, sehingga menambah pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas. 

e. Beribahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif 

menjadi aktif dan lebih mandiri. 

f. Sebagai sumber belajar yang sngat potensial bagi peserta 

didik yang tidak memiliki waktu untuk belajar. 

g. Menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat 

digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 

h. Isi dari materi pelajaran dapat di-update dengan mudah.
32

 

Kekurangan pembelajaran berbasis web (e-learning) 

antara lain: 

a. Keberhasilan pembelajaran berbasis we bergantung pada 

kemandirian dan motivasi peserta didik. 

b. Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan web sering kali menjadi masalah bagi 

peserta didik. 

c. Proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan 

daripada pendidikan. 

d. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. 

e. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan meiliki 

keterampilan mengoperasikan internet. 

f. Peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang 

tinggi cenderung gagal.
33

 

                                                             
32 Cecep Kustandi dan Daddy Darmawan, Pengembangan Media 

Pembelajaran (Konsep Dan Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran Bagi 

Pendidik Di Sekolah Dan Masyarakat), (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 223 
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Setidaknya ada sepuluh hal yang menjadi alasan 

mengapa internet dipandang berbahaya untuk generasi baru 

yang disebut Don Tapscott sebagai Net Gener (generasi 

Internet), diantaranya: 

a. Adanya anggapan sebagai generasi paling bodoh. 

b. Ketergantungan pada layar monitor dan kehilangan 

keterampilan sosial. 

c. Terlalu mengumbar hal-hal yang bersifat privasi. 

d. Melahirkan generasi manja dan tidak independen. 

e. Mendorong kaum muda untuk mencuri dan menipu. 

f. Internet merangsang bullying. 

g. Mendorong kekerasan kaum muda. 

h. Etos kerja yang buruk. 

i. Narsistis. 

j. Nilai-nilai yang diragukan, sehingga dianggap hanya 

ingin menjadi kaya dan terkenal.
34

 

 

Sidharta memaparkan fungsi dasar internet antara lain: 

a. Pelayanan mail (SMTP: Simple Mail Transfer Protocol) 

Pelayanan mail merupakan pelayanan untuk mengirim 

dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan dikirim dari satu 

sistem ke sistem lainnya. 

b. Pelayanan telnet (HTTP: Hyper Text Transfer Protocol) 

Pelayanan telnet merupakan pelayanan yang memberi 

kesempatan kepada pemakai internet untuk menghubungi 

suatu sistem yang terletak di tempat jauh. 

 

 

c. Pelayanan FTP (File Transfer Protocol) 

Pelayanag FTP adalah pelayanan yang memberikan 

kesempatan kepada pengguna internet untuk mentransfer 

                                                                                                                                   
33 Ibid, hlm. 224 
34 Yusuf Tri Herlambang, Pedagogik Telaah Kritis Ilmu Pendidikan Dalam 

Multiperspektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 132 
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file dari satu sistem ke sistem yang lain. Proses ini disebut 

juga downloading. 

d. Pelayanan client/server 

Pelayanan client/server adalah sistem yang didukung oleh 

program server, misalnya Gopher, White Pages, Dan 

Yellowpages.
35

 

 

Dalam Surat Edaran No.15 Tahun 2020, Kemendikbud 

menyebutkan beberapa portal sumber dan media pembelajaran 

yang dapat digunakan selama pelaksanaan pembelajaran 

daring, diantaranya: 

Tabel 2.1 

Sumber dan Media Pembelajaran Daring 

No Sumber Dan Media Tautan 

1. Rumah Belajar Oleh Pusdatin 

Kemendikbud 

https://belajar.kemdikbu

d.go.id 

2. TV Edukasi Kemendikbud https://tve.kemdikbud.g

o.id/live/ 

3. Pembelajaran Digital Oleh 

Pusdatin Dan SEAMOLEC 

Kemendikbud 

http://rumahbelajar.id 

4. Tatap Muka Daring Program 

Sapa Duta Rumah Belajar 

Pusdatin Kemendikbud 

Pusdatin.webex.com 

5. LMS SIAJAR Oleh 

SEAMOLEC Kemendikbud 

http://lms.seamolec.org 

6. Aplikasi Daring Untuk Paket 

A,B, C 

http://setara.kemdikbud.

