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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Langkah awal dalam penulisan proposal ini penulis akan 

memaparkan terlebih dahulu penegasan judul untuk 

menghindari kesalahan, maka penegasan judul sangat penting 

dalam memahami judul proposal ini. Judul proposal skripsi ini 

adalah “Respons Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung 

Dalam Menanggapi Surat Keputusan bersama tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi 

Covid-19” Untuk menghindari kesalahan dalam memahami 

skirpsi tersebut, maka perlu kiranya skripsi ini dijelaskan secara 

detail. 

Respons berasal dari kata reponse  yang berarti jawaban, 

menjawab, balasan atau tanggapan (reaction).1 Respons 

merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi 

tingkah laku baik. Respons pada prosesnya di dahului sikap 

seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau 

kesedian seseorang untuk bertingkah laku kalau menghadapi 

sesuatu hal. Jadi sikaplah yang menentukan seseorang 

merespons atau tidak merespons terhadap sesuatu.
2 

Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota 

Bandarlampung adalah instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di 

wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kota 

Bandarlampung bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi 

dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain 

berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota / 

Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
3
 

Surat Keputusan bersama adalah surat yang di keluarkan 

oleh 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

                                                             
1
 Sulistryo Anggota dan Chandra A.P, Kamus Besar Lengkap 

Inggris-Indonesia, (Solo:Delima,1998) h. 123 
2
 Jurnal, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 4, No 2 Oktber 2017,h4 

3 Website Resmi Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung 
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Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri: Nomor 

03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa 

Pandemi Coronavirus Disease 2019. 

Maksud judul di atas adalah untuk mengetahui respons 

Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung terhadap surat SKB 4 

Menteri. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pandemi covid-19 merupakan virus yang berbahaya 

sehingga dapat menimbulkan kematian bagi manusia, virus ini 

pertama kali tersebar di Wuhan China, dan virus ini mulai 

masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Berbagai upaya 

pencegahan penyebaran virus covid-19 pun dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia, khusunya pada sektor pendidikan 

pemerintah memberlakukan belajar dari rumah (BDR). Sejak 

keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020, maka selama masa darurat 

penyebaran covid-19 pelaksanaan pembelajaran di semua 

jenjang pendidikan dilaksanakan dari rumah atau secara online. 

Kebijakan ini sebagai langkah dalam memutus mata rantai 

penyebaran covid-19 dan menyelamatkan generasi muda dari 

virus covid-19.
4
 Provinsi Lampung salah satu provinsi yang 

juga terdampak oleh paparan virus covid-19 adanya 

peningkatan covid-1 tersebut maka Gubernur Lampung 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/476/IV.40/20 pada 

tanggal 24 Maret 2020, untuk terus memperhatikan penyebaran 

virus covid-19 yang cenderung terus meningkat.
5
 Berdasarkan 

peningkatan virus covid-19 di Provinsi Lampung maka Wali 

Kota Bandarlampung menindak lanjuti Surat Edaran Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 serta Surat 

                                                             
4 Surat Edaran Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 

tahun 2020 tentang masa darurat penyebaran covid-19. 
5
 Surat Edaran Gubernur Lampung 420/476/IV.40/20 tentang      

  penyebaran virus covid-19 yang cenderung terus meningkat. 
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Edaran Gubernur Lampung Nomor 420/476/IV.40/20 pada 

tanggal 24 Maret 2020, Wali Kota menindak lanjuti dengan cara 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/503/IV.40/2020 tentang 

Perpanjangan Antisipasi Penyebaran covid-19 di Lingkungan 

Sekolah Kota Bandarlampung, ada 5 point perihal perpanjangan 

masa libur sekolah tersebut yaitu: 

1. Bagi satuan pendidikan SD, SMP Neger atau Swasta, 

Pendidikan anak usia dini (TK, KB, SPS, TPA) lembaga 

kursus bimbel dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar dri 

rumah. 

2. Untuk murid kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dan kelas 3 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melaksanakan 

Ujian Akhir Sekolah tetap belajar di rumah sampai dengan 

waktu penyelenggaraan ujian tersebu dan atau 

menyesuaikan ketentuan yang di atur oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya 

3. Guru dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran  

terhadap peserta didik melalui pembelajaran dalam 

jaringan (daring) dilaksanakan di rumah. 

4. Kepala sekolah agar memberikan akses kepada petugas 

yang akan melaksanakan penyemprotan disinfektan ke 

sekolah. 

5. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh 

Kepala Dinas  

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung. 

