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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan pembelajaran 

jarak jauh sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang mana 

dampak yang ditimbulkan juga dirasakan oleh mahasiswa sehingga 

melahirkan persepsi positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana  

persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh dalam masa 

pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung Tahun 

Angkatan 2019-2021 terhadap pembelajaran jarak jauh dalam masa 

pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah study kasus dengan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dimana peneliti memilih subjek 

sebagai perwakilan untuk wawancara sesuai kemampuan yaitu 

berkemampuan baik, cukup, dan kurang. Kemudian dianalisis dan 

dikuatkan dengan observasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari mahasiswa 

berkemampuan akademik baik, cukup dan kurang menyatakan 

pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

terpisah jarak, ruang dan tempat yang mempertemukan peserta didik 

dan pendidik dengan memanfaatkan teknologi dan jaringa internet. 

Kelebihan pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran, 

mahasiswa merasa mudah mendapat nilai besar, perkuliahan dapat 

dilakukan lebih santai, mahasiswa memiliki banyak waktu dengan 

keluarga tanpa meninggalkan perkuliahan,  lebih banyak belajar 

tentang teknologi,  dapat mandiri dalam belajar,  dan waktu 

perkuliahan lebih fleksibel. Kekurangan pembelajaran jarak jauh 

adalah terkendala sinyal, sulit memahami materi, tidak dapat 

melaksanakan kuliah praktik, kurang interaksi, membosankan, 

minimnya sarana dan prasarana dalam belajar. Upaya penyelesaiaan 

dari masalah ini adalah belajar mandiri dengan memanfaatkan internet 

yang ada, saling bertukat pikiran dengan rekan mahasiswa, 

memaksimalkan komunikasi virtual, bijak menggunakan kouta 

intenet, memahami karakter dosen dalam mengajar dan 
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mengkomonikasikan dengan baik serta mengubah pola belajar agar 

tidak bosan. Harapan mahasiswa adalah tenaga pendidik dapat lebih 

professional dalam mengajar dan mahasiswa dapat memberikan ide-

ide kreatif dalam pembelajaran agar tidak bosan.  

 

Kata Kunci :  Persepsi Mahasiswa, Penelitian Kualititif, dan 

Pembelajaran Jarak jauh 
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MOTTO 

                    

           

”Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar.”  

(QS Al- Baqarah ayat 155)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulilah dan terima kasih yang tak terhingga serta rasa 

syukur tercurahkan kepada Allah SWT sang Maha Pemurah, sang 

Maha Segala-Nya yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan 

rohani, nikmat iman dan Islam, dan karena ridho-Nya yang telah 

memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulilah 

pada akhirnya tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Dengan segenap cinta, dan ketulusan hati serta ucapan  beribu-ribu 

terima kasih penulisan skripsi ini peneliti persembahkan kepada: 

1. Ayahanda yang telah di Surga dan Ibunda Yemmi yang telah 

melahirkan, membesarkan, mendidik, meyayangi  dan berjuang 

seorang diri untuk masa depan peneliti yang semua itu tidak 

akan mungkin dapat terbalas oleh peneliti serta senantiasa 

mendoakan dan rela berkorban demi keberhasilan hingga dapat 

menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. 

2. Kakak adik dirumah Mbak Ayu Oktaviani dan Imam Syafii 

yang telah banyak membantu, mensuport baik dengan moril dan 

materil, setia membantu dalam kesusahan dan bersama berjuang 

untuk setiap masalah hidup ini.  

3. Keluarga dirumah, bibi Warseh, makwo Murni, mbah, dan 

keluarga besar diSailing Argotengah yang telah banyak 

membantu, mensuport dan mendoakan agar segera berhasil 

menyelesaikan studi S1 dengan cepat dan berkarir untuk masa 

depan yang lebih baik.  

4. Bude Mus yang sudah selalu mencukupi segala kebutuhan 

hidup diBandar Lampung, yang selalu menemani, mendukung, 

mendoakan dan selalu ada disetiap proses sampai akhirnya 

mampu terselesaikan skripsi ini.  

5. Sahabat-sahabat terbaik PGMI E  UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang dalam 

menggapai cita-cita menjadi seorang guru profesional, saling 

membantu, mensuport, dan mendoakan untuk keberhasilan dan 

terselesaikan skripsi ini.  

6. Para sahabat PPL MI Al-Jauharotun Naqiyah (MIAN) yang 

telah menjadi sahabat baru yang saling mendukung, 



 

vii 
 

mendoakan, membantu dan selalu terjalin silaturahmi dengan 

baik sampai saat ini.  

7. Keluarga besar PGMI UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2018 yang telah 4 tahun lamanya berjuang untuk bersama 

belajar dikampus tercinta dan berjuang dalam menuntut ilmu 

dan menggapai cita-cita.  

8. Para dosen PGMI yang telah membimbing, mendidik dengan 

baik hingga tersampaikan ilmu yang diberikan dan dengan 

kesabaran dan ketulusannya peneliti dapat selesai dalam 

menyusun skripsi ini.  

9. Pada keluarga dan kerabat di rumah, mba Sanah yang sudah 

mensuport dan mendoakan peneliti hingga terselesainya skripsi 

ini. 

10. Mas Mulyanto yang telah hadir untuk menjadi teman yang baik, 

menemani dan membantu dalam terselesainya skripsi ini.  

11. Almamater kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung.  

12. Mahasiswa PGMI angkatan 2019, 2020 dan 2021 yang telah 

banyak peneliti repotkan dan membantu untuk terselesaikannya 

skripsi ini dengan baik.  



 

viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Peneliti bernama Sindi Apriliana atau biasa dipanggil Sindi, 

dilahirkan diBandar Lampung, pada hari Senin 17 April 2000. Peneliti 

merupakan anak kedua dari  tiga bersaudara pasangan  bapak Wirto 

dan ibu Yemmi. Peneliti memiliki dua saudara perempuan yaitu Ayu 

Oktaviani dan adik laki-laki yaitu Imam Syafii. Peneliti menempuh 

pendidikan formal di kampung halaman menyelesaikan pendidikan di 

sekolah dasar di SDN 2 Sumbermulyo (2006-2012), pada pendidikan 

sekolah menengah pertama di SMP N 1 Sumberejo (2013-2015)  dan 

pada sekolah menengah atas di SMA N 1 Sumberejo (2016-2018).  

 Setelah lulus SMA, peneliti alhamdulilah dengan izin Allah 

Swt pada tahun 2018 dapat melanjutkan studi yang lebih tinggi di  

salah satu perguruan tinggi negeri di Lampung yaitu UIN Raden Intan 

Lampung di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan konsentrasi 

jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 



 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilahirobbilalamin, Segala puji syukur kehadirat Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha “Alim” yang kita tidak mengetahui kecuali 

apa yang diajaranNya, atas rahmat, hidayah dan inayahNya yang telah 

memberikan penjelasan serta petunjuk kepada hambanya yang tak 

terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) yang berjudul “Persepsi 

Mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung Tahun Angkatan 2019-

2021 Terhadap Pembelajaran Jarak Jauh dalam Masa Pandemi Covid-

19”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda 

Rasulullah Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan 

syafaatnya kelak diyaumil qiyamah. Aamiin ya robbal alamin. Dalam 

penyelesaian skripsi ini peneliti sepenuhnya menyadari banyak 

melibatkan banyak pihak  yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan serta bantuan baik dari moril maupun materil, oleh karena 

tanpa mengurangi rasa hormat maka peneliti menyampaikan banyak 

ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Orang tua tercinta mama Yemmi yang telah membesarkan, 

menyayangi dengan penuh kasih sayang berjuang seorang diri 

setelah kepergian bapak demi masa depan anaknya  sampai 

berhasil menyelesaikan studi S1nya.  

2. Bapak Prof. Wan Jamaluddin PhD selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.  

4. Ibu Dr. Chairul Amriyah, M.Pd selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

5. Ibu Dr. Nur Asiah, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan 

Bapak Hasan Sastra Negara, M.Pd selaku dosen pembimbing 2 

yang telah sabar membimbing dan mengarahkan peneliti 

dengan tulus dan penuh kesabaran dari awal sampai akhir dalam 

penyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak dan Ibu dosen program studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan 



 

x 
 

ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada peneliti selama 

menjalani perkuliahan.  

7. Para sahabat PGMI kelas E angkatan 2018 yang telah 

mendukung, memotivasi dan saling membantu satu sama lain 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Keluarga besar PGMI UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2018 yang telah bersama-sama selama 4 tahun bersama saling 

mengenal, berbagi ilmu dan pengalaman dalam menjalami 

kegiatan perkuliahan .  

9. Adik tingkat mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung 

tahun angkatan 2019-2021 yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

10. Seluruh keluarga, kerabat dan semua orang yang terlibat dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

Demikian ucapan terima kasih dari peneliti, semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada 

peneliti. Peneliti menyadari masih bahwa dalam penulisan skripsi ini 

terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, oleh sebab itu besar 

harapan agar peneliti dapat menerima segala bentuk kritik dan saran 

yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan banyak 

pihak pada umumnya.  

 

Bandar Lampung,  Juni 2022 

Peneliti 

 

 

 

Sindi Apriliana 

NPM. 1811100434 



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL....................................................................... i 

ABSTRAK ...................................................................................... ii 

PERSETUJUAN ........................................................................... iii 

PENGESAHAN ............................................................................ iv 

MOTTO .......................................................................................... v 

PERSEMBAHAN ......................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP .................................................................... viii 

KATA PENGANTAR .................................................................. ix 

DAFTAR ISI ................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL ....................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................. xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................... xv 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .......................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................. 3 

C. Identifikasi Masalah .................................................. 20 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian ............................... 21 

E. Rumusan Masalah ..................................................... 21 

F. Tujuan ....................................................................... 22 

G. Manfaat ..................................................................... 22 

H. Kajian Penelitian Yang Relevan ............................... 24 

I. Sistematika Penulisan ............................................... 31 

 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

A. Persepsi ..................................................................... 33 

1. Pengertian Persepsi .............................................. 33 

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .................. 37 

3. Faktor Terbentuknya Persepsi ............................. 38 

4. Indikator............................................................... 45 

5. Pengukuran Persepsi ............................................ 46 

B. Mahasiswa ................................................................ 47 

1. Pengertian Mahasiswa ......................................... 47 

2. Peran dan Fungsi Mahasiswa............................... 49 



 

xii 
 

C. Pembelajaran Jarak Jauh ........................................... 51 

1. Pembelajaran ....................................................... 51 

2. Pembelajaran Jarak Jauh ...................................... 53 

3. Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh .................... 59 

D. Pandemi Covid-19..................................................... 62 

1. Pandemi ............................................................... 62 

2. Covid-19 .............................................................. 66 

 

BAB  III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Objek Penelitian ...................................... 73 

1. Visi ...................................................................... 73 

2. Misi ...................................................................... 73 

3. Tujuan .................................................................. 74 

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian......................... 74 

1. Metode Pendekatan Penelitian ............................. 74 

2. Waktu dan Tempat Penelitian .............................. 75 

3. Subjek Penelitian ................................................. 76 

4. Sumber Data ........................................................ 77 

5. Teknik Pengumpulan Data .................................. 79 

6. Instrumen Penelitian ............................................ 85 

7. Teknik Analisis Data ........................................... 86 

8. Teknik Keabsahan Data ....................................... 88 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Penelitian .......................................... 91 

1. Deskipsi Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Pembelajaran Jauh ............................................... 92 

2. Deskipsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2019 

Kategori Baik ....................................................... 93 

3. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2020 

Kategori Baik ..................................................... 117 

4. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2021 

Kategori Baik ..................................................... 134 

5. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2019 

Kategori Cukup .................................................. 155 



 

xiii 
 

6. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2020 

Kategori Cukup .................................................. 158 

7. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2021 

Kategori Cukup .................................................. 186 

8. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2019 

Kategori Kurang ................................................ 208 

9. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2020 

Kategori Kurang ................................................ 224 

10. Deskripsi Persepsi Mahasiswa Angkatan 2021 

Kategori Kurang ................................................ 239 

B. Pembahasan ............................................................ 259 

1. Pembelajaran Jarak Jauh .................................... 259 

2. Kelebihan dan Kekurangan PJJ ......................... 260 

3. Cara Mengatasi Kendala PJJ ............................. 261 

4. Strategi Alternatif atau Harapan Mahasiswa 

Terhadap PJJ .................................................... 285 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................. 297 

B. Saran ....................................................................... 299 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 331 

LAMPIRAN ............................................................................... 307 



 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Pedoman Observasi Mahasiswa PGM ......................... 225 

Tabel  2 Pedoman Wawancara Mahasiswa PGM ...................... 225 

Tabel 3  Subjek Mahasiswa PGMI Angkatan 2019 setiap 

kategori .......................................................................... 62 

Tabel 4  Subjek Mahasiswa PGMI Angkatan 2020 setiap 

kategori .......................................................................... 62 

Tabel 5  Subjek Mahasiswa PGMI Angkatan 2021 setiap 

kategori .......................................................................... 63 

Tabel 6  Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 2019 

Kategori baik .................................................................. 72 

Tabel 7  Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 

2020 Kategori baik ......................................................... 87 

Tabel 8  Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 

2021 Kategori baik ....................................................... 100 

Tabel 9  Triangulasi Wawancara dan Observasi Mahasiswa 

PGMI Kategori baik ..................................................... 108 

Tabel 10 Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 2019 

Kategori cukup ............................................................. 116 

Tabel  11 Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 

2020 Kategori cukup .................................................... 129 

Tabel 12 Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 2021 

Kategori cukup  ............................................................ 141 

Tabel 13 TriangulasiWawancara dan Observasi Mahasiswa 

PGMI Kategori cukup .................................................. 148 

Tabel 14 Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 2019 

Kategori kurang ........................................................... 158 

Tabel 15 Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 2020 

Kategori kurang ........................................................... 170 

Tabel 16 Pedoman Observasi Mahasiswa PGMI Angkatan 2021 

Kategori kurang ........................................................... 182 

Tabel 17 TriangulasiWawancara dan Observasi Mahasiswa 

PGMI Kategori kurang ................................................ 189 



 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 Foto Pra Penelitian ..................................................... 248 

Gambar 2 Foto Pra Penelitian ..................................................... 248 

Gambar 3 Foto Pra Penelitian ..................................................... 249 

Gambar 4 Foto Pra Penelitian ..................................................... 249 

Gambar 5 Mahasiswa Melakukan Pembelajaran Jarak Jauh  ...... 250 

Gambar 6 Mahasiswa Melakukan Pembelajaran Jarak Jauh ....... 250 

Gambar 7 Foto Observasi dengan Mahasiswa PGMI angkatan 

2020 ........................................................................... 251 

Gambar 8 Foto Observasi dengan Mahasiswa PGMI angkatan 

2021 ........................................................................... 251 

Gambar 9 Foto Wawancara dengan Mahasiswa PGMI angkatan 

2019 ........................................................................... 252 

Gambar 10 Foto Wawancara dengan Mahasiswa PGMI 

angkatan 2020 ........................................................... 253 

Gambar 11 Foto Wawancara dengan Mahasiswa PGMI 

angkatan 2021 ........................................................... 254 

Gambar 12 Foto dengan Ketua Jurusan Prodi PGMI UIN Raden 

Intan Lampung .......................................................... 254 



 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Pedoman Observasi Persepsi Mahasiswa .................................... 307 

Pedoman Wawancara Persepsi Mahasiswa  ................................ 313 

Nota Dinas Pembimbing 2 .......................................................... 316 

Nota Dinas Pembimbing 1 .......................................................... 317 

Surat Pra Penelitian ..................................................................... 318 

Surat Permohonan Penelitian ...................................................... 319 

Surat Balasan Penelitian .............................................................. 320 

Surat Keterangan Validasi ........................................................... 321 

Surat Tugas Validasi Wawancara ................................................ 322 

Keterangan Surat Plagiarisme ..................................................... 323 

Kartu Konsultasi Skrispi ............................................................. 324 

Lembar Pengesahan Seminar Proposal ....................................... 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul disusun agar  lebih mudah dalam 

memahami judul proposal ini, maka pada bagian penegasan judul 

ini perlu diuraikan dengan jelas dan terperinci terhadap beberapa 

istilah terkait tujuan proposal. Dengan adanya penegasan judul ini 

diharapkan tidak adanya kesalahpahaman dengan pemaknaan 

judul dari beberapa isitilah yang ada. Proposal ini berjudul: 

“Persepsi Mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung 

Tahun Angkatan 2019-2021 Terhadap Pembelajaran Jarak 

Jauh dalam masa Pandemi Covid-19”. Maka  penegasan  judul 

yang dimaksud ialah sebagai berikut:  

1.  Persepsi 

Persepsi adalah proses internal di mana seseorang 

memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dari 

lingkungan mereka. Perilaku seseorang mungkin juga 

terpengaruh oleh proses tersebut. Agar seseorang dapat 

mempersepsikan sesuatu, proses persepsi melibatkan tidak 

hanya bereaksi terhadap rangsangan tetapi juga 

mengintegrasikan pengalaman individu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi orang kepada objek sosial mungkin 

muncul yang asalnya dari diri seseorang ataupun lingkungan 

sekitarnya.
1
 

2.  Mahasiswa 

Mahasiswa adalah masa memasuki masa dewasa yang 

pada umum berada pada rentang usia 18-25 tahun, pada 

masa tersebut mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap 

masa perkembangannya, termasuk memiliki tanggung jawab 

                                                           
1Bilal As‟adhanayadi, Delfirman, Rudy G. Erwinsyah, Sikap dan Persepsi 

Masyarakat Berpendapat  Rendah Terhadap Imbauan Jaga Jarak (Malang: Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020), h. 8. 
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terhadap kehidupannya untuk memasuki usia dewasa.
2
 

Dalam hal ini mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  UIN Raden Intan 

Lampung angkatan 2019, 2020, 2021.  