go.id/ 

7. Pendidik Berbagi http://pendidikberbagi.k

emdikbud.go.id 

8. Membaca Digital http://aksi.puspendik.ke

mdikbud.go.id/membaca

digital/ 

9. Video Pembelajaran http://video.kemdikbud.

go.id/ 

                                                             
35 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Edisi Pertama), (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 237 

http://rumahbelajar.id/
http://lms.seamolec.org/
http://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
http://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
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10. Suara Edukasi Kemendikbud https://suaraedukasi.kem

dikbud.go.id/ 

11. Radio Edukasi Kemendikbud https://radioedukasi.kem

dikbud.go.id/ 

12. Sahabat Keluarga-Sumber 

Informasi Dan Bahan Ajar 

Pengasuhan Dan Pendidikan 

Keluarga 

https://sahabatkeluarga.

kemdikbud.go.id/laman/ 

13. Ruang Pendidik PAUD 

Kemendikbud 

http://anggunpaud.kemd

ikbud.go.id/ 

14. Buku Sekolah Eketronik https://bse.kemdikbud.g

o.id/ 

15. Mobile Edukasi-Bahan Ajar 

Multimedia 

https://m-

edukasi.kemdikbud.go.i

d/medukasi/ 

16. Modul Pendidikan Kesetaraan https://emodul.kemdikb

ud.go.id/ 

17. Sumber Bahan Ajar Siswa SD, 

SMP, SMA, Dan SMK 

https://sumberbelajar.se

amolec.org/ 

18. Kursus Daring Untuk Pendidik 

Dari SEAMOLEC 

http://mooc.seamolec.or

g/ 

19. Kelas Daring Untuk Siswa 

Dan Mahasiswa 

http://elearning.seamole

c.org/ 

20. Repositori Institusi 

Kemendikbud 

http://repositori.kemdik

bud.go.id 

21. Jurnal Daring Kemendikbud https://perpustakaan.ke

mdikbud.go.id/jurnal-

kemendikbud 

22. Buku Digital Open-Access http://pustaka-

digital.kemdikbud.go.id 

23. Eperpusdikbud (Google Play) http://bit.ly/eperpusdikb

ud 

Sumber: Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

19) 

 

Aplikasi media pembelajaran yang banyak digunakan 

yaitu: 

http://repositori.kemdikbud.go.id/
http://repositori.kemdikbud.go.id/
http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/
http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/
http://bit.ly/eperpusdikbud
http://bit.ly/eperpusdikbud
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a. Google Classroom 

Google Classroom merupakan layanan web gratis yang 

dikembangkan oleh Google yang bertujuan untuk 

menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan 

menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama 

Google Classroom adalah untuk merampingkan proses 

berbagi file antara peserta didik dan pendidik. 

b. WhatsApp 

Pada interaksi bimbingan pembelajaran daring, WhatsApp 

memberi pilihan seperti dapat berbagi file dokumen, pdf, 

video dan call video, sehingga interaksi proses 

pembelajaran dapat terbimbing dari rumah.
36

 

c. Google Meet 

Google Meet adalah layanan panggilan utama Google 

yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2017. Google 

Meet memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap 

minat belajar siswa karena mudah digunakan, waktu yang 

fleksibel, dan dapat dilaksanakan di mana pun peserta 

didik berada. 

Penggunaan Google Meet pada pembelajaran daring 

ditujukan agar pendidik dan peserta didik tetap bisa 

berinteraksi antar muka secara on time walaupun berada 

di tempat yang berbeda. Dengan memanfaatkan Google 

Meet, kegiatan belajar dan mengajar bisa tetap 

berlangsung meskipun dilaksanakan dalam jarak jauh. 

