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Abstract 

The study aims to identify challenges teachers faced in the process of applying online learning and 

solutions that can be used to address the online learning problem at the time of the covid-19 

pandemic at SD Negeri 1 Wunggoloko. The study uses qualitative research methods. The subject 

of this study was nine teachers in the SD Negeri 1 Wunggoloko, one principal and eight teachers. 

In data collection, researchers use research techniques observation and documentation. The result 

of this study is a teacher’s problem in carrying out online learning ata time when the covid-19 

pandemic was hampered by the limitations of the internet networks inadequatedto do online 

learning, the lack of facilities students have, the lack of understanding of science and information 

technology and thw communication of students and parents. Internet quotas are used for online 

study so that it is inaccessible to all students. As for a teacher’s solutions in the learning process 

that is not possible online is visiting students one by one at the student’s home of what is 

commonly called door to door. The learning process in these schools still uses the offline or face-

to-face system dua to the factors above. 
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PENDAHULUAN 

Terhitung maret 2020, 

organisasi kesehatan dunia (WHO) 

menetapkan Corona Virus Disease 

(Covid-19) sebagai pandemi 

(Sohrabi,et,al, 2020) yang telah melanda 

lebih dari 200 negara dan salah satu 

negara yang ikut terinfeksi virus ini 

adalah Negara indonesia. Sebagai 

langkah pertama dalam mengantisipasi 

penyebaran virus ini, pemerintah 

Indonesia melakukan berbagai tindakan 

yang di anggap mampu memutuskan 

penyebaran virus covid-19 seperti social 



  

 

and physical distancing, pembatasan 

social berskala besar (PSBB), dan 

pembelajaran secara daring (online) 

untuk anak taman kanak-kanak hingga 

perguruan tinggi. 

Kondisi yang terjadi sekarang 

ini memberikan dampak langsung yang 

bisa dirasakan secara nyata oleh 

lembaga pendidikan formal, informal 

dan nonformal. Dampak yang sangat 

dirasakan oleh guru dan siswa disini 

yaitu peralihan pembelajaran, dari yang 

semula tatap muka menjadi 

pembelajaran daring “(dalam jaringan) 

online” atau pembelajaran jarak jauh 

(PJJ). Pembelajaran daring atau yang 

biasa disebut belajar secara online 

merupakan cara baru yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan alat elektronik sebagai 

media pembelajaran khususnya 

penggunaan internet dalam melakukan 

pembelajaran. 

Pemerintah telah menyediakan 

berbagai aplikasi sebagai penunjang 

pembelajaran daring yang dapat di akses 

oleh guru dan siswa untuk memudahkan 

proses  

Menurut Arsyad (2011) media 

pembelajaran online atau yang lebih 

sering disebut dengan e-learning 

merupakan penunjang pendidikan dan 

bukan sebagai media pengganti 

pendidikan. 

E-Learning merupakan suatu 

teknologi yang masih cukup baru di 

Indonesia. E-Learning berarti 

pembelajaran yang menggunakan jasa 

bantuan perangkat elektronika, jadi 

pelaksanaannya e-learning 

mengggunakan media internet, intranet, 

atau media jaringan computer lainnya. 

Pelaksanaan pembelajaran 

secara online selama masa pandemi 

covid-19 menimbulkan berbagai 

persoalan, terutama dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini menjadi tantangan 

besar bagi guru agar lebih berkreativitas 

dan berkreasi dalam mencari solusi 



  

 

untuk pembelajaran secara daring 

selama masa pandemi covid-19. 

Seluruh sekolah di Indonesia 

mengalami dampak dari pandemi covid-

19, tak terkecuali sekolah di Kabupaten 

Kolaka Timur. Penelitian ini 

mendeskripsikan tentang pelaksanaan 

penerapan pembelajaran daring selama 

pandemi covid-19. Pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 

Wunggoloko yang terletak di Desa 

Wunggoloko Kecamatan Ladongi. 