Adanya kebijakan ini salah satu upaya pencegahan penyebaran 

virus covid-19 khususnya di Kota Bandarlampung. 

Pendidikan secara Filosofis Muhammad Natsir dalam 

tulisannya “Idiologi Pendidikan Islam” menyatakan: Yang 

dinamakan pendidikan, ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani 

utnuk  menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti 

kemananusian dengan arti sesungguhnya.
6
 Adapun hadist yang 

                                                             
6 Nurkholis, Jurnal Kependidikan: 1 November 2013 h. 3 
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termasuk ke dalam suatu pendidikan bahwasannya setiap orang 

yang sedang melakukan pendidikan harus benar-benar menimba 

ilmu dengan sungguh-sungguh.  
Surat Al Mujadalah ayat 11 

ُ ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكۡم َوٱلهِذيَن أُوُتوْا ٱۡلِعۡلَم        ت  َيۡرَفِع ٱَّلله َدَرَجَٰ    

Artinya: 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. 

Ayat Al-Qur’an tentang pendidikan diatas bahwa 

manusia yang terus melanjutkan pendidikannya akan 

mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena itu sebagai umat 

Islam penting untuk terus memelihara motivasi belajar. Orang 

berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, orang 

berilmu di mudahkan jalannya ke surga, dan orang yang 

berilmu juga memiliki pahala yang kekal maka begitu penting 

setiap orang memiliki ilmu, bahkan sejak umur anak balita 

orang tua sudah dapat mengajarkannya dan dapat memberikan 

pendidikan yang baik sehingga ilmu yang di dapat oleh anak 

dapat memberikan manfaat untuk bangsa dan Negara. 

   Memasuki tahun 2021, covid-19 kurang lebih sudah 1 

tahun di Indonesia, dan masyarakat harus berdampingan dengan 

covid-19 disetiap aktivitas sehari-hari, tidak hanya aktivitas 

masyarakat saja, namun seperti tenaga pendidikan dan  peserta 

didik sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah 

(daring) karena pemerintah ingin benar-benar 

meminimalisirkan masyarakat untuk tidak boleh ada kegiatan 

agar dapat mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 serta 

untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Peningkatan 

covid-19 di tahun 2021 sedikit demi sedikit menurun sehingga 

adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah 

covid-19 yaitu masyarakat dihimbau untuk melakukan 

vaksinasi, vaksinasi covid-19 bertujuan untuk dapat mencegah 

penularan dan dapat menambah imunitas kekebalan tubuh agar 

masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan 
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aktivitas sehari-hari. Adanya penurunan covid-19 tersebut maka 

pada bulan Agustus tahun 2021 kemendikbud mengeluarkan 

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 

2021, Nomor  

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) pada 

satuan pendidik yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut 

dilaksanakan melalui 2 fase yaitu masa trasnsisi dan masa 

kebiasaan baru. PTM pada masa transisi akan berlangsung 

selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya PTM di satuan 

pendidikan. Setelah masa transaksi selesai maka PTM 

memasuki masa kebiasaan baru. PTM menjadi pilihan bagi 

satuan pendidikan sebagai upaya mengurangi dampak negatif 

bagi peserta didik. Pada prosesnya akan muncul beberapa 

masalah yang di hadapi satuan pendidikan antara lain adalah 

tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, 

layanan kesehatan, keselamatan warga satuan pendidikkan, 

pengaturan fasilitas tempat belajar, pengaturan jumlah peserta 

didik, dan durasi waktu setiap mata pelajaran perhari. Satuan 

Pendidikan dapat menyiapkan beberapa alternative PTM, yang 

pada akhirnya akan terpilih satu bentuk PTM yang sesuai 

dengan kondisi lingkungan sekolah dan tetap menerapkan 

protokol kesehatan.  

Upaya akselerasi pembelajaran tatap muka proses yang 

telah disiapkan oleh Kemenkes dengan Kemendikbud, 

Kemenag, dan Kemendagri untuk pendidik dan tenaga 

kependidikan harus di vaksinasi secara lengkap, pemerintah 

pusat, pemerintah kanwil, atau kantor kemenag mewajibkan 

satuan pendidikan untuk menyediakan layanan. Pembelajaran 

tatap muka terbatas harus tetap menerapkan protokol kesehatan 

dan berlaku juga untuk pembelajaran jarak jauh, orang tua/wali 

dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran 

tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh. 
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  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

menanggapi sistem PTM terbatas yang terdapat di dalam isi 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang peneliti dapat 

dari hasil wawancara salah satu Pegawai Dinas Pendidikan Kota 

Bandarlampung yaitu bagian Kurikulum Bidang Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama.  

