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ABSTRAK 

Nama   : Waode Anggria Maulita 

NIM   : 170209038 

Fakultas/ Prodi : Tarbiyah dan Keguruan 

Judul Skripsi  : Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran    

Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di sekolah MI  

Kabupaten Bener Meriah 

Pembimbing 1  : Wati Oviana, S.Pd.I., M.Pd 

Pembimbing II : Emalfida, S.Pd.I., M.Pd 

Kata Kunci  : Persepsi Guru, Pembelajaran Daring, Covid-19 

 

 Munculnya virus corona mengakibatkan pembelajaran tidak dapat 

dilakukan secara tatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) 

persepsi guru terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19, (2) 

kendala yang dialami guru dalam penerapan pembelajaran berbasis daring, (3) dan 

upaya apa saja yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari 

penelitian ini adalah guru MI yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah. Penarikan sampel menggunakan teknik Purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 20 orang guru MI, dan 4 orang kepala sekolah. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi guru terhadap pembelajaran 

daring pada masa pandemi covid-19 kurang efektif untuk diterapkan untuk tingkat 

MI. (2) Kendala pembelajaran daring adalah fasilitas pembelajaran daring tidak 

memadai, jaringan internet tidak stabil, dan kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan. (3) Upaya guru dalam menghadapi kendala 

belajar daring yaitu menjemput ke sekolah materi dan tugas untuk satu minggu, 

menyediakan kuota internet dan wifi bagi guru, dianjurkan untuk menggunakan 

kartu SIM yang sesuai daerah tempat tinggal, dan bagi siswa yang tidak faham 

dapat menghubungi guru untuk meminta penjelasan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persepsi merupakan tanggapan atas apa yang diamati atau dilihat dari 

sebuah obyek dan akan mempengaruhi pola pikir orang tersebut.1 Persepsi guru 

dalam pembelajaran adalah tanggapan atau penilaian guru terhadap proses 

pembelajan, hasil belajar  peserta didik, maupun perangkat pembelajaran. Persepsi 

guru sangat berperan penting terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran, karena 

setiap guru akan mengamati setiap obyek didalam pembelajaran. Kemudian hal 

tersebut dijadikan sebagai evaluasi bagi pendidik, baik dari segi model, metode, 

sumber belajar, bahan ajar, maupun fasilitas belajar dalam suatu proses 

pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru atau 

pendidik dalam merangsang, membimbing, mengarahkan dan mendorong serta 

menciptakan proses belajar anak didik sehingga mereka memiliki pengetahuan 

dan kebudayaan serta mampu mengembangkan pengetahuan yang diperoleh 

sesuai dengan tujuan pendidikan.2 Pembelajaran juga diartikan sebagai proses 

mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik dibawah lembaga pendidikan 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Umumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah atau satuan 

pendidikan melalui bimbingan guru. Guru adalah pendidik profesional dengan 

____________ 
1 Fachrur Rozie, “Persepsi Guru Sekolah Dasar Tentang Penggunaan Media Pembelajaran 

Sebagai Alat Bantu Pencapaian Tujuan Pembelajaran”. Jurnal widyagogik, Vol. 5, No. 2, Januari-

Juli 2018, h. 3.  
2 Halid Hanafi, Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajarand di 

Sekolah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 60. 
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tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik.3 Guru juga memiliki peran penting untuk 

mencerdaskan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum guru 

mengajar ada banyak hal yang harus dipersiapkan terkait perencanaan 

pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) bertujuan 

agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat lebih efektif, dan diharapkan 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran yang 

biasanya dilaksanakan didalam lembaga pendidikan atau di lingkungan sekolah 

kini tidak dapat dilakukan seperti sediakala, dikarenakan adanya wabah penyakit 

yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah penyakit ini menular 

dengan sangat cepat dan mematikan. 

Covid-19 atau yang dikenal dengan virus corona pertama kali ditemukan 

di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun 2019. Coronavirus Diseases adalah 

penyakit jenis baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada manusia. 

Tanda dan gejala umum terinfeksi virus ini adalah gangguan pernapasan akut 

seperti demam, batuk, dan sesak napas. Munculnya covid-19 di Indonesia 

berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan seperti sektor sosial, sektor 

ekonomi, sektor pariwisata, dan sektor pendidikan. Pada tanggal 24 maret 2020 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat 

edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam 

masa darurat penyebaran covid-19 dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran 

____________ 
3Dewi Safitri, Menjadi Guru Profesional, (Riau: Indragiri. 2019), h. 6. 
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daring (dalam jaringan).4 Berdasarkan surat edaran tersebut, maka lembaga-

lembaga pendidikan harus ditutup guna untuk mencegah penyebaran covid-19. 

Penutupan berbagai jenjang lembaga pendidikan atau sekolah memberikan 

dampak terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, namun bukan berarti 

proses belajar mengajar dihentikan. Kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan 

sesuai dengan surat edaran. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring 

(dalam jaringan) di rumah.  

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet dengan aksesibilitas, konektifitas, fleksibilitas, dan kemampuan 

untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pembelajaran secara 

daring sangat memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti 

smartphone atau android, laptop, komputer, dan tablet yang dapat digunakan 

untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja.5 Pembelajaran daring 

dilakukan di rumah masing-masing dengan terhubung dalam satu server baik 

whatsapp grup, zoom, google classrome,video conference atau aplikasi belajar 

yang lainnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. 

Pembelajaran daring dianggap menjadi satu-satunya media penyampaian materi 

antar guru dan siswa dalam masa darurat pandemi. 

Pelaksanaan pendidikan secara daring memiliki hambatan dan kendala-

kendala yang dikeluhkan khususnya oleh pendidik. Pembelajaran daring ini juga 

masih terlalu awam bagi sebagian guru dan peserta didik karena belum terbiasa 

____________ 
4 Wahyu Aji Fatmadewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring di Sekolah Dasar”. Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2, No. 1, April 2020,  h. 56. 
5 Ali sadikin, Afreni hamidah, “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”, 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol. 6, No. 02, Tahun 2020, h. 216. 
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dengan sistem belajar daring. Banyak hambatan yang dialami terkait pembelajaran 

daring yaitu, sistem belajar yang kurang efektif, ketersediaan kouta internet, 

jaringan yang tidak stabil, pengorganisasian handphone dan hal-hal lainnya. 

Selain mengharapkan terjadinya proses pembelajaran antara guru dan murid, 

efektifitas dalam belajar sangat diutamakan. Efektifitas pembelajaran adalah 

ukuran keberhasilan dari interaksi atau hubungan timbal balik antar peserta didik 

dengan guru dalam suatu proses pembelajaran. Efektifitas pembelajaran dapat 

dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung.6 Peran siswa dan 

guru sangat penting untuk tercapainya tujuan dan keefektifitasan dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan oleh 

Arifah Prisma Satrianingrum, dan Iis Prasetyo yaitu tentang “Persepsi Guru 

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di 

Paud”. Hasil penelitian ini mengenai tanggapan guru terhadap kendala dari 

pembelajaran daring, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, perbedaan gaya belajar, serta proses pemantauan perkembangan peserta 

didik sangat terbatas.7 Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Chandra Setiawan, 

dkk yaitu tentang “Persepsi  dan sikap guru tentang pendayagunaan media jejaring 

sosial dalam pembelajaran”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 

guru tentang penggunaan media jejaring sosial tinggat SMA dikategorikan 

____________ 
6 Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol. 9 

Edisi 1, April 2015. h. 16. 
7 Arifah Prisma Satrianingrum dan Iis Prasetyo, “Persepsi Guru Dampak Pandemi Covid-

19 Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring di PAUD”. Jurnal Pendidikan Usia Dini, Vol. 5, 1 

Agustus 2020. h. 632.  
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sedang. Penggunaan media jejaring sosial telah dimanfaatkan oleh sebagian guru 

dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.8   

Penelitian yang dilakukan oleh Elistya Rimawati dan Ari Wibowo, dengan 

judul “Pengaruh Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Minat Menggunakan 

Internet Sebagai Sumber Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

guru terhadap penggunaan internet di sekolah dasar sebagai sumber belajar 

berpengaruh positif sebesar 0,403 dan 0,113 sedangkan resiko berpengaruh 

negatif sebesar 0,113.9 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syamsul Arifin dan 

Sukati, dengan judul “Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Terhadap Pembelajaran 

Daring Selama Program Belajar dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi Covid-19”. 