3.  Pembelajaran Jarak Jauh 

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pilihan 

berbantuan teknologi guna kegiatan belajar mengajar yang 

dapat menyatukan siswa dan pendidik. Pembelajaran online 

yang juga dikenal dengan istilah distance learningsebagai 

kegiatan memanfaatkan internet untuk prosesnya belajar, 

menurut Isman. Melalui belajar online, siswa mempunyai 

fleksibilitas waktu belajarnya, mereka bisa belajar 

dimanapun dan kapanpun. Siswa bisa melakukan konferensi 

video, telepon, ataupun obrolan langsung, zoom, ataupun 

WA.
3
 

4.  Pandemi Covid-19  

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang 

menyebabkan penyakit sedang hingga parah seperti flu biasa 

dan penyakit mematikan mirip dengan MERS dan SARS. 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yakni virus baru dan 

pada awalnya tak terlihat pada manusia.WHO China 

Country Office melaporkan kasus pneumonia dengan 

etiologi yang tidak diketahui di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, China, pada 31 Desember 2019. China mengakui 

pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya sebagai jenis 

baru coronavirus pada 7 Januari 2020. (coronavirus 

penyakit, COVID-19). Virus baru itu diberi nama Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) 

                                                           
2Moh.Rizki Djibran, Wenny Hulukati, “Analisis  Tugas Perkembangan 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,“ Jurnal Bikotetik 

Vol .02 No .01 (2018): h. 74. 
3Mulyana, Jejen Musfah,Nursalamah, et al, Pembelajaran Jarak Jauh Era 

Covid-19 (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), h. 37. 
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oleh Organisasi Kesehatan Dunia, bersama dengan nama 

penyakitnya Coronvirus disease 2019. (COVID-19).
4
 

 

B.  Latar Belakang  

Awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus 

corona yang kemudian hari menginfeksi hampir seluruh Negara 

di dunia. Diduga Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan, 

Provinsi Hubei pada akhir tahu 2019, Virus Covid-19 saat ini 

telah ditetapkan oleh WHO sebagai virus mematikan yang bisa 

merenggut nyawa bagi mereka yang terjangkit virus tersebut. 

Tanda serta gejala yang terjadi saat terkena virus ini yakni batuk, 

demam, dan sesak napas.Covid-19adalah sebuah virus yang 

penularannya sangat cepat dan sulit untuk mengetahui ciri-ciri 

orang yang sudah terjangkit virus ini karena masa inkubasinya 

kurang lebih selama 14 hari. COVID-19 masuk pada pandemi 

global dariWord Health Organization (WHO) dan menyerang 

berbagai negara salah satunya Indonesia. Pandemi berikut 

membuat pemerintah menetapkan lockdown dan antisipasi 

lainnya guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.Saat 

penyusunan tulisan ini, data terakhir Kementrian Kesehatan RI 

(per tanggal 01 Desember 2021) menyatakan angka positif 

COVID-19 di Indonesia ialah 4.256.687 kasus terkomfirmasi, 

dengan 143.840 orang meninggal dunia. Sedangkan data secara 

global mecapai 261.435.768orang mengalaminya, dengan total 

kematian yakni 5.207.634 orang. Perekonomian Indonesia telah 

menderita akibat Covid-19, dengan nilai mata uang rupiah yang 

anjlok dan harga produk, khususnya peralatan medis, meroket. 

Hal ini tidak hanya menjadi perhatian, tetapi juga berpengaruh 

pada sistem pendidikan Indonesia. Kegiatan pembelajaran tatap 

muka di dalam kelas dihentikan sementara oleh pihak 

                                                           
4Liza RG, Rahmayani RD, Syah NA, “Gambaran Tingkat Stres Berdasarkan 

Stessor pada Mahasiswa Kedokteran Tahun Pertama Program Studi Profesi Dokter 

Fakults Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 2017,” Jurnal Kesehatan 

Andalas,Vol. 3 No. 2 (2019): h. 8. 
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pemerintah.
5
Penyakit karena virusSevere Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2bisa menimbulkan gangguan sistem 

nafas, dari gelaja ringannya yakni flu hingga infesi pada paru 

contohya pneumonia atau Covid-19
6
. 

Karena ini, maka pemerintah Indonesia melalui Presiden 

Joko Widodo menghimbau masyarakat agar mencegah, 

pencegahan ini salah satunya dengan social distancing ataupun 

jaga jarak. Praktiknya pada kesehatan masyarakat guna 

pencegahan orang sakit agar tak berkontak dengan yang sehat 

agar memutus peluang tertularnya penyakit ini. Perilaku ini bisa 

dilaksanakan dengan cara tidak berkelompok ataupun penutupan 

ruang public, dan tak ikut pada keramaian. Menurut CDC atau 

pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di AS, social 

distancing ini yakni tidak berkumpul, tidak ada pertemuan masal, 

dan jaga jarak antar fisik manusia. Jaga jarak sosial ini diyakini 

ahli jika menjadi cara mudah untuk memutus risiko penularan 

dan mata rantainya. Cara ini bukanlah satu-satunya dan yang 

terefektif, akan tetapi harus dilaksanakan agar pertumbuhan virus 

ini dapat ditunda hingga didapatkan vaksin. Jaga jarak sosial ini 

membutuhkan partisipasinya seluruh pihak dengan menegaskan 

sesuatu yang haruslah dilaksanakan serta menguntungkan. 

Intinya kegiatan berjaga jarak ini supaya ada pengubahan 

gaya hidup agar menjadi bersihdan berkurangnya kontak bersama 

orang lain. Ini akan merubah interaksi serta kebiasaan yang ada, 

berdampak sosial ekonomi misalnya penurunan penghasilan, 

waktu sosialisasi dan sebagainya yang menjadi korban, tapi ini 

sebagai hal yang harus dilakukan guna kesehatan bersama. Pada 

perkembangan yang ada jaga jarak atau social distancing 

dikatakan belum tepat, WHO berpendapat physical distancing 

atau jaga jarak fisik. Maka kemudian pemerintahpun 

                                                           
5Ainun Syarifah, Siti Uswatun Khasanah, “Persepsi Mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Inggris UIN sunan Ampel Surabaya Terhadap Pembelajaran Daring Via Zoom  

Pada Masa Pandemi Covid-19,”, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 2 No 1 (2021): h. 24. 
6 La Ode Anhusadar, “Persepsi Mahasiswa PIAUD Terhadap Kuliah Online 

di Masa Pandemi Covid-19,”  Journal of Islamic Early Chidhood Education, Vol. 3 

No 1 (2020):h. 45. 
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mengikutinya, Menkopulkukam Mahfud MD berpendapat jika 

pemerintah mengubah himbauan pencegahan dengan jaga jarak 

fisik. Sebutan physical distancing ini akan lebih tepat guna 

kontkesnya jaga jarak fisik yang berkaitan dengan mencegah 

menularnya Covid-19. Tapi istilah jaga jarak guna mengurang 

serta pemutusan mata rantai harus dilaksanakan masyarakat, 

maka tugas pemerintah agar selalu memberi pengertiannya jika 

pemberian sanksi dibutuhkan guna menegaskan peraturan 

ini.
7
Penerapan physiacal distancing tersebut meghambat 

pertumbuhan pada banyak aspek hidup, pada aspek 

perekonomian, sosial, serta pendidikan. Pemerintah memutuskan 

agar para siswa libur, pemindahan prosesi belajarnya dari 

disekolah berubah dirumah atau Work From Home (WFH) berati 

bekerja dari rumah. Usaha mencagah penyebarannya yang makin 

luas memperoleh respon cepat dari Kemendikbud dengan 

membuat SE Sekjen Kemendikbud No. 36603/A.A5/0T/2020 

pada Maret 2020, yang didalamnya terdapat poin penting yakni: 

1. Menunda penyelenggaraan sebuah acara yag bersifat 

mengundang peserta yang banyak atau bisa mengganti dengan 

video confrence. 

2.  Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, 

dan pimpinan unit lainnya untuk bertanggung jawab atas 

pencegahan sekaligus penanganan Covid-19. 

3. Pimpinan dan pegawai diwajibkan untuk bekerja di rumah 

(Work From Home) tanpa mengurangi kinerja, tanpa 

mengurangi kehadiran dan tanpa mengurangi tunjangan. 

4. Pimpinan dan pegawai yang sedang tidak enak badan atau 

sakit diwajibkan beristirahat dirumah. 

5. Pegawai Kemendikbud yang menggunakan transportasi publik 

akan disediakan alat transportasi untuk sarana datang ke 

kantor. 

                                                           
7Bilal As‟adhanayadi, Delfirman, Rudy G. Erwinsyah, Sikap dan Persepsi 

Masyarakat  Berpendapat Rendah Terhadap Imbauan Jaga Jarak, (Malang: Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020), h. 1-3. 
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6. Pengelola sistem persuratan dan dokumentasi elektronik harus 

menjaga sistem dengan baik agar dapat digunakan untuk 

bekerja dari jarak jauh. 

7. Kepala pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk 

berkoordinasi dengan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan 

Jasa, untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta tanda 

tangan elektronik melalui SINDE, digital document, video 

conference, dan lain-lain. 

Ayat Alquran juga menunjukan bahwa kita untuk tetap 

berada dirumah karena adanya wabah mematikan yang adsa 

diwilayahnya. Hal ini terdapat beberapa ayat Al-Quran yang 

menjelaskan tentang wabah penyakit yang terjadi pada kaum 

sebelumnya dan ada pada saat ini. Ayat-ayat tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut:  

Surat Al- Baqarah ayat 243 

                        

                          

                   

 

Artinya : “Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang 

yang keluar dari kampung halamannya, 

sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? 

Lalu Allah berfirman kepada mereka, 

“Matilah kamu!” Kemudian Allah 

menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah 

memberikan karunia kepada manusia, tetapi 

kebanyakan manusia tidak bersyukur”. (Q. S 

Al Baqarah: (243)) 
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Selanjutnya, terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 249 yang 

berbunyi:  

                   

                      

                          

                

                   

                        

Artinya: “Maka tatkala Talut keluar membawa 

tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah 

akan menguji kalian dengan suatu sungai. 

Maka siapa di antara kalian meminum airnya, 

bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa 

tidak meminumnya, kecuali mencedok secedok 

tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian 

mereka meminumnya kecuali beberapa orang 

di antara mereka. Maka tatkala Talut dan 

orang-orang yang beriman bersama dia telah 

menyeberangi sungai itu, orang-orang yang 

telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan 

kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan 

tentaranya." Orang-orang yang meyakini 

bahwa mereka akan menemui Allah berkata, 

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit 

mengalahkan golongan yang banyak dengan 

izin Allah. (Q.S Al-Baqarah (249)) 
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Melalui ayat ini Allah menceritakan perihal Talut —Raja 

kaum Bani Israil— ketika keluar bersama bala tentaranya dan 

orang-orang yang taat kepadanya dari kalangan kaum Bani Israil. 

Selain itu, terdapat dalam surat An- Nahl  ayat 96 yang 

menjelaskan tentang wabah penyakit: 

                       

             

Artinya: “Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang 

ada di sisi Allah adalah kekal. Dan 

sesungguhnya Kami akan memberi balasan 

kepada orang-orang yang sabar dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”. (Q.S An- Nahl (96)) 

Terdapat juga surat an anbiya ayat 84 tentang wabah 

penyakit, yang berbunyi: 

                            

                 

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru 

Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku 

telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah 

Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua 

penyayang". (Q.S An- Anbiya (84)) 

Berdasarkan penjelasan ayat- ayat  tersebut, makna yang 

terkandung adalah jika ada seseorang atau suatu tempat yang 

terdapat virus dan penyakit maka janganlah didekati jika itu akan 

berakibat menular. Karena itu akan menimbulkan kemadharatan 

bagi umat, dan membuat semakin sulitnya menyembuhkan virus 

dan penyakit tersebut apabila banyak orang yang tertular. Hal ini 
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sudah dilakukan pada masa sekarang terkait penanggulangan 

covid-19 yaitu dengan menerapkan system lockdown, PSBB dan 

sosial distancing bagi masyarakat, agar tidak terlalu meluasnya 

penyebaran virus yang telah ada. Dan penerapan tersebut sudah 

dilakukan pada masa nabi.  

Oleh karena itu, untuk menanggapi ayat Al-Quran dan surat 

edaran tersebut banyak instansi pemerintah terutama instanti 

pendidikan, sekolah- sekolah maupun perguruan tinggi untuk 

melakukan pembelajaran di rumah. Semua jenjang pendidikan, 

mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah 

atas atau kejuruan, termasuk perguruan tinggi mengambil 

kebijakan untuk belajar di rumah. Sehingga akhirnya sekolah dan 

kampus melaksanakan  pembelajaran jarak jauh. Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 menyatakan agar 

seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun 

kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring atau 

online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan 

penyebaran Coronavirus DISEASE (Covid-19). Pembelajaran 

secara daring diimplementasikan dengan beragam cara oleh 

pendidik di tengah penutupan sekolah untuk mengantisipasi virus 

corona. Namun implementasi tersebut diniai tidak maksimal dan 

menunjukan masih ada ketidaksiapan di kalangan pendidik untuk 

beradaptasi di iklim digitaal.
8
Dampak covid-19 juga dialami oleh 

mahaiswa. Perkuliahan jarak jauh  dipilih sebagai solusi dalam 

kegiatan perkuliahan konvensional yang tidak dapat diterapkan 

akibat pembatasan sosial. Pembelajaran jarak jauh meminimalisir 

kerumunan sebagai langkah nyata menerapkan protokol 

kesehatan dalam rangka pencegahan penularan covid-19.
9
Para 

perguruan tinggi yang sebelumnya telah melakukan pembelajaran 

                                                           
8Immawati, dkk, “Gambaran  Psikologi Mahasiswa dalam Proses 

Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19”,  Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 8 No. 3 

(2020): h. 300. 
9Ujen Zenal Mikdar, Zuly Daima Ulfa, “Dampak Pandemi Covid-19 

terhadap Perilaku Belajar, Interaski Sosial dan Kesehatan bagi Mahasiswa FKIP 

Universitas Palangkaraya”, Journal of sport Science and Education, Vol. 5 No. 2 

(2020); h. 125. 
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tatap muka secara langsung, kini juga harus menyesuaikan 

dengan model pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. 

Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi dan media internet.  

Tersedianya kemampuan  e-moderating, dimana pengajar 

dan siswa dapat berkomunikasi secara bebas melalui fasilitas 

internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, atau waktu, adalah 

salah satu manfaat dari pembelajaran jarak jauh. Kedua, jika 

perlu, siswa dapat mempelajari atau meninjau bahan ajar kapan 

saja dan dari lokasi mana pun. Ketiga, siswa dapat dengan cepat 

menggunakan internet untuk informasi tambahan tentang topik 

yang mereka pelajari. Keempat pendidik dan siswa dapat 

mengadakan dialog online yang dapat dilihat oleh banyak orang, 

sehingga meningkatkan pengetahuan dan memperluas 

perspektif
10

.  

Mahasiswa sebagai sumber data atau subjek 

pembelajaranharus ditanyai pendapatnya tentang pendidikan yang 

diberikan di tengah wabah ini. Karena proses belajar saat ini 

berbeda dengan yang ada sebelum wabah. Sudut pandang ini 

harus dipahami untuk menilai proses pendidikan saat ini dan, 

mudah-mudahan, menemukan solusi untuk kesulitan yang 

muncul. Cara kita memandang dunia disebut sebagai persepsi. 

Menurut Novinggi, dapat dihasilkan dari apa yang kita yakini, 

terkait dengan penilaian yang dibuat, dan tentang menawarkan 

definisi tentang apa yang penting, tetapi juga dapat didasarkan 

pada pengalaman, tergantung pada apa yang diharapkan dan apa 

yang tidak. 

Dalam arti luas persepsi adalah wawasan yang mengacu 

pada bagaimana seseorang melihat dan mempersepsikan sesuatu. 

Dalam hal persepsi, hasil setiap orang berbeda.
11

 Persepsi 

                                                           
10Kurnia Dwi Setyaningsih, Karma Iswasta Eka, Badarudin, “Analisis 

Pelaksanan  Pembelajaran  Jarak Jauh di SD Negeri Karangtena 03”, Jurnal Riset 

Pendidikan Dasar, Vol. 1 No. 2 (2020): h. 22. 
11Doby Putro Parlindungan, Ika Yulianingsih, “Persepsi Mahasiswa 

Pendidikn Olahraga Terhadap Perkuliahan Daring Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Vol. 4 No. 1 (2020): h. 36. 
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digambarkan sebagai tindakan mengintegrasikan dan menyusun 

kata-kata yang berasal dari indera kita dan kemudian 

dikembangkan oleh indera tersebut, sehingga menghasilkan 

pengetahuan tentang apa yang ada di sekitar kita, termasuk 

kesadaran diri. Persepsi didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengenali, mengklasifikasikan, dan fokus pada item sementara 

juga merangsang perhatian. Semua ini adalah hasil dari proses 

komunikasi, yang dapat diucapkan atau secara fisik, tergantung 

pada pengalaman sebelumnya. Pengalaman adalah ungkapan 

yang lebih baru untuk persepsi. 