   “Bahwasannya Dinas Pendidikan menerima tembusan 

SKB 4 Menteri pada bulan Januari 2021. Sehingga Dinas 

Pendidikan mulai menindak lanjuti SKB 4 Menteri 

tersebut dengan cara mengadakan rapat koordinasi antar 

Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung dan perwakilan 

sekolah gunanya untuk menindiskusikan dalam 

mempersiapkan PTM terbatas di sekolah Kota 

Bandarlampung pada bulan Juni 2021 mendatan.” 

PTM terbatas yang dilakukan ini baru sekedar 

mensosialisasikan kepada anak-anak guna membiasakan diri 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan menjaga protokol 

kesehatan dan juga harus ada stimulasi PTM terbatas dengan 

protokol kesehatan yang ketat di setiap sekolah yang nantinya 

akan  dilakukan secara bertahap di setiap satuan jenjang 

pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP, dan kemudian 

sekolah juga tidak diperbolehkan memberikan pelajaran tambah 

salah satunya seperti ekstrakuliker untuk sementara waktu. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait Respons Pemerintah Daerah Kota 

Bandarlampung dalam menanggapi Surat Keputusan Bersama 

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa 

Pandemi Covid-19. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian  
Fokus penelitian merupakan teknik pengumpulan data 

yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan 

tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman 

sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap 

pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi 

yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Fokus 
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penelitian juga di maksudkan untuk menghindari pemaknaan 

yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang 

sedang diteliti.
7
 

Fokus dalam penelitian ini yaitu Respons Pemerintah 

Daerah Kota Bandarlampung dalam menanggapi Surat 

Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

Subfokus dalam penelitian yaitu: 

1. Respons Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung dalam 

menanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam 4 

menteri. 

2. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) 

terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota 

Bandarlampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan subfokus penulisan yang telah 

diuraikan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

Bagaimana respons pemerintah daerah Kota Bandarlampung 

dalam menanggapi Surat Keputusan Bersama tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang, maka tujuan penelitian ini 

adalah unutuk mengetahui Respons Pemerintah Daerah Kota 

Bandarlampung dalam menanggapi Surat Keputusan Bersama 

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa 

Pandemi Covid-19. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik pada 

manfaat teoritis maupun praktis. Berikut manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

                                                             
7 Pupu Saeful Rahmat, Jurnal Kualitatif: 9 Januari 2009, h. 07 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan, dan dapat memperkaya ilmu 

dalam bidang analisa kebijakan public untuk Pemerintah 

Daerah Kota Bandarlampung. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi  

Temuan dalam penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan manfaat  pada institusi Dinas Pendidikan 

Kota Bandarlampung dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Negeri Bandarlampung dan sekolah MTs Negeri 

Bandarlampung.  

 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Riset ini dapat menunjang untuk identifikasi dan 

mengetahui apa saja masalah yang dilalui mahasiswa 

terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi tentang 

pemerintahan, sehingga diharapkan riset ini dapat 

dijadikan bahan rujukan serta acuan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Agar dapat mendukung berbagai penjelasan serta 

pembahasan di atas, maka penelitian mengusahakan untuk 

dapat mencari berbagai literatur dari penelitian sebelumnya 

yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Serta untuk 

menghindari adanya plagiat dalam penelitian, maka 

memenuhi kode etik penulisan penelitian ilmiah akan sangat 

dibutuhkan eksplorasi terhadap berbagai penelitian terdahulu 

yang relevan. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat 

menegaskan penelitian, serta sebagai bagian dari pendukung 

teori guna menetapkan pola pikir dalam menyusun penelitian 

ini. 

Dari hasil pencarian terhadap berbagai penelitian lampau, 

peneliti mencari beberapa sumber data karya ilmiah tentang 

judul diatas yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun 
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memiliki keterkaitan dalam membahas, seperti dalam bentuk 

buku, karya ilmiah dan skripsi namun pada penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut 

ini adalah beberapa penelitian tinjauan pustaka yang 

didapatkan dari hasil pencarian peneliti. 