Selain itu dengan pemanfaatan Google Meet peserta didik 

memperoleh pengalaman baru dalam belajar.
37

  

d. Zoom 

Zoom adalah aplikasi penyedia layanan jarak jauh dengan 

menggabungkan konferensi video, pertemuan online, 

obrolan, hingga kolaborasi seluler. Beberapa fitur utama 

yang tersedia pada aplikasi Zoom diantaranya: 

                                                             
36 Jon Darmawan dkk, Praktik Baik Masa Pandemi, (Sukabumi: CV Jejak), 

hh. 93-94 
37 Kusuma Dewi dkk, “Implementasi Pemanfaatan Google Classroom, 

Google Meet, Dan Instagram Dalam Proses Pembelajaran Online Menuju Abad 21”, 

Jurnal Integrasi Dan Harmoni Ilmu-Ilmu Sosial 1 (5), Mei 2021, hh. 534-536 
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1) Kualitas gambar dan suara didukung oleh kualitas 

High Definition (HD). 

2) Konferensi rapat grup video. Host dapat mengundang 

hingga 500 peserta jika menggunakan aplikasi Zoom 

premium. Namun, jika menggunakan aplikasi Zoom 

gratis, konferensi format video berlangsung selama 40 

menit dengan 100 peserta. 

3) Rekaman (record) bketika konferensi video 

berlangsung. 

4) Rise hand (angkat tangan) digunakan ketika ingin 

mengajukan pertanyaan. 

5) Schedule and join a meeting. Fitur ini mengizinkan 

host pada aplikasi zoom untuk menjadwalkan 

konferensi video yang akan berlangsung. 

6) Virtual background pada aplikasi Zoom memfasilitasi 

pengguna untuk mengubah background agar nyaman 

dilihat saat disituai formal seperti perkuliahan.
38

 

(amelia ramadani h.3407) 

 

Berikut langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh 

pendidik. 

a. Pra Pembelajaran 

1) Siapkan nomor telepon orang tua atau wali peserta 

didik atau peserta didik dan buat grup WhatsApp (atau 

aplikasi komunikasi lainnya) sebagai media interaksi 

dan komunikasi. 

2) Diskusikan dengan orang tua atau wali peserta didik 

atau peserta didik mengenai: 

a) Ketersediaan gawai atau laptop atau komputer 

dan akses internet. 

b) Aplikasi media pembelajaran daring yang akan 

digunakan. 

c) Cara penggunaan aplikasi daring. 

                                                             
38 Amelia Ramadani dkk, Penggunaan Aplikasi Zoom Guna Mendukung 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 5, Nomor 

2, 2021, hlm. 3407 
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d) Materi dan jadwal pembelajaran daring. 

3) Buat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses 

pembelajaran daring. 

4) Memastikan orang tua atau wali peserta didik atau 

peserta didik mendukung proses pembelajaran daring. 

b. Saat Pembelajaran (Tatap Muka Virtual) 

1) Periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta 

didik siap mengikuti pembelajaran. 

2) Mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

3) Penyampaian materi sesuai dengan metode yang 

digunakan. 

4) Selalu berikan kesempatan pada peserta didik untuk 

bertanya, mengemukakan pendapat, dan/atau 

melakukan refleksi. 

c. Usai Pembelajaran 

1) Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai 

bahan pemantauan belajar harian. 

2) Mengingatkan orang tua atau wali peserta didik atau 

peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar 

aktivitas dan penugasan. 

3) Memberikan umpan balik terhadap hasil karya atau 

tugas peserta didik atau lembar refleksi pengalaman 

belajar.
39

 

 

2. Pembelajaran Luar Jaringan 

Luring merupakan singkatan dari “Luar Jaringan” yang 

sedang tren digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

dimasa pandemi saat ini. Luring merupakan aktifitas yang 

dilakukan tanpa memanfaatkan akses internet. Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran luring merupakan 

pembelajaran yang tidak memerlukan jaringan atau koneksi 

internet dalam pelaksanaannya. Pembelajaran luring 

                                                             
39 Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19), hh. 10-11 
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dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi 

dan protokol kesehatan yang berlaku. 

Proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan 

cara menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari 

lingkungan sekitar, media televisi, menggunakan radio, modul 

belajar mandiri serta lembar kerja, alat peraga, dan media 

belajar dari benda di lingkungan sekitar.
40

 

Pembelajaran luring dimasa pandemi COVID-19 dibagi 

menjadi dua metode, yaitu: 

a. Metode Shift 

Pada metode Shift, peserta didik akan diajar secara 

bergiliran agar menghindari kerumunan. Pembelajaran ini 

disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi 

penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi. 

Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian 

kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada 

peserta didik. Selain itu, pembelajaran dengan metode 

Shift dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang 

memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem 

daring. 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode Shift 

sebagai berikut. 

1) Merancang jadwal dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) tatap muka dengan mengundang 

peserta didik datang ke sekolah dengan pembatasan 

kehadiran. Untuk pemerataan, upayakan bahwa setiap 

peserta didik mendapat giliran mengikuti 

pembelajaran tatap muka. 

2) Melaksanakan proses pembelajaran secara bergiliran, 

misalnya dengan menerapkan metode ganjil genap 

atau kelas atas dan kelas bawah. 

3) Mengatur jarak saat duduk diterapkan sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Wajib 

menggunakan masker atau pelindung wajah (face 

                                                             
40 Ana Widyastuti, Optimalisasi Pebelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring 

Luring, BdR, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 35 
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shield), serta mencuci tangan sebelum dan sesudah 

pelaksanaan pembelajaran. 

4) Mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 

Metode Shift memiliki kelebihan, antara lain: 

1) Semua peserta didik dapat menerima penjelasan 

materi secara langsung dari pendidik tanpa harus 

bingung dengan tidak adanya internet. 

2) Pendidik mampu membimbing peserta didik dengan 

baik dalam pembelajaran tatap muka secara langsung. 

3) Pendidik memahami sejauh mana perkembangan 

kompetensi peserta didik dan taraf serap terhadap 

materi pembelajaran yang disampaikan, serta dapat 

memantau progresnya. 

 

Selain kelebihan, metode ini pun memiliki 

kekurangan, yaitu: 

1) Pendidik harus bekerja ekstra karena harus 

menyampaikan materi pembelajaran dalam beberapa 

kali pertemuan untuk beberapa kelompok. 

2) Alokasi waktu pembelajaran yang biasanya 4 jam 

untuk satu kali pertemuan akan berkurang menjadi 2 

jam, 1 jam atau bahkan hanya 30 menit demi 

pemerataan proses pembelajaran. 

3) Diperlukan waktu yang lama untuk dapat 

menyelesaikan satu materi dalam kompetensi 

pembelajaran.
41

 

 

 

 

b. Metode Home Visit 

Metode Home Visit ini mirip seperti kegiatan 

belajar mengajar yang disampaikan saat home schooling. 

                                                             
41 Jenri Ambarita, dkk, Pembelajaran Luring, (Indramayu: Penerbit Adab, 

2020), hh. 33-34 
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Pendidik mengadakan Home Visit di rumah peserta didik 

dalam waktu tertentu. Pendidik mendatangi peserta didik 

satu persatu secara bergilir setidaknya seminggu sekali 

atau mengumpulkan peserta didik yang rumahnya 

berdekatan dengan jumlah maksimal 10 peserta didik 

dengan jarak duduk yang diatur. Untuk penerapan 

metode ini dilakukan dengan melihat kondisi peserta 

didik, kondisi sekolah masing-masing, serta kesepakatan 

sekolah dengan izin orang tua peserta didik. Home visit 

dijadwalkan oleh pendidik atau wali kelas untuk 

berkunjung ke rumah peserta didik secara bergiliran 

dengan pembagian kelompok. Pembelajaran tatap muka 

dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan.
42

 

Salah satu istilah terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan pendidik adalah metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasika rencana yang 

sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
43

 

a. Metode Ceramah 

Sejak dulu, metode ceramah telah digunakan sebagai 

alat komunikasi lisan antara pendidik dan peserta 

didik dalam interaksi edukatif. Meski metode ini lebih 

banyak menuntuk keaktifan pendidik dibandingkan 

peserta didik, tetapi metode ceramah tetap tidak bisa 

ditinggalkan begitu saja dalam pengajaran. 

Kelebihan dari metode ceramah antara lain: 

1) Pendidik mudah menguasai kelas. 

2) Mudah dilaksanakan. 

3) Dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar. 