Persepsi seseorang terhadap item yang ditargetkan akan 

dibentuk oleh interpretasi mereka terhadap rangsangan persepsi 

berdasarkan minat, harapan, dan pengalaman sebelumnya. 

Misalnya, tergantung pada apa yang kita amati, kita dapat 

menyimpulkan bahwa awan yang berkerumun di langit adalah 

burung atau sesuatu yang lain. Persepsi adalah proses 

mempersepsikan objek dengan menggunakan indera tubuh 

manusia. Hidung, lidah, mata, telinga, dan kulit semuanya 

digunakan untuk mendeteksi sensasi ini. Informasi yang 

dikumpulkan oleh indera kemudian diproses oleh saraf sebelum 

mencapai otak. Proses pengamatan, yang meliputi melihat, 

mendengar, menyentuh, mengalami, dan menerima sesuatu, 

mengarah pada konstruksi persepsi inikemudian seseorang 

menseleksi informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran 

yang berarti.  

Pembelajaan jarak jauh adalah sistem pembelajaran yang 

tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi 

tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar. 

Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran dengan 

menggunakan suatu media yang memunginkan terjadinya 

interaksi antara pengajar dengan pembelajar yang tidak bertatap 

muka secara langsung, dengan kata lain melalui pembelajaran 

jarak jauh dimungkinkan antara pengajar dan pembelajar berbeda 

tempat bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh 

sehingga memudahkan proses pembelajaran. Model pembelajaran 

era digital saat ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan 
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model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran era 

digital terdiri 3 model, yaitu. Pembelajaran jarak jauh dalam 

jaringan (daring) dan Pembelajaran dalam jaringan luar jaringan 

(luring). Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, satuan pendidikan 

dapat memilih  pendekatan (daring atau luring atau kombinasi  

keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan 

prasarana. 

Sumber dan media pendukung pembelajaran jarak jauh 

dilihat sesuai dengan pendekatan yang digunakan dan media yang 

mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring menurut 

Kemendikbud tahun 2020 yang menyatakan bahwa dapat 

menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa 

portal dan aplikasi pembelajaran daring. Media pembelajaran 

daring yang direkomendasikan oleh Kemendikbud antara lain 

yaitu: rumah belajar oleh pusdatin Kemendikbud, aplikasi daring 

untuk paket A, B, C, guru berbagi, tatap muka daring program 

sapa duta rumah belajar Pustatin Kemendikbud, LMS SIAJAR 

oleh SEAMOLEC Kemendikbud, membaca digital, video 

pembelajaran, suara edukasi Kemendikbud, radio edukasi 

Kemendikbud, buku sekolah elektronik, mobile edukasi bahan 

ajar multimedia, modul pendidikan kesetaraan, sumber bahan ajar 

peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK. Kelebihan pembelajaran 

jarak jauh menurut Rusman, pertama tersedianya fasilitas e-

moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa 

dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Kedua, peserta didik dapat 

belajar atau meriview bahan pelajaran setiap saat dan dimana saja 

jika diperlukan. Ketiga apabola peserta didik memerlukan 

tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, 

ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Keempat 

pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui 

internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, 

sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih 

luas. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya memiliki kelebihan, 

disisi lain juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang 

dihadapinya. Kekurangan pembelajaran jarak jauh yang 
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dinyatakan Rusman antara lain: kurangnya interaksi antara 

pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik 

yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung 

gagal. 

Sistem manajemen pembelajaran jarak jauh yang meliputi 

operasional administrasi, persiapan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan supervisi 

pembelajaran digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh. Kebijakan pembelajaran jarak jauh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan yang meliputi pelaksanaan pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembelajaran 

mandiri melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar, tutorial, 

dan tanggapan melalui berbagai sarana komunikasi, serta 

penugasan, pengumpulan, dan penilaian tugas baik online 

maupun offline. Penilaian berbagai kegiatan pembelajaran, 

praktikum memanfaatkan software simulator atau dry lab, serta 

praktik dan tes menggunakan berbagai jenis dan teknologi 

penilaian
12

. Dengan  sistem pembelajaran jarak jauh yang 

diterapkan seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk 

kurangnya dalam memahmi setiap materi yang diberikan. Karena 

dalam belajar secara offline atau secara tatap muka saja masih 

sulit memahaminya apalagi pembelajaran dilakukan secara jarak 

jauh. Pembelajaran jarak jauh diperlukan harus mencari materi 

sendiri dari referesi yang lain sehingga dapat membantu dan 

memahaminya. Terdapat banyak mata kuliah yang dirasa sulit 

dipahami oleh mahasiswa terutama mata kuliah yang bersifat 

statitika atau berupa hitungan. 

Sistem pembelajaran jarak jauh  mengupayakan agar siswa 

tetap bisa belajar di rumah tanpa perlu datang ke sekolah. 

Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem berbasis aplikasi yang 

dapat dilakukan di tempat yang jauh. Pembelajaran tidak 

dilaksanaka secara tatap muka, namun secara virtual sehingga 

terkesan lebih praktis dan mudah dilaksanakan di tengah 

pandemic seperti sekarang ini. Pembelajaran jarak jauh 

                                                           
12Ibid, h. 22. 
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memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran dari 

rumah atau di manapun sesuai dnegan kesepakatan antara peserta 

didik dengan pengajar, selain itu pembelajaran ini hanya 

memerlukan konkesi internet sehingga tidak perlu melakukan 

tatap muka secara langsung. Wujud dari pelaksanaan surat edaran 

tersebut adalah pelaksanaan daring yang dikenal dengan 

Pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh 

merupakan metode yang tidak dilakukan secara tatap muka di 

dalam kelas, tetapi dilakukan melalui pemanfaatan layanan 

teknologi informasi internet. Salah satunya dengan menggunakan 

metode e-learning. E- learning merupakan metode pembelajaran 

berbasis internet, kegiatan pembelajaran berbasis internet. 

Dengan mengintergrasikan internet, kegiatan pembelajaran 

diharapkan dapat mendorong interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, meskipun mereka tidak bertatap muka. Sistem 

pembelajaran yang mengintergrasikan koneksi internet dengan 

proses pengajaran dapat diidentifikaikan dengan sismtem 

pembelajaran virtual atau pembelajaran online. Menurut Unicef 

hingga Agustus 2020, terdapat 15 miliar anak yang terdampak 

penutupan sekolah akibat pandemi covid-19 dan harus 

melaksanakan pembelajaran di rumah. Dalam jumlah tersebut ada 

sekitar 45 juta siswa di Indonesia, terhitung 3% dari jumlah total 

siswa yang terkena dampak di seluruh dunia.
13

 Kondisi ini cukup 

memperihatinkan mengingat mahasiswa  tidak dapat 

melaksanakan perkuliahan secara konvensional dalam waktu 

yang tidak diketahui kapan pandemi ini dapat teratasi atau 

berakhir. Pembelajaran jarak jauh  sampai saat ini masih 

dianggap terobosan atau paradigma baru dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Pembelajaran jarak jauh tidak semudah yang diharapkan. 

Ada beberapa kendala yang dihadapi mahasiwa selama 

pembelajaran jarak jauh, seperti adanya perubahan baru yang 

                                                           
13Liza RG, Rahmayani RD, Syah NA, “Gambaran Tingkat Stres 

Berdasarkan Stessor Pada Mahasiswa Kedokteran Tahun Pertama Program Studi 

Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Angktan 2017”, Jurnal 

Kesehatan Andalas,2019): h. 9. 



 
 

15 

secara tidak langsung dapat meperngaruhi daya serap belajar 

siswa baik teori maupun praktikumnya. Kemudian terdapat 

gangguan konsentrasi saat proses pembelajaran berlangsung, dan 

koneksi internet yang tidak mendukung yang terkadang 

mengalami gangguan sehingga menghambat dalam penyimpanan 

materi mahasiswa, maka memerlukan waktu untuk beradaptasi. 

Selain itu, kemampuan teknologi dan ekonomi juga latar 

belakang keluarga  setiap mahasiswa berbeda-beda, sehingga 

tidak semua mahasiswa dapat menunjang kegiatan dalam belajar 

jarak jauh. Kendala-kendala tersebut menimbulkan persepsi bagi 

para mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh dalam masa 

pandemi covid-19. Persepsi bergantung pada acara seseorang 

menerjemahkan berbagai hal yang terjadi berdasarkan sudut 

pandang yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan terhadap 

persepsi seseorang diperlukan agar mengetahui sudut pandang 

yang dimiliki seseorang terhadap suatu kejadian sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan dtatang. 

Persepsi seseorang dapat berubah-ubah seiring dengan latar 

belakang budaya, daya tangkap terhadap suatu masalah, dan 

pengalaman belajar yang dimilikinya, selian itu kualitas 

pemikiran seseorang juga akan mempengaruhi. 

Universitas Islam Negeri (UIN)  Raden Intan Lampung 

merupakan Perguruan Tinggi Islam Tertua dan Terbesar di 

Lampung. Dalam perjalan sejarahnya, pada April tahun 2017 

UIN Raden Intan merupakan hasil transformasi dari IAIN Raden 

Intan Lampung yang berkembang dalam beberapa fase, yaitu: 

fase rintisan dan pendirian, fase pembangunan, fase 

pengembangan, dan fase alih status. Tahun 2017 menjadi awal 

perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di UIN Raden 

Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 

38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, Peraturan Presiden tentang 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, 

sehingga sejak 2017 diresmikan menjadi Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat UIN RI Lampung 

dengan pengembangan beberapa fakultas dan program studi 

bidang sains dan teknologi. 
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Virus corona atau covid-19 telah menjadi bencana global 

yang sangat menakutkan dan berdampak serius ke berbagai 

sektor. Kondisi darurat yang berbahaya ini harus diantisipasi dan 

dijawab dengan kebijakan yang paling tepat. Sebenarnya 

kebijakan apapun yang diambil dalam situasi darurat ini tetap 

memiliki kekurangan dan berdampak, namun pilihan terbaik dari 

semua yang buruk sekalipun tetap harus cepat diambil. Oleh 

karena pendidikan adalah proses sangat pentin, maka seseulit 

apapun kondisi yang dialami dan seberat apapun bencana yang 

terjadi maka pendidikan harus tetap terus berjalan, mahasiswa 

tetap bisa menyelesaikan kuliah, sementara keselamatan nyawa 

tetap terjaga.  Dengan prinsip ini maka pembelajaran di semua 

tingkatan harus terus berjalan, tidak boleh terhenti, demikian pula 

keselamatan nyawa anak manusia juga harus dilindungi. Misi 

dasar inilah yang sekarang dilakukan pemerintah, termasuk UIN 

Raden Intan Lampung di dalamnya. Demi menghindari mudarat 

yang lebih besar, maka sejak semester genap tepatnya Maret 

2020, UIN Raden Intan Lampung menjalankan kebijakan kuliah 

jarak jauh atau daring. Keputusan ini diambil agar tidak terjadi 

keramaian di kampus yang sangat berpotensi menjadi media 

penyebaran . 

Karena pembelajaran daring pada semester genap bersifat 

darurat dan mendadak, maka media daring yang digunakan boleh 

apa saja termasuk whatsapp, karena yang terpenting proses 

pembelajaran, seperti kuliah, seminar, bimbingan, praktek, dan 

ujian, tetap harus berjalan. Beberapa kegiatan daring masa 

pandemi ini bahkan berjalan sukses, seperti wisuda, tes, 

penerimaan mahasiswa baru, PBAK, dan KKN, sehingga menjadi 

inspirasi dan model bagi perguruan tinggi lain. Memasuki 

semester ganjil tahun ajaran baru 2020/2021, perkuliahan daring 

di UIN Raden Intan Lampung tetap diteruskan dengan membuat 

beberapa persiapan lebih baik, seperti pelatihan dan penyediaan 

panduan tutorial. Dalam semester ganjil ini, media pembelajaran 

yang digunakan juga lebih dipersiapkan, yaitu aplikasi e-learning 

dan aplikasi sistem bimbingan akademik. E-Learning dipilih 

karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan yang lain, 
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seperti mampu merekam kegiatan perkuliahan baik chat atau 

video, mudah dikontrol, tersedia absen kehadiran peserta, ruang 

menu lebih kaya, kouta lebih kecil dibandingkan aplikasi lain, 

mengurangi penggunaan plastik, membiasakan akses literatur 

digital seperti e-book, serta mendukung akreditasi dan 

meningkatkan peringkat institusi di dalam negeri maupun dunia.  

Walaupun banyak keunggulan dan telah diperkenalkan sejak 

2017, namun karena regulasi yang mengharuskan penggunaanya 

baru dimulai pada September 2020, maka pelaksanaan e-learning 

harus bertahap. Pada awal semester genap ini diputuskan bahwa 

porsi wajib menggunakan E-Learning cukup 50% dari total 

perkuliahan, sedangkan perkuliahan lainnya boleh menggunakan 

aplikasi zoom atau google classroom. Agar pelaksanaanya dapat 

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan maka 

pembelajaran dengan e-Learning harus dimuat dalam laporan 

BKD dan remenerasi setiap akhir tahun. Adanya ruang dispensasi 

penggunaan aplikasi lain dalam pembelajaran adalah untuk 

memberi kesempatan kepada dosen yang belum siap agar berlatih 

mengunakan e-learning dan guna mengantisipasi terjadi ganguan 

sistem. Solusi seperti ini harus dilakukan berdasarkan kaidah 

prinsipil bahwa pembelajaran merupakan pokok, sedangkan 

aplikasi hanya media. media bisa diganti demi untuk menunjang 

kelangsungan pembelajaran. 

Perkuliahan daring secara penuh pada masa pandemi covid-

19 memang adalah pilihan terbaik. Namun sistem tersebut tetap 

menyisakan kelemahan, yaitu kurang efektif dalam menanamkan 

keteladanan akhlak dan spitirual bagi peserta didik, seperti yang 

dikeluhkan banyak kalangan. Bahkan tren ini bisa menyebabkan 

desrupsi yang berdampak pada perubahan pola hidup dan 

menimbulkan kegoncangan. Untuk menjawab kekhawatiran 

tersebut, maka strategi pembelajaran harus cepat beradaptasi saat 

pandemi berakhir. Model blended learning atau perpaduan 

menjadi pilihan terbaik nantinya. Pembelajaran tatap muka tetap 

dipertahankan agar penanaman nilai moral dan spiritual tetap 

efektif. Sedangkan  kegiatan akademis berbasis teknologi internet 

juga harus terus dikembangkan agar mahasiswa siap dan unggul 
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dalam berkompetensi di era industri 4.0. Dengan respon yang 

bijak dan dinamis seperti diatas, maka dari musibah covid-19 

tetap bisa dipetik hikmah.  

Tedapat pula surat edaran Rektor UIN Raden Intan 

Lampung tentang pelaksanan pembelajaran daring selama masa 

pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran jarak 

jauh tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan mahasiswa serta 

dosen tetap pada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi 

surat edaran bertahap, dimulai dari awal pandemi covid-19, 

sampai sekarang yang sudah melaksanaan pembelajaran tatap 

muka terbatas. 

Berdasarkan hasil observasi dengan mahasiswa ketika proses 

pembelajaran jarak jauh, mahasiswa yang pada awalnya 

semangat belajar lama-kelamaan menjadi lelah, mengantuk dan 

hilang semangat ketika belajar. Hal ini dikarenakan pembelajaran 

hanya mendengarkan presentasi yang dilakukan mahaiswa 

lainnya dengan waktu yang cukup lama. Tidak adanya variasi 

dalam belajar. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton karena 

tidak diselingi apapun dalam belajar. Ketika tanya jawab juga 

tidak semua minat untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat. 

Hal ini dikarenakan tidak adanya dosen yang mengawasi ketika 

pembelajaran sehingga mahasiswa tidak semangat belajar dan 

tidak tau mana yang benar dan mana yang salah apa yang 

disampaikan kepada rekan mahasiswanya. Namun mahasiswa 

harus tetap menghidupkan kamera dari awal sampai akhir 

sehingga keadaan tubuh menjadi lelah dan ingin segera 

mengakhiri pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara mahasiswa PGMI angkatan 

2019, 2020 dan 2021 dari masing-masing mahasiswa angkatan 

secara tatap muka terbatas dilanjutkan komunikasi virtual (Via 

WA), menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.  Persepsi 

tersebut dapat berupa persepsi positif dan persepsi negatif dari 

masing-masing mahasiswa. Persepsi positif dari mahasiswa 

PGMI angkatan 2019, 2020 dan 2021 secara garis besar sama 

yaitu: mahasiswa lebih banyak belajar tekonologi dan manfaatnya 
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yang sebelumnya belum mengetahui menjadi tau, lebih dekat 

dengan keluarga, dapat memenuhi kewaiban membantu orang tua 

dirumah, biaya hidup lebih rendah, tidak harus rapi ketika belajar, 

dapat mencontek saat ujian dan ulangan harian, tidak harus 

menghidupkan kamera saat pembelajaran dan lebih fleksibel 

mengikuti pembelajaran dimana saja.  

Adapun persepsi negatif dari mahasiswa PGMI angkatan 

2019-2021  dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi.  