 

1. Jurnal yang berjudul Respons Pemerintah  

 Daerah Atas Kebijakan Moratorium CPNS Terhadap 

Penataan Kelembagaan (Studi Kasus di Pemerintah 

Kabupaten Bantul 2011-2014), karya Rochman Bertiana 

dan Dyah Mutiarin. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan 

Kebijakan Publik. Pada jurnal ini berfokus pada motorium 

calon pegawai negeri sipil dan bentuk kebijakan motorium 

CPNS dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal 

yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan 

dan persamaan pada penelitian adalah berfokus pada 

Tenaga pendidikan yang mengajar di tengah situasi covid-

19. Namun persamaannya dalam metode penelitian dan 

metode penelitian dalam jurnal ilmu pemerintah dan 

kebijakan publik sama-sama menggunakan metode 

kualitatif.
8
 

 

2. Pada Sektor Parawisata, karya Dewa Gde Sugihamretha. 

Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada jurnal ini 

berfokus pada dampak sektor parawisata yang ada di 

Indonesia karena datangnya virus covid-19 ke Indonesia. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian adalah berfokus pada 

dampak sektor Pendidikan di Indonesia karena datangnya 

virus-19 ke Indonesia sehingga siswa pembelajar dan 

tenaga pendidikan tidak bisa melakukan aktifitas secara 

normal.
9
 

 

                                                             
8  Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1,  

 Februari 2015,  h. 76 
9
 Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional  Volume IV No 2 Juni 2020, 

h. 65 
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3. Jurnal yang berjudul Respons Kebijakan:  

 Mitigasi Dampak Wabah Covid Pada Sektor 

 Parawisata, karya Dewa Gde Sugihamretha. Jurnal 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada jurnal ini 

berfokus pada dampak sektor parawisata yang ada di 

Indonesia karena datangnya virus  covid-19 ke Indonesia. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian adalah berfokus pada 

dampak sektor Pendidikan di Indonesia karena datangnya 

covid-19 ke Indonesia sehingga peserta didik pembelajar 

dan tenaga pendidikan tidak bisa melakukan aktifitas 

secara normal.
10

 

 

4. Jurnal yang berjudul Respons Pemerintah Indonesia 

Terkait Sekuritisasi WWF melalui Kampanye Save 

Our Sharks, karya Widya Kusuma Saraswati Universitas 

Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Program Studi Hubungan Internasional. Jurnal yang 

berjudul Of International Relations. Pada jurnal ini 

berfokus pada pemerintah Indonesia dalam merespons 

kampanye Save Our Sharks dengan melalui kebijakan yang 

tercanutm dalam Simposium Hiu dan Pari tahun 2015. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian adalah berfokus pada 

pemerintah daerah dalam merespons surat kepuusan 

bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran 

di masa pandemi covid-19.11
  

 

5. Jurnal yang berjudul Politik Pendidikan: Respons 

Kebijakan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan 

Urusan Pendidikan Menengah di Kota Surabaya, karya 

Indra Widyanto Universits Airlangga 2019, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal Ilmu Politik. Pada jurnal ini 

berfokus pada respons dari pelimpahan wewenang 

                                                             
10

 Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional  Volume IV No 2  

 Juni 2020, h. 65 
11 Jurnal International Relations, Volume 2, Nomor 4, Tahun   

  2016,  h.15 
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pengelolaan pendidikan SMA dan sederajat dari 

pemerintah kota kepada pemerintah provinsi. Adapun 

perbedaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian, yaitu 

jurnal tersebut melakukan penyelenggaraan urusan 

pendidikan sedangkan peneliti lebih mengarahkan proses 

pendidikan dalam pembelajaran selama masa covid-19.
12

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian di pahami sebagai metode atau teknik yang 

digunakan untuk komunikasi penelitian, seperti observasi, 

pencatatan data, teknologi pengeolahan data, merekam data 

dan lain sebagainya.
13

 Oleh karena itu, penelitian dapat 

dilakukan sesuai dengan metode yang diharapkan dalam 

memperoleh data dan memverifikasi kebenaran penelitian, 

sehinggga penulis perlu menjelaskan beberapa standar metode 

yang digunakan dalam proses penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan atau (field research). Field research merupakan 

penelitian lapangan yakni pengamatan langsung ke obyek 

yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik yaitu suatu 

metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang 

disusun, di jelaskan, di analisis, di interprestasikan dan 

kemudian di simpulkan. Sifat dari penelitian Deskriptif 

Analitik  ini yaitu data-data yang dikumpulkan berupa 

gambar, kata-kata, serta angka-angka.
14

 Dalam hal ini 

                                                             
12 Jurnal Ilmu Politik, 2019, h. 20-21 
13 Julio Warmansyah, Metode Penelitian dan Pengelolaan Data, 

(Yogyakarta:Deepubish 2020), h.11 
14 Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 
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peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Respons Dinas Pendidikan Kota 

Bandarlampung dalam menanggapi Surat Keputusan 

Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

di masa pandemi. 

