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Abstract  

This study aims to identify the impact of the Covid-19 pandemic on the online-based 

learning process at SMP NEGERI SATAP 1 LADONGI. Researchers use qualitative 

methods and use the author's data collection techniques, using documentation and 

observation techniques. And then the researcher will collect the data as desired. The 

characteristics of this study are conducting research in natural conditions, directly to the 

data source, the researcher being the key instrument, presenting data in the form of 

words or pictures and not using numbers, in carrying out data analysis. The subjects in 

this study were one school principal, Mr. Darwis and 6 educators and 5 students. The 

research was conducted at SMP NEGRI SATAP 1 LADONGI. The results of the study 

showed that the impact of Covid-19 for all parties (teachers and students) was very large. 

The lack of knowledge regarding the use of technology and considerable expenditure are 

obstacles to the learning process taking place. 
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PENDAHULUAN 

Pandemi covid-19 menjadi 

kendala bagi semua kalangan di dunia 

dan ini juga merupakan krisis 

kesehatan bagi manusia. Dalam dunia 

pendidikan, pandemic covid-19 juga 

memberikan dampak yang luar biasa. 

Banyak sekolah di dunia ditutup untuk 

menghentikan penyebaran covid-19, 

berdasarkan laporan oleh ABC news 

pada tanggal 7 maret 2020, puluhan 

negara menutup sekolah demi 

mencegah penyebaran virus. 

Setidaknya 290,5 juta peserta didik di 

seluruh dunia menjadi terganggu 

aktivitas belajarnya karena sekolah di 

tutup. 

 Di dunia saat ini sedang marak-

maraknya wabah coronavirus itu 

sendiri adalah keluarga besar virus 

yang menyebabkan penyakit mulai 

dari gejala ringan sampai berat. Ada 

setidaknya dua jenis virus corona yang 

di ketahui menyebabkan penyakit yang 

dapat menimbulkan gejala 

berat.coronavirus diases 2019 

(COVID-19) adalah penyakit jenis 

baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. Tanda dan 

gejala umum infeksi covid-19 antara 

lain gejala gangguan pernafasan akut 

seperti demam,batuk, dan sesak nafas. 

Masa ingkubasi rata-rata 5-6 hari 

dengan masa ingkubasi terpanjang 14 

hari. Pada tanggal 30 januari 2020 

WHO telah menetapkan sebagai 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

yang meresahkan dunia. pada tanggal 

2 maret 2020, Indonesia melaporkan 

kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 

2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 

maret 2020 ada 10 orang yang di 

nyatakan positif corona. (Yurianto, 

Ahmad, Bambang Wibowo, 2020). 



  

 

 Indonesia yang menjadi negara 

kedua tertinggi penyebaran covid-19 

dengan lonjakandi atas 1000. 

Indonesia menduduki posisi 31 dari 40 

negara dengan jumlah kasus terbanyak 

di dunia. (tribunnews, 14-15 juni 

2020). Berdasarkan data tersebut, hal 

ini menunjukkanbahwa Indonesia 

dalam keadaan kritis kesehatan 

sehingga perlu adanya solusi yang 

tepat untuk menghentikan penyebaran 

covid-19 sehingga kegiatan dapat 

berjalan dengan normal kembali 

terutama bagi dunia pendidikan 

Pembelajaran online dapat di 

jadikan solusi pembelajaran jarak jauh 

ketika terjadi sebuah wabah virus 

seperti yang terjadi saat ini ketika 

pemerintah menerapkan kebijakan 

social distanci. Sosial distancing di 

terapkan oleh pemerintah membatasi 

interaksi dan menghindarkan 

masyarakat dari kerumunan dalam 

rangka memutus rantai penyebaran 

virus corona(covid-19) . 

Kebijakan ini menjadikan 

kegiatan belajar mengajar dalam 

konteks tatap muka yang biasa di 

lakukan di sekolah di hentikan 

sementara pemerintah mengganti 

metode pembelajaran dengan system 

pembelajaran daring melalui aplikasi 

belajar yang ada. Dengan adanya 

kebijakan ini menjadikan metode 

pembelajaran online yang sebelumnya 

masih tidak maksimal di terapkan 

menjadi satu-satunya pilihan 

pembelajaran saat ini di karenakan 

pandemic covid-19 ini. 