Pendapat pertama, mahasiswa sering mengeluhkan kendala sinyal 

atau jaringan internet yang kurang stabil, kesulitan menerima 

materi yang diberikan dosen maupun mahasiswa lain,  dan sudah 

sangat bosan serta lelah dengan pembelajaran jarak jauh yang 

terjadi. Mahasiswa mengeluhkan seharusnya pembelajaran  tidak 

hanya menitiberatkan tugas saja, melainkan adanya metode baru 

tidak hanya ceramah agar pembelajaran tidak monoton dan 

membosankan. Komunikasi antar mahasiswa dalam diskusi 

ataupun  mengerjakan tugas juga terhambat karena terbatas ruang 

dan suasana. Hal ini cukup menyulitkan mahasiswa karena 

ketidakpuasan dalam diskusi kelompok, bertukar ide dan mencari 

jalan keluar dari masalahnya.
14

 Hasil pra penelitian ini atau data 

awal yang sudah terkumpul akan terus berkembang sesuai dengan 

persepsi setiap mahasiswa yang berbeda-beda. Oleh sebab itu 

peneliti akan terus mencari dan menggali sedalam-dalamnya 

bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19 ini, terutama mahasiswa PGMI 

UIN Raden Intan Lampung tahun angkatan 2019-2021. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

ingin peneliti lakukan terdapat pada mata kuliah. Peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian dengan lebih spesifik 

menyebutkan mata kuliah sebagai penelitian yang dilakukan, 

misalnya persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada 

mata kuliah statistika, pendidikan agama islam, matematika dan 

lain sebagainya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

                                                           
14Mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2019, 2020 dan 

2021, “Pembelajaran Jarak Jauh dalam Masa Pandemi Covid-19” Wawancara, Januari 

12, 2022. 
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penulis mengkaji secara garis besar atau keseluruhan  materi  

perkuliahan yang diampu oleh mahasiswa sesuai dengan program 

studi dan jenjangnya tentang persepsi mahasiswa terhadap 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi covid-19.   Selain 

itu, penelitian sebelumnya menggnakan metode penelitian 

kuantitatif, dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian yang 

diamatinya sedangkan Penelitian ini lebih mengkaji secara 

deskriptif atau mengalanisa secara jelas dan  terstruktur dengan 

baik bagaimana persepsi baik dan buruknya oleh mahasiswa serta 

mengetahui kriteria mahasiwa saat mengeikuti pembelajaran 

jarak jauh dalam masa pandemi covid-19.  Adapun sumber data 

yang digunakan oleh penulis ialah  mahasiswa yang PGMI 

dengan perwakilan masing-masing angkatan dipilih dengan 

kategori baik, cukup dan kurang.  

Berdasarkan permasalahan dan beberapa  pendapat yang 

telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul 

“Persepsi Mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung 

Tahun Angkatan 2019-2021 Terhadap Pembelajaran Jarak 

Jauh dalam Masa Pandemi Covid-19”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang telah penulis paparkan, dapat 

disimpulkan identifikasi masalahnya ialah sebagai berikut:  

1. Kemunculan virus corona atau covid-19 diIndonesia memberi 

dampak besar diberbagai sektor termasuk pendidikan. 

2. Pemberlakuan  pembelajaran jarak jauh disemua instansi dan 

jenjang pendidikan di Indonesia sebagai upaya pencegahan 

penyebaran virus corona (covid-19).  

3. Dampak covid-19 juga dialami mahasiswa sehingga 

melahirkan persepsi baik dan buruk dari adanya pembelajaran 

jarak jauh. 

4. Pembelajaran jarak jauh memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam pelaksanaanya. 
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D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini diambil berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dipaparkan, oleh sebab itu fokus penelitian ini 

adalah persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19.  Sub-fokus dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Mengidentifikasi gambaran mahasiswa PGMI UIN Raden 

Intan Lampung terhadap pembelajaran jarak jauh dalam masa 

pandemi covid-19. 

2. Mengidentifikasi berbagai kendala mahasiswa PGMI UIN 

Raden Intan Lampung pembelajaran jarak jauh dalam masa 

pandemi covid-19 dan cara mengatasinya. 

3. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pembelajaran 

jarak jauh dalam masa pandemi covid-19 oleh mahasiswa 

PGMI UIN Raden Intan Lampung 

4. Mengidentifikasi strategi alternatif atau harapan mahasiswa 

PGMI UIN Raden Intan Lampung tentang pembelajaran jarak 

jauh. 

 

E. Rumusan Masalah     

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka rumusan 

masalah yang diangkat  dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran mahasiswa PGMI UIN Raden Intan 

Lampung Tahun Angkatan 2019-2021 terhadap pembelajaran 

jarak jauh dalam masa pandemi covid-19? 

2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19? 

3. Apa saja kendala  mahasiswa PGMI UIN Raden Intan 

Lampung Tahun Angkatan 2019-2021 terhadap pembelajaran 

jarak jauh dalam masa pandemi covid-19 dan cara 

mengatasinya? 
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4. Bagaimana bentuk strategi alternatif atau harapan mahasiswa 

PGMI UIN Raden Intan Lampung Tahun Angkatan terhadap 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi covid-19? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran mahasiswa PGMI UIN Raden Intan 

Lampung Tahun Angkatan 2019-2021 terhadap pembelajaran 

jarak jauh dalam  masa pandemi covid-19? 

2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak 

jauh dalam masa pandemi covid-19? 

3. Mengetahui kendala mahasiswa PGMI UIN Raden Intan 

Lampung Tahun Angkatan 2019-2021 terhadap pembelajaran 

jarak jauh dalam masa pandemi covid-19 dan  bagaimana cara 

mengatasinya? 

4. Mengetahui bentuk strategi alternatif atau harapan mahasiswa 

PGMI UIN Raden Intan Lampung tahun angkatan 2019-2021 

terhadap pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi covid-

19? 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian, terdapat 2 jenis manfaat, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi kita tentang persepsi mahasiswa terhadap 

pembelajarah jarak jauh dalam masa pandemi covid-19. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi kita untuk mengoptimalkan kemampuan 

dan fasilitas yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. 

Selain memperkaya wawasan dalam penelitian, penelitian 
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ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih 

pengetahuan dalam upaya pengembangan pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk 

mengembangkan sikap ilmiah dan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan baru dalam mengkaji 

persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19.   Selain itu juga 

sebagai bentuk aktualisasi diri sebagai mahasiswa 

yang hampir empat tahun menempuh pendidikan di 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan 

laporan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

literatur sekaligus penerapan bagi rekan-rekan 

mahasiswa sebagai mahasiswa jurusan PGMI, teori 

yang ada bukan hanya untuk dipelajari, melainkan 

juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga ilmu yang didapatkan sewaktu menempuh 

kuliah dapat bermanfaat bagi kedepannya.  

c. Bagi Dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

suatu informasi baru dan masukan bagi dosen tentang 

persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19, baik itu persepsi 

positif maupun persepsi negatif serta kendala yang 

didapatkan mahasiwa dalam proses  belajar yang akan 

berdampak pada pemahaman mahasiswa tentang 

materi pembelajaran. 

d. Bagi  Universitas 
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Penelitian ini diharapkan mampu menambah 

arsip penelitian bagi universitas. Secara tidak 

langsung dapat membantu universitas untuk 

meningkatkan kualitas akademik mahasiswanya 

karena kualitas akademik mahasiswa bisa dilihat dari 

seberapa sering seolah mahasiswa melakukan 

penelitian. Seperti yang telah diketahui bahwa 

penelitian itu memerlukan rencana, konsep, 

pemikiran, waktu dan tenaga ektra untuk 

melaksanakan dan menyelesaikannya. 

Sebagai bahan masukan dalam membuat 

perencanaan kebijakan dalam penerapan metode 

dalam sistem pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

e. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

untuk peneliti yang lebih lanjut mengenai persepsi 

mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh dalam 

masa pandemi covid-19. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Untuk  mendukung  permasalahan  terhadap bahasan, 

peneliti berusaha mencari berbagai sumber literature dan 

penelitian terdahulu yang  masih relevan terhadap masalah yang 

menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat 

mutlak bahwa dalam penelitian  ilmiah menolak plagiatisme atau 

mencontek secara utuh tulisan orang lain. Oleh karena itu, agar 

tidak melakukan plagiatisme maka dalam penelitian ini, 

diperlukan ekplorasi terhadap penelitian terdahulu yang relevan 

dengan tujuan sebagai bentuk penegasan penelitian, posisi 

penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep 

berpikir dalam penelitian. 
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Berdasarkan hasil ekplorasi terhadap peneltian-penelitian 

terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini.Meskipun terdapat beberapa 

keterkaitan pembahasan, penelitian yang peneliti lakukan juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu tersebut ialah:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Ayu Vivian dengan 

judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran 

Daring Pada Mata Kuliah Statistika Matematika Selama 

Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa x = 95,519 termasuk dalam 

kategori cukup bagus diterapkan melalui sistem 

pembelajaran daring. Persepsi mahasiswa terhadap 

efektivitas pembelajaran daring pada mata kuliah   

Statistika Matematika selama masa pandemi covid-19 

yang terdiri dari 4 aspek dengan rincian aspek ketuntasan 

belajar denfan skor 65,22% termasuk kategori tinggi, 

aspek kemampuan mengelola pembelajran dengan skor 

73,39% termasuk kategori tinggi dan aspek sarana dan 

prasarana yang menunjang pembelajaran dengan skor 

73,57% juga termasuk kategori tinggi. 

Persamaan penelitian Feni Ayu Vivian dengan penelitian 

yang dilakukan ialah sama-sama meneliti tentang 

persepsi mahasiswa pada masa pandemi covid-19. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada variabel penelitian 

pada Feni Ayu Vivian berfokus pada satu mata kuliah 

yaitu statistika matematika dan hanya satu angkatan saja 

yaitu pada angkatan 2018 pada program studi tadris 

matematika,  sedangkan  pada penelitian ini mengkaji 

persepsi mahasiswa PGMI UIN  Raden Intan Lampung 

Angkatan Tahun 2019-2021 terhadap pembelajaran jarak 

jauh dalam masa pandemi covid-19. Artinya penelitian 

yang peneliti lakukan dengan jumlah sampel  lebih 

banyak dari penelitian yang dilakukan Feni Ayu Vivian.  

Perbedaan berikutnya juga terletak pada metode 

penelitian yang dipilih oleh Feni Ayu Vivian 
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menggunakan metode kuantitatif dengan jenis 

pendekatan deskriptif, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis pendekatan deskriptif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aqma Rina dengan judul 

“Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada 

mata kuliah perkembangan hewan dimasa pandemi 

covid-19”. Hasil dari penelitian ini menunjukan persepsi 

mahasiswa pada mata kuliah  perkembangan hewan 

dimasa pandemi covid-19 secara keseluruhan 

memperoleh hasil 53,2% dengan kategori kurang baik. 

Kendala dalam pembelajaran daring pada mata kuliah 

perkembangan hewan terdiri dari jaringan yang kurang 

mendukung, kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap 

materi, dan terbatasnya kouta internet yang dimiliki 

mahasiswa.   

Persamaan penelitian Aqma Rina dengan penelitian yang 

dilakukan ialah sama-sama meneliti persepsi mahasiswa 

pada masa pandemi covid-19 dan  sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif.  Perbedaanya ialah  

penelitian Aqma Rina berfokus pada satu mata kuliah 

yaitu perkembangan hewan ditujukan kepada mahasiswa 

Pendidikan biologi angkatan 2018, sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan  mengkaji persepsi mahasiswa 

PGMI UIN  Raden Intan Lampung Angkatan Tahun 

2019-2021 terhadap pembelajaran jarak jauh dalam masa 

pandemi covid-19.  Artinya penelitian yang peneliti 

lakukan dengan jumlah sampel  lebih banyak dari 

penelitian yang dilakukan Aqma Rina.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Friska Roviandri dengan 

judul “ Persepsi Mahasiswa PAI Terhadap Pembelajaran 

Daring di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa aplikasi yang disukai Mahasiswa 

PAI angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung dalam perkuliahan daring (online) 
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ialah Zoom meeting dan E-Learning.  Model komunikasi 

yang disukai ialah model komunikasi dua arah. Faktor 

penghamnbat atau kendala yang dialami mahasiswa saat 

perkuliahan daring ialah jaringan internet yang kurang 

memadai di daerah tempat tinggal mereka dan 

mmebutuhkan banyak kouta internet sehingga 

membebani mahasiswa. Alat komunikasi yang sering 

digunakan oleh mahasiswa ialah hand phone karena 

memudahkan. Mahasiswa cukup memahami 

pembelajaran online oleh dosen, dan mengharapkan 

pembelajaran tatap muka karena interaksi antar dosen dan 

mahasiswa dapat dilakukan dalam ruangan dan tidak 

membutuhkan aplikasi. 

Persamaan penelitian Friska Roviandri dengan penelitian 

yang peneliti lakukan terletak pada sama-sama mengkaji 

persepsi mahasiswa pada masa pandemi covid-19  dan 

sama-sama dilakukan difakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung. Perbedaan Penelitian Friska 

Roviandri ditujukan pada mahasiswa PAI dengan  

menggunakan metode penelitian survey deskriptif dan 

jumlah sampel pada penelitiannya ialah 182 mahasiswa 

PAI angkatan 2018. Perbedaannya terletak pada jika 

penelitian Friska Roviandri ditujukan pada mahasiswa 

PAI angkatan 2018, menggunakan metode penelitian 

survey deskriptif dan  jumlah sampelnya ialah 182, 

penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah pertama 

ditujukan kepada 3 angkatan sekaligus yaitu mahasiswa 

PGMI angkatan 2019, 2020, dan 2021. Jumlah sampel 

juga berbeda yaitu 100 mahasiswa akan bertambah jika 

dirasa dibutuhkan dan metode penelitian yang digunakan 

ialah metode kualitatif deskriptif.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rahma Dhini 

dengan judul “Problematika Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) di Madrasah Ibtidaiyah Al-Munawwarah Kota 

Jambi”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada 

proses pembelajaran jarak jauh di Madrasah Ibtidaiyah 
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Al-Munawwarah Kota Jambi sudah berjalan dengan baik, 

karena guru sudah memberikan materi dan penugasan 

dengan memanfaatkan media android dengan 

menggunakan grup kelas yaitu whatsApp  . Pada proses 

pembelajaran jarak jauh guru juga mengalami 

problematika. Problematika tersebut ialah: masalah 

perbedaan tingtkat pemahaman peserta didik , kurangnya 

kerja sama orang tua dengan peserta didik, orang tua 

yang tidak memiliki android, masalah dengan kompetensi 

guru dan keterbatasan sarana dan prasarana. Solusi yang 

diberikan ialahmemberikan  layanan langsung kepada 

peserta didik dan orang tua disekolah dengan 

memberikan pemahaman pentingnya kerja sama antara 

anak dan orang tua,  dan pelatihan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

Persamaan penelitian Ririn Rahma Dhini dengan 

penelitian yang dilakukan ialah sama-sama meneliti atau 

mengkaji tentang pembelajaran jarak jauh dan 

problematikanya. , Kemudian metode yang digunakan 

juga sama yaitu metode penelitian kualitatif 

deskriptif.dengan teknik pengumpulan data yang juga 

sama.  Perbedaan penelitian Ririn Rahma Dhini dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian  Ririn 

Rahma Dhini  ialah mengkaji problematika pembelajaran 

jarak jauh beserta mencari solusi apa yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran jarak jauhdi kelas 3 dan 4, juga dilakukan 

di Madrasah Ibtidaiyah Al- Munawwaroh Kota Jambi,. 

Sedangkan penelitian yang penelitian lakukan saat ini 

ialah mengkaji persepsi mahasiswa PGMI UIN Raden 

Intan Lampung Angkatan Tahun 2019-2021  terhadap 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi covid-19. 

Artinya, penelitian yang peneliti lakukan ditujukan 

kepada ruang lingkup mahasiswa di Uin Raden Intan 

Lampung, menggali apa yang menjadi masalahnya dan 
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mencari solusi dari permasalahan yang ada dari sudut 

pandang mahasiswa.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Habibi dengan 

judul “Implementasi Pembelajaran Daring Di Lingkup 

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia”.  Hasil Penelitian ini 

menunjukan bahwa pertama, implementasi pembelajaran 

daring di prodi Ekonomi Islam FIAI UII diawali dengan 

penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, Matriks 

Penugasan, dan tabel pembagian tugas Flip Classroom. 

Media pembelajaran yang digunakan terdiri dari 

perangkat keras WhatApp, Instagram, Anubto, Zoom, 

dan Google Meet. Kedua, hasil implementasi 

pembelajaran daring dapat diklarifikasikan menjadi 

implikasi positif dan negative. Implikasi positif meliputi 

efisiensi waktu pembelajaran, fleksibilitas waktu dan 

metode, dan melatih serta meningkatkan kreatifitas 

dosen. Impikasi negative yaitu menurunnya semangat 

belajar mahasiswa, kurang efektif dalam mata kuliah 

yang bersifat spiritual, eksakta, dan terapan atau praktik, 

serta minimnya fungsi pengawasan dosen terhadap 

mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  

 Persamaan penelitian M. Rizki Habibi dengan penelitian 

yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang 

pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, 

menggunakan  metode penelitian yang sama yaitu 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. 