Selama tersebarnya covid-19 di 

kabupaten kolaka timur, seluruh sekolah 

mulai di liburkan hingga beberapa bulan 

belakangan ini. Setelah kabupaten 

kolaka timur mulai memasuki zona 

kuning yang artinya sudah memasuki 

tahap yyang aman mengikuti 

pertimbangan pemerintah untuk 

melakukan penyesuaian keputusan 

bersama Empat Menteri terkait 

pelaksanaan pembelajaran di zona selain 

merah dan oranye, yakni dizona kuning 

dan hijau, untuuk dapat melaksanakan 

pembelajaran tatap muka dengan 

penerapan protocol kesehatan yang 

sangat ketat.  

Melalui penyesuaian kebijakan 

keputusan yang ada, sekolah-sekolah 

mulai melakukan pembelajaran secara 

normal kembali di sekolah tetapi dengan 

mematuhi protocol kesehatan yaitu rajin 

mencuci tangan, menggunakan masker 

kain non medis yang di persiapkan oleh 

pihak sekolah, menjaga jarak minimal 

1,5 meter dan tidak melakukan kontak 

fisik. 

Pelaksanaan pembelajaran 

daring di SD Negeri 1 Wunggoloko 

yang sampai saat ini belum bisa di 

realisasikan tersebut disebabkan oleh 

banyak faktor yang menjadi kendala. 

Oleh karena itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk melihat 

hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

guru dalam proses menerapkan 

pembelajaran daring selama masa 

pandemi covid-19 serta solusi apa yang 

tepat dalam menyelesaikan 



  

 

permasalahan yang terjadi di sekolah 

tersebut. Adapun tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mendapatkan kritikan 

dan saran dari para pembaca untuk 

pembelajaran yang lebih baik 

kedepannya. 

KAJIAN LITERATUR 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

daring atau secara online salama masa 

pandemic covid-19 menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru agar mencari solusi 

dalam mengatasi hambatan yang ada 

saat pelaksanaan pembelajaran daring 

selama masa pandemic covid-19. 

Pandemi Covid-19 

Di awal tahun 2020, dunia di 

gemparkan dengan merebaknya virus 

baru yang dinamakan coronavirus jenis 

baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya 

disebut Coronavirus disease 2019 

(COVID-19). Diketahui, asal mula virus 

ini berasal dari wuhan, Tiongkok. 

Ditemukan pada akhir desember tahun 

2019. (Data WHO, 1 Maret 2020) 

(PDPI, 2020). 

Virus corona yang menyerang 

system pernapasan ini telah tercatat 

menginfeksi lebih dari 28 juta kasus dari 

213 negara di dunia. Wabah ini telah 

melanda dunia dengan memberikan 

dampak yang sangat besar terutama bagi 

lembaga pendidikan, sehingga di 

Indonesia dilaksanakan program stay at 

home sebagai upaya memutuskan 

penyebaran covid-19. Untuk 

melaksanakan program dari pemerintah 

ini, pembelajaran yang semula tatap 

muka, dialihkan menjadi kelas virtual 

atau pembelajaran daring atau 

pembelajaran jarak jauh.  

Buana (2020) mengemukakan 

bahwa langkah-langkah telah dilakukan 

oleh pemerintah  untuk dapat 

menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah 

satunya adalah dengan 

mensosialisasikan gerakan social 

distancing. Pendapat ini menjelaskan 

bahwa langkah yang paling tepat untuk 



  

 

digunakan memutuskan mata rantai 

penyebaran covid-19 yaitu dngan cara 

harus menjaga jarak minimal 1,5 meter, 

tidak melakukan kontak fisik secara 

langsung, menggunakan masker, 

mencuci tangan dan menghindari 

perkumpulan massal. 

Konsep Pembelajaran Daring 

Pembelajaran adalah proses 

belajar yang dibangun untuk 

mengembangan kreatifitas berpikir 

peserta didik. Pembelajaran 

diselenggarakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir 

peserta didik, kemampuan 

mengkontruksi pengetahuan baru, dan 

kemampuan menguasai materi pelajaran 

dengan baik. Pembelajaran 

diselenggarakan dengan tujuan untuk 

membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan sebaik-baiknya. 