Menemukan bahwa tanggapan guru terhadap kegiatan pembelajaran seara daring 

dianggap tidak efektif sebesar 69,60%, tanggapan yang menyatakan efektif sebesar 

8,70%.10 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang membedakan 

antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah, 

penelitian yang ingin peneliti lakukan di sekolah dasar atau MI yang berada di 

kecamatan bukit. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk melihat tanggapan, 

kendala, dan solusi yang dilakukan guru terhadap penerapan pembelajaran 

berbasis daring. Mengingat pentingnya peran seorang guru atau pendidik dalam 

____________ 
8 Aditya Chandra Setiawan, dkk, “Persepsi dan Sikap Guru Tentang Pendayagunaan 

Media Jejaring Sosial dalam Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 5, Mei 2017, h. 717.  
9 Elistya Rimawati dan Ari Wibowo, “Pengaruh Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap 

Minat Menggunakan Internet Sebagai Sumber Belajar”. Jurnal Sains dan Informatika, Vol. 4, No. 

2, November 2018, h. 78. 
10 Ahmad Syamsul Arifin, Sukati, “Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Terhadap 

Pembelajaran Daring Selama Program Belajar dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi Covid-19”. 

Jurnal literasi, Vol. XI, No. 2, 2020. h. 155. 
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pembelajaran, baik pembelajaran seperti pada umumnya maupun pembelajaran 

secara daring. Sebagai seorang pendidik, guru diharuskan siap siaga dalam 

menghadapi tantangan yang ada didalam dunia pendidikan. Persepsi guru 

terhadap pembelajaran  daring sangat diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran secara daring. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan 

Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah MI 

Kabupaten Bener Meriah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring 

pada masa pandemi? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam penerapan  

pembelajaran berbasis daring? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran 

berbasis daring? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran 

berbasis daring pada masa pandemi. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam 

penerapan pembelajaran berbasis daring. 

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru dalam menerapkan 

pembelajaran berbasis daring. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi guru 

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi guru 

terhadap pembelajaran berbasis daring, untuk meningkatkan proses 

pembelajaran yang lebih efektif di masa pandemi covid-19. 

2. Bagi sekolah atau pemerintah 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau sekolah, untuk mewujudkan 

program pengembangan dalam meningkatkan proses pembelajaran yang 

lebih efektif di masa pandemi Covid-19. 

3. Bagi peneliti 

Untuk memperkaya wawasan pengetahuan peneliti dalam bidang 

pendidikan dan persepsi guru terhadap pembelajaran berbasis daring. 

E. Definisi Operasional 

Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya salah 

pengertian dan penafsiran dalam penulisan ini, maka penulis perlu untuk 

memberikan beberapa penjelasan yang menjadi kajian utama dalam karya tulis 

ini: 

1. Persepsi 

Persepsi adalah proses mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus 

di dalam lingkungan. Persepsi berkenaan dengan fenomena dimana hubungan 

antara stimulus dan pengalaman yang lebih kompleks.11  

____________ 
11Herri Jan Pieter, Bethsaida Janiwarti, dkk, Pengantar Psikopatologi Untuk 

Keperawatan (Jakarta:  Kencana, 2011), h. 24. 
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Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan guru 

didalam pembelajaran berbasis daring yaitu guru menginterpretasi, 

menerjemahkan dan memahami pembelajaran berbasis daring ini untuk dijadikan 

sebagai evaluasi agar pembelajaran daring dapat terlaksana dengan efektif.  

2. Guru 

Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, mengajar, membimbing dan melatih para 

siswa agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi, juga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.12  

Guru yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah guru-guru madrasah 

ibtidaiyah (MI) yang berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 

3. Pandemi Covid-19 

Pandemi merupakan wabah atau penyakit menular yang menjangkit  di 

seluruh dunia. Penyakit ini terus ditularkan dari orang ke orang dan terus 

berlanjut.13 Corona virus atau covid-19 adalah virus yang menyebabkan infeksi 

saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa 

bentuk penyakit ini seperti Sars, Mers, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan.14  

Pandemi covid-19 yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah 

penyakit yang sedang mewabah di indonesia dan negara-negara lainnya, yang 

____________ 
12 Khusnul Wardan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 109. 
13 Aprista Rystiawati, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945”. 

Administrasi Law And Govermance Journal, Vol. 3, Issue. 2, Juni 2020,  h. 241. 
14 Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai 

Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”. Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7, No. 3,  2020, 

h. 228. 
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berdampak pada bidang pendidikan. Sehingga sekolah-sekolah ditutup dan 

pembelajaran dilakukan secara daring di rumah.  

4. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran secara daring merupakan cara baru di masa pandemi dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan perangkat 

elektronik dalam mengikuti pembelajaran.15  

Pembelajaran daring dalam penelitian ini adalah belajar dirumah dengan 

menggunakan jaringan internet melalui berbagai aplikasi  belajar, seperti 

whatsapp. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan penelitian ini disusun dalam 5 bab pembahasan 

yang dijadikan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua Landasan teoritis yang menjelaskan tentang pengertian 

persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, proses terjadinya persepsi, pengertian 

guru, tugas guru, peran guru dalam pendidikan, faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru, sejarah munculnya covid-19, dampak covid, pengertian 

____________ 
15 Henry Aditia Rigianti, “Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di 

Kabupaten Banjarnegara”, Vol. 7, No. 2, Juli 2020, h. 298. 
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pembelajaran daring, dampak dan tantangan, faktor pendukung dan penghambat, 

serta solusi pembelajaran berbasis daring.  

Bab Ketiga Metodologi penelitian yang berisikan tentang rancangan 

penelitian, lokasi dan subjek penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab Keempat Hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi guru 

terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi covid 19, 

kendala-kendala yang dihadapi guru ketika diterapkannya  pembelajaran berbasis 

daring, dan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menerapakan pembelajaran 

daring di sekolah dasar. 

Bab Kelima Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah didapatkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

1. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan proses memahami informasi tentang dunia atau 

lingkungan, atau disebut juga proses memahami sesuatu  yang dialami oleh setiap 

individu dalam menemukan informasi yang ada di lingkungan melalui indra.16 

Proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan 

menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh sistem alat indra 

manusia. Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan 

lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang 

ada di lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 

Setelah individu mengindrakan objek dilingkungannya, kemudian ia memproses 

hasil pengindraannya itu, sehingga timbullah makna tetang objek tersebut. 

Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera 

atau disebut juga proses sensoris. Proses penginderaan berlangsung setiap saat, 

pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata 

sebagai alat penglihat, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat 

pembau, lidah sebagai alat pengecap, kulit dan telapak tangan sebagai alat 

____________ 
16 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet ke-10 2016), h. 

108. 