Perbedaan penelitian M. Rizki Habibi dengan penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian M. Rizki Habibi lebih 

berfokus pada implementasi pembelajaran daring Di 

Lingkup Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atau pada satu 

mata kuliah saja yaitu Program Studi Ekonomi Islam 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 

baik itu implementasi positif maupun implementasi 
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negative dan tidak membahas persepsi mahasiswanya. 

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas 

persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19 secara mendalam atau 

secara garis besar. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maryam dengan 

judul “Strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran 

masa pandemi covid-19 di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif 

Giriloyo 1 Bantul”. Hasil penelitian ini menunjukan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran pada masa 

pandemi covid-19 di MI Ma‟arif Giriloyo 1 Bantul yaitu 

1) Stretegi pembelajaran yang diterapkan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Giriloyo 1 Bantul dalam pembelajaran 

masa pandemi dilakukan dengan menggunakan 3 strategi 

yakni a. Daring, b. Luring, c. Tatap muka/Konsultasi 

Belajar 2) Evaluasi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Giriloyo 1 Bantul dalam pembelajaran masa 

pandemi covid-`19 dilaksanakan sesuai dengan kesiapan, 

kemampuan guru di era teknologi dan disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif Giriloyo 1 Bantul. Untuk aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif  cukup dilaksanakan dengan 

sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban guru ke 

sekolah, siswa, dan orang tua. Hal ini di buktikan dengan 

adanya kelas tatap muka atau konsultasi belajar sebagai 

solusi dari pembelajaran yang terlaksana sebelumnya 

selama pandemi yakni daring dan luring. 

 Persamaan penelitian Dewi Maryam dengan penelitian 

yang dilakukan membahas penelitian pembelajaran masa 

pandemi covid-19 baik dari strateginya maupun evaluasi 

pembelajarnya. Kemudian, metode penelitian yang 

digunakan juga sama yaitu kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan kajian 

dokumentasi.  Perbedaan penelitian Dewi Maryam 

dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Dewi 

Maryam terfokus pada Strategi pembelajaran dan 
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evaluasi pembelajaran masa pandemi covid-19  

sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mnegkaji 

persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh 

dalam masa pandemi covid-19. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan agar 

memudahkan dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. 

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini ialah sebagai 

berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan, terdiri dari 9 bagian, yaitu: 

penegasan judul, latar belakang maslaah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II yaitu Landasan Teori. Teori yang dimaksud ialah 

tentang persepsi, mahasiswa, pembelajaran jarak  jauh dan 

pandemi covid-19. 

Bab III yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada 

kualitatif meliputi: metode penelitian dan alas an menggunakan 

metode penelitian, tempat penelitian, instrument penelitian, 

sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data dan rencana pengujian keabsahan data. 

Bab IV  yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dimana pada 

bab ini menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemic covid-19. 

Bab V  berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Istilah "persepsi" berasal dari kata bahasa Inggris 

"perception". Terima atau ambil adalah makna dari kata 

persepsi. Dalam hal psikologi, membentuk persepsi adalah 

tugas yang menantang. Maka, muncul berbagai interpretasi 

persepsi dan makna yang menyertainya. Persepsi, menurut 

Slameto, merupakan salah satu reaksi manusia yang 

berdampak pada bagaimana informasi diterima.Menurut 

Rakhmat, pengalaman setiap manusia yang memunculkan 

interpretasi pesan bisa juga dicirikan sebagai persepsi. 

Menurut Walgito, beragam impuls yang diperoleh melalui 

panca indera dapat diklasifikasikan sebagai persepsi. 

Berbagai gejala yang bersifat penginderaan, menurut 

Irwanto, dapat digolongkan sebagai persepsi karena gejala 

dari berbagai peristiwa yang dihadapi mengembangkan 

pemikiran baru sehingga melahirkan adanya persepsi, maka 

ada yang menyatakan persepsi sebagai “the interpretation of 

experience”I (penafsiran pengalaman). 

Persepsi adalah proses internal di mana seseorang 

memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dari 

lingkungan mereka. Proses tersebut juga dapat 

memperngaruhi perilaku seseorang. Proses persepsi selain 

merespon terhadap stimulus tetapi juga pengalaman-

pengalaman yang dialami individu menjadi satu kesatuan 

dengan stimulus yang didapat sehinggaseseorang tersebut 

dapat mempersepsikan sesuatu. Perilaku seseorang mungkin 

juga terpengaruh oleh proses tersebut. Agar seseorang dapat 

mempersepsikan sesuatu, proses persepsi melibatkan tidak 

hanya bereaksi terhadap rangsangan tetapi juga 

mengintegrasikan pengalaman individu.Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi persepsi seseorang terhadap objek sosial 

mungkin muncul dari dalam diri individu atau dari 

lingkungan sekitarnya.Motif atau minat manusia, 

pengalaman, dan harapan adalah beberapa elemen internal 

yang mempengaruhi persepsi individu. Sedangkan situasi, 

dalam arti situasi sebagai konteks dan rentang waktu yang 

berbeda akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk, 

merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi 

terbentuknya persepsi. Agama, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan, peran, dan status sosial 

merupakan contoh faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi pembentukan persepsi individu. Akibatnya, 

persepsi merupakan akibat langsung dari daya serap 

seseorang untuk mempelajari sesuatu melalui perasaan. 

Interpretasi manusia akan ada perbedaan dari satu individu 

ke individu berikutny
15

.  

Persepsi juga merupakan tanggapan langsung dari 

suatu proses dimana seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui inderanya. Persepsi sebuah proses memahami 

lingkungan yang mengikutsertakan pengorganisasian dan 

penafsiran sebagai rangsangan dalam sebuah pengalaman 

psikologi. Persepsi pada dasasrnya adalah sebuah proses 

kognitif individu dalam memahami informasi tentang 

lingkungan sekitarnya melalui indera penglihatan, 

pendengaran, perasaan dan penciuman. Faktor internal dan 

eksternal merupakan dua faktor yang menimbulkan persepsi. 

Faktor internal terdiri dari proses pemahaman termasuk 

didalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan dan tanggapan 

terhadap hasil yang dicapai, sedangkan faktor eksternal yaitu 

internal. Pencapaian faktor-faktor ini yang didahului oleh 

sebuah komonikasi yang pada pengertiannya menyampaikan 

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komonikator) pada 

                                                           
15Bilal As‟adhanayadi, Delfirman, Rudy G. Erwinsyah, Sikap dan Persepsi 

Masyarakat Berpendapat  Rendah Terhadap Imbauan Jaga Jarak, ( Malang: Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020), h. 8 
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orang lain (komonikan). Pikiran tersebut bisa berati ide, 

komonikasi, informasi, opini, dan sejenisnya. 

Sedangkan persepsi dalam oganisasi merupakan 

proses menggorganisasikan kesan indera (sensasi) manusia 

agar memberi makna pada lingkungan mereka. Proses ini 

mencakup sensasi, atensi, dan interpretasi. Luthans 

menjelaskan “persepsi itu lebih kompleks dan lebih luas 

dibanding penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu 

interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan 

penafsiran. Selanjutnya proses persepsi dapat menambah dan 

mengurangi kejadian. Sebagai contoh: bagian pembelian 

membeli peralatan yang diperkirakan menurutnya adalah 

peralatan yang terbaik, tetapi para insinyur mengatakan 

bahwa itu bukan yang terbaik” 

Umunya istilah persepsi digunakan dalam bidan 

psikologi. Sevcara terminology pengertian persepsi adalah 

tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan 

dalam kamjus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai 

suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan 

dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga menjadi 

sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. 

Persepsi adalah proses kognitif seseorang didalam 

memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pengahayatan, perasan, dan penciuman. 

Pendapat lebih sederhana diungkapkan oleh Sugihartono, 

dkk bahwa persepsi merupakan proses untuk 

menerjemahkan atau menginterprestasi stimulus yang masuk 

dalam alat indera. Carole Wade dan Carol Tarvis 

menjelaskan persepsi yaitu sekumpulan tindakan mental 

yang mengatur implus-implus sensorik menjadi suatu pola 

bermakna. 

Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge 

menyatakan persepsi adalah proses di mana individu 

mengatur dan menginterprestasikan kesan-kesan memoris 
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mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. 

Pandangan lebih luas diungkapkan oleh Fred Luthans bahwa 

kunci untuk memahami persepsi adalah mengakui bahwa 

perspsi merupakan interpreta unik dari suatu situasi, bukan 

rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses 

kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang 

unik, yang mungkin agak berbeda dari realita.lebih lanjut 

persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui 

interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang 

timbul sejak kecil melalui interkasi dengan manusia lain. 

Sejalan dengan hal itu, Rahmat Jallaludin mendefinisikan 

pengertian persepsi sebagai: „pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. 

Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan 

dengan proses untuk memberi arti. 

Menurut Slameto persepsi merupakan proses yang 

berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam 

otak manusia, melalui pesepsi manusia terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungannya ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera 

penglihat, pendengar, peraba, dan penciuman. Sarlito 

Wirawan Sarwono, mengunkapkan bahwa persepsi 

merupakan kemampuan untuk mengorganisir suatu 

pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan 

untuk membedakan kemampuan untuk mengelompokan, dan 

kemampuan untuk memfokuskan. Karena itu seseorang bias 

memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. 

Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam 

system nilai-nilai serta ciri kepribadian yang bersangkutan.  

Definisi persepsi dari beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses untuk 

menerjemahkan segala informasi yang didapat dari 

lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, 
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penghayatan, dan perasaan. Beberapa ahli juga berpendapat 

bahwa persepsi merupakan proses kognitif. 

2. Proses Terbentuknya Persepsi 

 Menurut Parek persepsi dipengaruhi faktor intern 

yang berkaitan dengan diri sendiri (misalnya latar belakang 

pendidikan, perbedaan pengalaman, motivasi, kepribadian 

dan kebutuhan), dan fakor ektern yang erkaitan dengan 

intensitas dan ukuran rangsang, gerakan, pengulangan dan 

sesuatu baru. Dengan demikian, membicarakan persepsi 

pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang 

terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada 

dirinya melalui proses pengamatan dengan menggunakan 

panca indra yang dimilikinya. 

Walgito menyatakan bahwa terbentuknya persepsi 

melalui suatu proses, dimana secatra alur proses persepsi 

dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang 

menimbulkan rangsangan dan rangsangan tersebut mengenai 

alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses 

kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh 

alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini 

dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu 

proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang 

ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang 

diterimanya. Proses terjadi dalam otak/pusat kesadaran 

itulah dinamakan dengan proses psikologis. Dengan 

demikian taraf terakhir dari proses adalah individu 

menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra 

(reseptor). Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses 

yang menghasilkan respon atau tanggapan dimana setelah 

rangsangan diterapkan kepada manusia. Subprosesnya 

adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran.Persepsi dan 

kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis.Rasa 

dan nalar bukan merupakan bagian yang perlu dari setiap 

situasi rangsangan-rangsangan, sekalipun kebanyakan 

tanggapan indivisu yang sadar dan bebas terhadap satu 
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rangsangan, dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi 

kedua-duanya. 

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama 

berikut: 

a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap 

rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat 

banyak atau sedikit. 

b. Interprestasi, yaitu proses mengorganisasikan 

informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. 

Interprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, 

motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. 

c. Interprestasi dan persepsi kemudian diterjemahkan 

dalam bentuk tingkah laku sebagai rekasi. Jadi, proses 

persepsi adalah melakukan seleksi, interprestasi, dan 

pembulatan terhadap informasi yang sampai. 

Jadi, berdasarkan penjelasan tentang proses 

terbentuknya persepsi maka dapat disimpulkan bahwa proses 

terbentuknya persepsi adalah cara persepsi atau setiap 

individu untuk mengolah proses tersebut, yang mana dimulai 

dengan adanya objek yang menciptakan rangsangan dalam 

alat indera manusia, kemudian diterima syarat-syarat otak, 

dan akhirnya individu tersebut dalam mempersepsikan 

sesuatu.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Proses terbentuknya persepsi menunjukan bahwa 

individu dipengaruhi oleh berbagai stimulus yang diterima 

akal pikiranya sehingga memunculkan pola pikir terhadap 

suatu fenomena. Adapun secara umum dapat dituliskan 

faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miswanto 

antara lain: 

a. Faktor internal menujuk pada berbagai hal yang 

berasal dari dalam seperti psikologis, biologis, 

ataupun jasmani yang berkaitan dengan perhatian, 
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sikap dan pendidikan. Faktor internal dipengaruhi 

oleh perasaan, sikap dan kepribadian idividu, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), 

proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai 

dan kebutuhan juga minat dan motivasi. 

b. Faktor eksternal adalah faktor dari luar yaitu peristiwa 

yang membentuk persepsi pikiran. Faktor eksternal 

dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, informasi 

yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, 

hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu 

objek.Persepsi juga terbentuk dari informasi yang 

didapatkan dari berbagai media. 

Sedangkan menurut Prasetijo dalam Arifin, dkk, 

persepsi dpat dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor 

tersebut berupa personal  maupun eksternal. Faktor 

eksternal dapat dilihat oleh mata dan dapat 

diidentifikasi. Sedangkan faktor personal bersifat 

internal dalam diri seseorang dan tidak dapat 

diidentifikasi secara langsung sehingga membutuhkan 

penerjemah lebih lanjut. Faktor eksternal meliputi 

berbagai hal yang didapat dari luar, sedangkan faktor 

internal adalah berbagai hal dari dalam diri seseorang. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari 

internal maupun eksternal. Internal berasal dari dalam 

diri seseorang, sedangkan eksternal menunjuk pada 

berbagai hal dari luar diri seseorang yang 

mempengaruhi pembentukan persepsi terhadap suatu 

fenomena atau gejala yang terjadi.
16

Selain itu, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan 

persepsi seseorang, yaitu:  

 

 

                                                           
16Asrori,  Psikologi Pendidikan  (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), h. 

50-53. 
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1)  Psikologi 

Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh 

keadaan psikologi. 

2) Famili 

Pengaruh yang besar terhadap anak-anak 

adalah familinya, orang tua yang telah 

mengembangkan suatu cara yang khusus di 

dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia 

ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka 

diturunkan kepada anak-anaknya.  

3) Kebudayaan  

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat 

tertentu juga adalah salah satu faktor yang kuat di 

dalam mempengaruhi sikap nilai dan cara 

seseorang memandang dan memahami keadaan 

di dunia ini 

Faktor dalam dan faktor luar sangat 

mempengaruhi sebuah persepsi. Faktor luar yang 

berdampak pada proses pemilihan persepsi 

adalah:  

a) Intensitas, semakin besar intensitas stimulus 

dari luar, semakin besar juga hal itu dapat 

dipahami.  

b) Ukuran, semakin besar ukuran suatu objek 

semakin mudah untuk diketahui. 

c) Berlawanan atau kontras, prinsip berlawanan 

dengan sekelilingnya ini akan menarik 

banyak perhatian. 

d) Pengulangan, stimulus dari luar yang 

diulang akan memberikan perhatian lebih 

besar dari pada yang sekali dilihat atau 

didengar. 
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e) Gerakan orang akan memberikan banyak 

perhatian kepada benda yang bergerak.
17

 

Faktor lainnya yang memperngaruhi 

pembentukan persepsi adalah sebagai berikut:  

1) Frame of Reference, yaitu ke rangka 

pengetahuan yang dimiliki yang dipengarui 

dari pendidikan, bacaan, penelitian, dll. 

2) Frame of Experience  yaitu berdasarkan 

pengalaman yang telah dialaminya yang 

tidak terlepas dari keadaan lingkungan 

sekitarnya. 

Stephen menjelaskan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, 

yaitu:  

(a) Individu yang berangkutan (pemersepsi) 

apabila seseorang melihat sesuatu dan 

berusaha memberikan interprestasi tentang 

apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi 

oleh karakteristik individual yang 

dimilikinya seperti sikap, motif, 

kepentingan, minat, pengalaman, 

pengetahuan, dan harapannya.  

(b) Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, 

benda atau peristiwa. Sifat biasanya 

berpengaruh terhadap persepsi seseorang 

dalam melihatnya.Persepsi terhadap sasaran 

bukan merupakan sesuatu yang dilihat 

secara teori melainkan dalam kaitannya 

dengan orang yang terlibat. Hal tersebut 

yang menyebabkan seseorang cenderung 

mengelompokkan orang, benda, ataupun 

                                                           
17Novianty Djafri, Syamsu Q. Badu, Kepemimpinan dan Perilaku 

Organisasi (Gorontalo: Ideas, 2017), h. 60-61. 
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sejenisnya dan memisahkannya dari 

kelompok lain yang tidak serupa.  

(c) Situasi persepsi harus dilihat secara 

kontekstual yang berati situasi diaman 

persepsi tersbut timbul, harus mendapat 

perhatian. Situasi merupakan faktor yang 

turut berperan dalam proses pembentukan 

persepsi seseorang. 

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang 

berperan dalam persepsi dapat dikemukakan 

beberapa faktor, yaitu:  

(1)  Objek yang dipersepsi objek menimbulkan 

stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor..Stimulus dapat datang dari luar 

individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari diri individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai 

reseptor. 

