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ABSTRACT : 

The temporary closure of educational institutions to contain the spread of the Covid-19 

pandemic around the world has affected millions of students, especially the education system in 

Indonesia. The Covid-19 pandemic forces the world community to define the meaning of life, the 

purpose of learning and the nature of humanity. In the field of education, COVID-19 has 

drastically changed the learning model; All learning activities are carried out online, starting 

from elementary school to college level. This study aims to describe the role of teachers in 

improving student learning in the Covid-19r Pandemic. The data obtained is in the form of 

qualitative data which contains descriptions of the results of learning observations and teacher 

interviews regarding supporting factors in the activities of the Teacher's Role in improving 

Student learning during the Covid-19 Pandemic. The research was conducted at SDN 03 

Langgara Laut. Based on the results of the interview, online learning activities at SDN 03 

Langgara have been effective for the role of teachers in improving Student Learning during the 

Civid-19 Pandemic.  
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Pendahuluan 

Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek 

pendidikan (Anderson, 2020; Azzi-Huck & Shmis, 2020; DHEC, 2019; Domenico et al., 2020; 

Horn, 2020; Huang et al., 2020; OSPI, 2020; van Fleet, 2020; World Health Organization, 2020; 

Yan, 2020; Zhang et al., 2020) . Pada kondisi pandemi peran dan posisi aspek pendidikan adalah 

sangat krusial (Bakhtiar, 2016; Barennes et al., 2010; Karlsen et al., 2015; Pogreba-Brown et al., 

2012; Yang et al., 2019). Untuk memutus mata rantai peyebaran COVID-19-dimana siswa dapat 

berperan sebagai pembawa dan penyebar penyakit tanpa gejala-hampir semua negara 

meniadakan kegiatan di sekolah. Hingga April 2020, lebih dari 400 juta siswa di dunia 

diwajibkan untuk belajar di rumah (Domenico et al., 2020; Gee, 2020; UNESCO, 2020c). 

Konsekuensi dari penutupan Lembaga Pendidikan secara fisik dan mengganti dengan 

belajar di/dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar 

mengajar (Arora & Srinivasan, 2020). Pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan tentu saja guru 

harus bermigrasi ke sistem pembelajaran digital atau online, yang lebih dikenal dengan istilah e-

learning (Aderholt, 2020; Karp & McGowan, 2020; UNESCO, 2020a) atau dikenal dengan 



istilah pembelajaran dalam jaringan atau “pembelajaran daring” di Indonesia. Secara serempak, 

mayoritas lembaga pendidikan memilih opsi pembelajaran daring (Azzi-Huck & Shmis, 2020; 

Bartlett et al., 2020; Horn, 2020; Maine Department of Education, 2020; The International 

Baccalaureate Organization, 2020; The World Bank, 2020; Ting et al., 2020; UNESCO, 2020b; 

van Fleet, 2020; Yan, 2020; Zhang et al., 2020). Negara Indonesia juga relatif tidak berbeda 

dengan Negara lain. Meskipun menyadari bahwa ada disparitas terhadap akses teknologi 

pembelajaran dan beragamnya latar belakang orang tua, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia dengan tegas memberlakukan kebijakan pembelajaran daring 

(Irawan, 2020; Katili, 2020; Kemendikbud, 2020; Makdori, 2020; Putsanra, 2020; N. Wahyudi, 

2020). 

Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tak akan pernah terlepas dari peran guru (Collie 

et al., 2011; Najeemah M Yusof, 2012; Thien et al., 2014; Zacharo et al., 2018), terlebih 

perubahan ke pola pembelajaran daring. Guru harus siap dengan berbagai kondisi pembelajaran 

dan kondisi siswa, termasuk perkembangan kehidupan di masyarakat (Abdullah, 2016; Darling-

Hammond & John Bransford, 2005; Zein, 2016). Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan 

untuk mereview tentang bagaimana menjadi guru profesional di masa pandemi, yang difokuskan 

pada review aspek tuntutan digitalisasi dalam dunia pendidikan, khususnya pada aktivitas 

pembelajaran. Ulasan akan difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa 

pandemi COVID-19 di berbagai negara dan pembelajaran di Indonesia di masa Pandemi 

COVID-19, tantangan yang dihadapi dan sekaligus solusi strategis ke depan Corona Virus 

Disease - 19 (Covid-19) kini menjadi pandemi yang sangat serius dan berbahaya di seliruh 

penjuru dunia karena telah merenggut  ribuan nyawa. Pencegahan meluasnya virus corona kini 

telah menjadi prioritas utama di beberapa negara, termasuk Indonesia. Segala kegiatan yang 

mengundang keramaian, kerumunan, dan interaksi sudah mulai di blokade, termasuk bersekolah. 

Kegiatan sekolah kini telah diliburkan hingga beberapa bulan kedepan. Bahkan, pemerintah 

sepakat untuk mentiadakan UN di tahun ini. 

Warga negara Indonesia kini diwajibkan untuk "stay at home" sebagai salah satu bentuk 

upaya pencegahan penularan virus corona. Pemerintah benar-benar ketat dalam menindaklanjuti 

hal ini. Namun jika kegiatan bersekolah sudah diliburkan untuk sementara, lalu bagaimana 

dengan nasib pendidikan negeri ini? 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan surat 

edaran Pelaksanaan  Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19 pada 24 Maret lalu dimana salah 

satu kebijakannya yaitu menetapkan bahwa proses belajar untuk sementara dilakukan secara 

online dari rumah masing-masing. Dengan demikian, tidak akan terjadi tatap muka antara guru 

dengan siswa. Padahal, interaksi guru-siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk 

mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya proses belajar daring, guru harus 

benar-benar memerhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. 

Peran guru kini sangatlah penting mengingat proses belajar sudah tidak bisa bertatap muka 

lagi. Guru harus benar benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi 

yang disampaikan secara online. Guru adalah orang pertama dan utama sebagai pendidikan 



negara mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Oleh karena itu, ditengah 

maraknya wabah cirus corona ini, beberapa peran guru yang  sangat"urgent" yaitu: (1). Guru 

Sebagai Motivator Guru tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa disertai dengan 

motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar ditengah maraknya virus corona. Guru 

juga harus memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif agar siswa tidak terlalu parno 

akan pandemi corona. Dilain sisi, guru juga harus memerhatikan mood belajar siswa agar tidak 

terlalu stress akibat tugas. Guru hendaknya mengajar daring dengan tetap memberikan 

penjelasan pada siswa, bukan semata-mata hanya dengan memberikan tugas secara terus 

menerus sebab siswa juga butuh penjelasan untuk memahami materi yang dibahas. (2). Guru 

sebagai Inovator Proses belajar yang dilakukan secara online mengharuskan guru untuk 

menguasai teknologi. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang terus 

berkembang. Sesuai dengan keadaan saat ini, guru hendaknya menguasai beberapa cara untuk 

belajar secara online, misal melalui zoom, google classroom, wa, line, dan sebagainya. Metode 

yang diterapkan juga akan berbeda dari biasanya sebab belajar tidak berlangsung "face to face". 

Guru harus pintar-pintar memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar daring ini. 

(3). Guru sebagai Evaluator Setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu 

mengevaluasi apa kekurangan dari kuliah online, masalah-masalah yang timbul pada siswa 

maupun saat proses pembelajaran , apakah siswa menerima materi dengan baik atau tidak , dan 

masalah lainnya. Peran guru di atas hanya sebagian saja, masih banyak lagi peran guru lainnya. 

Namun ketiga hal di atas perlu diperhatikan dikala siswa belajar secara online untuk beberapa 

waktu ke depan. 