12 
 

 
 

perabaan semua itu merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima 

stimulus dari luar individu. Stimulus tersebut kemudian diorganisasikan dan 

diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang 

diindera itu, proses ini dinamakan persepsi. Adanya persepsi individu akan 

menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Persepsi 

merupakan aktivitas yang integrated dari dalam diri individu, maka apa yang ada 

dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Persepsi dapat dipengaruhi 

oleh perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman individu, maka dalam 

mempersepsikan stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu 

satu dengan individu lain, karena persepsi  juga bersifat individual.17 

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat didefinisikan bahwa 

persepsi guru adalah proses pemberian makna terhadap objek dalam 

pembelajaran, melalui hasil pengamatan  panca indra sehingga guru dapat 

mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati karena setiap 

orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu, sehingga hal 

inilah yang membedakan persepsi seseorang dengan orang lain. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persepsi adalah: 

1. Objek yang dipersepsi 

Objek (sasaran) menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan langsung mengenai 

____________ 
17 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 99.  
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syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor, namun sebagian besar stimulus 

datang dari luar individu. 

2. Alat indera, syarat dan pusat susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat 

kesadaran yang berperan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf 

motoris. 

3. Perhatian  

Adaya persepsi memerlukan perhatian, yaitu langkah utama dalam 

megadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sekumpulan objek.18 

Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Toha, dipengaruhi 

juga oleh faktor eksternal atau faktor yang terdapat dari luar diri individu dan 

internal atau faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal  

yaitu berkaitan dengan perasaan, sikap, karakteristik individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan 

kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Sedangkan faktor 

eksternalnya yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan 

dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-

hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.19 

____________ 
18 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum . . . , h.101. 
19 Asrori, Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner (Jawa tengah: Pena Persada, 

2020). h. 52. 
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c. Proses Terjadinya Persepsi 

Walgino menyatakan bahwa persepsi terjadi melalui tahap-tahap berikut: 

a. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses 

kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu 

stimulus oleh alat indra manusia. 

b. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, 

merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor 

(alat indra) melalui saraf-saraf sensoris. 

c. Tahap ketiga, yaitu tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, 

merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang 

diterima reseptor. 

d. Tahap yang ke empat, merupakan hasil yag diperoleh dari proses 

persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.20 

Proses terjadinya persepsi didahului oleh objek yang menimbulkan 

stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor, perlu dikemukakan 

bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan 

stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Proses stimulus mengenai 

alat indera merupakan proses kealaman (proses fisik). Stimulus yang diterima 

oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan 

proses fisiologis, kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba. Proses yang 

terjadi dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses 

____________ 
20 Hadi Suprapto Arifin, dkk, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa 

Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang”,  Jurnal Pendidikan Komunikasi dan 

Opini Publik, Vol. 21, No. 1, Juli: 88-101, 2017, h. 91. 
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psikologis. Tahap terahir dari proses persepsi ialah individu menyadari apa yang 

diterima oleh alat inderanya.21 

Mekanisme terjadinya persepsi melibatkan 3 komponen utama, yaitu: 

1. Seleksi adalah proses penyaringan alat indra terhadap stimulus. 

2. Penyusunan adalah proses menyederhanakan informasi yang kompleks 

kedalam suatu pola yang bermakna.  

3. Penafsiran adalah proses menerjemahkan atau menginterpretasikan 

informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon.22 

2. Guru  

a. Pengertian Guru 

Guru merupakan orang yang berada di garis terdepan atau sebagai ujung 

tombak didalam proses pendidikan di madrasah atau sekolah. Hal ini disebabkan 

karena guru berposisi sebagai perancang, pelaksana, dan pengevaluasi 

pembelajaran sehingga guru merupakan salah seorang yang bertanggung  jawab 

dalam menyukseskan proses pembelajaran di madrasah atau sekolah. Hasil 

pembelajaran secara keseluruhan ditentukan oleh berbagai macam faktor yang 

memengaruhi proses pembelajaran. Guru memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran.23 Berdasarkan Sisdiknas UU RI No. 20 

tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

____________ 
21 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum . . . , h. 102. 
22 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik . . . , h. 120. 
23 Prim Maskoran Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014) 

h. 17. 
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pengabdian kepada masyarakat.24 Menjadi seorang guru yang profesional harus 

memiliki ijazah, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berkelakuan baik, bertanggung jawab, berjiwa nasional, adil, sabar, rela 

berkorban, menguasai materi yang diajarkan, kreatif dan berwawasan luas, karena 

seorang guru merupakan contoh bagi peserta didiknya, sehingga menjadi guru 

harus memiliki kepribadian yang baik. 

Berdasarkan pengertian di atas guru dapat diartikan sebagai orang yang 

bekerja sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didik di sekolah, agar peserta 

didik menjadi manusia yang berkarakter dan memiliki ilmu pengetahuan. Guru 

juga memiliki tugas untuk mendidik dan mengajar. Guru atau pendidik adalah 

orang yang paling berperan dalam menciptakan terjadinya proses belajar 

mengajar. Sebagai peserta didik juga harus menghormati guru karena guru adalah  

orangtua di sekolah yang mendidik dan membimbing serta mengajarkan ilmu 

pengetahuan.  

b. Tugas Guru 

Menurut suparta, tugas dan tanggung jawab guru terhadap peserta didiknya 

adalah: 

a. Mengajar, yaitu menciptakan proses pembelajaran, meliputi 

penguasaan bahan ajar, merencanakan program pembelajaran, 

melaksanakan, memimpin dan mengelola proses pembelajaran, dan 

menilai kegiatan pembelajaran. 

____________ 
24 Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015),  h. 138. 
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b. Membimbing, yaitu memberi bimbingan kepada peserta didik dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya baik bersifat akademis 

maupun nonakademis. 

c. Administrator, yaitu mengelola sekolah dan kelas, memanfaatkan 

prosedur dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan 

tugasnya, serta bertindak sesuai dengan etika jabatan.25 

Seorang guru bertugas untuk membimbing, melayani, mengarahkan, 

menolong, memotivasi, dan memberdayakan sesama, khusunya anak didiknya. 

Tugas guru harus dilaksanakan bukan semata-mata terkait sebagai tugas 

formalnya sebagai guru, tetapi sebagai seorang guru harus mampu benar-benar 

ikhlas (sepenuh hati), dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas keguruannya. 

Mengajarkan anak didik haruslah dengan sepenuh hati dan ikhlas agar apa yang 

diajarkan dapat dengan mudah diterima dan fahami oleh anak didik. Tugas utama 

guru didalam lembaga pendidikan adalah mendidik dan mengajar, agar tugas 

utama tersebut dapat terlaksana dengan baik seorang guru perlu memiliki 

kualifikasi tertentu, yaitu profesionalisme, memiliki kompetensi dalam ilmu 

pengetahuan, kredibilitas moral, dedikasi dalam menjalankan tugas, kematangan 

jiwa (kedewasaan), dan memiliki keterampilan teknis mengajar serta mampu 

membangkitkan etos dan motivasi anak didik dalam belajar dan meraih 

kesuksesan. Berdasarkan kualifikasi tersebut, diharapkan guru dapat menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik dan pengajar mulai dari perencanaan program 

____________ 
25 Erjati Abas, Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru, 

(Jakarta: Gramedia, 2017), h. 27. 
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pembelajaran, mampu memberikan keteladanan dalam banyak hal, kemampuan 

untuk menggerakkan etos anak didik, sampai pada evaluasi.26 

Menjadi seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, selain 

memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik juga harus mendidik siswa 

untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap spiritual dan sosial serta memiliki 

akhlak terpuji. Terdapat 3 hal yang harus dikembangkan oleh seorang guru yaitu, 

aspek afektif (sikap spiritual dan sosial), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik 

(keterampilan). Jadi ketiga aspek tersebut sagatlah penting, terlebih dalam 

Kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 adalah mengembangkan aspek afektif, 

kognitif, dan psikomotorik melalui pendekatan saintifik. 

c. Peran Guru dalam Pendidikan 

a. Sebagai suri tauladan bagi siswa dalam bersikap, berucap, dan tingkah 

laku, baik mental maupun spiritual. 

b. Director of learning, mengarahkan siswa dalam belajar dan 

bertingkahlaku. 

c. Inovasi, yaitu memberikan ide-ide baru demi meningkatkan mutu 

pendidikan. 

d. Motivator, yaitu menggali, memupuk dan memotivasi siswa dalam 

belajar, agar siswa memiliki semangat belajar yang akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

e. Manager of learning, mengelola kelas, serta melakukan pengawasan 

terhadap anak didiknya. 