Daring merupakan singkatan 

dari “dalam jaringan” sebagai pengganti 

kata online yang sering digunakan 

dalam kaitannya dengan teknologi 

internet. Daring adalah terjemahan dari 

istilah online yang bermakna 

tersambung ke dalam jaringan internet. 

Zhafira, Ertika, dan Chairiyaton 

(2020) berpendapat bahwa terdapat 

model pembelajaran lain yang bisa 

digunakan oleh tenaga pengajar sebagai 

media penyampaian ilmu pengetahuan, 

yaitu pembelajaran daring dan 

pembelajaran campuran (kombinasi dari 

dua metode pembelajaran yaitu tatap 

muka dan pembelajaran daring). Metode 

pembelajaran daring tidak menuntut 

peserta didik untuk hadir dikelas. 

Peserta didik dapat mengakses 

pembelajaran melalui media internet. 

Brown (Waryanto, 2006: 12) 

berpendapat bahwa Pembelajaran 

elektroniik daring atau dalam jaringan 

dan ada juga yang menyebutnya online 

learning merupakan kegiatan 

pembelajaran yang memanfaatkan 

jaringan internet (LAN,WAN) sebagai 

metode penyampaian, interaksi dan 



  

 

fasilitas serta dukungan oleh berbagai 

bentuk layanan belajar lainnya. 

Hanum (2013: 92) berpendapat 

bahwa pembelajaran online atau e-

learning adalah salah satu bentuk model 

pembelajaranyang difasilitasi dan 

didukung pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. E-learning 

dapat didefinisikan sebagai sebuah 

bentuk teknologi informasi yang 

diterapkan di bidang pendidikan dalam 

bentuk dunia maya.   

Wulandari dan Rahayu (2010: 

71) E-learning merupakan system 

pendidikan yang menggunakan aplikasi 

elektronik untuk mendukung belajar 

mengajar dengan media jaringan 

computer lain.  

Ciri-ciri pembelajaran daring: 

1. Pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang dilakukan tanpa 

melakukan tatap muka, tetapi 

melalui platform yang telah 

tersedia.  

2. Segala bentuk materi pelajaran 

didistribusikan secara online, 

komunikasi juga dilakukan secara 

online dan tes juga dilaksanakan 

secara online.  

3. Daring juga menyatakan kondisi 

pada suatu alat perlengkapan atau 

suatu unit fungsional.  

4. Selama pelaksanaan daring, peserta 

didik memiliki keluasan waktu dan 

belajar. Peserta didik dapat belajar 

kapanpun dan dimanapun tanpa 

dibatasi oleh ruang dan waktu. 

5. Peserta didik juga berinteraksi 

dengan guru pada waktu yang 

bersamaan, seperti menggunakan 

video call atau live chat. 

Pembelajaran daring dapat 

disediakan secara elektronik 

menggunakan forum atau message. 

Manfaat Daring (Online Learning) 

1. Praktis dan fleksibel. Dengan 

online learning, interaksi antara 

guru dan siswa akan lebih praktis 

krena tidak harus menempuh 



  

 

perjalanan untuk bertemu. Selain 

itu, tidak ada ruang kels sebagai 

tempat belaajaar formal. Proses 

belajar mengajar dapat berlangsung 

di mana pun selama kondusif dan 

dapat membantu untuk fokus. 

Selain itu, tidak diperlukan 

tambahan-tambahan seperti 

keharusan untuk berdandan rapi 

atau tampil formal sehingga lebih 

fleksibel. 

2. Pendekatan yang lebih sesuai. 

Online learning menggunakan 

pendekatan teknologi yang lebih 

sesuai pelajar masa kini 

dibandingkan metode konsevatif 

belajar dikelas. Metode 

penyampaian yang digunakan di 

kelas-kelas online learning juga 

umumnya sudah merupakan 

gabungan formal dan informal 

3. Pengalaman belajar yang 

menyenangkan. Online learning 

sudah melepaskan item-item 

pembelajaran di kelas seperti guru 

dengan spidol dan papan tulis, serta 

siswa dengan catatan dan pulpen 

sebab online leaning menggunakan 

format media baik itu foto, video 

atau audio. 