Tanggung jawab guru adalah membina sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

bersaing di tingkat internasional. Kusnandar (Alawiyah, 2013:67) mengemukakan: Di Indonesia, 

manajemen pendidikan adalah yang terdepan. Keberhasilan pendidikan ada di tangan para guru. 

Guru adalah orang yang bertemu dengan siswa secara langsung di dalam kelas. Guru berperan 

penting dalam meningkatkan akademik, pengetahuan profesional, kematangan emosi, moralitas 

dan kualitas spiritual. Untuk mendukung semua ini, kami membutuhkan guru yang berkualitas, 

kompeten dan berdedikasi tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan kami. 

Para pendidik percaya bahwa mahasiswa milenial sudah tidak asing lagi dengan kehidupan 

digital.Meski sudah terpapar teknologi digital ini sejak lahir, ternyata para siswa ini sangat 

mudah beradaptasi. Meskipun mereka sendiri, mereka dapat menyelesaikan semua tugas dengan 

perangkat pintar mereka. Padahal, tantangannya adalah beberapa pendidik harus segera 

beradaptasi dengan era digital. Sebagai pendidik ternyata kita harus menyadari bahwa jika kita 

hanya ingin memberikan ilmu kepada anak didik, maka ternyata mereka bisa dengan cepat 

mendapatkan semuanya dari tangan mereka. Mereka menelusuri semua informasi yang dapat 

mereka peroleh melalui mesin pencari, bahkan tutorial dan deskripsi materi. Dulu, siswa 

membuat catatan di papan tulis, kemudian semua siswa menyalinnya ke buku catatan mereka. 

Rekam buku sampai habis. Guru berceramah cukup lama, dan peserta terus mendengarkan 

hingga mengantuk. Zaman sudah berubah, jadi bagaimana mendidik mereka perlu menyesuaikan 



dengan zaman dan zaman. Kesenjangan usia belajar antara mahasiswa milenial dan pendidik 

sebagai pendatang teknologi digital harus diminimalisir. 

 Sebagai garis depan pendidikan, tugas guru adalah mengajar, pendidikan, memberikan 

bimbingan dan konseling, pelatihan, penilaian dan evaluasi untuk memberikan para siswa 

dengan dukungan ideologis dan psikologis. Proses pengajaran dilakukan oleh guru dan siswa 

biasanya melakukan di sekolah, atau berinteraksi langsung tanpa medium. Namun, dalam 

beberapa bulan terakhir, pekerjaan guru telah berubah selama proses pembelajaran, karena 

epidemi telah melanda dunia, termasuk Indonesia. 

 Kajian ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan, sebagai upaya antisipasi dunia 

pendidikan-terlebih sekolah dan guru, dan sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan ke 

depan (futuristik). Sejalan dengan Anugrah (2020), pandemi COVID-19 kiranya bisa menjadi 

pintu masuk untuk mengubah pembelajaran yang peka terhdap perkembangan zaman, 

perkembangan IPTEK, dan kontekstual. Bagaimanapun, semua pihak harus menyadari, 

sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Cluver et al (2020) bahwa COVID-19 bukanlah virus 

pertama atau pandemi pertama yang mengancam atau mempengaruhi aktivitas umat manusia, 

dan bisa jadi itu bukanlah yang terakhir. Sebagaimana menurut Contreras (2020) pada abad 

kedua puluh, dunia telah mengalami beberapa penyakit baru dan bahkan penyakit tingkat 

pandemi. Oleh karena itu, bangsa ini perlu belajar dari kondisi yang terjadi dan belajar dari 

sejarah guna memanfaatkan strategi efektif untuk memperkuat semua sektor kehidupan, dan 

khususnya sektor pendidikan dalam merespon pandemi ke depan (seperti kata pepatah, sedia 

payung sebelum hujan). 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti didorong untuk 

menggambarkan peran guru dalam meningkatkan pembelajaran siswa dalam pandemic  untuk 

menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam  proses pembelajaran siswa 

dimasa pandemic Covid-19 di sekolah SD Negeri 03 Langgara Laut Kelurahan Langgara Laut 

Kecamatan wawoni Barat Kabupaten Konawe kepulauan Propinsi Sulawesi Tenggara. berdasarkan 

analisis guru sekolah selama COVID III-19 pandemi. 