____________ 
26 Marmo, Idris, Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2017), h. 18. 
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f. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan 

pendidikan.27 

d. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

a. Kepribadian  

Kepribadian adalah sesuatu yang abstrak, sukar dilihat atau diketahui 

secara nyata, namun kepribadian dapat dinilai dari cara berinteraksi 

dengan orang disekitar, cara berucap, perbuatan, cara berpakaian dan cara 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah. 

b. Keterampilan mengajar 

Mengajar berarti menanamkan ilmu pengetahuan, nilai, dan 

keterampilan pada peserta didik melalui kegiatan belajar untuk membantu 

peserta didik dalam menjawab tantangan hidupnya secara efektif dan 

efesien.  

c. Keterampilan berkomunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, komunikasi yang 

berkualitas akan membawa konsekuensi terjalinnya interaksi yang baik 

dengan seluruh komponen yag ada di dalam sistem sekolah. 

d. Keterampilan berhubungan dengan masyarakat 

Kemampuan guru dalam menjalin hubungan yang baik dengan 

masyarakat adalah menjadikan masyarakat ikut berperan serta dalam 

menyukseskan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh guru. 

____________ 
27 Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan . . . , h. 142. 
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e. Kedisiplinan  

Kedisiplinan guru yang tinggi akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini 

dikarenakan dengan kedisiplinan guru akan memiliki kemampuan dalam 

mencermati aturan-aturan dan langkah-langkah strategis yang harus 

dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.  

f. Kesejahteraan  

Kesejahteraan guru tidak hanya terkait dengan gajinya saja. 

Kenyamanan dan keamanan guru dalam bertugas serta kesehatan guru 

juga merupakan kesejahteraan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya 

dalam mengajar. 

g. Budaya kerja 

Budaya kerja adalah berbagai kebiasaan positif yang dilakukan oleh 

seorang guru ketika melaksanakan tugasnya di lingkungan sekolah. 

h. Pengembangan profesi keguruan 

Kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai upaya  pengembangan profesi 

keguruan seperti program sertifikasi guru, program pelatihan, seminar, 

penataran, diklat bagi guru dan masih banyak lagi kegiatan yang 

mengembangkan profesi guru.28 

3. Covid-19 

a. Sejarah Munculnya Covid-19 

Desember 2019 virus corona pertama kali muncul di Wuhan, provinsi 

Hubei China. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti. Penularan 

____________ 
28 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Guru, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 40. 
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kasus ini sangat cepat tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di 

berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea selatan. Berdasarkan 

sampel yang diteliti, awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 

novel coronavirus (2019-nCov), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 

11 Februari 2020 yaitu Coronavirus disease (covid-19) yang disebabkan oleh 

virus severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-COV-2). Virus ini 

dapat ditularkan dari manusia ke manusia lain dan telah menyebar secara luas di 

China dan lebih dari 190 negara. Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO 

mengumumkan bahwa covid-19 adalah pandemik.29 Dikatakan pandemik karena 

terjadi penambahan kasus penyakit setiap harinya, dan telah menyebar keseluruh 

dunia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus coronapun dilakukan oleh 

pemerintah di negara-negara di dunia guna memutuskan rantai penyebaran covid-

19.  

Penyakit Coronavirus 2019 (covid-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala 

umum penyakit ini mirip seperti flu, nyeri otot, lesu, gangguan pencernaan, 

radang tenggorokan, demam 380C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak 

paling buruk untuk manusia adalah kematian. Gejala ini biasanya muncul 2-10 

hari setelah seseorang terpapar virus, namun dilaporkan ada yang memiliki masa 

inkubasi hingga 13-14 hari setelah gejala muncul kemudian terpapar.30  Penularan 

virus ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran 

____________ 
29 Adityo Susilo, dkk, “Coronavirus Disease 2019”.  Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 

Vol. 7, No. 1, Maret 2020, h. 45. 
30 Mutiara Patricia Ladimo, “Middle East Respiratori Syndrome Corona Virus (Mers-

Cov)”, Vol. 4, No. 1, April 2020, h. 19. 
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pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk atau bersin, oleh 

karena itu sangat dianjurkan untuk memakai masker pada saat keluar rumah.  

b. Dampak Covid Bagi Kehidupan Masyarakat 

Terkait perkembangan virus corona di Indonesia, pemerintah membuat 

kebijakan sebagai langkah pertama pencegahan penyebaran virus corona yaitu 

anjuran social distancing. Social distancing adalah menjaga jarak dan 

menghindari diri dari kerumunan banyak orang. Kesadaran masyarakat sangat 

penting agar tidak melaksanakan kegiatan yang menyebabkan perkumpulan 

banyak orang dalam satu tempat, hal ini merupakan upaya yang sangat efektif 

untuk mengurangi penyebaran virus.31 Hadirnya pandemic virus corona di 

Indonesia serta adanya kebijakan social distancing memberikan dampak bagi 

seluruh masyarakat dan dampaknya ke berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, 

industri, pariwisata, pendidikan dan transportasi. Adanya penutupan beberapa 

akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan 

jam operasional dan hampir seluruh kegiatan dirumahkan.32 

Penyebaran virus corona memberikan dampak pada bidang ekonomi yang 

mulai dirasakan masyarakat, mulai dari banyaknya pusat perbelanjaan yang 

ditutup, pengurangan karyawan, dan lainnya. Aktivitas yang melibatkan 

kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi seperti bersekolah, bekerja, beribadah  

dan lain sebagainya. Pemerintah telah menghimbau untuk bekerja, belajar dan 

____________ 
31 Nur Rohim Yunus, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown. . . , h. 230. 
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beribadah dari rumah untuk menekan angka pasien yang terpapar covid-19.33 

Salah satu dampak pandemi coronavirus terhadap pendidikan diseluruh dunia, 

yang berdampak pada penutupan luas sekolah-sekolah, madrasah, universitas, dan 

pondok pesantren. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk 

Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah 

dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan, sehingga 

pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar secara daring atau dalam 

jaringan sebagai solusi dari darurat pendidikan di masa pandemi covid-19. 

4. Pembelajaran Daring 

a. Pengertian Pembelajaran Daring 

Pencegahan penularan covid-19 pada warga sekolah khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya, kementrian pendidikan dan kebudayaan 

(Kemendikbud) menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan dan 

penanganan covid-19. Pertama surat edaran no 2 tahun 2020 tentang pencegahan 

dan penanganan covid-19 di lingkungan Kemendikbud. Kedua surat edaran no 3 

tahun 2020 tentang pencegahan covid-19 pada satuan pendidikan. Ketiga surat 

edaran no 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran virus corona yang memuat arahan tentang belajar di rumah. Belajar di 

rumah disebut juga belajar secara daring atau jarak jauh. 