(2)  Alat indera, syaraf dan susunan syaraf alat 

indera atau reseptor merupakan alat untuk 

menerima stimulus, disamping itu juga 

harus ada harus ada syaraf sensoris sebagai 

alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima reseptorke pusat susuan syaraf, 

yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

Sebagai alat untuk mengadakan respon 

diperlukanmotoris yang dapat membentuk 

persepsi seseorang. 

(3)    Perhatian untuk menyadari atau dalam 

mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah utama 

sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian 

merupakan pemusatan atau konsentrasi 
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dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu sekumpulan 

objek. 

Faktor tersebut menjadikan persepsi 

individu berbeda satu sama lain dan akan 

berpengaruh pada individu dalam mempersepsi 

suatu objek, stimulus,meskipun objek tersebut 

benar-benar sama. Persepsi seseorang atau 

kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi 

orang atau kelompok lain sekalipun situasinya 

sama. Perbedaan persepsi dapat ditelurusi pada 

adanya perbedaan individu, perbedaan dalam 

kepribadian, perbedaan dalam sikap atau 

perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses 

terbrntuknya persepsi terjadi dalam diri 

seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh 

pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.  

Disamping itu, faktor dalam yang 

berdampak pada pemilihan persepsi adalah: 1. 

Belajar dan persepsi. Contoh: seorang anak yang 

telah diajari oleh orang tuanya bahwa daging babi 

itu haram dan liur anjing itu mengandung najis, 

maka pada diri anak akan timbul persepsi bahwa 

anjing dan babi itu harus dijauhi. 2. Motivasi dan 

persepsi motivasi mempengaruhi terjadinya 

persepsi.  Sebagai contoh: membicarakan tentang 

seks akan sangat menarik perhatian, tetapi  

masyarakat  yang sudah biasa tidak begitu 

menarik. 3. Persepsi dan kepribadian, 

kepribadian, nilai-nilai, dan juga termasuk usia 

akan mempengaruhi persepsi seseorang. Contoh: 

pada usia-usia tua lebih senang dengan musik-
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musik klasik sedang pada usia muda lebih suka 

musik yang lain. 
18

 

Apabila sebuah informasi datang dari suatu 

kondisi yang telah diketahui seseorang, maka 

informasi tersebut akan berdampak pada cara 

seseorang menggorganisasikan persepsinya. 

Hasil pengorganisasian persepsi terhadap sebuah 

informasi meliputi pengertian suatu objek 

tersebut. Pengorganisasian persepsi itu mencakup 

tiga hal: kesamaan dan ketidaksamaan, kedekatan 

dalam ruang, dan kedekatan dalam waktu. Aspek 

sosial dalam persepsi berperan penting dalam 

perilaku organisasi.Persepsi sosial merupakan 

interaksi langsung denga cara seseorang 

memandang dan memahmi orang lain. Para 

pegawai suatu departemen secara ejek akan 

terlibat dalam proses persepsi ini dalam hal 

mengenal, memandang, memahami dan menilai 

satu sama lain. Seseorang pemimpin akan menilai 

bawahannya, dan sebaliknya dalam sebuah 

organisasi. Pengawas juga menilai apa yang 

diawasinya dan begitupun sebaliknya dan 

seterusnya. Proses persepsi selalu ada dalam 

setiap organisasi ketika anggotanya melakukan 

komonikasi. 

Proses persepsi sosial tersebut hanya akan 

mengikutsertakan orang yang menilai dan orang 

yang dinilai dimana kedua pihak ini memiliki ciri 

khas masing-masing. Ciri-ciri orang yang menilai 

yaitu: mengetahui diri sendiri, karakteristik diri 

sendiri, aspek-aspek yang menyenangkan bagi 

orang lain sepertinya mampu dilihat orang-orang 

yang merasa dirinya berlebihan, ketepatan 

menilai orang lain itu tidaklah merupakan 

                                                           
18Op Cit, h. 61 
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kecapakan tunggall, sedangkan ciri-ciri orang 

yang dinilai antara lain: status orang yang dinilai, 

orang yang dinilai biasanya ditempatkan dalam 

kategori-kategori tertentu, sifat peranggai orang-

orang yang dinilai. Perasan dan emosi 

berhubungan erat dengan persepsi seseorang 

yang terjadi pula disebuah organisasi.Emosi yang 

kuat dapat membuat manusia memandang negatif 

peraturan dan kebijakan yang ditetapkan 

organisasi. 

Jadi, berdasarkan penjelasan tentang faktor 

yang mempengaruhi persespi persespi dapat 

disimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh 

faktor internal yang faktor eksternal. Dimana 

faktor internal berasal dari dalam individu 

tersebut seperti psikologis, biologis dan jasmani. 

Sedangkan faktor ekternal adalah faktor yang 

berasal dari luar inbdividu tersebut yaitu 

informasi yang diperoleh untuk mempersepsikan 

sesuatu terhadap suatu objek yang diterimanya 

oleh alat indera manusia.  

4.  Indikator Persepsi 

Menurut Walgito,  indikator yang mempengaruhi 

adanya persepsi adalah sebagai berikut:  

a. Rangsangan dari luar yang diterima individu dari luar 

sehingga membentuk penerimaan yang menetukan 

persepsi. Rangsangan tersebut diterima oleh panca 

indera dan memberikan gambaran atau kesan dalam 

otak. 

b. Pemahaman terhadap objek yang menentukan 

persepsi dalam otak. Gambaran tersebut akan 

diinterprestasikan dalam wujud pemahaman dan pola 

pikir sehingga membentuk persepsi terhadap kejadian 

yang terjadi. 
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c. Evaluasi dari individu terhadap suatu objek terkait 

dengan pemahaman yang dibangun dari pengamatan. 

Pemahaman tersebut dibandingkan menjadi kenyataan 

yang terjadi di lapangan sehingga membentuk 

penilaian yang dibentuk secara subjektf, dengan kata 

lain persepsi bersifat individualisyis dikarenakan 

penilaian yang bersifat individu dan memiliki 

perbedaan satu sama lain. 

Pengertian di atas meninggalkan kesimpulan yaitu 

bahwa indikator dari persepsi terdiri dari 3 hal, yakni 

rangsangan yang diserap individu dari luar dirinya, 

pemahaman individu terhadap objek atau (fenomena dan 

evaluasi yang dilakukan individu terhadap objek tersebut. 

Gambaran dalam otak kemudian memberikan 

pemahaman bagi individu tentang gejala yang terjadi 

sebagaimana pada indikator kedua, dan indikator ketiga 

terbentuk setelah penilaian muncul dari pemahaman 

dalam otak. 

Dalam indicator persepsi tersebut, yang digunakan 

dalam penelitian mencakup ketiganya dan dijabarkan ada 

delapan aspek yang terdiri dari: pemahaman 

pembelajaran jarak jauh, aktivitas belajar, ketuntasan 

belajar, kreativitas dosen dalam megelola kelas, kesulitan 

pada mata kuliah tertentu, sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, gambaran 

psikologi mahasiswa dan harapan mahasiswa terhadap 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemic covid-19.  

5. Pengukuran Persepsi 

Menurut Notoatmodjo persepsi dapat diukur dengan 

skala likert. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa 

persepsi dapat duukur dengan skala sikap dikarenakan 

persepsi juga menyinggung berbagai sikap dari individu 

terhadap berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. 

Skala likert terdiri dari lima pilihan skala yaitu: sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Likert 
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adalah skala yang meminta responden untuk memilih 

kelima tingkatan tersebut sesuai dengan kondisi yang 

ditawarkan oleh peneliti. Responden diminta untuk 

memilih skala sesuai dengan kondisi yang terjadi pada 

item. Adapun kriteria pengukuran persepi dibagi menjadi 

dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. 

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian mahasiswa 

maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah 

seseorang yang sedang menempuh pendidikan 

diperguruan negeri baik negeri maupun swasta yang 

memiliki andil besar dalam pembangunan dan sumber 

daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan.  

Berdasarkan pemaparan tentang persepsi, faktor yang 

memepengaruhi persepsi,faktor terbentuknya persepsi, 

indicator persepsi dan pengukuran persepsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti 

memkombinasikan semua teori yang ada pada penjelasan 

diatas tentang persepsi untuk digunakan dalam penelitian 

yang berlangsung dilapangan.  

 

B. Mahasiswa 

1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa hidup dalam lingkungan yang kompetitif, 

yang kita sebut sebagai kampus. Sebagai jenjang pendidikan 

tertinggi, kampus menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk 

mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.Salah satu tujuan 

pencapaian yang harus dipenuhi oleh sebuah Perguruan 

Tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena setiap 

lembaga diharapkan mampu mencetak individu-individu yang 

memiliki jiwa juang yang kuat, serta pemikiran yang kritis, 

kreatif, mandiri, dan inventif. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan 

tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
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seluruh mahasiswa.Namun, perlu dicatat bahwa ini bukan 

hanya tugas siswa melainkan juga tugas para pendidik.
19

 

Mahasiswa adalah salah satu bagian terpenting dari 

unsur perguruan tinggi.Peran mahasiswa diperlukan agar 

menjadikan suasana kampus lebih hidup. Mahasiswa bukan 

lagi sekedar siswa biasa di sekolah yang lalu lalangnya 

terbatas dengan seragam yang sama denga siswa lainnya tetapi 

mahasiswa dibuat dengan skema untuk menjadikan perbedaan 

pola pikirnya masing-masing menjadi suatu keberagaman 

yang menghasilkan kreativitas mahasiswa dibidang 

keilmuannya maupun lintas keilmuannya selama itu tindakan 

baik dan tepat.
20

 

Mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan roda 

kehidupan adalah mereka yang benar-benar bisa eksis di dunia 

ini. Menelusuri langkah Republik Indonesiamisalnya, 

bagaimana kita menyeimbangkan arah yang harus ditempuh. 

Indonesia telah menghadapi beberapa tantangan sejak 

didirikan pada tahun 1945. 

Kaum muda adalah kategori penduduk Indonesia yang 

berada dalam usia kerja, terutama yang berusia antara 16 

hingga 30 tahun, bahkan kaum muda pun masih tergolong 

muda. Dan pada usia tersebut, individu-individu muda 

mencapai usia mahasiswa, juga lulusan baru. Apa makna dari 

hal tersebut?Pada masa ini rasa idealis mahasiswa untuk terjun 

langsung di masyarakat masih sangat tinggi. Harapan agar 

negara lebih maju berasa pada tangan para pemuda.
21

 

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian mahasiswa 

maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah seseorang 

                                                           
19Ahda Alfian Taufiqur Rahim, dkk, Literasi dan Intelektual Mahasiswa 

Zaman Now (Fokus Komunikasi dan Diiskusi (FKD) Mahasiswa Intelektual (Mantek) 

: Universitas Islam Negeri Maulana  Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 5-6. 
20Mochamad Fachrur Rozi dkk, Antologi Penerapan Adaptasi Kebiasaan 

Baru pada Era Pandemi Virus Corona di Berbagai Sektor Pendidikan (Akademia 

Pustaka : Tulung  Agung, 2020), h. 49. 
21 Ridho Adillah, Menggugat Mahasiswa, Catatan Aktivis Jas Merah 

(Kolom Raya: DPD IMM Jawa Barat, 2017), h. 13. 
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yang sedang menempuh pendidikan diperguruan negeri baik 

negeri maupun swasta yang memiliki andil besar dalam 

pembangunan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

untuk masa depan.  

2.  Peran dan Fungsi Mahasiswa 

Peran mahasiswa dalam masyarakat dalam sejarah 

Indonesia menjadi bagian penggerak, penggasas dan 

pendobrak sosial politik bangsa.Peran mahasiswa terlihat jelas 

dalam diri sejarah berdirinya bangsa ini. Lewat peristiwa 

sumpah  pemuda, organisasi pergerakan modern Boedi 

Oetomo yang dimotori para mahasiswa STOVIA, dan terlihat 

juga dalam diri proklamator Sukarno dan Hatta pada riwayat 

perjuangan kemerdekaan. Demikian juga pergantian rezim 

pemerintahan terlihat besar peran mahasiswa, misalnya 

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia saat pergantian Orde 

Lama ke Orde Baru di tahun 1966 dan gerakan mahasiswa di 

tahun 1998 yang mendorong perubahan Orde Baru Reformasi. 

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat akademik dan 

intelektual ialah tumpuan harapan dari masa depan bangsa. 

Tingkat pendidikan tinggi menjadi jaminan terhadap 

kemampuan intelektual dan profesionadanl mereka dalam hal 

berfikir dan bersikap. Namun kemampuan dapat menjadi 

pisau bermata ganda, di satu sisi nilai dan pengetahuan yang 

mereka dapatkan menjadi daya perubahan yang positif, tetapi 

di sisi lain apabila pengetahuan dan nilai-nilai yang diserap 

oleh mahasiswa ini bertentangan dengan nilai sosial dan nilai 

kebangsaan, maka dapat menjadi ancaman bagi masa depan 

bangsa dan negara.
22

 Diantara peran dan fungsi mahasiswa 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Agent of Change, mahasiswa sebagai tonggak perubahan. 

Perubahan menjadikan Bangsa menuju bangsa yang 

                                                           
22Joko Tri Haryanto, Beragama Ala Mahasiswa Milenial (Gerakan  dan 

Relasi Keagamaan Mahasiswa Muslim dalam Konstelasi Kebangsaan) (Jakarta Pusat 

: Litbang Press, 2019), h. 1-2. 
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bermartabat dan berkualitas dalam hal apapun umumnya 

dan dalam hal pendidikan khususnya.  

b. Iron force,  sebagai sumber daya manusia yang tak akan 

ada habisnya untuk meneruskan perjuangan bangsa.  

c. Moral force,  mahasiswa adalah orang yang memiliki 

moral yang baik, yang dapat memberi contoh yang baik 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

d. Sosial control,  mahasiswa sebagai control sosial dalam 

kehidupan masyarakat sekitarnya. 

Namun ada yang lebih penting dan harus digaris bawahi 

bahwa peran mahasiswa dalam masyarakat ini sangatlah 

penting, mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai 

insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut 

dalam ranah kehidupan nyata. Dalam arti menyadari betul 

bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu 

pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebi h baik 

dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani 

pendidikan.
23

 

Berdasarkan peran dan fungsi mahasiswa yang telah 

dipaparkan ditas, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

memiliki peran sebagai penggerak penggagas dan pendobrak 

sosial polotik bangsa. Mahasiswa juga ditunjuk sebagai 

tonggak perubahan bangsa menjadi lebih baik, sumber daya 

manusia yang dibutuhkan dimasa depan, contoh teladan di 

lingkunghan masyarakat dan moral yang ditunjukan dalam 

kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.  

Dalam penelitian ini, focus mahasiswa yang akan diteliti  

dan dikaji lebih dalam lagi adalah pada mahasiswa PGMI UIN 

Raden Intan Lampung Tahun Angkatan 2019-2021 terhdap 

pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemic covid-19.  

 

 

                                                           
23Ibid, h. 37. 
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C. Pembelajaran Jarak Jauh 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

 Istilah pembelajaran adalah padaan dari kata 

dalam bahasa Inggris intruction, yang berati proses 

membuat orang belajar. Tujuannya adalah membantu 

kemudahan bagi orang yang belajar. Gagne dan 

Briggs  mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu 

rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan 

sebagainya) yang secara sengaja dirancang untuk 

memperngaruhi peserta didik (pembelajar), sehingga 

proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. 

Pembelajaran bukan hanya terbatas pada peristiwa 

ang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup 

semua peristiwa yang mempunyai pengaruh langsung 

pada proses belajar manusia. Pembelajaran mencakup 

pula kejadian-kejadian yang dimuat dalam bahan-

bahan cetak, gambar, program radio, televisi, film, 

slide, maupun kombinasi dari bahan-bahan tersebut. 

Berbagai perangkat elekronik, yang berupa 

program-program komputer dimanfaatkan untuk 

pembelajaran, yang dikenal dengan e-learning 

(electronic learning) seperti CAI (computer Assisted 

Instruction) atau CAL (computer Assisted Learning), 

belajar lewat internet, SIG (Sistem Informasi 

Geografis), pendidikan, website sekolah, dan lain-

lain. Dengan demikian, sesuai dengan perkembangan 

di bidang Teknologi Informasi dan Komonikasi 

(TIK), fungsi pembelajaran bukan hanya dari 

guru,melainkan juga fungsi pemanfaatan sumber-

sumber belajar lain yang digunakan oleh 

pembelajaran untuk belajar sendiri.
24

 

                                                           
24Ismail Suardi Weke, Mulyono, Stategi Pembelajaran di Abad Digital 

(Gawe Buku: CV.Adi Karya Mandiri, 2018), h. 5. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

pembelajaran adalah proses dimana terjadi 

pengiriman ilmu yang dilakukan pendidik oleh 

peserta didik dengan tujuan agar yang diajarkab dapat 

bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan hidup 

kedepannya.  

b. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran menurut teori humanisme, 

pada umumya dilakukan melalui langkah berikut: 

1) Merumuskan tujuan belajar yang jelas. 

2) Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik 

melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, 

dan positif. 

3) Mendorong peserta didik untuk mengembangkan 

kesanggupan peserta didik  untuk belajar atas 

inisiatif sendiri. 

4) Mendorong peserta didik untuk peka berpikir 

kritis, memaknai proses pembelajaran secara 

mandiri. 

5) Peserta didik didorong untuk bebas 

mengemukakan pendapat, memilih pilihannya, 

melakukan apa yang diinginkan, dan 

menanggung resiko perilaku yang ditunjukan. 