 

METODE PENELITIAN 

  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. 

Creswell (dalam Semiwan, 2010: 7) mendefinisikannya sebagai metode atau eksplorasi untuk 

mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral. Hasil penelitian kualitatif di bidang 

pendidikan bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami pendapat 

pribadi, menemukan dan menjelaskan prosesnya, dan menggali informasi yang mendalam 

tentang topik atau latar belakang penelitian yang terbatas (Putra, 2013: 44). Subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri 03 Langgara Laut. Dalam 

pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Tujuan 

pengambilan sampel adalah “teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu” 

(Sugiyono, 2015: 124). Motivasi pemilihan topik dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah 



bagaimana dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran guru dalam 

proses pembelajaran siswa pada masa pandemic Covid 19. 

Instrumen yang baik juga menghasilkan data yang baik. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain pedoman wawancara, kuesioner, dan dokumen yang diberikan kepada 

guru sekolah dasar. Teknologi pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa wawancara, angket dan dokumen. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara semi terstruktur. 

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka. Kuesioner 

terbuka adalah kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan, yang dapat diisi oleh 

narasumber dengan bebas. Dokumen ini mencatat peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa 

berupa teks, gambar atau karya memorial seseorang (Sugiyono, 2014: 82). Teknik analisis data 

yang digunakan peneliti adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

(dalam Sugiyono, 2015: 337) mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif harus 

dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas agar data menjadi jenuh. Analisis 

data meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / 

verifikasi. 

Pada tahap reduksi data akan didapatkan sejumlah besar data di situs, sehingga perlu 

dicatat dengan cermat. Mengurangi data berarti meringkas, memilih poin, focus  pada hal-hal 

penting, menemukan tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Pengurangan 

data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan dan mencari lebih banyak data saat dibutuhkan (Sugiyono, 2015: 338). 

Kemudian, tahap akhir penggambaran / verifikasi berdasarkan konten penelitian kualitatif yang 

sudah dipahami mungkin bisa menjawab pertanyaan yang diajukan di awal, atau mungkin juga 

tidak bisa menjawab. Hal ini terjadi karena penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

nantinya akan dikembangkan di lapangan. 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu 

tahap pra lapangan, tahap investigasi lapangan, dan tahap analisis data. Pada tahap pra lapangan, 

pada tahap ini peneliti menyusun desain penelitian berupa pemahaman tentang metode dan 

teknologi penelitian. Memilih bidang penelitian, mencari dan mengevaluasi bidang dalam bentuk 

positioning dan tujuan lapangan, sehingga peneliti dapat mencoba mengidentifikasi semua 

elemen lingkungan sosial, alam dan kondisi alam, dan pengenalan bidang ini juga bertujuan 

untuk menilai apakah situasi, situasi, lingkungan, dan latar belakang. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, siapkan peralatan penelitian berupa peralatan penelitian atau penelitian yang diperlukan, 

seperti surat izin penelitian, alat tulis dan alat penunjang penelitian lainnya. Pada tahapan 

investigasi lapangan, peneliti terlebih dahulu memahami latar belakang penelitian. 

Peneliti harus siap memulai penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang 

dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Data yang diperoleh berasal dari survei kuesioner dan 

wawancara dengan guru sekolah dasar di lokasi penelitian yang ditentukan. Peneliti melakukan 

analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembelajaran siswa 



yang dilakukan oleh guru sekolah dasar selama pandemi COVID-19, serta faktor dan faktor 

pendukung apa dalam kegiatan peran guru untuk peningkatan pembelajaran siswa selama 

pandemi COVID-19. 