 

2. Sumber Data 

     Metode atau teknik yang digunakan dalam bagian ini 

untuk mengambil data adalah terjemahan dari strategi of 

inquiry. Penelitian kualitatif merupakan metode 

pengumpulan data berupa wawancara (individu atau 

kelompok), observasi, dan studio dokumentasi.
15

 Ada dua 

sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian, 

yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan berdasarkan dari 

responsden narasumber. Data primer pada skripsi ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan 

teknik non probability sampling.
16

. Responsden dalam 

penelitian ini adalah orang yang memberikan 

keterangan terhadap suatu fakta, pendapat ataupun 

keterangan yang disampaikan dalam bentuk lisan atau 

wawancara, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau 

informasi langsung dengan menggunakan instrumen-

instrumen yang telah ditetapkan. Data primer di 

kumpulkan untuk dapat membantu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan diperlukan untuk 

tujuan pengambilan keputusan. Adapun dalam 

penelitian ini sumber data primer adalah Kepala dinas 

pendidikan Kota Bandarlmapung dan Kepala sekolah 

SMP Kota Bandarlampung alasan peneliti hanya 

                                                                                                  
dan R&D (Bandung, Alfabeta: 2013) h.80 

15 Supardi, Jurnal UNISA “Populasi dan Sampel Penelitian”  
 No.17 Vol. 13,1993, h. 23 

16 Ibid., h.28 
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mengambil jenjang SMP saja karena pada saat peneliti 

melakukan penelitian ke lapangan yang melakukan 

PTM terbatas di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota 

yaitu hanya sekolah SMP saja, karena pada saat itu 

vaksinasi hanya dapat di lakukan oleh peserta didik 

dengan umur 12 tahun ke atas.   

 

Tabel 1.1 

Data Primer Penelitian 

 

Nama Jabatan 

Eka Afriana, S.Pd  Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandarlampung. 

Sanjaya, S.Pd,  

M.M 

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama. 

Rudi Hartonso, S.Ip Seksi Kurikulum Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama. 

Viviya Via Amalia, 

M.Pd 

Wakil Kesiswaan SMP Negeri 1 

Bandarlampung. 

Dr. M. Badrun, M. 

Ag 

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 

Bandarlampung. 

Ibu Nurmaini, 

M.Pd   

Wakil Bidang Humas SMP Negeri 7 

Bandarlampung 

  

Dr. Wahono  Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 

32 Bandarlampung. 

Suryono, S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 16 

Bandarlampung. 

Hj Yulianti, S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 21 

Bandarlampung. 

Rizky Firmansyah, 

S.Pd 

Bidang Kurimulum MTs Negeri 1   

Bandarlampung. 

 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang peneliti 

peroleh dari buku-buku dan sumber data lainnya yang 
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berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
17

 

Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu: 

Tabel: 1.2 

Data Sekunder 

No Jenis Data Sifat Data 

1. Pedoman Penulisan Program Sarjana 

UIN Raden Intan Lampung. 

Buku. 

2. Kebijakan-kebijakan dan Paparan 

Kemendikbud SKB 4 Menteri. 

Soft File. 

3. Pedoman Pembelajaran pada masa 

Pandemi Covid-19. 

Soft file. 

4. Panduan Pembelajaran pada masa 

Pandemi Covid-19. 

Soft file. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Website. 

6. Studi Pembelajaran Penanganan 

Covid-19 Indonesia. 

Buku . 

7. Edaran Gubernur Lampung tentang 

Penyelenggaraan Pembelajaran  di 

masa Pandemi Covid-19. 

Surat Edaran. 

8. Studi Pembelajaran Penanganan 

Covid-19 Indonesia. 

Buku. 

9. Data jumlah sekolah yang 

melaksanakan PTM terbatas dari tahp 

I, II, III, dan IV. 

Websitie resmi 

Dinas 

Pendidikan Kota 

Bandarlampung. 

10. Dokumentasi peserta didik dalam 

melakukan vaksinasi. 

Website resmi 

sekolah Kota 

Bandarlampung. 