Dengan adanya covid-19 di 

Indonesia saat ini berdampak bagi 

seluruh masyarakat. Menurut kompas, 

28/03/2020 dampak virus COVID-19 

terjadi diberbagai bidang seperti 



  

 

sosoial, ekonomi, pariwisata dan 

pendidikan. Surat edaran (SE) yang di 

keluarkan pemerintah pada 18 maret 

2020 segala kegiatan didalam dan luar 

ruangan di semua sektor sementara 

waktu di tunda demi mengurangi 

penyebaran corona terutama pada 

bidang pendidikan. Pada tanggal 24 

maret 2020 materi pendidikan dan 

kebudayaan repuvblik Indonesia 

mengeluarkan surat edaran nomor 4 

tahun 2020 tentang pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran covid,dalam surat 

edaran tersebut dijelaskan bahwa 

proses belajar di laksanakan di rumah 

melalui pembelajaran daraing/jarak 

jauh dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna 

bagi siswa. Belajar di rumah dapat di 

fokuskan pada pendidikan kecakapan 

hidup anatara lain mengenai pandemic 

covid-19.  

Dampak covid-19 terhadap 

dunia pendidikan sangat besar dan di 

rasakan oleh berbagai pihakterutama 

guru, kepala sekolah, peserta didik dan 

orang tua. Akibat penyebaran covid-19 

yang tinggi di Indonesia, universitas 

dan perguruan tinngi lainnya di tutup 

tidak terkecuali sekolah dasar. Dengan 

dilakukannya penutupan sekolah, 

maka pemerintah mengambil langkah 

agar proses pembelajaran tidak 

tertinggal dan peserta tidak tetap 

menerima hak untuk mendapatkan 

ilmu.maka dari itu keputusan 

pemerintah selanjutnya yaitu proses 

pembelajaran tetap berlangsung tapi 

tidak dengan tatap muka melainkan 

dengan online. Banyak organisasi 

menggunakan metodepenyampaian 



  

 

untuk pelatihan pegawai dengan 

pembelajaran online (Simmons 2002) 

Dengan adanya peraturan ini, 

guru di SMPN SATAP 1 LADONGI 

harus bisa melakukan proses 

pembelajaran dengan efektif secara 

online di rumah saja. Guru di tuntut 

untuk merombak kembali rencana 

pembelajaran dengan metode daring, 

metode pembelajaran ini juga harus 

efektif sehingga proses pengajaran 

berjalan dengan efektif. 

Mengenai permasalahan guru, 

covid-19 juga berdampak pada peserta 

didik, pelajaran yang biasanya 

dilakukan di dalam kelas dengan 

suasana dengan banyak teman harus 

berbanding terbalik dengan belajar di 

rumah saja. Apalagi melihat 

kemampuan yang dimiliki setiap 

peserta didik berbeda serta daya serap 

masing-masing pasti berbeda. Hal ini 

secara otomatis akn berdampak pada 

prestasi dan motivasi peserta 

didikdlam pembelajaran.  

 Selanjutnya, berdampak pada 

orang tua, orang tua kembali mendapat 

tugas tambahan dan sekaligus menjadi 

guru bagi anaknya selama proses 

pembelajaran daring. Orang tua di 

tuntut untuk membimbing anaknya 

selama proses pembelajaran daring 

berlangsung. Di era pandemi covid-19 

ini, tanggung jawab dan peran tua 

dalam pembelajran anak sangat 

berpengaruh karena sebagian tugas 

dari guru sudah dilakukan oleh para 

orang tua. 