6) Pendidik menerima apa adanya, berusaha 

memahami jalan pikiran peserta didik, tidak 

menilai secara normatif, tetapi mendorong 

peserta didik untuk bertangung jawab atas segala 

resiko proses belajarnya. 

7) Memberikan kesempatan peserta didik untuk 

maju sesuai dengan kecepatannya. 

Freudenthal dalam Sugeng, menjelaskan bahwa 

pembelajaran itu harus dilakukan sedekimian rupa 
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sehingga peserta didik seolah-olah menemukan kembali 

konsep-konsep itu.
25

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya proses 

pembelajaran tersebut dilakukan dengan prosedur yang 

baik agar setiap peserta didik mudah menerima apa 

yang disampaikan pendidik ketika proses belajar.  

2. Pembelajaran Jarak Jauh 

a. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh 

Pada masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) adalah alternatif untuk kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunkan bantuan teknologi, 

yang bisa mempertemukan peserta didik dan 

pendidik.Menurut Isman, pembelajaran daring atau 

pembelajaran jarak jauh adalah pemanfaatan jaringan 

internet dalam proses pembelajaran. Dengan 

pembelajaran daring siswa memiliki kelulasaan waktu 

belajar, dapat belajar kapan pun dan dimana pun. 

Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan 

beberapa aplikasi seperti google classroom, video 

converence, telepon atau live chat, zoom  maupun 

melalui whatsapp group. Kementrian Agama 

memfasilitasi pembelajaran jarak jauh melalui 

aplikasi e-learning madrasah yang bisa diunduh 

secara gratis, memberikan pelonggaran penggunaan 

dana Bantuan Operasional Madrasah, memberikan 

fasilitas kouta terjangkau bagi siswa dan guru, 

memberikan perlakuan dan layanan khusus bagi 

peserta didik yang tidak bisa akses internet baik 

karena ada jaringan internet maupun karena tidak 

memiliki perangkat seperti laptop, atau smartphone
26

. 

                                                           
25Sulaiman, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Yayasan 

Pena Banda Aceh: Divisi Penerbitan, 2017), h. 8. 
26Mulyana, Jejen Musfah,Nursalamah, et al, Pembelajaran  Jarak Jauh Era 

Covid-19 ( Jakarta: Litbangdiklat Press), h. 37. 
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Pembelajaran jarak jauh sendiri dimaknai dengan 

kegiatan belajar mengajar tanpa adanya tatap muka 

berada di tempat yang sama dengan menggunakan 

media pembelajaran digital. Untuk keadaan pandemi 

saat ini pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan 

alat bantu perangkat teknologi informasi dan 

kominikasi dan bahan ajar digital menjadi sarana 

pembelajaran yang cukup efektif sebagai pengganti 

pembelajaran tatap muka. Dengan sistem 

pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak 

diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah 

untuk melaksanakan pembelajaran. Saat ini sekolah 

banyak memanfaatkan aplikasi dan media sosial 

untuk menunjang pembelajaran jarak jauh tersebut, 

diantaranya aplikasi google meet, aplikasi zoom, 

google classroom, youtube, televisi, maupun media 

sosial seperti Whatsapp dan lainnya.
27

 Pembelajaran 

jarak jauh yang baik jika dilakukan secara live 

streaming melalui Zoom, Google Hangout, atau MS- 

Teams  perlu untuk direkam. Dengan demikian 

idealnya video kuliah dapat ditonton dan dipelajari 

kembali oleh mahasiswa jika mada bagian yang tidak 

jelas.Tentu saja ini memerlukan server perkuliahan 

yang cukup besar. Akses ke sumber pembelajaran di 

perpustakaan melalui e-book  perlu diketahui 

mahasiswa. Selain itu, tools  untuk ujian daring 

(online assessment) yang dicermati dan dijaga oleh 

sistem seperti Proctor U, Mettl, dan Examity mulai 

dapat dimanfaatkan untuk memastikan tidak 

terjadinya kecurangan dalam ujian, yang dapat 

mengurangi nilai pencapaian mahasiswa dalam 

menguasai materi dan keterampilan. Saat ini berbagai 

                                                           
27Andik Purwanto, Muhidin, Praktikum Maya Untuk Mendukung 

Pembelajaran Jarak Jauh Di Sma (Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat 

Jenderal Faud, Dikdas dan Dikmen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2020), h. 

6. 
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upaya membuat secara sistem elektronik telah 

dilakukan.Mengingat metode pengawasan ujian 

manual telah dilakukan banyak pihak. Secara manual 

dosen mengatur keketatan penjagaan ujian dengan 

meminta mahasiswanya menampilkan 2 video diri 

dengan 2 kamera di depan dan di samping mahasiswa. 

Berbagai prosedur untuk memastikan bahwa 

pengawas dapat mengamati mahasiswa dari jarak 

jauh, dan dapat melakukan aksi jika terjadi 

kecurangan mulai dibuat.Prosedur ini bervariasi mulai 

dari yang dilakukan secara intuitif hingga ke yang 

prosedural dengan pengawasan terstandarisasi.
28

 

Jadi, pembelajaran jarak jauh adalah 

pembelajaran yang harus dilakukan saat ini, 

mengingat hanya ini stategi alternatif yang harus 

dipakai guna melanjutkan mimpi dan cita-cita anak 

bangsa dan haknya dalam menempuh pendidikan. 

Meskipun dengan keterbatasan yang ada seperti saat 

ini, sudah seharusnya sebagai pendidik dan peserta 

didik memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh 

dengan sebaik-baiknya.  

  b. Problematika Pembelajaran Jarak Jauh 

Berikut beberapa problematika yang terjadi pada saat 

pembelajaran jarak jauh baik dari sisi siswa/mahasiswa 

ataupun guru dan dosen adalah : 

 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran jarak 

jauh (PJJ) 

Siswa/guru tidak memiliki sarana dan prasarana 

pembelajran jarak jauh. HP, Laptop, komputer, bagi 

sebagian siswa masih ialah barang mewah. Namun 

mereka terpaksa harus memiliki salah satunya.Kouta 

internet dan jaringan internet juga adalah bagian dari 

                                                           
28Tian Belawati, Nizam, Potret Pendidikan Tinggi di Masa Covid – 19 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), h. 

55.  
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sarana yang harus ada, namun kondisi ekonomi juga 

letak gheogratif menyebabkan hal ini menjadi kendala. 

2) Ketidaksiapan Mental 

      Ketidaksiapan mental dialami oleh mahasiswa, 

guru dosen dan orang tua.Siswa tidak siap karena 

memang tidak memiliki kebiasaan pembelajaran jarak 

jauh sebelumnya.Mereka tidak bisa melakukan 

pembelajaran mandiri berbasis IT.Rasa frustasi 

membuat mereka menjadi malas mengikuti 

pembelajaran jarak jauh. Untuk siswa yang memang 

pada dasarnya malas atau memang lebih senang 

berkegiatan ari pada duduk manis didepan perangkat 

digital, maka kondisi ini membuat siswa berada dalam 

tekanan. Untuk menghindari tekanan maka siswa 

seperti ini memilih untuk tidak ikut pembelajaran jarak 

jauh.Ketidasiapan mental dapat juga dialami guru dan 

dosen. Guru biasanya aktif kini lebih banyak duduk 

didepan perangkat menyiapkan bahan pembelajaran 

yang semuanya harus berbasis digital. Hal ini menjadi 

bahan pertimbangan atau beban tersendiri bagi guru dan 

dosen. 

3) Kesulitan Mengubah Pola Belajar dan Mengajar 

 Bagi siswa dan mahasiwa mengubah pola belajar 

yang terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, 

mengikuti pola pembelajaran daring tentu 

membingungkan.Siswa terlanjur maunya diingatkan, 

diberitahu, ditegur secara langsung kini mereka harus 

belajar mandiri hanya ditemani oleh media 

elektronik.Demikian juga bagi guru, mengubah 

kebiasaan mengajar di kelas dengan jadwal tersedia 

menjadi pola pembelajaran jarak jauh juga 

membingungkan.Banyak guru yang menyamakan pola 

pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak 

jauh. Padahal pembelajaran jarak jauh harus beda 

dengan tatap muka. Pada pembelajaran jarak jauh 
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prinsip yang dianut harusnya dapat diakses dimana saja 

dan kapan saja.Sehingga yang perlu dilakukan oleh 

guru ialah menyediakan bahan pembelajaran dalam 

bentuk digital dan ruang bagi siswa dan mahasiswa 

untuk melaporkan hasil pembelajarnnya.Disatu sisi 

mahasiswa jika tidak bertatap muka seperti tidak 

mengajar maka banyak guru dan atau dosen yang 

menginginkan pembelajaran yang menggunakan 

aplikasi untuk bisa bertatap muka.Padahal pembelajaran 

secara langung seperti itu memakan banyak kouta 

internet. 

4)  Kurangnya Kemampuan Menggunakan TIK 

 Permasalahan pada 3 poin di atas dikarenakan 

kemampuan pada TIK yang masih rendah. Siswa yang 

terbatas perekonomian sangatlah mungkin tak mengal 

dunia digital. Sekarang mereka harus memakai media 

digital. Ini menyebabkan menjadi kegagapan saat 

melakukan akses pembelajaran. Kemampuan yang 

terbatas pada guru pada bagian TIK juga menimbulkan 

masalah saat pembelajaran. Maka pembelajaran 

menjadi terbatas sebab berdasarkan pada 

kemampuannya tiap pihak. 

5)  Kurangnya Pemahaman tentang Pembelajaran Jarak 

Jauh 

 Pemahamannya tentang jarak jauh baik bagi siswa 

maupun guru yang kurang,  atau mahasiswa dan dosen 

terhadap hakikat pembelajaran jarak jauh membuat 

siswa, guru, mahasiswa dan dosen berdasarkan 

mentalnya belum siap seperti pernyataan diatas. 

Sebaiknya mereka harus tahu jika pembelajaran jarak 

jauh ini berbeda dengan pembelajaran dikelas. 
29

 

                                                           
29Mochamad Fachrur Rozi dkk, Antologi Penerapan Adaptasi Kebiasaan 

Baru pada Era Pandemi Virus Corona 19 di Berbagai Sektor Pendidikan, (Akademia 

Pustaka: Tulung Agung, 2020), h. 10-12. 
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6) Tantangan berupa infrastruktur internet yang belum 

maju 

 Tantangan berupa infrastruktur internet yang belum 

maju dan hambatan pesan dalam komunikasi jarak jauh 

mendorong untuk mencari strategi khusus yang dapat 

mengurangi gap tersebut.Pada pembelajaran jarak jauh, 

karena interaksi tidak dilakukan secara langsung seperti 

dikelas, maka rawan terjadi kesalahapahaman.Selain 

itu, mahasiswa cenderung bosan dengan materi yang 

disampaikan.Salah satu kendala pembelajaran jarak 

jauh adalah minimnya interaksi dua arah antara 

mahasiswa dengan dosen, yang menyebabkan 

mahasiswa menjadi cepat bosan dan terdistraksi.Pada 

situasi pembelajaran jarak jauh ini, lebih sulit untuk 

mengajak mahasiswa berinterkasi dua arah.
30

 

7) Pembelajaran Jarak Jauh seringkali terjadi momen yang 

membuat suasana jadi canggung. 

  Hal ini sering terjadi, misalnya terjadi momen seorang 

mahasiswa presentasi, terdengar suara penjual makanan 

keliling sebagai latar belakang seperti “tahu bulat 

digoreng”.jika ditanya, apakah hal tersebut 

mengganggu, tentu saja. Akan tetapi, bisa jadi bahan 

bercandaan  ketika kehidupan sudah kembali normal.   

8) Pandemi sebagai sebuah pembelajaran 

  Walaupun awalnya adalah sebuah keterpaksaan, tetapi 

pandemi ini mengajarkan  untuk keluar zona nyaman. 

Mencoba metodee-metode pengajaran yang belu pernah 

dicoba sebelumnya. Pandemi ini mengajarkan level lain 

dari empati yang menganggap itu penting. Di masa 

sebelum pandemi, ketika mahasiswa izin terlambat 

yang izin terlambat masuk kelas karena ban bocor 

misal, dosen langsung curiga bahwa mahasiswa tersebut 

                                                           
30Septarini Dwi Lestari, dkk, Suka Duka Pendidikan Masa Pandemi 

(Scorpindo: Media Pustaka, 2021), h. 87.  
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mencari alasan untuk menutup kebohongannya.Akan 

tetapi, pada masa pandemi, ketika banyak orang yang 

mengalami kesulitan pada pada berbagai aspek 

kehidupan, kita bisa terlalu skeptis saat seseorang 

mengatakan bahwa dia tidak baik-baik saja.
31

 

Dari adanya penjelasan diatas mengenai 

problematika pembelajaran jarak jauh yang terjadi saat 

ini, maka ini menjadi tantangan sekaligus hikmah untuk 

mensiasati agar pembelajaran yang terjadi tidak terus 

menerus merugikan diri dalam belajar. Jadikan segala 

permasalahan yang ada sebagai bentuk semangat untuk 

trus belajar dengan sebaik-baiknya.  

3. Teknologi Untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

Pada proses PJJ daring, Kemendikbud memfasilitasi 

media belajar daring  gratis yakni rumah belajar dari 

Pusdatin Kemendikbud (https://belajar.kemdikbud.go.id) , 

pembelajaran digital oleh  Pustadin Kemdikbud dan 

SEAMOLEC (http://rumahbelajar.id);LMS Siajar dari 

Kemdikbud dan SEAMOLEC (http://lms.seamolec.org); 

aplikasi daring untuk A,B, C 

(http://setara.kemdikbud.go.id). Materi ajar guna 

mempermudah gurunya saat proses BDR tersedia di guru 

berbagai (http://aksi.puspendik.kemdikbud.gp.id/membaca 

digital); video pembelajaran 

(http://video.kemdikbud.go.id). Kemdikbud juga 

melakukan pembinaan dengan bekerjasama pada layanan 

belajar daring yang gratis akses. Platform daring ini yakni 

google, zoom, facebook messager yang tak membutuhkan 

kuota banyak untuk menjadi opsi bagi guru dan siswa. 

Platform daring membutuhkan paket data yang minim 

dan umum dipakai pada masyarakat umum, pada daerah 

dengan internet terbatas memakai WhatApp (WA). 

Berdasar pada implementasi Plan Indonesia yang melatih 

                                                           
31Ibid, h. 88.  

https://belajar.kemdikbud.go.id/
http://rumahbelajar.id);lms/
http://lms.seamolec.org/
http://setara.kemdikbud.go.id/
http://aksi.puspendik.kemdikbud.gp.id/membaca
http://video.kemdikbud.go.id/


 
 

60 

guru serta siswa di wilayah dengan keterbatasan internet 

misalnya Kab.Sigi di Sulawesi dan Kab.Lombok Utara di 

NTB, aplikasi WA untuk PJJ ini disebut dengan kulwap. 

Dibawah ini kelebihannya dari kulwap adalah: 

a. Aplikasi WhatApp (WA)dimiliki oleh semua orang dan 

memudahkan siswa untuk penggunaannya 

b. Pemakaian WA tak memerlukan banyak paket data 

(ukuran data dan dokumen yang dibagian terdapat 

penyesuaian otomatis dari WA) 

c. Waktu pemahaman materinya lebih banyak hingga 

siswa bisa mengulanginya lagi sampai paham. 

d. Siswa akan mudah pada penyampaian pendapat, 

daripada saat pertemuan di kelas 

e. Selepas kegiatan selesai, grup masih bisa digunakan 

untuk diskusi terkait materi atau yang lainnya. 

f. Proses pelaksanaan kegiatan bisa terdokumentasi dan 

direkam berbentuk riwayat percakapannya. 

 Dibawah ini merupakan tantangannya dari pemakaian 

kulwap: 

a) Anak memakai perangkat hp orang tua hingga saat 

pemakaiannya harus melakukan penyesuaian 

dengan waktu orang tuanya terutama jika 

perangkatnya ini dipakai untuk bekerja. 

b) Waktu menyiapkan kulwap ini tak sebentar sebab 

guru harus mempunya seluruh no WA siswa untuk 

dimasukkan pada grup dengan prosesnya 

memasukkan tiap nomor. 

c) Waktu KBM dengan kulwap lebih lama dari 

pertemuan dikelas. Disebabkan pada kulwap guru 

harus menunggu seluruh siswanya aktif dan 

memberikan responnya pada grup. 
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d) Guru harus diberikan pelatihan mengenai teknis 

penyampaiannya materi dengan kulwap. Materi 

harus berdasar pada kemampuannya siswa untuk 

membaca dan mendengarkan rekaman hingga tak 

bisa dilakukan cepat. 

e).   Siswa yang tidak cepat memberikan responnya 

dalam grup karena sinyalnya buruk. 

Langkah dari kulwap ini yakni: 

1) Menciptakan akun dengan pendaftaran WA 

untuk kegiatan PJJ. 

2) Membuat grup WA dan memasukkan seluruh 

siswa serta memberikan nama grup sesuai 

dengan nama kelasnya ataupun mata pelajaran. 

3) Menciptakan aturan kelas kulwap dan dibagi 

pada tiap memulai kelasnya contohnya 

melakukan presensi, waktu diskusi, ataupun 

tanya jawab. Guru menjadi admin grup bisa 

mengatur anggota yang bisa mengirim pesan 

saat proses KBM. 