11. Buku-buku Buku. 

12. Jurnal-jurnal Soft File. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan oleh peneliti. Terkait pengumpulan data yang di 

                                                             
17 Ibid,. h. 28 
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gunakan peneliti ada 3 tahapan,  yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

a. Observasi  

Metode observasi merupakan alat untuk 

mengumpulkan data, observasi, penulisan, serta analisis 

masalah yang cermat. Metode ini digunakan untuk 

mengeksplorasi gejala yang muncul ditempat meneliti 

tersebut. Observasi juga dapat diartikan sebagai 

landasan ilmiah seorang ilmuwan yang hanya dapat 

bekerja berdasarkan data (yaitu fakta di dunia nyata 

yang diperoleh melalui observasi).
18

 Berdasarkan 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang hal-hal terkait pembelajaran tatap 

muka (PTM) terhadap sekolah menengah pertama di 

daerah Kota BandarLampung. Metode ini sebelumnya 

diamati oleh peneliti pada penelitian awal dan turun 

dilapangan di lokasi penelitian, Dinas Pendidikan Kota 

Bandarlampung. 

 

b. Wawancara 

  Wawancara merupakan kegiatan memperoleh 

informasi dengan melakukan kegiatan tanya jawab 

aturan penanya dengan narasumber dan informan. 

Wawancara memiliki dua interpretas, pertama adalah 

pertemuan dengan dua orang atau lebih yang saling 

berbicara untuk mencari konsultasi formal dan 

penjelasan kedua adalah pertemuan pewawancara untuk 

mendapatkan informasi teretntu.
19

 Tujuan dari 

wawancara penulis adalah untuk memudahkan 

penelitian, narasumber yang digunakan dalam 

wawancara adalah kepala dinas pendidikan Kota 

Bandarlampung, Sekretaris dinas pendidikan Kota 

                                                             
18 Ibid., h.73 
19 Ibid., h. 246-253 
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Bandarlampung serta struktur organisasi dinas 

pendidikan Kota Bandarlampung.  

 

c. Dokumentasi 

  Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metode 

penelitian, berupa sejarah, melalui berkas dokumen, 

laporan dan buku penelitian sejarah, bahan pustaka, foto 

dan sejarah laainnya yang berperan penting dalam 

bahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengadopsi 

metode dokumentasi untuk mengungkap data yang 

berkaitan dengan kondisi objek penelitian, sumber data 

dan informasi pada objek penelitian, seperti fenomena, 

interaksi sosial, serta perubahan gejala sosial yang ada 

di Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

 

4. Alat Pengelolaan Data 

  Setelah data terkumpul lengkapmaka data tersebut 

harus diolah dan dianalisis secara bersama sebelum 

datanya ditampilkan. Dalam prses pengelolaan data harus 

diperhatikan beberapa tahap, kemudian diolah dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Pengecekan (editing) data adalah mengoreksi, 

menambah dan memeriksa apakah data yang terkumpul 

sudah lengkap, benar, jelas dan relevansi data yang di 

peroleh dari penelitian di lapangan terkait lansgung 

dengan hasil penelitian. Proses mengoreksi, 

membenarkan atau menyelesaikan hal yang salah atau 

tidak jelas untuk membuktikan kembali rasionalitasnya. 

b. Kode (Code) diberikan untuk menyederhanakan dan 

meringkas data penelitian yang telah dilakukan denga 

cermat, yaitu pekerjaan yang  

 dilakukan denganemberikan kode atau simbol digital 

untuk mempermudah pengelolaan pencatatan atau 

untuk memberi tanda bahwa verifikaisnya dapat 
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dipercaya. Hal ini penting untuk hasil penelitian saat 

memasukkan data ke dalam uraian yang sesuai, 

sehingga mudah dipahami. 

c. Kompilasi data (tabulasi), yaitu penyusunan data adalah 

suatu organisasi data yang sedemikian rupa sehinga 

dapat dengan mudah ditambahkan, disusun,disajikan 

dan di analisis sesuai urutan pertanyaan yang diperoleh 

dari yang terdapat dalam data.
20

 

 Analisa datas merupakan proses pengorganisasian 

Pengelompokkan data ke dalam pola dan pengaktegorian 

sumber data. Tujuannya untuk secara sistematis menemukan 

dan menyusun catatan tentang obsrvasi, wawancara dan hasil 

lainnya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap kasus yang diteliti dan terkini. Dalam penelitian ini 

penulis mengguakan metode analisis deskriptif kualitatif, 

proses penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data merupakan sejumlah besar data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan, karena perlu dilakukan 

pencatatan secara cermat secara detail untuk 

mempermudah data, menyaring data dalam catatan 

penelitian dan proses-proses yang terjadi dalam proses 

tersebut. Bakan sebelum data terkumpul, pelaksanaan 

penelitian harus dilakukan pencatatan ulang 

untukmemastikan tidak ada kesalahan dan pencatatan. 

b. Reprentasi data merupakan penyajian dari 

pengelompokkan data untuk menghasilkan informasi yang 

dapat menjadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

Pada bagian ini, data yang diberikan disederhanakan dan 

jumlah datanya dikurangi, dan kesimpulan yang diambil 

dijelaskan secara komprehensif sehingga disusun dalam 

pola relasional agar mudah dipahami. Pengorganisasian 

data secara sistematis akan membantu menarik 

kesimpulan, sekaligus melihat tabel dan diagram data, 

grafik dan gambar sebagai betuk data. 