 Jika melihat pemaparan 

mengenai pandemi covid-19 terhadap 

proses pembelajaran bagi guru dan 

siswa tersebut,terdapat banyak 

masalah, Seperti belum bisanya di 

terapkan pembelajaran online di SMP 



  

 

NEGERI 1 SATAP LADONGI di 

karenakan akses jaringan yang kurang 

memadai sehingga salah satu cara atau 

jalan keluarnya yaitu dengan metode 

tatap muka dan metode door too door 

dengan tetap menaati protokol 

kesehatan. Adapun metode 

pembelajaran tatap muka di sekolah 

hanya di di laksanakan satu kali dalam 

seminngu sedangkan metode door too 

door dengan cara tenaga pendidik 

melakukan kunjungan kerumah siswa 

metode ini dilaksanakan dua kali 

seminggu.     

KAJIAN LITERATUR 

 Adanya covid-19 ini membuat 

peserta didik mau tidak mau,suka tidak 

suka harus berhadapan dengan 

teknologi untuk mendukung 

pembelajaran. Sekolah harus 

menyiapkan alat dan bahan untuk 

menyiapkan bahan ajar dalam 

pembelajaran jarak jauh. Untuk 

menjadi pembelajaran online yang 

efektif seseorang memerlukan cara 

tertentu yaitu siswa harus di hadapkan 

pada berbagai pengalaman belajar 

(Zapalska 2006). Sejalan dengan drago 

meyatakan bahwa siswa yang 

mengikuti pembelajaran secara online 

gaya belajar dari segi baca tuis dan 

visualnya kuat (Drago 2004). 

 Menurut isman pemelajaran 

daring merupakan pemamfaatan 

jaringan internet dalam proses 

pembelajaran. Dengan pembelajaran 

daring siswa memiliki keleluasaan 

waktu belajar kapanpun dan 

dimanapun. Siswa dapat berinteraksi 

dengan guru menggunakan beberapa 

aplikasi seperti classroom, video 

converence, telepon atau live chat, 

zoom maupun melalui whatsapp 

group. Pembelajaran ini merupakan 



  

 

inovasi pendidikan untuk menjawab 

tantangan akan ketersediaan sumber 

belajar yang variatif. 

 Menurut Nakayama M, 

Yamamoto H,(2007), keberhasilan dari 

suatu model ataupun media 

pembelajaran tergantung dari 

karateristik peserta didiknya. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Nakayama bahwa dari semua literature 

dalam e-learning mengindikasikan 

bahwa tidak semua peserta didik akan 

sukses dalam pembelajaran online. Ini 

di karenakan faktor lingkungan belajar 

dan karakteristik peserta didik. 

(Nakayama M,Yamamoto H,2007). 

 Menurut yanti model 

pembelejaran daring adalah model atau 

pola pembelajaran pilihan guru untuk 

merencanakan proses belajar yang 

sesuai dan efesien guna mencapai 

tujuan pembelajaran dengan 

memamfaatkan jaringan computer dan 

internet (Yanti ct al,. 2020.p56). 

 Dalam pembelajaran jarak jauh 

atau pembelajaran atau pembelajaran 

daring sampai saat ini,hanya efektif 

dalam merencanakan penugasan yang 

di berikan oleh gurunya. Tapi dalam 

hal pembelajaran untuk memahami 

konsep sampai refleksi tidak berjalan 

dengan baik (Ashari,2020). 

 Pembelajaran online 

mempunyai banyak mamfaat, yang 

pertama dapat membangun 

komunikasi dan diskusi yang sangat 

efesien antara guru dan murid, kedua 

siswa saling berinteraksi dan 

berdiskusi antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lainnya. Tanpa 

melalui guru, dengan orang tua, 

keempat sarana yang tepat untuk ujian 

maupun kuis, kelima guru dapat 

dengan mudah memberikan materi 



  

 

kepada siswa berupa gambar dan video 

selain itu murid juga dapat mengunduh 

bahan ajar tersebut, keenam dapat 

memudahkan guru membuat soal 

dimana saja (Meidiawati dan Veteran 

bangun nusantara sukoharjo,2019). 