4) Pengecekan kehadiran siswa dan 

pendampingnya. Guru sebaiknya tak melakukan 

komunikasi pribadi ke no WA anak untuk topik 

di luar KBM dan tanpa sepengetahuan orang tua 

siswa. Absensi bisa dilaksanakan dengan 

pembagian link google form atau siswa bisa 

melakukan absesn pada kolom chat. 

5) Menciptakan kesepakatan saat KBM. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajarannya sesuai 

pada kurikulum dan keadaaan siswa. 

6) Guru akan memberi materi dengan berbagai 

media pada WA. Sebaiknya dengan PPT utuh 

saat kulwap tapi juga bisa memberikan tiap 

slidenya sebagai gambar lalu menjelaskan 
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7) Pada waktu kulwap dilakukan, maka guru akan 

melakukan ice breaking untuk membangun 

kelas agar menyenangkan 

8) Pada akhir KBM maka guru memberi ulasannya 

guna mengecek pemahaman siswa. Guru dan 

siswa memberi umpan baliknya pada seluruh 

proses. 

9) Group whatapp (WA)dipakai untuk kegiatan 

belajar selanjutnya. Guru akan memberi no WA 

anak, foto, ataupun video pada pihak lain guna 

memastikan perlindungan anak dari risiko 

kejahatan daring.
32

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi whatapp yang paling 

sering dan mudah digunakan ketika belajar jarak jauh. 

Oleh sebab itu, maksimalkan dengan baik penggunaan 

whatapp  sebagai media komunikasi virtual oleh 

mahasiswa dan dosen ketika pembelajaran.  

Pada penjelasan diatas, yang menjadi focus 

penelitian adalah pembelajaran jarak jauh yang terjadi 

pada mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung 

Tahun Angkatan 2019-2021.  

 

D. Pandemi Covid-19 

1. Pandemi 

a. Pengertian Pandemi 

Kata “pandemic”dari bahasa Yunani, “Pan “ 

berati “semua” dan “demos”   orang-orang, serta 

kata ini umumnya memiliki rujukan kepada epidemi 

luas penyakit menular pada banyak negara dalam 

                                                           
32Ahda Alfian Taufiqur Rahim, dkk, Literasi dan Intelektual Mahasiswa 

Zaman Now, (Fokus Komunikasi dan Diiskusi (FKD) Mahasiswa Intelektual 

(Mantek): Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 86-88. 
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waktunya yang sama. Pandemi diterima secara 

internasional seperti yang muncul di dalam kamus 

epidemiologi ialah lugas dan terkenal: “epidemi 

yang terjadi  seluruh dunia, atau di wilayah yang 

amat luas, melintasi dunia internasional dan 

biasanya mempengaruhi banyak orang”. Secara 

klasik, apapun tentang kekebalan populasi, virology 

atau keparahan penyakit. Berdasarkan definisi dari 

kamus, pandemi dapat dikatakan terjadi setiap tahun 

di setiap belahan bumi selatan maupun utara yang 

beriklim sedang, mengingat bahwa definisi 

istilahnya sangat luas, sedangkan secara modern, 

ialah “luas epidemi, yang dimana epidemi terjadi di 

wilayah yang sangat luas yang biasanya dapat 

mempengaruhi sebagian besar populasi yang 

terdapat di wilayah tersebut”, dan terjadi secara luas 

di seluruh wilayah, Negara, Benua atau secara 

Global”.
33

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pandemi adalah 

penyakit yang meluas dari satu wilayah dengan 

wilayah lainnya bahkan satu negara dengan negara 

lainnya yang tentunya merugikan setiap orang yang 

berada didalam wilayah atau negara tersebut.  

b.  Gambaran Pandemi 

Walaupun “pandemi” belum dilakukan 

identifikasinya dari berbagai teks media, terdapat 

penjelasan pandemi yang bisa mempermudah 

pemahaman konsep, apabila menginginkan 

pemeriksaan yang sama dan beda terlihat pada hal 

dibawah ini: 

1) Ekstensi geografis yang luas 

Istilah pandemic merujuknya kepada 

penyakit yang meluas dari segi tempatnya 

                                                           
33 Qiu W, et al, The Pandemic and its Impacts ( Heal Cult Soc, 2017), h. 9. 
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contohnya wabah abad 14 (the black death), 

kolera, influenza, HIV/AIDS. Pada usulan 

terbarunya terkait sejarah influenza ini pandemi 

masuk kategori trans regional dan global. 

Terdapat 178 negara yang terkena wabah HINI 

pada 2009. 

2) Hal yang baru (Novelty) 

Pandemi ini dipakai guna penggambaran 

penyakit baru ataupun yang berkaitan pada jenis 

baru organisme yang ada 

3) Pergerakan penyakit 

Selain luasnya geografis, pemakaian istilah 

pandemi menyiatkan sesuatu tak terduga, 

contohnya penyebarannya penyakit lewat 

transmisi dari antar tempat bisa ditemukan. 

4) Keparahan 

Pandemi ini diterapkan dalam penyakit fatal 

(misalnya, The Black Dealth, HIV/AIDS dan 

SARS). “pandemi golobal dengan tingkat 

mortalitas serta mobilitasnya ada saat galur virus 

ganarnya muncul, dan orang tak kebal tubuhnya. 

Tingkatan keparahannya diperkirakan oleh rasio 

fatalitas kasus. 

5) Tingginya tingkat serangan dan ledakan 

Pandemi ini terdapat tanda yakni serangan 

tinggi serta persebaran yang cepat dan luar. Tapi 

tranmisi non explosive serta tersebarnya meluar, 

tak bisa diklasifikasikan menjadi pandemi. 

Penyakit dengan penularannya yang rendah 

ataupun penyakit simtomatik rendah jarang 

diklasifikasikan menjadi pandemi, bahkan saat 

penyebarannya meluas. 
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6) Kekebalan yang minimal pada suatu populasi 

Walaupun tergambarnya jika sebagian 

populasinya akan tahan, tapi pada pembatasan 

infeksi serta perpindahannya mikroba, 

kekebalannya populasi sebagai kekuatan anti 

pandemi yang sifatnya kuat. 

7) Infeksi dan penularan 

Penyakit pandemi, bisa ditularkan dengan 

langsung dari antar orang dan tak langsung dari 

vektor ke orang lainnya. 

Berdasarkan penejlasan tersebut, gambaran 

pandemi dapat terlihat dari bagaimana penyakit 

tersebut dapat meluas dan berkembang dengan 

tingkat keparahan dan penularan yang tersebar. 

c. Dampak Pandemi 

1) Dampak Kesehatan 

Penyakit pandemi bisa menimbulkan infeksi 

banyak orang hingga menjadi penyebab penyakit 

serius yang tersebar luas pada populasi besar dan 

menimbulkan banyak kematian. 

 

2) Dampak ekonomi 

Pandemic berefek langsung dan lama hingga 

bisa menggangu kehidupan perekonomian dalam 

waktu lama. 

3) Dampak social 

Dampak sosial yang terjadi sangatlah parah 

dan hal yang dilakukan sangatlah terbatas, 

contohnya travel, sekolahan, kampus, mall, dan 

sebagainya ditutup. Ini terjadi saat pandemi 

memiliki potensi pada morbiditas dan morbilitas 

tinggi. 
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4) Dampak  keamanan 

Pandemi tidak lagi tentang domain kesehatan 

masyarakat serta kedokteran klinis saja tapi juga 

permasalahan sosial, pembangunan, serta 

keamanan global.
34

 

Berdasarkan penjalasan tersebut, dampak 

pandemi dapat dirasakan pada berbagai bidang, 

baik dampak kesehatan, ekonomi,  sosial dan 

keamanan dan akan terus merugikan jika tidak 

ditangani dengan cepat dan tepat.  

2. Covid-19 

a. Pengertian  

Coronavirus merupakan bagian keluarga besar 

virus yang menimbulkan penyakit dari yang ringan 

hingga bera, misalnya pilek serta penyakit berat 

misalnya MERS dan Sars. Covid-19 ini sebagai 

penyakit baru dan belum diidentifikasikan sebelumny 

pada manusia. Tanggal 31 Desember 2019, WHO 

China Country Office membuat laporan kasus 

pneumonia yang tak diketahui etiologi pada Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 7 Januari 2020, 

Cina mengidentifikasi pneumonia yang tak diketahui 

etiologi sebagai jenis baru dari coronavirus. Lalu 

WHO memberikan sebutan yakni Sebere Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) 

dengan penyakitnya yakni Covid-19. 

Pada 30 Januari 2020 WHO menetapkan sebagai 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan 

dunia atau public health emergency of international 

concern. Kasus yang makin bertambah ini karena 

                                                           
34Liza RG, Rahmayani RD, Syah NA, “Gambaran  Tingkat Stres 

Berdasarkan Stessor pada  Mahasiswa Kedokteran Tahun Pertama Program Studi 

Program Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 2017 “,  Jurnal 

Kesehatan Andalas, 2019): h. 8. 
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telah tersebar pada berbagai negara. Indonesia 

melaporkan jika kasus pertama pada 2 Maret 2020 

yang terduga tertularnya dari WNA yang sedang 

berkunjung di Indonesia dan akhirnya kasus covid-19 

di Indonesia makin banyak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa covid-19 adalah 

suatu virus jenis baru yang belum pernah 

teridentifikasi oleh manusia. Virus ini menyerang 

sistem pernapasan pada manusia dan dapat 

menularkan kepada orang lain dalam waktu yang 

cukup singkat. 

 

b. Penyebab  

Virus penyakit COVID-19 ini yakni Sars-

CoV-2. Virus ini adalahzoonosis (penularan diantara 

hewan serta manusia). Penelitian mengatakan jika 

SARS ini transmigrasinya dari kucing luwak ke orang 

dan MERS dari unta ke orang.hewan yang menjadi 

penularannya Covid-19 ini belum diketahui. Orang 

dapat tertular virus ini apabila mengalami: 

1) Terkena droplet penderita dengan tak sengaja 

2) Memegang daerah muka sebelum cuci tangan 

3) Tidak berjaga jarak dengan penderita Covid-19 

c. Gejala 

1) Gejala yang paling umum: 

a) Demam 

b) Batuk kering 

c) Kelelahan 

2) Gejala yang sedikit tidak umum: 

a) Rasa tidak nyaman dan nyeri 

b) Nyeri tenggorokan 
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c) Diare 

d) Konjungtivis (mata merah) 

e) Sakit kepala 

f) Hilangnya indera perasa atau penciuman 

g) Ruam pada kulit atau perubahan waran pada 

jari tangan atau jari kaki. 

3) Gejala serius 

a) Kesulitan bernapas atau sesak napas 

b) Nyeri dada atau rasa tertekan pada dada 

c) Hilangnya kemampuan berbicara atau 

bergerak
35

 

Berdasarkan penejlasan tersebut, penyebab virus 

corona (covid-19) penyebab virus ini adalah jika 

melakukan kontak fisik langsung oleh penderita yang 

terkena virus ini sehingga tubuh langsung mengalami 

gelasa baik gejala umum, gejala tidak umum dan 

gejala seirus ditambah dengan daya tahan tubuh 

seseorang tidak kuat, virus ini akan mudah 

menularkan kepada orang lain.  

d. Pencegahan 

Hingga sekarang belum terdapat vaksin guna 

pencegahan virus ini. maka pencegahan yang baik 

agar terhindar dari virus ini dengan: 

1) Menerapkan physical distancing dengan berjaga 

jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan 

tidak keluar rumah apabila tak ada kepentingan 

penting 

2) Memakai masker saat diluar rumah 

                                                           
35Komang Agus Jerry Widyanata,dkk Pemanfaatan Tanaman Obat 

Keluarga (TOGA) di Masa Pandemi COVID-19  (Denpasar: Jayapangus Pres, 2020), 

h. 1-4. 
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3) Selalu mencuci tangan memakai sabun dengan 

air mengalir ataupun handsanitizer yang 

beralkohol min 60% 

4) Dilarang memegang daerah muka sebelum cuci 

tangan 

5) Meningkatkan kekebalan tubuh dengan pola 

hidup yang sehat 

6) Tidak berkontak dengan penderita atau yang 

sedang suspect 

7) Menutip mulut dan hidung saat bersin dan batuk 

8) Menjaga kebersihan sekitar. 

Bagi orang yang terkena Covid-19 maka masuk 

kategori ODP maupun PDP. Terdapat cara yang bisa 

dilaksanakan supaya terhindar dari virus ini dengan: 

a) Melakukan isolasi terpisah agar tidak menularkan 

dengan yang lain 

b) Dilarang keluar rumah terkecuali jika untuk 

diobati 

c) Jika akan pergi ke RS saat gejalanya berat, maka 

sebaiknya jika menghubungi pihak RS untuk 

penjemputan 

d) Melarang serta mencegah orang lain menjenguk 

hingga sembuh 

e) Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan 

pengobatan. 

f) Jangan melakukan pertemuan dengan orang yang 

sedang sakit. 

g) Hindari berbagai penggunaan alat makan dan 

minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur 

dengan orang lain. 
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h) Pakai masker dan sarung tangan bila sedang 

berada di tempat umum atau sedang bersama 

orang lain. 

i) Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung 

bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke 

tempat sampah.
36

 

Jadi, pencegahan virus ini dapat dilakukan dengan 

menjaga agar tubuh memiliki daya tahan tubuh yang 

kuat, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi dan 

bervitamin, menjaga dan mematuhi ptorokol 

kesehatan yang dianjurkan pemerintah serta 

mengkonsusmsi vitamin yang sehat.  

e. Cara Penularan 

Siapapun dapat teringfeksi vius ini. tapi bayi 

dan anak kecil serta ornag yang yang tidak kebal 

akan lebih mudha terserang. Dan juga orang yang 

tak melaksanakan proes akan rentan terjangkit. 

Maka terdapat anjuran agar memakai APD saat 

keluar rumah.infeksinya virus ni karena virus 

corona itu sendiri yang menyebarnya seperti virus 

lainnya dengan: 

1) Percikan droplet 

2) Memegang tangan ataupun wajah orang yang 

terkena 

3) Memegang daerah muka setelah memegang 

barang yang terkena droplet dari yang terkena 

virus ini. 

Virus ini memiliki waktu berinkubasi yang belum 

diketahui. Tapi umumnya akan muncul gejala 

setelah 2-14 hari virus masuk pada tubuh. Metode 

perpindahannya yakni lewat droplet, dimana virus 

ini akan hidup pada benda mati 8-24 jam. Media 

                                                           
36Ibid, h. 4-7.  
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penularan terbanyaknya yakni droplet. Droplet ini 

adasaat orang mengeluarkan cairan dari tubuhnya 

dan akan berpindah kepad aorang lain, menempel di 

benda. Jika benda yang ada dropletnya mengenai 

orang lain, dan memakai tanggannya untuk 

menyentuh daerah muka maka virus ini akan 

menular. Maka terdapat anjuran agar orang memakai 

APD, supaya tak berpindah atau menular ke orang 

lain. Dan juga harus memperhatikan etika batuk dan 

bersin. Cara terbaiknya dengan: 

a) memakai masker, saat batuk serta bersin dilarang 

membuka masker 

b) menutup mulut dan hidung memakai lengan atas 

dalam 

c) menutup mulut dan hidung memakai tisu 

d) membuang tisu ataupun masker ke tempat sampah 

e) mencuci tangan menggunakan sabun beserta air 

mengalir 

Penyebaran virus melalui kontak fisik 

memaksa semua negara menerapkan social distancing  

danphysical distancing  untuk mengurangi interteraksi 

antara orang- orang. Pemerintah Indonesia melalui 

presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan 

terkait  social distancing dan physical distancing ini 

dengan dikeluarkannya kebijakan kegiatan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk 

mencegah virus.  PSBB sendiri diartikan pembatasan 

kegiatan tertentu pada penduduk suatu wilayah yang 

diduga terinfeksi Covid-19  sehingga dapat dicegah 

penyebarannya.
37

Penularan yang lain adalah saat 

aktivitas pada tempat yang berkerumun manusia ini 

menjadi cara penularannya. Covid-19 ini akan 

                                                           
37Mesran, dkk, Merdeka Kreatif di Era Pandemi Covid- 19 (STMIK Budi 

Darma : Green Press, 2020), h. 55.  
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menempel dan tak terlihat maka pada pakaian serta 

benda yang dibawakan orang lain. Maka jaga jarak 

dan tak berkegiatan di luar sebagai kebijakan untuk 

pengurangan menularnya virus ini
38

 

Jadi, berdsasarkan penjelasan tentang cara 

penularan,  maka sebijak mungkin kita untuk menjaga 

daya tahan tubuh agar tidak tertular dengan virus ini 

yang sangat mudah menularkan kepada orang lain 

terutama kontak langsung dengan penderita covid-19.  

Jika tidak ada kepentingan yang mendesak tidak perlu 

keluar rumah dan berpikir positif akan semua hal 

yang terjadi.  

   Pada penjelasan diatas, yang akan dibahas 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah 

pandemic covid-19 yang terjadi dan dirasakan oleh 

mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung Tahun 

Angkatan 2019-2021 termasuk pemberlakuan 

pembelajaran jarak jauh di wilayah UIN Raden Intan 

Lampung.  

 

 

 

                                                           
38Saiful Bahri,dkk, Pendidikan Pada Masa Wabah Tantangan Baru bagi 

Kepala Sekolah, Guru dan Orang Tua, (Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebuyaan 2020), h, 22-23. 
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