Setelah memperoleh data, peneliti akan melakukan penyuntingan data secara deskriptif 

mendalam untuk melakukan penelitian yang baik terhadap data yang diperoleh. Pada tahap 

analisis data, dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber data 

yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data dan dilanjutkan hingga data jenuh. 

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah data yang dikumpulkan atau 

diperoleh di lapangan berupa informasi atau dokumen pada tahap sebelumnya, kemudian 

dikumpulkan dalam laporan Artikel penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari angket publik dan wawancara semi terstruktur yang 

dilakukan di Lembaga Sekolah SD Negeri 03 Langgara Laut . Kuisioner didistribusikan secara 

setiap guru, sedangkan wawancara dilakukan 3 orang dan Kepala SD Negeri 03 Langgara Laut . 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Kuesioner 

Kuesioner telah dibagikan kepada seluruh guru SDN 03 Langgara Laut  . Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang diisi oleh 

responden. Tujuan penggunaan kuesioner ini adalah untuk mendapatkan informasi berupa 

informasi, melaksanakan proses pembelajaran dan faktor pendukung  selama pandemi COVID-

19, . proses pembelajaran. Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh narasumber. 

Selama pandemi COVID-19, Apakah Peran Guru di sekolah ini dalam  menigkatkan 

motivasi belajar siswa sudah berjalan sesuai dengan harapan dalam menerapkan proses 

pembelajaran yang Efektif  ? Jika ya, bagaimana proses peran guru tersebut dalam pembelajaran 

selama pandemi COVID-19? 

Jawaban / Hasil yang diberikan. Iya dalam Peran yang dilakukan guru adalah : Dalam situasi 

luar biasa ini, guru kini memiliki dan dituntut melaksanakan banyak peran tambahan: 1. 

Memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademik dan non akademik, 

mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. 2. Guru juga memiliki tanggung jawab 

dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis. 3. Memberikan penguatan 

aktif dan memberikan pemahaman kepada siswa guna mentaati semua protokol kesehatan. 

factor-Faktor Apa saja yang mendukung peran guru dalam meningkatkan pembelajaran 

siswa dalam masa pandemic covid 19 ini ?  

Jawaban yang diberikan oleh peniliti adalah factor yang dominan yaitu menyikapi Tuntutan 

kompetensi guru pada masa pandemic ini diantaranya  1. Mempunyai Kemampuan berinovasi, 

memanfaatkan bermacam digital tools, menyelenggarakan kelas online, penerapan kurikulum 

yang memperkuat model multidisiplin dan kolaboratif dalam belajar mengajar. 2. Kemampuan 



menata ulang akuntabilitas, menentukan metode dalam proses assesment. 3. Kemampuan 

menyelenggarakan pendidikan yang membantu siswa berkembang secara akademis, fisik dan 

psikis, dengan menyeimbangkan antara "old" knowledge dengan mekanisme digital. 4. 

Kemampuan menyajikan pendidikan dan pengajaran yang merata  5. Kemampuan komunikasi 

untuk mensinergikan pandangan dan visi proses pendidikan anak dengan kepala sekolah 

termasuk orang tua/keluarga. Menuju masa depan dengan membangun sistem dan sekolah yang 

tangguh pasca pandemi: Mempersiapkan Melindungi Memulihkan Mengevaluasi/refleksi 

Merencanakan/transformasi Baca juga: Orangtua dan Guru, Pahami Deteksi Dini dan 

Penanganan ABK  

 

Wawancara 

Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan dua orang 

utama yang diwawancarai, guru kelas lima dan guru kelas SD Negeri 03 Langgara Laut . Tujuan 

dari wawancara adalah untuk memperdalam data yang diperoleh dari kuesioner. Hasil 

wawancara yang dilakukan dengan dua orang yang diwawancarai adalah sebagai berikut. 