 Menurut heru purnomo dalam 

pikiran rakyat media network 

pembelajaran jarak jauh dengan 

dengan penerapan metode pemberian 

tugas secara daring bagi para siswa 

melalui whatsapp group di pandang 

efektif dalam kondisi darurat karena 

adanya virus corona seperti sekarang 

ini. Banyak guru 

mengimplementasikan dengan cara-

cara belajar di rumah, dari perbedaan 

belajar itu basisnya tetap pembelajaran 

secara daring. Ada yang menggunakan 

konsep ceramah online, ada yang tetap 

mengajar di kelas seperti biasa tetapi 

di vidiokan kemudian di kirim ke 

aplikasi whatsapp siswa,ada juga yang 

memamfaatkan konten-konten gratis 

dari berbagai sumber. (Ashari, 2020) 

 Menurut putra wijaya dalam 

(suryawan, 2020) belajar di rumah 

tidak menjadi masalah karena 

pembelajaran bisa di lakukan kapan 

saja, apalagi sudah ada didukung 

dengan system daring. Jadi proses 

pembelajaran  bisa terjadi di rumah, di 

sekolah maupun di masyarakat . oleh 

karena itu semua bisa berjalan dengan 

baik, dengan dukungan fasilitas seperti 

internet. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang di 

gunakan adalah metode penelitian 

kualitatif eksploratif dengan 

pendekatan induktif. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan 

informasi  tentang bagaimana dampak 

pandemi covid-19 ini terhadap proses 



  

 

pembelajaran berbasis daring SMP 

NEGERI SATAP 1 LADONGI  

Tehnik pengumpulan data ini juga 

menggunakan tehnik pengumpulan 

data penulis,menggunakan tehnik 

dokumentasi dan observasi. Dan 

selanjutnya peneliti akan 

mengumpulkan data sesuai yang di 

inginkan peneliti.  

Observasi adalah metode atau cara-

cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. M. Ngalin Purwanto 

(2009:194) 

Metode dokumentasi adalah metode 

bantu atau pelengkap untuk 

memperoleh data yang berbentuk 

catatan,rekaman,foto dan lainnya. 

Karakteristik penelitian ini yaitu 

melakukan penelitian dalam kondisi 

yang alamiah ,langsung ke sumber 

data,peneliti menjadi instrument 

kunci,menyajikan data-data dalam 

bentuk kata-kata atau gambar dan 

tidak menggunakan angka-angka, 

dalam melaksanakan analisis data.  

Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah satu kepala sekolah,pak Darwis 

dan 6 tenaga pendidik dan 5 orang 

siswa. 

Adapun tenaga pendidiknya yaitu 

ibu Mustaribah, ibu Muliati, pak 

Ikomang purnada, Pak made wardana, 

pak Iputu githa dan ibu Elviani. Bahan 

dan alat yaitu paduan buku jurnal dan 

skripsi, penelitian dilakukan di SMP 

NEGRI SATAP 1 LADONGI. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengamatan yang 

peneliti lakukan DI SMPN SATAP 1 

LADONGI  kegiatan siswa terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu 



  

 

tatapmuka, daring dan pembelajaran 

dari rumah ke rumah.  

Adapun dampak dari pandemic 

covid-19 ini terhadap proses 

pembelajaran di SMP NEGERI 

SATAP 1 LADONGI sehingga 

langkah alternatif yang di lakukan 

adalah dengan mengadakan proses 

pembelajaran melalui daring dan 

luring adapun proses pembelajaran 

daring menggunaka whatsapp yang 

dilaksanakan pada hari kamis dan 

jumat,sedangkan luring menggunakan 

metode door too door yang di lakukan 

pada hari selasa dan rabu, sedangkan 

proses pembelajaran tatap muka 

dilakukan pada hari senin dan sabtu.  

 Namun dari beberapa media 

aplikasi yang di gunakan untuk proses 

pembelajaran SMPN SATAP 1 

LADONGI seperti zoom, whatssapp, 

google meet dan google classroom dari 

beberapa aplikasi tersebut hanya dapat 

menggunakan satu aplikasi saja yaitu 

WhatsApp dikarenakan jaringan yang 

kurang baik. Adapun kendala lainnya 

adalah tidak semua siswa mempunya 

smartphone, laptop , computer dan  

lainnya untuk mengikuti pembelajaran 

melalui media online, kurangnya 

pengetahuan siswa mengenai iptek dan 

banyaknya penggunaan kouta internet 

yang menjadi kendala siswa untuk 

selalu aktif setiap di mulainya 

pembelajaran daring.  