Pembelajaran daring atau jarak jauh merupakan kegiatan belajar yang 

memanfaatkan jaringan internet dengan aksebilitas, konektivitas, fleksibelitas dan 

kemampuan bagi pendidik untuk memunculkan berbagai jenis interaksi 

____________ 
33 Wahyu Aji Fatmadewi, Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran. . . , 

h. 56. 
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pembelajaran. Penggunaan internet dan teknologi multimedia dapat menjadi 

alternatif pembelajaran yang  dilaksanakan di dalam kelas.34 Pembelajaran 

berbasis daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti 

smarphone, androit, laptop, komputer, tablet, yang dapat digunakan untuk 

mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. Siswa dan guru dapat 

berinteraksi menggunakan beberapa aplikasi seperti classrome, video converence, 

telepon, atau live chat, aplikasi zoom maupun whatshap group. Pembelajaran 

melalui daring ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan atas 

ketersediaan sumber belajar yang variatif. Pembelajaran daring pada masa 

pandemi covid-19 adalah proses pembelajaran yang paling efektif, karna 

pembelajaran tetap dapat dilakukan tanpa bertatap muka, dan saat berada dimana 

saja dan kapan saja selama android atau laptop yang dimiliki terhubung dengan 

internet.35 

Pembelajaran daring atau jarak jauh bertujuan untuk memenuhi standar 

pendidikan melalui pemanfaatan Tekhnologi informasi dengan menggunakan 

komputer atau gadget untuk menghubungkan antar guru dan siswa dalam satu 

jaringan. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap 

dilaksanakan dengan baik. Beberapa teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran daring diantaranya: 

a. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan bimbingan orantua 

____________ 
34 Ali Sadikin, Afreni Hamidah, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19 . . . , 

h. 216. 
35 Ni Komang Suni Astini, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran 

Tingkat Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19”, Vol. 11,  No. 2, Juli 2020, h. 15. 
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menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya yang 

bisa diakses dimanapun dan kapanpun. 

b. Google classrome adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh 

google sebagai sebuah sistem. Google classrome digunakan untuk 

memaksimalkan proses penyampaian materi kepada peserta didik tetapi 

dilakukan secara online sehingga materi dapat disampaikan secara 

keseluruhan. 36 

c. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. 

Aplikasi dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, 

hingga telepon dan sistem ruang. Melaksanakan kegiatan belajar dengan 

aplikasi zoom cloud meeting menjadikan guru lebih mudah bertatap 

dengan siswa melalui layar kaca. Guru dapat melaksanakan kegiatan 

belajar seperti bertatap muka di ruangan kelas.37 

d. Whatsapp adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

percakapan baik menggunakan teks, suara, maupun video.38 Whatshapp 

group digunakan oleh guru untuk mengirim tugas  dan untuk memantau 

perkembangan siswa dengan berkomunikasi dengan wali murid maupun 

siswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran pada masa pandemi. 

Whatsapp group merupakan salah satu media belajar secara daring yang 

banyak digunakan bagi guru-guru di sekolah dasar. 

 

____________ 
36 Ni Komang Suni Astini, Pemanfaatan Teknologi Informasi, ..., h. 15 
37 Muhammad Mastur, “Upaya Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa 

Pandemi Covid-19”, Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 2, No. 3, 2020. h. 77. 
38 Ni Komang Suni Astini, Pemanfaatan Teknologi Informasi .. ., h. 3. 
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B. Kendala Guru dalam Pembelajaran Daring 

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara daring adalah kesiapan sumber daya manusia (kesiapan bagi guru atau 

pendidik), kurang jelasnya arahan pemerintah daerah, belum adanya kurikulum 

yang tepat, dan keterbatasan sarana dan prasarana khusunya dukungan teknologi 

dan jaringan internet. Tantangan pembelajaran secara daring juga sangat dirasakan 

bagi mayarakat yang tinggal di wilayah terpencil dengan aksebilitas, dan 

konektivitas internet yang rendah.39 Berikut kendala yang dihadapi pendidik 

dalam penerapan pembelajaran berbasis daring: 

1. Keterbatasan pengelolaan teknologi  

Kebanyakan dari guru-guru di sekolah dasar MI maupun SD 

menggunakan Whatshapp grup untuk melaksanakan dan memantau pembelajaran 

daring. Penggunaan aplikasi Whatshapp guru dapat mengirimkan berbagai macam 

tugas dengan berbagai format dokumen, mulai dari Ms. World, Ms. Power Point, 

Link video, dan pesan suara. Sangat banyak aplikasi lainnya yang dapat 

digunakan dalam penerapan pembelajaran berbasis daring, namun karena 

kurangnya pengetahuan guru dan tidak adanya pelatihan, menyebabkan 

kebanyakan guru hanya mengandalkan Whatshapp grup sebagai satu-satunya 

aplikasi yang digunakan dalam menunjang pembelajaramn daring.40 Padahal jika 

guru diberikan pelatihan-pelatihan secara tidak langsung dapat menambah 

wawasan guru mengenai aplikasi atau media sosial apa saja yang dapat digunakan 

____________ 
39 Fieka Nurul Arifa, “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam 

Masa Darurat Covid-19”, Vol. XII, No.7 Puslit April 2020, h. 15. 
40 Henry Aditia Rigianti, Kendala Pembelajaran Daring . . . , h. 299. 



27 
 

 
 

untuk menunjang pembelajaran daring. Sehingga pelaksanaan pembelajaran 

daring jadi lebih bervariasi dan tidak menggunakan satu aplikasi saja.  

2. Akses internet yang terbatas  

Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di seluruh pelosok 

negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah 

menengah dapat menikmati internet, jika adapun jaringan internet kondisinya 

masih belum mampu mengkover media daring. 41 Pembelajaran daring tidak bisa 

lepas dari jaringan internet karena koneksi internet menjadi salah satu kendala 

yang dihadapi guru maupun siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses 

internet, ditambah seseorang yang bertempat tinggal di pedesaan, terpencil dan 

tertinggal maka pembelajaran secara daring tidak dapat dilaksanakan.42 

Koneksi internet menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Jika jaringan internet tidak stabil maka guru tidak dapat 

mengirimkan materi kepada peserta didik, sehingga materi yang harusnya 

diberikan terlambat diterima oleh siswa, begitupun halnya dengan penggunaan 

gawai, setiap guru harus memiliki dan bisa mengoperasikan gawai agar 

pembelajaran secara daring dapat terlaksana. 

3. Kurang siapnya penyediaan anggaran 

Biaya juga salah satu faktor penghambat, karena aspek kesejahteraan guru 

dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kouta internet 

____________ 
41 Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan di Indonesia, Sekolah, 

Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”. Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7,  No. 5, 2020. h. 397. 
42 Roni Elfahmi, “Upaya Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menerapkan Pembelajaran 

Daring Masa Pandemi Covid 19 di SMA N 3 Seunagan”, Vol. VII, No. 2 Semptember 2020. h. 47.  
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secara otomatis akan membebani guru secara finansial, karena harus 

mengeluarkan biaya tambahan untuk menerapkan sistem pembelajaran berbasis 

daring.43 Begitupun dengan wali murid mereka harus menyediakan biaya untuk 

membeli kuota internet, ditambah keadaan ekonomi yang sulit maka hal ini 

menjadi kendala atau beban bagi orangtua juga guru dalam penerapan 

pembelajaran secara daring. 

4. Pengelolaan Pembelajaran 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik adalah 

kemampuan pedagogik. Kemampuan pedagogik adalah kemampuan 

mengorganisasikan pembelajaran, yaitu kemampuan memilih dan menyusun 

materi pembelajaran. Namun, hal yang menjadi kendala bagi guru adalah ketika 

pembelajaran berlangsung secara daring, guru harus memilih materi pembelajaran 

dengan ekstra agar tidak terjadi miskonsepsi serta mempersiapkan pembelajaran 

yang menarik dan mudah untuk difahami oleh peserta didik. Guru juga harus 

melihat kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. Sehingga 

dalam menyusun materi pembelajaran harus dilakukan secara maksimal.  

5. Penilaian pembelajaran 

Secara tidak langsung kegiatan pembelajaran secara daring mendadak 

merubah teknik penilaian yang dilakukan oleh guru. Kegiatan penilaian 

merupakan salah satu hal yang penting untuk melihat hasil belajar siswa. 