4. Lebih personal. Beberapa teknik 

online learning menggunakan 

materii-materi yang bersifat satu 

arah, namun bnayak juga yang 

sudah menyediakan komunikasi 

dua arah. Beberapa kelas online 

learning benar - benar 

menghubungkan siswa dan guru 

dalam satu waktu untuk dapat 

berinteraksi layaknya dikelas, 

namun didepan layar. Guru akan 

secara langsung memberikan materi 

pembelajaran dan siswa akan secara 

langsung bertanya dan 

mendiskusikannya. Dengan cara 

ini, online learning bisa dikatakan 

lebih personal karena baik guru dan 

siswa benar-benar melakukan 

interaksi dua arah dalam satu 

waktu. 



  

 

5. Hemat waktu dan biaya. Dalam 

pembelajaran konvesional selama 

dua jam, misalnya, dibutuhkan 

waktu setidaknya tiga jam hingga 

kelas dimulai karena perpindahan 

ruang. Baik guru dan siswa harus 

sama-sama menempuh waktu 

perjalanan untuk mencapai kelas 

yang dignakan untuk belajar. Selain 

itu, ada biaya-biaya tambahan 

seperti pengadaan buku serta 

fotocopy materi dan sebagainya. 

Salah satu manfaat online learning 

adalah mengurangi semua 

pengeluaran sehingga guru dan 

siswa hanya perlu terhubung 

dengan layar dan koneksi internet. 

6. Mudah didokumentasi. Dengan 

metode pembelajaran konvensional, 

siswa perlu mencatat atau membuat 

salinan materi pelajaran untuk diri 

mereka. Cara lainnya adalah 

dengan fotokopi materi, namun cara 

tersebut akan membutuhkan media 

kertas sehingga tidak terlalu praktis. 

Manfaat online learning lainnya 

adalah menggunakan media yang 

memungkinkan siswa untuk 

merekam dan menyimpan materi 

yang diberikan dalam bentuk digital 

sehingga dapat dengan mudah 

diakses dan dipelajari kembali di 

kemudian hari. 

7. Ramah lingkungan. Online learning 

tidak memerlukan kertas baik untuk 

pemberian materi, soal-soal 

maupun pendataan. Hal tersebut 

tentu saja memiliki dampak yang 

positif bagi lingkungan karena 

mengurangi konsumsi kertas yang 

dibuat dengan merusak lingkungan 

serta mengurangi sampah yang 

dihasilkan dari penggunaannya. 

8. Alternatif selama social distancing. 

Wabah covid-19 membuat kita 

harus membatasi interaksi social 

untuk memutus rantai 

penyebarannya, termasuk 

prosesbelajar mengajar di kelas. 

Meski demikian, pendidikan tetap 



  

 

harus berlanjut salah satunya 

dengan memanfaatkan system 

online learning.  

Kelebihan dan Kekurangan Daring 

(Online Learning) 

Kelebihan: 

1. Tempat. Dalam pembelajaran 

online, siswa dapat belajar dimana 

saja mereka berada. Baik di dalam 

ruangan maupun diluar. Seperti di 

ruan tamu, kamar, teras rumah, 

bahkan dapur. Hal ini memudahkan 

siswa untuk mengerjakan tugas 

sembari mengerjakan pekerjaan 

rumah, bahkan di dapur.maka dari 

itu, siswa harus siap pada ruangan 

yang ia gunakan sbagai tempat 

belajar, supaya dapat menyimak 

dan memahami isi pelajaran. 

2. Hemat. Siswa tidak perlu datang ke 

sekolah dan mengeluarkan ongkos 

jalan. Dengan duduk diam dirumah, 

siswa dapat melakukan kegiatan 

belajar. Halini tentunya akan 

menghemat pengeluaran siswa, 

terutama bagi siswa yang rumahnya 

cukup jauh dari sekolah. 

3. Perjalanan. Perjalanan pulang dan 

pergi ke sekolah yang biasa siswa 

lakukan, kini tidak perlu lagi. Jika 

dibandingkan dengan sekolah 

seperti biasanya, belajar online 

lebih sedikit mengeluarkan tenaga 

karena hanya berkegiatan didalam 

rumah. 