Dan bisa di katakan kegiatan 

ini merupakan langkah yang cukup 

baik untuk di lakukan selama masa 

pandemi covid-19 ini agar siswa dapat 

menerima haknya untuk mendapatkan 

ilmu dan tenaga pendidik pun dapat 

memaparkan materi tanpa adanya 



  

 

ketertinggalan jam mata pelajaran 

walaupun tidak seefektif proses 

pembelajaran secara tatap muka 

 Dan di tengah wabah covid-19 

ini  pihak dari sekolah SMP NEGERI 

SATAP 1 LADONGI masi 

menerapkan metode luring atau tatap 

muka yang di laksanakan satu kali 

dalam seminggu yang di laksanakan 

pada hari senin dan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang telah di 

terapkan oleh pemerintah. 

 Mengapa guru harus 

menerapkan metode door too door atau 

dari rumah ke rumah karena mengikuti 

aturan dari pemerintah guna memutus 

rantai penyebaran virus corona dan 

salah satu jalan alternatif atau langkah 

yang di ambil oleh pihak sekolah yang 

di laksanakan dua kali seminggu yang 

di laksanakan pada hari selasa, dan 

rabu untuk setiap pertemuan tenaga 

pengajar membagi kelompok dalam 

proses pembelajaran pada masing-

masing tempat tinggal siswa, bagi 

siswa yang tempat tinggalnya yang 

berdekatan maka bisa di satukan agar 

lebih menghemat waktu dalam 

melakukan proses pengajaran. 

Data hasil penelitian dalam 

bentuk foto dapat kita lihat di bawah 

ini : 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

KESIMPULAN 

 Adapun kesimpulan yang dapat 

yang di ambil dari hasi penelitian 

tersebut ialah dampak dari pandemi 

covid-19 sangat berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran bagi guru dan 

peserta didik. Kemampuan dalam 

menggunakan teknologi menjadi 

kendala utama bagi semua pihak untuk 

mengikuti pembelajaran online. Tanpa 

adanya pelatihan awal, guru akan 

merasa asing dengan kondisi yang 

menharuskan pembelajaran dari 

rumah.dan covid-19 begitu besar 

pengaruhnya bagi pendidikan untuk 

memutus rantai penularan pandemic 

covid-19 pembelajaran yang biasanya 

di lakukan di sekolah sekarang 

menjadi belajar di rumah dengan 

menggunakan beberapa metode seperti 

proses pembelajaran melalui daring 



  

 

dan luring adapun proses pembelajaran 

daring menggunaka whatsapp yang 

dilaksanakan pada hari kamis dan 

jumat,sedangkan luring menggunakan 

metode door too door yang di lakukan 

pada hari selasa dan rabu, sedangkan 

proses pembelajaran tatap muka 

dilakukan pada hari senin dan sabtu. 

menerapkan metode door too 

door atau dari rumah ke rumah karena 

mengikuti aturan dari pemerintah guna 

memutus rantai penyebaran virus 

corona dan salah satu jalan alternatif 

atau langkah yang di ambil oleh pihak 

sekolah yang di laksanakan dua kali 

seminggu yang di laksanakan pada 

hari selasa, dan rabu untuk setiap 

pertemuan tenaga pengajar membagi 

kelompok dalam proses pembelajaran 

pada masing-masing tempat tinggal 

siswa, bagi siswa yang tempat 

tinggalnya yang berdekatan maka bisa 

di satukan agar lebih menghemat 

waktu dalam melakukan proses 

pengajaran. 

 Kegiatan belajar dapat berjalan 

baik dan efektif sesuai dengan 

kreatifitas guru dalam memberikan 

materi dan soal latihan yang di 

kerjakan oleh siswa dapat di gunakan 

untuk nilai harian siswa. 
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