                                                             
20 Ibid,. h. 103 
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c. Verifikasi data berarti menarik kesimpulan dan 

memverifikai data dengan menemukan bukti yang kuat 

dan vakid serta mengolahnya pada pengumuman data 

berikutnya di lapangan penelitian. Dalam proses 

penelitian dibidang ini, proses pengumpulan data atau 

pencarian deskripsi atau deskripsi objek dan pencarian 

fakta yang ada masih bersifat sememntara. Pada tahap 

penarikan kesimpulan dari kategori yang reduksi dan 

selanjutnya mengajukan kesimpulan kepada kesimpulan 

akhir penelitian. 

 Kriteria validasi data diatas, terlihat bahwa peneliti 

menggunakan teoritriangulasi data. Keadaan penerapan teori 

ini dengan membandingkan hasil wawancara masing-masing 

informan yang penulis temui di lokasi penelitian,yang 

diantaranya Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung dalam 

menanggapi surat keputusan bersama tentang panduan 

penyelenggaraan pembelajaran di masa covid-19. Data yang 

diperoleh adalah untuk kebenaran yang terdalam, memperoleh 

informasi yang akurat dan siatuasi sebenarnya terkait dengan 

penelitian tersebut. 

 

I. Kerangka Berpikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) 

mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubung denegan 

berbagai faktor yang teleh diidenifikasi sebagai masalah yang 

penting.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Cit. h. 60  
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Gambar. 1.1 

Respons Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung dalam menanggapi 

edaran SKB tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada 

masa pandemi. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri 

(Mengoptimalkan penerapan PTM terbatas bagi satuan 

pendidikan di masa covid-19, dan surat ini di tujukkan untuk 

pemerintah daerah provinsi dan kota terkhusus dinas 

pendidikan). 

Respons Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung 

terhadap Pembelajaran tatap muka terbatas: 

1. Memutuskan hanya 50% peserta didik yang melaksanaan 

Pembelajaran tatap muka terbatas di masa covid-19. 

2. Memberikan kebijakan terhadap peserta didik dan tenaga 

pendidik, untuk wajib mengikuti vaksinasi covid-19. 

3. Menghimbau untuk selalu menjaga kerumunan dan 

protokol kesehatan  yang ketat. 

 

Proses 

Komunikasi 

Protokol 

Kesehatan 

Pengelolaan  

Pelaksanaan 

Pembelajarn 

Profesionalisme 

TenagaPendidik 

Respons sekolah dalam persiapan Pembelajaran tatap 

muka terbatas 
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 Teoritik adalah seperangkat kalimat atau prinsip umum yang 

saling berkaitan mengenai bagian-bagian suatu realita. Teori 

berfungsi untuk menerangkan, memperediksi dan menemukan 

ketertarikan fakta-fakta secara sistematis.
22

    

 Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teori Darajat dalam bukunya yang berjudul Proses 

Belajar Mengajar
23

 Pendidikan di Indonesia sebagai penopang 

dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk bangsa. Melalui 

pendidikanlah usaha untuk mencapai kualitas manusia yang 

nantinya akan diikuti oleh kemajuan bangsa Indonesia yang 

mengarah pada Negara maju seperti halnya Negara lain. Dalam 

undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 3 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermatabat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, manusia bias berfikir 

dalam menentukan masa depan yang baik bagi kehidupannya. 

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 pasal 13 menyebutkan jalur pendidikan teridiri atas 

pendidikan formal, nonformal, dan informalyang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya.  

 Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah. Dalam pendidikan, pemerintah berhak dalam 

memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat, seperti 

yang tertuang dalam pasal 31 undang-undang 1945 yaitu setiap 

warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga 

Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya, sehingga masyarakat-masyarakat yang sedang 

melakukan pendidikan dapat belajar dengan maksimal, sehingga 

efesien dan efektif.
24

 Tidak hanya masyarakat saja yang berperan 

                                                             
22

 Aziz, Abdul, Jelajah Dakwah Klasik-Konteporer, (Yogyakarta:  

 gama media, 2006), h. 63. 
23 Darajat, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Karya:  

1998). 
24 Jurnal Sikola Kajian Pendidikan dan Pembelajaran, Vol.1, 

 September th. 2019, h. 32 
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untuk pendidikan yang baik tetapi pemerintah juga berperan 

dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan 

kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap 

warga Negara tanpa diskriminasi. Untuk itu peningkatan SDM 

perlu ditingkatkan sampai ke level yang semestinya. Tapi, dalam 

peningkatan SDM yang ada pemerintah harus berperan aktif di 

dalam peningkatannya yaitu di aspek Pendidikan. karena, 

pendidikan yang layah dan baik itu menunjang SDM di Indonesia. 

Untuk itu, ada beberapa bentuk peran pemerintah di dalam 

peningkatan pendidikan yaitu peran sebagai pelayan masyrakat, 

sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra dan 

berperan sebagai penyandang dana.
25

 

 Melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) 

terdapat sistem hybrid learning yang merupakan metode belajar 

yang menggabungkan dua atau lebih metode dan pendekatan 

dalam pembelajaran untuk mencapai tujuann proses pembelajaran 

bahwa apa yang terjadi dalam konvensiolnal dimana pendidik dan 

peserta pendidik bertemu langsung, dengan pembelajaran online 

yang biasa diakses kapanpun dan dimanapun. Adapun bentuk lain 

dari pembelajaran hybrid learning adalah pertemuan virtual antara 

pendidik dan peserta didik. Dimana mereka memungkinkan 

berada ditempat yang berbeda, namun bisa saling memberi 

feedback, bertanya, menjawab, berinteraksi antara peserta didik 

dengan pendidik. Kelebihan dari hybrid learning yaitu 

memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran 

dan memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran. 

Metode hybrid learning dapat mengakomodasi kewajiban 

pengajar dalam menyampaikan materi, menghemat waktu metode 

hybrid learning memungkinkan absensi, pelacakan perkembangan 

                                                             
25 Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu,  Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017, h. 

6-7 
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belajar, dan administrasi nilai dilakukan secara otomatis dalam 

sistem e-learning. Jadi salah satu contoh dari pembelajaran hybrid 

learning adalah kombinasi penggunaan pembelajaran berbasis 

web dan penggunaan metode tatap muka yang dilakukan secara 

bersamaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

terkait Surat Keputusan Bersama 4 menteri tentang panduan 

penyelenggaraan pembelajaran di masa covid-19 yaitu respons 

yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung 

yaitu dapat melaksanakan PTM terbatas untuk sekolah-sekolah 

yang ada di Kota Bandarlampung, walaupun tidak semua murid 

yang masuk seperti dikalangan SMP hanya anak kelas 9 saja, 

walaupun sistem dalam pelaksanaan pembelajaran harus 

dilakukan dengan membagi shif  kelas agar tidak menyalahi 

aturan pemerintah dan proses pembelajaran tetap berlangsung. 

Adanya PTM terbatas ini juga sedikit membuat sekolah lebih 

efektiv lagi dari sebelumnya dan pihak sekolah begitu luar biasa 

sangat mengapresiasi sekali terkait adanya PTM terbatas, oleh 

karena itu PTM terbatas di kondisi pandemi Covid-19 seperti ini 

harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sehingga 

proses pembelajaran tetap berjalan langsung dan baik. Harapan 

kedepanya semoga kondisi pandemi Covid-19 dapat menurun 

agar sekolah-sekolah dapat kembali aktif 100% belajar seperti 

biasanya. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti 

paparkan diatas, maka saran yang akan peneliti berikan yaitu: 

1. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah dalam mengupayakan PTM terbatas bagi 

sekolah-sekolah di Kota Bandarlampung, semoga dapat 

bekerjasama dengan baik kepada pihak sekolah guna untuk 

meningkatkan PTM terbatas untuk peserta didik agar berjalan 

dengan lancar dan baik dan semoga untuk tahun yang akan 

datang harapan dari Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung 

dapat mulai aktif kembali untuk sekolah-sekolah dapat 

melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian 

terkait   Respons Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung 

dalam menanggapi SKB 4 Menteri Tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran pada masa pandemi, 

diharapkan untuk dapat memperluas referensi lainya atau bisa 

juga dengan mengadakan hubungan Respons Dinas 

Pendidikan dengan variabel lainnya.  
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