4. Materi. Materi bisa di save dengan 

mudah. Biasanya dalam bentuk 

PPT, PDF, dan word, akan 

tersimpan dalam sebuah file. 

Apalagi jika siswa menggunakan 

smartphone, berkas dapat tersimpan 

secara otomatis pada file ternama 

sesuai aplikasi yang digunakan. Hal 

ini merupakan kelebihan yang 

dialami siswa. Selain itu siswa 

tidak perlu mencatat di buku 

kecuali jika memang di suruh.  

5. Persiapan. Siswa tidak perlu 

memikirkan seragam sekolah yang 

digunakan mereka bisa 



  

 

menggunakan ppakaian apa saja 

senyaman mungkin. Persiapan yang 

hanya dibutuhkan adalah kesehatan 

dan kuota internet cukup dengan 

dua itu, siswa akan siap belajar 

online. 

Kekurangan: 

1. Tugas-tugas menumpuk. Meski 

belajar di rumah para pelajar tidak 

bisa hidup tenang karena harus 

menghadapi tugas-tugas yang 

diberikan oleh pengajar. Waktu 

dirumah dihabiskan untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang 

menumpuk. Para pengajar 

memberikan tugas agar para pelajar 

tetap mendapat nilai, dan materi 

pembelajaran. 

2. Menghabiskan banyak kuota 

internet. Para siswa yang biasanya 

membeli paket internet sebulan 

sekali, kini bisa membeli paket 

internet dua sampai tiga kali dalam 

waktu sebulan. Selain itu yang 

memakai Wi-fi juga berpengaruh, 

karena batas internet yang sudah di 

tentukan mengalami pemakaian 

yang berlebihan ditambah lagi 

kadang Wi-fi mengalami masalah 

entah dari perusahaan atau hal 

lainnya. 

3. Materi pembelajaran sulit 

didapatkan. System belajar online 

memang lebih menghemat waktu 

tetapi belum tentu bisa lebih efektif 

dalam peneriman materi 

pembelajaran bagi para pelajar. 

Banyak yang mengeluhkan cara 

belajar online hanya membeikan 

tugas-tugas yang menumpuk yang 

menambah stress para pelajar 

selama dirumah. Selain itu, kondisi 

didalam rumah yang kondusif 

mungkin bisa membuat seseorang 

menerima pelajaran atau tidak. Jika 

kondusif mungkin akan lebih 

mudah menerima pembelajaran, 

tapi seamdainya rumah masih 

kurang kondusif, maka para pelajar 



  

 

akan lebih sulit menerima 

pelajaran. 

4. Adu pendapat yang sulit. Jika di 

sekolah atau di kampus adalah 

sesuatu yang sulit dimengerti atau 

terjadi perbedaan pendapat 

mungkin akan lebih mudah di 

diskusikan namun dalam hal belajar 

online akan terasa sulit karena 

dalam cara belajar tersebut jika ada 

satu orang yang berbicara ada 

kemungkinan yang lain akan ikut 

berbicara dan guru akan sulit untuk 

mengontrol situasi ketika banyak 

yang berbicara dengan kata lain 

suara dialam video pertemuan 

saling tumpang tindih. Selain itu, 

bagi mereka pelajar yang memiliki 

koneksi jaringan buruk atau ponsel 

yang bermasalah akan kesulitan 

mendengarkan audio yang saling 

tumpang tindih tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(dalam moleong, 2006) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif karena peneliti 

menganggap permasalahan yang diteliti 

cukup kompleks dan dinamis sehingga 

data yang diperoleh dari para 

narasumber tersebut dijaring interview 

langsung dengan para narasumber 

sehingga didapatkan jawaban yang 

alamiah. 

Adapun subyek dalam penelitian 

ini adalah 1 orang kepala sekolah yaitu 

ibu Andi Nahra dan 7 orang Guru yaitu 

ibu Hasnawati, ibu Andi Nilhaerah, ibu 

Rosnani, ibu Rosmah, ibu Lestari 

Intriana, ibu Novi Anggraeni, pak 

Saputra Sainal, dan pak Irwan Setiawan. 