Berdasarkan Kurikulum 2013, penilaian kegiatan pembelajaran meliputi aspek 

afektif, kognitif, dan psikomotorik. Adanya pembelajaran daring menghilangkan 

____________ 
43 Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia Sekolah, 

Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”. Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7, No. 5, 2020,  h. 398.  
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sosialisasi siswa dengan siswa yang lain secara langsung. Sehingga menjadi 

kendala bagi guru dalam melakukan penilaian afektif. Penilaian kognitif juga sulit 

untuk dilakukan, karena guru tidak tau pasti siapa yang menyelesaikan tugas yang 

diberikan apakah peserta didik sendiri atau orangtualah yang mengerjakannya. 

Guru haruslah memiliki strategi dalam memberikan penilaian secara sportif 

meskipun pembelajaran berlangsung secara daring.44 

6. Kurangnya pengawasan 

Kegiatan pembelajaran daring akan berjalan dengan lancar dan tertib jika 

siswa senantiasa mendapatkan pengawasan, baik dari guru maupun orangtua.  

Penerapan pembelajaran secara daring terkadang menyebabkan peserta didik 

belajar tanpa adanya pengawasan, dikarenakan orang tua memiliki kesibukan. Hal 

ini dapat mengakibatkan terjadinya komunikasi searah yang berdampak kepada 

hasil belajar siswa dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.45 

Pengawasan dari keluarga sangat diperlukan agar ketika belajar secara online 

siswa tidak membuka aplikasi yang lain contohnya seperti game, sehingga 

diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran daring dengan fokus dan serius 

agar siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

C. Upaya Guru dalam Pembelajaran Daring 

Bentuk dari penanganan dampak covid-19 dalam dunia pendidikan, 

semua lembaga terkait haruslah sama-sama mencari solusi dalam mewujudkan 

pembelajaran daring yang efektif, baik pemerintah, orang tua, guru, maupun 

____________ 
44 Henry Aditia Rigianti, Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah dasar . . . , h. 300. 
45 Henry Aditia Rigianti, Kendala Pembelajaran Daring. . . , h. 299. 
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sekolah. Peran pemerintah sangatlah penting sebagai pendudukung terciptannya 

pembelajaran secara daring, dengan menyediakan alokasi anggaran yang sudah 

diputuskan oleh instruksi presiden no 4 tahun 2020 tentang refusing kegiatan, 

relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan 

covid-19.46  

Upaya guru dalam mengatasi kendala pembelajaran berbasis daring 

sangat diperlukan guna menyukseskan pembelajaran daring agar sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya, guru harus 

menguasai teknologi. Dalam pembelajaran di era globalisasi saat ini,  guru harus 

menguasai tekhnologi sebagai media yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran.47 Peran guru selama masa pandemi covid-19 sangat penting dalam 

memanage pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan. Untuk 

menjamin kualitas pembelajaran, maka pendidik semaksimal mungkin mengelola 

pembelajaran mulai dari perencanaan (Planning), Pengorganisasian (organizing), 

pelaksanaan (actuating) dan evaluasi (planning). Upaya yang dilakukan guru 

untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pembelajaran berbasis daring adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru harus memiliki kesiapan dalam menggunakan tekhnologi sesuai 

dengan perkembanagan zaman. Menggunakan tekhnologi dalam artian 

dapat mengoperasikan dengan baik dan faham cara penggunaan tekhnologi 

serta aplikasi yang terdapat didalamnya. 

____________ 
46 Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-19 Pada Pendidikan . . . , h. 399. 
47 Iis Dewi Lestari, “Peran Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Information and Communication Technologi (ICT) di SD RRI Cisalak”, Jurnal Sap, Vol. 3, No. 2 

Desember 2018,  h. 137. 
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2. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa di sekolah. 

3. Menggunakan beberapa aplikasi yang mudah dioperasikan atau digunakan 

oleh siswa dan juga guru, contohnya seperti google clasrome, whatshapp 

group, vidio grup, dan lain sebagainya.  

4. Guru harus membiasakan diri mengajar dengan memanfaatkan media 

belajar daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah 

diakses, dan dipahami oleh siswa. Guru membuat vidio penjelasan tentang 

suatu materi lalu dibagikan ke grup whatshapp agar semua peserta didik 

dapat memahami materi dengan melihat vidio pembelelajaran. 

5. Guru dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran 

daring yang ringan dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat atau 

media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru 

harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materi yang 

akan diajarkan dan aplikasi yang akan digunakan serta memilih materi dan 

metode belajar yang akan digunakan.48 

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) ada beberapa 

hal penting yang harus diupayakan diantaranya adalah: 

1. Lembaga pendidik harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran berbasis daring seperti infrastruktur dan 

manajemen pembelajaran berbasis daring. 

____________ 
48 Roni Elfahmi, Upaya Peningkatan Kompetensi Guru . . . ,  h. 48. 
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2. Peningkatan kapasitas pendidik yaitu meningkatkan kompetensi dan 

wawasan pendidik terhadap pembelajaran berbasis daring. 

3. Perluasan dukungan peran dan penggunaan tekhnologi untuk kegiatan 

pembelajaran berbasis daring agar terlaksana secara optimal. Peningkatan 

penggunaan tekhnologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

diharapkan tidak hanya berkembang ditengah wabah corona, namun juga 

berkembang ditengah peatnya perkembangan tekhnologi.49 

 

 

 

 

 

____________ 
49 Fieka Nurul Arifa, “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam  

Masa Darurat Covid-19”, Vol. XII, No. 7, April 2020. h. 17. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau 

peristiwa yang terjadi saat ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, dan sifat 

populasi tertentu.50 Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistika.51 Peneliti memilih jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena ingin menyajikan data berupa 

angka, kemudian mendeskripsikannya berdasarkan data yang diperoleh.  

Penelitian deskriptif harus memperhatikan langkah-langkah sebagai 

berikut, yaitu mengindentifikasi dan memilih masalah, melakukan kajian pustaka, 

merumuskan masalah, merumuskan asumsi dan hipotesis, merumuskan tujuan 

penelitian, menjelaskan manfaat hasil penelitian, menentukan variabel, menyusun 

desain penelitian, menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen, 

____________ 
50 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, cet-3 2014), h. 54. 
51 Hamid Damadi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 

cet-1, 2014). h. 36. 
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mengumpulkan dan mengolah data, membahas hasil penelitian, menarik 

kesimpulan, serta menyusun laporan secara ilmiah.52 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih serta ingin diteliti, guna 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang 

berjumlah 4 MI yaitu: MIN 1 Bener Meriah, MIN 2 Bener Meriah, MIN 4 Bener 

Meriah, dan MIN 5 Bener Meriah. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada 

bulan 24 Maret-  6April 2021 semester Genap tahun ajaran 2020/2021.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang dijadikan sebagai 

sumber data dalam suatu penelitian, baik orang, benda, kejadian, waktu dan 

tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama. Subjek dan objek yang diteliti 

memiliki karakteristik yang ditetapkan peneliti guna dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya untuk dijadikan sebagai sumber data  dalam suatu penelitian. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan subjek atau objek penelitian. 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti, dengan kata lain sampel 

bertindak sebagai perwakilan dari populasi.53  Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh guru MI serta kepala sekolah yang berada di 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.  

____________ 
52 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan . . . , h. 56. 
53 Hamid Darmadi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial . . . ,  h. 57.  
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Teknik pengambilan sampel dalam penulisan ini menggunakan purposive 

sampling. Teknik ini digunakan karena adanya pertimbangan khusus dan syarat-

syarat tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dalam menetapkan respon atau subjek 

yang akan diteliti, guna memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi, data 

dan obyek atau situasi sosial yang diteliti.54 Sampel yang diambil dalam penelitian 

ini berjumlah 20 orang guru MI serta 4 kepala madrasah yang berada di 

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan mudah.55 Adapun istrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Lembar angket 

Peneliti menyusun instrumen berupa beberapa pertanyaan, yaitu lembar 

angket yang berisikan tentang persepsi guru terhadap pembelajaran berbasis 

daring. Angket dalam penelitian ini adalah  angket tertutup yaitu angket yang 

disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal 

memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Dalam penelitian ini, 

peneliti menyusun angket pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi guru  

terhadap sistem pembelajaran berbasis daring. 