4) Pendidik mudah menerangkan bahan pelajaran 

berjumlah besar. 

                                                             
42 Ibid, hh. 34-35 
43 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm.261 
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Kekurangan dari metode ceramah antara lain: 

1) Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme 

(pengertian kata-kata). 

2) Anak didik yang lebih tanggap dari sisi visual 

merasa terhambat dibandingkan anak didik yang 

lebih tanggap dari sisi auditif yang lebih besar 

menerimanya. 

3) Sulit mengontrol sejauh mana pemerolehan 

belajar peserta didik. 

4) Menyebabkan peserta didik pasif. 

 

b. Metode Latihan 

Metode latihan merupakan cara mengajar untuk 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selain itu, 

metode latihan juga sebagai sarana untuk memelihara 

kebiasaan-kebiasaan, memperoleh ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. 

Kelebihan dari metode latihan antara lain: 

1) Memperoleh kecakapan motoris, seperti menulis, 

melafalkan huruf, membuat dan menggunakan 

alat-alat. 

2) Memperoleh kecakapan mental, seperti perkalian, 

penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda 

atau simbol dan sebagainya. 

3) Membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan 

serta kecepatan pelaksanaan 

Kekurangan dari metode latihan antara lain: 

1) Menghambat bakat dan inisiatif peserta didik 

karena peserta didik lebih banyak diarahkan pada 

penyesuaian dan jauh dari pengertian. 

2) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada 

lingkungan. 

3) Latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

merupakan hal yang monoton dan membosankan 
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4) Dapat menimbulkan verbalisme (pengertian kata-

kata).
44

 

 

c. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab merupaka suatu cara penyajian 

materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang 

perlu dijawab oleh peserta didik. Melalui metode ini 

dapat dikembangkan keterampilan mengamati, 

mengintrepetasi, mengklasifikasikan, membuat 

kesimpulan, menerapkan dan mengomunikasikan. 

Kelebihan dari metode tanya jawab antara lain: 

1) Peserta didik lebih aktif dibandingkan dengan 

menggunakan metode ceramah. 

2) Peserta didik akan cepat mengerti. Hal ini 

dikarenakan memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas 

atau belum dimengerti sehingga pendidik dapat 

menjelaskan kembali. 

3) Mengetahui perbedaan pendapat antara peserta 

didik dan pendidik, dan akan membawa ke arah 

diskusi. 

4) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan 

peserta didik. 

Kekurangan dari metode tanya jawab antara lain: 

1) Mudah menyimpang dari pokok persoalan. 

2) Dapat menimbulkan beberapa masalah baru. 

3) Peserta didik terkadang merasa takut memberikan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan 

kepadanya. 

4) Sulit membuat pertanyaan yang sesuai dengan 

tingkat berpikir dan pemahaman peserta didik. 

 

 

d. Metode Demonstrasi 

                                                             
44 Ibid, hh. 177-178 
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Metode demonstrasi merupakan metode yang 

digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau 

cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan materi 

pelajaran. Metode ini menghendaki pendidik lebih 

aktif daripada peserta didik, karena pendidik akan 

memperagakan suatu proses atau cara kerja suatu 

benda. Dilain waktu peserta didik juga bisa 

melakukan demonstrasi baik secara berkelompok 

dengan mendapat bimbingan dari pendidik bila 

diperlukan. Dengan metode ini peserta didik dituntut 

memperlihatkan suatu objek atau proses. 

Kelebihan dari metode demonstrasi antara lain: 

1) Membantu peserta didik memahami dengan jelas 

jalannya suatu proses atau cara kerja suatu benda. 

2) Memudahkan berbagai jenis penjelasan, sebab 

penggunaan bahasa dapat lebih terbatas. Hal ini 

dengan sendirinya dapat mengurangi verbalisme 

pada peserta didik. 

3) Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil 

metode ceramah dapat diperbaiki melalui 

pengamatan dan contoh konkret dengan 

menghadirkan objek sebenarnya. 

Kekurangan dari metode demonstrasi antara lain: 

1) Peserta didik terkadang kesulitan melihat dengan 

jelas benda yang akan dipertunjukkan. 

2) Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. 

3) Sulit dimengerti bila didemonstrasikan oleh 

pendidik yang kurang menguasai apa yang 

didemonstrasikan. 

 

e. Metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

Pemberian tugas merupakan suatu pekerjaan yang 

harus peserta didik selesaikan tanpa terikat dengan 

tempat. Tugas yang diberikan bermacam-macam 

sesuai dengan kebijakan pendidik. Tugas yang 

diberikan misalnya meminta peserta didik untuk 
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membaca, tetapi dengan menambahkan tugas lain 

seperti mencari dan membaca buku, atau mengamati 

orang maupun masyarakan setelah membaca buku. 

Pemberian tugas biasanya dikaitkan dengan resitasi. 

Resitasi adalah suatu persoalan yang bergayut dengan 

masalah pelaporan peserta didik setelah mereka 

selesai mengerjakan suatu tugas. 

Kelebihan dari metode pemberian tugas dan resitasi 

antara lain: 

1) Pengetahuan yang peserta didik peroleh dari hasil 

belajar sendiri akan dapat diingat lebih lama. 

2) Peserta didik berkesempatan memupuk 

perkembangan dan keberanian mengambil 

inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. 

Kekurangan dari metode pemberian tugas dan resitasi 

antara lain: 

1) Seringkali peserta didik melakukan penipuan di 

mana peserta didik hanya meniru hasil pekerjaan 

milik orang lain tanpa mau bersusah payah 

mengerjakan sendiri. 

2) Terkadang tugas dikerjakan orang lain tanpa 

pengawasan. 

3) Sulit memberikan tugas yang memenuhi 

perbedaan individual.
45

 

 

Berikut langkah-langkah fasilitas PJJ luring 

menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar dari 

lingkungan sekitar. 

a. Pra Pembelajaran 

1) Menyiapkan RPP. 

2) Menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan 

kemudian mengirimkannya ke peserta didik atau 

orang tua atau wali. 

                                                             
45 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hh. 172-176 
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3) Memastikan semua peserta didik telah 

mendapatkan lembar jadwal dan penugasan. 

4) Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar 

diambil oleh orang tua atau wali peserta didik 

sekali seminggu san atau disebarkan melalui 

media komunikasi yang tersedia. 

5) Guru dan orang tua atau wali peserta didik yang 

bertemu untuk menyerahkan jadwal dan 

penugasan diwajibkan melakukan prosedur 

keselamatan pencegahan COVID-19. 

b. Saat Pembelajaran 

1) Pembelajaran luring dibantu orang tua atau wali 

peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan 

yang telah diberikan. 

2) Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah 

peserta didik untuk melakukan pengecekan dan 

pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, 

wajib melakukan prosedur pencegahan 

penyebaran COVID-19. 

3) Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. 

c. Usai Pembelajaran 

1) Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas 

sebagai bahan pemantauan belajar harian. 

2) Orang tua atau wali peserta didik memberikan 

tanda tangan pada tiap sesi belajar yang telah 

tuntas di lembar pemantauan. 

3) Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal. 

4) Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan 

hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. 

Selain itu, perlu dipastikan adanya konten 

rekreasional dan ajakan melakukan olahraga atau 

kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan 

mental dan fisik peserta didik selama BDR. 

5) Hasil penugasan berikut lembar pemantauan 

aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu 

sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk 
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minggu berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui 

alat komunikasi.
46

 

 

3. Problematika Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 

Pada pertengahan Maret 2020, sektor-sektor kehidupan 

termasuk pendidikan terkena dampak ketika virus corona baru 

menular dan menyebar dengan cepat setelah WHO 

menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 

Maret 2020. Situasi global dari data yang dilaporkan sampai 

19 Maret 2021, virus corona sudah menjangkiti 222 negara. 

Agar pelayanan pendidikan tetap berjalan, Kementerian 

pendidikan dan kebudayaan menerapkan belajar dari rumah 

sebagaimana yang disinggung dalam Surat Edaran No. 4 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 

(COVID-19) pada poin kedua. 

Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran 

daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, 

tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh 

capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun 

kelulusan.  

b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada 

pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai 

pandemi covid-19. 

c. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari 

rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat 

dan kondisi masing-masing, termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas 

belajar di rumah.  

d. Bukti atau produk belajar dari rumah diberi umpan 

balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi 

                                                             
46  Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19), hh.11-12 
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pendidik, tanpa diharuskan memberi skor/nilai 

kuantitatif.
47

 

 

Tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah, yaitu: 

a. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk 

mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-

19. 

b. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk 

COVID-19. 

c. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 disatuan 

pendidikan. 

d. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi 

pendidik, peserta didik, dan orang tua/ wali.
48

 

 

Pembelajaran jarak jauh yang menjadi kebiasaan baru 

dalam kegiatan pembelajaran dirasa belum efektif. Ada 

beberapa sebab pembelajaran daring belum efektif, antara 

lain: 

a. Beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan 

lebih lengkap. 

b. Materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa 

dipahami semua peserta didik.
49

 

 

Pelaksanaan dari sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di 

Indonesia selama pandemi dinilai belum optimal. Dampak 

yang dirasakan oleh anak dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) antara lain:  

a. Anak berpotensi kehilangan kesempatan pendidikan yang 

akan disusul dengan menurunnya kualitas pendidikan. 

                                                             
47 Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran 
Corona Virus Disease (COVID-19), hlm. 1 

48 Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(COVID-19), hlm. 1 
49 Ana Widyastuti, Optimalisasi Pebelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring 

Luring, BdR, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 135  
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b. Menurut Yusra Tebe, Konsultasi nasional pendidikan 

dalam situasi darurat UNICEF-RDI menyatakan saat ini 

lebih dari 60 juta peserta didik di Indonesia tak bisa 

bersekolah akibat pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan 

masih banyak peserta didik yang tak bisa mengikuti 

belajar jarak jauh karena beberapa daerah masih 

terkendala akses listrik dan akses internet, serta 

pembelajaran luring (offline) yang masih terbatas. 

c.  Anak kekurangan ruang untuk berinteraksi sehingga tidak 

dapat bersosialisasi. 

d. Anak merasa bosan, mungkin juga mudah stres sehingga 

kesehatan mentalnya terganggu, semangatnya menurun, 

dan kemampuan belajar ikut menurun.
50

 

 

Pembelajaran jarak jauh yang menjadi kebiasaan baru 

dalam kegiatan pembelajaran mengalami beberapa kendala. 

Berdasarkan jurnal Asmuni yang berjudul “Problematika 

Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 Dan 

Solusi Pemecahannya” menjelaskan kendala-kendala yang 

dihadapi pada pembelajaran jarak jauh antara lain: 

a. Konten materi yang disampaikan secara daring belum 

tentu bisa dipahami oleh semua peserta didik. Konten 

materi yang disajikan beruba e-book yang mencakup per-

bab materi, materi berbentuk powerpoint, serta materi 

dalam bentuk video pembelajaran. 

b. Kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi 

pada pembelajaran daring. Tidak semua guru mampu 

mengoperasikan komputer atau gadget dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

c. Keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat 

berlangsungnya pembelajaran daring. hal ini disebabkan 

tidak ada menu forum diskusi pada aplikasi yang 

digunakan. Selain itu, peserta didik pada saat awal 

pembelajaran mengisi daftar hadir, namun setelahnya 

                                                             
50 Ibid, hh. 10-11 
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tidak aktif lagi sampai selesai waktu pembelajaran, pergi 

untuk melakukan aktivitas lain di luar pembelajaran. 

d. Peserta didik kurang aktif dan kurang tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran daring meskipun fasilitas yang 

digunakan memadai, seperti perangkat komputer, gadget, 

dan jaringan internet. 

e. Peserta didik tidak memiliki perangkat gadget/handphone 

sebagai media pembelajaran daring karena peserta didik 

harus bergantian menggunakan handphone milik orang 

tuanya. 

f. Sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak 

memiliki akses internet. Hal ini mengakibatkan peserta 

didik kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring. 

g. Belajar Dari Rumah yang sudah berlangsung cukup lama 

membuat peserta didik merasa bosan dan malas. 