Bahan dan alat pengumpulan 

data yaitu panduan penulisan artikel, 



  

 

buku, jurnal dan skripsi. Penelitian ini 

dilaksanakan di SD Negeri 1 

Wunggoloko yang berlokasi di Desa 

Wunggoloko Kecamatan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pengamatan (observasi) adalah 

suatu teknik yang digunakan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara 

teliti serta pencatatan secara sistematis. 

Menurut M. Ngalin Purwanto (2009 : 

194 ) “observasi ialah metode atau cara-

cara menganalisis  dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok 

secara langsung”. Metode dokumentasi 

adalah metode bantu atau pelengkap 

untuk memperoleh data yang berbentuk 

catatan atau dokumen, seperti catatan, 

rekaman, foto dan lainnya untuk 

mendapatkan catatan penting tentang 

hambatan apa yang dihadapi guru dalam 

proses menerapkan pembelajaran daring 

di sekolah tersebut selama pandemi 

covid-19. 

Definisi operasional variable 

penelitian yaitu: Hambatan adalah usaha 

yang asalnya dari dalam diri sendiri 

yang memiliki sifat atau tujuan untuk 

menghaalangi atau melemahkan suatu 

keinginan atau pun kemajuan yang 

hendak di capai. Solusi adalah 

pemecahan atau jalan keluar dalam 

menyelesaikan masalah. Pembelajaran 

daring adalah implementasi pendidikan 

jarak jauh pada pendidikan tinggi yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

pemerataan akses terhadap pembelajaran 

yang bermutu. 

Penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif mengingat data yang 

terkumpul sebagian besar adalah data 

kualitatif. Teknik ini tepat digunakan 

bagi peneliti yang menghasilkan data 

yang tidak bisa dikategorikan secara 

statistic. Menurut Sugiyono (2007: 335) 

analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang 



  

 

diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengamatan peneliti 

di SD Negeri 1 Wunggoloko mengenai 

proses pembelajaran secara daring 

selama pandemic covid-19, yaitu 

sekolah tersebut belum mampu 

menerapkan pembelajaran secara daring 

dikarenakan ada beberapa faktor yang 

menjadi hambatan dalam proses 

penerapannya. Sehingga proses 

pembelajaran di SD Negeri 1 

Wunggoloko masih menggunakan 

metode luring atau tatap muka di 

sekolah.  

Metode ini di terapkan tidak 

tanpa alasan oleh pihak sekolah karena 

ada banyak pertimbangan sebelum 

memutuskan untuk melakukan 

pembelajaran dengan tatap muka. 

Seperti yang dijelaskan dalam Surat 

Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri 

Tentang Penyesuaian Kebijakan 

Pembelajaran di Masa Pandemi yang 

sudah mulai dilakukan di daerah-daerah. 

Di dalam SKB tersebut ditegaskan 

bahwa “Satuan pendidikan di zona 

kuning dan hijau berdasarkan Satgas 

Penanganan Covid-19 diperbolehkan 

untuk kembali melakukan pembelajaran 

tatap muka secara bertahap”. Melalui 

SKB yang telah dibuat, pihak SD Negeri 

1 Wunggoloko memutuskan untuk mulai 

melakukan pembelajaran tatap muka 

dengan mematuhi protokol kesehatan 

yang berlaku. 

Untuk mematuhi protokol 

kesehatan, proses pembelajaran siswa di 

sekolah hanya dapat dilaksanakan 

selama dua (2) hari dalam satu (1) 

minggu. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya perkumpulan 

sosial dengan tetap menjaga jarak 

selama berada didalam kelas, dimana 

dalam satu kelas hanya ±15 orang dalam 

satu ruangan dan masing-masing duduk 

dengan meja yang berbeda sehingga bisa 

tetap menjaga jarak walaupun berada di 

dalam satu ruangan yang sama. 