 

____________ 
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabet, cet 1 2019), h. 400. 
55 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-12 2013), h. 

101. 
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2. Pedoman wawancara,  

Instrumen pedoman wawancara harus disusun dengan membuat daftar 

pertanyaan yang ingin diajukan kepada guru yang akan diwawancarai agar 

proses wawancara terarah ke objek yang diteliti. Pedoman wawancara 

memuat sejumlah pertanyaan tentang kendala-kendala dan upaya apa saja 

yang dilakukan guru dalam menerapkan sistem pembelajaran berbasis daring. 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini memuat daftar pertanyaan yang 

berkaitan dengan kendala dan upaya yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran berbasis daring. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi dan data dilapangan, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penyebaran angket  

Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan 

permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberi pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan.56 Penyebaran angket ini diharapkan dapat 

pengumpulkan data mengenai persepsi guru terhadap pembelajaran berbasis 

online pada masa pandemi covid-19. Angket yang digunakan dalam penelitian ini 

disusun dengan menggunakan skala guttman, skala pengukuran dengan tipe ini 

____________ 
56 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel Penelitian, (Bandung: IKAPI, 2015), h. 25. 
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akan mendapatkan jawaban yang tegas, yaitu “Ya” atau “Tidak”. Skala ukur 

tersebut akan ditempatkan berdampingan dengan skala pernyatan yang telah 

direncanakan dengan tujuan agar responden lebih mudah memberikan jawaban 

sesuai dengan pertimbangan responden.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pencarian data atau informasi mendalam yang 

yang diajukan kepada responden dalam bentuk pertanyaan secara lisan.57 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mencari informasi 

langsung dari guru MI serta kepala madrasah yang berada di kecamatan bukit 

Kabupaten Bener Meriah guna untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang 

dihadapi guru terhadap penerapan sistem pembelajaran berbasis daring selama 

pandemi covid-19. Teknik Wawancara dilakukan dengan menanyakan sejumlah 

pertanyaan kepada guru yang bersangkutan sebagai responden untuk mendapatkan 

informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memperkuat data penelitian. 

3. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data yang 

diperlukan melalui data yang telah tersedia atau berupa dokumen. Biasanya 

berupa data statistik, agenda kegiatan,catatan sejarah, foto dan hal lainnya yang 

berkenaan dengan penelitian.58 Peneliti menggunakan data berupa, data angket 

yang diberikan kepada guru, data guru MI di kecamatan bukit, serta fhoto/ 

dokumentasi ketika pengumpulan data berlangsung.  

____________ 
57 Mahi M.hikmat, Metode Penelitian dalam Presfektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Media, cet 2 2014), h. 79. 
58 Mahi M.hikmat, Metode Penelitian dalam Presfektif. . . , h. 83. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data terkumpul. Teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik.59 

1. Analisis persepsi guru 

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis atau mengolah data. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis statistik dengan menggunakan rumus persentase. Teknik 

pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar angket berdasarkan skala 

guttman. Skala guttman adalah skala pengukuran yang membutuhkan jawaban 

tegas teadap suatu permasalahan dari respondennya. Skala dalam penelitian ini 

ada 2 yaitu “Ya” atau “Tidak”. Skor yang diberikan untuk setiap jawaban dari 

responden adalah sebagai berikut: 

1. Jika responden menjawab “Ya” diberi skor 1 

2. Jika responden menjawab “Tidak” diberi skor 0 

Data yang telah ditemukan berdasarkan hasil analisis angket menggunakan 

skala guttman kemudian dicari persentasenya menggunakan rumus statistik 

sederhana atau rumus persentese yaitu: 

P =
𝐹

𝑁
 x 100%    

Keterangan: P = Angka Persentase yang dicari 

F = Frekuensi persepsi guru (Skor Perolehan) 

N = Jumlah frekuensi (Skor Maksimal) 

100%  = Bilangan tetap60 

____________ 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (2019) . . . , h. 241. 
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Setelah menghitung persentase, selanjutnya peneliti melakukan 

interprestasi data dari nilai rata-rata yang diperoleh tersebut menggunakan kriteria 

skor nilai sebagaimana dikemukakan oleh Anas Sudjono yaitu: 

Tabel 3.1 Kriteria skor nilai persentase guru61 

No Nilai % Kategori Penilaian 

1 80-100 % Sangat Baik 

2 66-79 % Baik 

3 56-65 % Cukup Baik 

4 40-55 % Kurang Baik 

5 30-39 % Tidak Baik 

 

Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk diagram yang diolah dengan 

menggunakan software Microsoft Exel untuk membuat diagram persentase.  

2. Analisis kendala pembelajaran berbasis daring 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 

guru MI mengenai kendala apa saja yang dialami oleh pendidik dalam penerapan 

pembelajaran secara daring. Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kesimpulan 

dibuat berdasarkan fakta yang diperolah dari hasil penelitian.  

                                                                                                                                                                       
60 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, cet 

ke-23 2011), h. 43. 
61 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 43. 
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3. Analisis upaya pembelajaran berbasis daring  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 

guru MI mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh pendidik agar 

pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif. Data tersebut kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana 

adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang diperolah dari hasil penelitian. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 

6 April 2021, dibeberapa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang berada di 

kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.  Peneliti mengumpulkan data dari 4 

madrasah yaitu, MIN 1 Bener Meriah, MIN 2 Bener Meriah, MIN 4 Bener 

Meriah, dan MIN 5 Bener Meriah. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui tanggapan guru terhadap proses kegiatan belajar mengajar secara 

daring, kendala apa saja yang dialami oleh pendidik dan peserta didik serta upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 

1. Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring 

Persepsi guru terhadap proses pembelajaran berbasis daring diketahui dari 

penyebaran angket yang diberikan kepada guru MI di Kecamatan Bukit 

Kabupaten Bener Meriah yang berjumlah 20 orang responden, terdapat 5 

indikator angket persepsi guru dalam pembelajaran berbasis daring yaitu 

efektivitas pembelajaran, sarana dan prasarana, proses penerapan pembelajaran 

daring, respon siswa dan perangkat pembelajaran, indikator ini tersebar dalam 20 

pertanyaan angket.62 Data hasil penelitiannya dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

 

____________ 
62 Ahmad Syamsul Arifin, Sukati, Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Terhadap 

Pembelajaran Daring . . . , h. 153. 
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1) Persepsi guru terhadap pembelajaran daring di MIN 1 Bener Meriah 

 

 Grafik 4.1 menunjukkan persepsi guru di MIN 1, persentase tertinggi 

jawaban “ya” terdapat pada indikator no 2 yaitu sarana dan prasarana 

pembelajaran daring sebanyak 93% termasuk dalam kategori sangat baik, 

sementara persentase tertinggi jawaban”tidak” terdapat pada indikator no 3 proses 

penerapan pembelajaran daring sebanyak 73% termasuk dalam kategori baik. 

2) Persepsi guru terhadap pembelajaran daring di MIN 2 Bener Meriah 

 

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa persepsi guru MIN 2 terhadap 

pembelajaran daring persentase tertinggi jawaban “ya” terdapat pada indikator no 

5 yaitu perangkat pembelajaran sebanyak 80% termasuk dalam kategori sangat 
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baik, sementara persentase tertinggi jawaban”tidak” terdapat pada indikator no 3 

yaitu proses penerapan pembelajaran secara daring sebanyak 73% termasuk dalam 

kategori baik. 