Selama pandemi COVID-19, apakah akan menerapkan proses pembelajaran daring pada  siswa , 

atau Langkah-langkah apa saja yang dilakukan peran seorang guru untuk meningkatkan 

pembelajaran yang efektif pada masa pandemi? 

“ Jawaban/ hasil yang disampaikan oleh Kepala SD Negeri 03 Langgara Laut adalah Ia Sejak 

"Ya, pembelajaran online dilaksanakan selama pandemi.  Faktor pendukung Menuju masa depan 

dengan membangun sistem dan sekolah yang tangguh pasca pandemi:  melakukan kegiatan 

(a)Mempersiapkan, (b)Melindungi, (c)Memulihkan, (d), Mengevaluasi/refleksi,(e) 

Merencanakan /transformasi 

Berdasarkan hasil metode deskriptif kualitatif, melalui teknologi pengumpulan data, 

melalui bentuk survei kuesioner dan wawancara dengan guru SDN 03 Langgara Laut Apakah 

peran guru ditingkat sekolah dasar Negeri 03 Langgara Laut dalam meningkatkan Pembelajaran 

siswa pada masa pandemic ini ? Untuk bisa menjawab hal tersebut kita tidak bisa melihat dari 

satu sisi saja tetapi kita juga harus memperhatikan sisi lainnya. Peran guru sebagai pentransfer 

ilmu tentunya tidak tergantikan. Karena posisi teknologi disini adalah sebagai media, dan 

pembelajaran secara daring adalah metode pembelajarannya. Siswa tentunya tetap mendapatkan 

materi, ilmu pengetahuan lainnya lewat guru melalui media teknologi yang ada. Ketika ada hal 

yang membuat siswa kurang mengerti, mereka dapat menanyakan kepada guru melalui 

aplikasi chat, tentunya dengan bantuan orangtua. 

.Dalam keadaan seperti ini bisa dikatakan juga peran guru tergantikan jika guru sebagai 

pengajar tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak 

sedikit guru yang hanya sebatas memberikan tugas saja kepada siswanya, tanpa memberikan 

materi pembelajaran apapun. Akan tetapi dalam hal ini ada manfaatnya baik bagi guru maupun 

siswa, guru seharusnya bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mengatur pembelajaran. Siswa juga 

seharusnya bisa mengkontruksi pengetahuannya sendiri, belajar secara mandiri, dan disini guru 

berperan sebagai kolabirator, pengarah, agar siswa belajar mandiri namun tetap pada jalur yang 

tepat. Selain itu, peran guru sebagai seorang pendidik tentu tidak akan pernah bisa tergantikan. 



Karena bagaimanapun seorang siswa tentu membutuhkan seorang role model, seorang contoh, 

seorang panutan, posisi inilah yang tidak dapat digantikan oleh apapun. 

Jadi disimpulkan bahwa  proses pembelajaran secara yang berlangsung di SD Negeri 03 

Langgara Laut  ini hanya mentransfer sebagian kecil dari bagian pendidikan yaitu aspek kognitif 

saja. Sedangkan aspek-aspek lain tidak bisa tersalurkan, seperti aspek afektif, psikomotorik. 

Serta nilai-nilai kemanusiaan seperti akhlakul karimah, proses pendewasaan sosial, budaya, 

etika, dan moral. Semua itu hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial (proses belajar 

mengajar) dilingkungan sekolah. Guru merupakan suri tauladan yang baik bagi setiap siswa dan 

siswinya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung maupun daring tidak 

bisa menggantikan peran seorang guru. Hanya saja tingkat kefektifan nya sangat jauh berbeda, 

dan sudah seharusnya ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua apakah pembelajaran secara 

daring lebih baik dari pada pembelajaran dengan tatap muka langsung atau sebaliknya. 

Esensinya guru itu mengajarkan kepada siswanya ilmu pengetahuan dan mendidik dengan 

mentransfer nilai-nilai dan norma. Pada transfer nilai dan norma tersebut dengan model 

pembelajaran daring sekarang cenderung berkurang bahkan tidak ada. 