  

 

Hambatan guru dalam proses 

pembelajaran daring selama masa 

pandemi covid-19 yaitu keterbatasan 

sinyal atau jaringan internet yang tidak 

bisa menjangkau wilayah lokasi sekolah 

yang berada cukup jauh dari pusat kota, 

minimnya fasilitas yang dimiliki oleh 

siswa untuk belajar daring sehingga 

dalam satu smartphone terkadang 

digunakan oleh 2-3 siswa sehingga 

menyebabkan kurang maksimalnya 

keterlibatan siswa dalam menanggapi 

materi yang diberikan oleh guru, 

kurangnya pemahaman siswa ketika 

proses pembelajaran dilakukan secara 

daring, dan banyaknya kuota internet 

yang digunakan untuk melakukan 

pembelajaran daring sehingga tidak 

mampu dijangkau oleh semua siswa. 

Solusi guru dalam kegiatan 

proses pembelajaran yang tidak 

memungkinkan dilakukan dengan 

metode daring yaitu dengan cara 

mendatangi siswa satu persatu di 

rumahnya atau yang biasa dinamakan 

dengan door to door.  

Data hasil penelitian dalam 

bentuk foto disajikan pada gambar 

dibawah ini 

 

 

 



  

 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengamatan peneliti 

di SD Negeri 1 Wunggoloko mengenai 

proses pembelajaran secara daring 

selama pandemic covid-19, yaitu 

sekolah tersebut belum mampu 

menerapkan pembelajaran secara daring 

dikarenakan ada beberapa faktor yang 

menjadi hambatan dalam proses 

penerapannya. Sehingga proses 

pembelajaran di SD Negeri 1 

Wunggoloko masih menggunakan 

metode luring atau tatap muka di 

sekolah.  

Metode ini di terapkan dengan 

mengikuti Surat Keputusan Bersama 

(SKB) 4 Menteri Tentang Penyesuaian 

Kebijakan Pembelajaran di Masa 

Pandemi yang sudah mulai dilakukan di 

daerah-daerah. Di dalam SKB tersebut 

ditegaskan bahwa “Satuan pendidikan di 

zona kuning dan hijau berdasarkan 

Satgas Penanganan Covid-19 

diperbolehkan untuk kembali melakukan 

pembelajaran tatap muka secara 

bertahap”. Melalui SKB yang telah 

dibuat, pihak SD Negeri 1 Wunggoloko 

memutuskan untuk mulai melakukan 

pembelajaran tatap muka dengan 

mematuhi protokol kesehatan yang 

berlaku. 

Dengan mematuhi protokol 

kesehatan, proses pembelajaran siswa di 

sekolah dapat dilaksanakan selama dua 

(2) hari dalam satu (1) minggu. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya perkumpulan sosial dengan 

tetap menjaga jarak selama berada 

didalam kelas, dimana dalam satu kelas 

hanya ±15 orang dalam satu ruangan 

dan masing-masing duduk dengan meja 

yang berbeda sehingga bisa tetap 

menjaga jarak walaupun berada di 

dalam satu ruangan yang sama. 



  

 

Hambatan guru dalam proses 

pembelajaran daring selama masa 

pandemi covid-19 yaitu keterbatasan 

sinyal atau jaringan internet yang kurang 

memadai sehingga tidak bisa 

menjangkau wilayah lokasi sekolah 

yang berada cukup jauh dari pusat kota, 

minimnya fasilitas yang dimiliki oleh 

siswa untuk belajar daring sehingga 

dalam satu smartphone terkadang 

digunakan oleh 2-3 siswa sehingga 

menyebabkan kurang maksimalnya 

keterlibatan siswa dalam menanggapi 

materi yang diberikan oleh guru, 

kurangnya pemahaman siswa ketika 

proses pembelajaran dilakukan secara 

daring, dan banyaknya kuota internet 

yang digunakan untuk melakukan 

pembelajaran daring sehingga tidak 

mampu dijangkau oleh semua siswa. 

Adapun solusi guru dalam 

kegiatan proses pembelajaran yang tidak 

memungkinkan dilakukan dengan 

metode daring yaitu dengan cara 

mendatangi siswa satu persatu di 

rumahnya atau yang biasa dinamakan 

dengan door to door.  
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