h. Keadaan orang tua peserta didik pun ikut mempengaruhi 

pelaksanaan Belajar Dari Rumah, misalnya latar belakang 

sosial ekonomi orang tua peserta didik. Rata-rata orang 

tua peserta didik bekerja di luar rumah menyebabkan 

orang tua nyaris tidak bisa memantau, mendampingi anak-

anaknya belajar, membimbing langsung, dan 

memecahkan kesulitan saat anak belajar.
51

 

 

Selain itu, pembelajaran jarak jauh mengalami beberapa 

kendalai bagi pendidik dan peserta didik saat pelaksanaan 

pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Kendala-

kendala yang terjadi sebagai berikut. 

a. Kendala Pembelajaran Daring 

1) Tidak fokus saat belajar di rumah. 

2) Kuota internet membengkak. 

3) Peserta didik merasa tertekan atau stres karena tugas 

yang sangat banyak. 

                                                             
51 Asmuni, “Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi 

COVID-19 Dan Solusi Pemecahannya”, Jurnal Paedagogy: Jurnal Peneltian Dan 

Pengembangan Pendidikan, Vol 7, No. 4, Oktober 2020, hh. 283-285 
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4) Tidak semua peserta didik memiliki akses untuk 

mengikuti pembelajaran jarak jauh, terutama 

perangkat komunikasi. 

5) Kurangnya motivasi belajar peserta didik dikarenakan 

interaksi tidak lancar antara pendidik dan peserta 

didik. 

6) Penguasaan peserta didik terhadap teknologi yang 

masih rendah. 

7) Menurunnya semangat peserta didik. 

8) Pembelajaran daring memerlukan persiapan dari 

pendidik dan peserta didik lebih banyak. 

9) Penyesuaian materi ajaran yang tidak sefleksibel 

apabila mengajar langsung di kelas. 

10) Pendidik sulit mengidentifikasi peserta didik yang 

tertinggal pelajaran 

11) Pendidik merasa tertekan dan bingung. 

12) Tidak sedikit jumlah pendidik yang masih kesulitan 

menggunakan teknologi pembelajaran daring dan 

berakhir hanya memberikan tugas secara jarak jauh 

tanpa ada umpan balik maupun interaksi dengan 

peserta didik. 

13) Biaya kuota tak memadai. 

 

b. Kendala Pembelajaran Luring 

1) Pendidik harus bekerja ekstra karena harus 

menyampaikan materi pembelajaran dalam beberapa 

kali pertemuan untuk beberapa kelompok peserta 

didik yang sudah dibentuk. 

2) Alokasi waktu pembelajaran yang baisanya 4 jam 

untuk satu kali pertemuan akan berkurang menjadi 2 

jam, 1 jam, atau hanya 30 menit demi pemerataan 

proses pembelajaran. 

3) Diperlukan waktu yang lama untuk dapat 

menyelesaikan satu materi dalam kompetensi 

pembelajaran. 
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1. Pihak sekolah dapat mengadakan musyawarah dengan orang 

tua atau wali peserta didik mengenai berbagai kegiatan 

pembelajaran daring dan luring agar komunikasi dan kerja 

sama dapat terjalin dengan lebih baik. 

2. Pihak sekolah dapat mengadakan musyawarah dengan orang 

tua atau wali peserta didik mengenai aplikasi dan media yang 

mendukung pembelajaran daring beserta cara penggunaan, 

kelebihan dan kekurangannya. 

3. Pendidik dapat menggunakan metode atau media 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai.  

4. Pendidik dapat meningkatkan pemberian feedback dan 

dukungan guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

5. Peserta didik diharapkan lebih antusias saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran daring maupun 

pembelajaran luring. 

6. Orang tua diharapkan dapat mendampingi dan memantau 

kegiatan belajar sang anak saat menggunakan perangkat 

smartphone serta memberikan dukungan agar antusias anak 

meningkat. 

7. Penelitian ini masih terdapat kekurangan dan belum 

sempurna. Peneliti berharap pada peneliti selanjutnya dapat 

melengkapi dan membahas dengan rinci dan dapat meneliti 

problematika-problematika pembelajaran lainnya.
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