Oleh karena itu, dalam segi kognitif, Peran Guru  memang bisa membantu atau 

memudahkan para siswa dalam belajar. Namun, pada segi afektif dan psikomotor teknologi tidak 

bisa menggantikan sosok seorang guru. Karena guru bukan hanya sebatas mentrasnfer ilmu 

tetapi sebagai figur untuk menyampaikan akhlak, sosok untukditiru. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

metode deskriptif, teknik ini disurvei guru SD Negeri 03 Langgara Laut  dalam bentuk kuesioner 

dan wawancara. Pandemi COVID- 19 memiliki dampak besar pada pendidikan, khususnya Peran 

guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan telah berubah, biasanya dengan studi langsung 

ke pembelajaran sehingga penilit menyimpulkan sebagai berikut : 

Wabah virus corona yang tengah melanda penduduk dunia sepertinya akan membawa kita 

pada satu era baru. Satu era yang disebut era kecemasan. Akibat merebaknya virus corona, 

seluruh dunia jadi mengerti bahwa sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem pendidikan kita 

tidak sekuat yang kita bayangkan. Aneka sistem tersebut rapuh dan rentan. Terutama dalam 

menghadapi suatu fenomena maha hebat bernama pandemi Corona. 

Dalam waktu beberapa bulan saja, wabah yang sebut Covid-19 ini telah menelan banyak 

korban. Virus tersebut telah menyebabkan 18.589 orang meninggal dunia di 196 negara/kawasan 

(berdasarkan pusat informasi Covid-19, Kemkominfo). Selain korban jiwa, keganasan virus asal 

Wuhan, Tiongkok ini juga telah menelan banyak korban lain. Akibat merebaknya virus corona, 

ekspor dan impor jadi terganggu, industri sepak bola di berbagai negara dihentikan sementara, 

dan barang-barang perlindungan kesehatan seperti masker jadi hilang di pasaran. Dalam konteks 

pendidikan, Covid-19 telah memaksa Kementerian Pendidikan untuk menutup sekolah-sekolah. 

Para siswa tidak boleh lagi datang ke sekolah untuk belajar dan bermain dengan teman 



sebayanya. Para siswa diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan pembelajaran 

secara mandiri di tengah keluarga masing-masing. 

Peran guru kini sangatlah penting mengingat proses belajar sudah tidak bisa bertatap muka 

lagi. Guru harus benar benar berupaya semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami materi 

yang disampaikan secara online. Guru adalah orang pertama dan utama sebagai pendidikan 

negara mengingat pendidikan adalah wadah pencetak generasi bangsa. Oleh karena itu, ditengah 

maraknya wabah cirus corona ini, beberapa peran guru yang  sangat"urgent" yaitu: (a). Guru 

Sebagai Motivator Guru. (b). Guru sebagai (c). Guru sebagai Evaluator   

Faktor pendukung Menuju masa depan dengan membangun sistem dan sekolah yang 

tangguh pasca pandemi:  melakukan kegiatan (a)Mempersiapkan, (b)Melindungi, 

(c)Memulihkan, (d), Mengevaluasi/refleksi,(e) Merencanakan /transformasi 

 

Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran. Pertama bagi subjek penelitian, peneliti 

mengharapkan agar para siswa  SD Negeri 03 Langgara laut  untuk terus meningkatkan 

semangatnya dalam belajar, walaupun dalam kondisi seperti ini. Mengambil hikmah dan sisi 

positif dari situasi yang tengah di hadapi. Kedua, bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian mengenai motivasi belajar siswa di tengah situasi pandemik Covid-19, untuk 

menambahkan variabel-variabel yang mendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Selain itu, mungkin alangkah lebih baiknya jika subjek penelitian di perluas lagi seperti seluruh 

jenjang pendidikan yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang luas terkait motivasi 

belajar di tengah sistuasi seperti ini. 
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