3) Persepsi guru terhadap pembelajaran daring di MIN 4 Bener Meriah 

 

Grafik 4.3 menunjukkan persepsi guru di MIN 4 persentase tertinggi 

jawaban “ya” terdapat pada indikator no 2 sarana dan prasarana dan indikator no 5 

yaitu perangkat pembelajaran sebanyak 60% termasuk dalam kategori cukup baik, 

sementara persentase tertinggi jawaban”tidak” terdapat pada indikator no 1 yaitu 

evektifitas pembelajaran sebanyak 80% termasuk dalam kategori sangat baik. 

4) Persepsi guru terhadap pembelajaran daring di MIN 5 Bener Meriah 
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Grafik 4.4 menunjukkan bahwa persepsi guru MIN 5 persentase tertinggi 

jawaban “ya” terdapat pada indikator no 5 yaitu perangkat pembelajaran daring 

sebanyak 80% termasuk dalam kategori sangat baik, sementara persentase 

tertinggi jawaban”tidak” terdapat pada indikator no 1 evektifitas pembelajaran dan 

no 4 respon siswa terhadap pembelajaran daring sebanyak 65% termasuk dalam 

kategori cukup baik. Berdasarkan persepsi guru dari 4 sekolah, berikut ini 

merupakan grafik rata-rata persepsi guru terhadap pembelajaran daring pada masa 

pandemi covid-19 di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan 

indikatornya: 

 

Pada grafik 4.5 diperoleh persentase mengenai persepsi guru terhadap 

pembelajaran daring. Persentase tertinggi jawaban “ya” terdapat pada indikator no 

5 yaitu perangkat pembelajaran secara daring sebanyak 77% masuk dalam 

kategori baik dan persentase tertinggi jawaban “tidak” terdapat pada indikator no 

1 evektifitas pembelajar daring sebanyak 70% masuk dalam kategori baik. Pada 

bagian indikator 1 mengenai efektivitas pembelajaran daring terdapat dalam item 

soal no 1, 2, 17, dan 18, persentase rata-rata jawaban “ya” sebanyak 30% masuk 
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dalam kategori kurang baik sementara persentase jawaban “tidak”  70% masuk 

dalam kategori baik. Sedangkan indikator 2 yaitu sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran berbasis daring terdapat pada item soal no 3, 4, 7. Persentase 

jawaban “ya” sebanyak 62% termasuk dalam kategori cukup baik sementara 

persentase jawaban “tidak” 38% termasuk dalam kategori tidak baik. 

Pada indikator 3 yaitu proses pembelajaran berbasis daring terdapat pada 

item soal no 5, 6, 8, 12, 13, 15 persentase rata-rata jawaban “ya” 32% masuk 

dalam kategori tidak baik sementara persentase jawaban “tidak” 68% termasuk 

dalam kategori baik. Kemudian pada indikator 4 yaitu respon siswa terhadap 

pembelajaran daring terdapat pada item soal no 9, 10, 11, 16 persentase rata-rata 

jawaban “ya” 31% termasuk dalam kategori tidak baik, sementara rata-rata 

jawaban ‘tidak” sebanyak 69% termasuk dalam kategori baik dan indikator 5 

yaitu perangkat penunjang pembelajaran berbasis daring terdapat pada item soal 

no 14, 19, 20. Persentase jawaban “ya” 77% termasuk dalam kategori baik, 

sementara rata-rata responden yang menjawab “tidak” sebanyak 23%. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa persepsi 

guru terhadap pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi covid-19. Dari 5 

indikator pertanyaan angket, persentase jawaban “ya” secara berurutan yaitu 77%, 

62%, 36%, 31%, 30%. Sementara persentase jawaban “tidak” secara berurutan 

yaitu 70%, 69%, 64%, 38%, dan 23%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi covid-19 dianggap kurang 

efektif untuk diterapkan pada tingkat MI. Pembelajaran yang efektif akan 

mempengaruhi keberhasilan dan ketercapaian tujuan yang telah di tetapkan.  
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2. Kendala Pembelajaran Berbasis Daring 

Selain menyebarkan angket, peneliti juga melakukan wawancara untuk 

memperkuat hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan 4 kepala sekolah 

serta 8 orang guru MIN di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengenai 

kendala guru dalam penerapan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. 

Berikut kendala yang dialami guru dalam penerapan pembelajaran secara daring 

di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah: 

Tabel 4.2 Kendala pembelajaran berbasis daring 

Kode sekolah Kendala yang dialami 

SK 1 - Tidak semua anak memiliki fasilitas HP android 

untuk belajar daring. 

- Dana untuk membeli paket data internet 

disediakan oleh orang tua murid. Sehingga 

ketika orang tua tidak memiliki uang untuk 

membeli kuota internet, maka pembelajaran 

secara daring tidak dapat dilakukan. 

- Bagi peserta didik yang tempat tinggalnya jauh 

dari pusat kota sering kali terkendala oleh 

jaringan yang tidak stabil. 

- Tidak semua guru mahir menggunakan IT. 

- Ketika pelaksanaan pembelajaran secara daring, 

peserta didik tanpa pengawasan orang tua bisa 

saja membuka aplikasi lainnya seperti game dan 

youtube. 

SK 2 - Fasilitas pembelajaran daring tidak memadai, 

tidak semua anak memiliki HP android atau 

laptop. Ada anak yang memiliki HP android 

namun HP dibawa oleh orangtuanya bekerja, 

sehingga anak juga tidak dapat mengikuti 

pembelajaran secara daring. 

- Materi yang diajarkan tidak merata sampai 

kepada peserta didik. Ketika guru menjelaskan 

tidak semua anak dapat langsung mendengarkan 

penjelasan guru begitu juga ketika guru 

memberikan tugas, tidak semua anak langsung 

mengerjakannya. 

- Anak usia MI kurang bisa memahami materi 
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pelajaran secara daring, karena mereka lebih 

menyukai belajar secara tatap muka karena dapat 

langsung mencoba apa yang diajarkan oleh guru. 

- Anak sulit untuk berkomunikasi dengan 

gurunya. 

- Sekolah tidak menyediakan dana untuk 

pembelian kuota internet bagi siswa. Sehingga 

orangtua harus menyediakan dana khusus untuk 

pembelian kuota internet. Bagi orangtua yang 

ekonominya menengah keatas dapat dengan 

mudah menyediakan dana untuk pembelajaran 

daring. Namun untuk orang tua yang 

ekonominya menengah kebawah maka akan 

sangat terkendala dalam menyediakan dana 

untuk pembelajaran secara daring. 

- Kurangnya dukungan dari orang tua/ wali murid. 

SK 3 - Tidak semua anak dapat menguasai IT terutama 

untuk anak MI kelas rendah. 

- Tidak semua anak memiliki HP android/ laptop 

sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran 

secara daring. 

- Jaringan internet tidak stabil karena lokasi 

sekolah yang berada diwilayah perbukitan. 

Begitupun dengan siswanya yang tinggal 

disekitar lokasi sekolah. 

- Nilai anak menurun, hal ini dikarenakan anak 

harus belajar secara mandiri di rumah. 

- Pembelajaran secara daring tidak habis 1 PB 

dalam sekali pembelajaran. 

SK 4 - Materi yang diajarkan sulit untuk difahami oleh 

peserta didik, karena tidak dapat bertatap muka 

langsung dengan gurunya. 

- Tidak semuanya siswa memiliki HP android 

sehingga siswa tidak bisa mengikuti 

pembelajaran secara daring. 

- Tidak memiliki kuota internet dikarenakan orang 

tua tidak memiliki biaya untuk membeli kuota 

internet. 

- Hasil belajar siswa menurun. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 secara umum dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang dialami guru dalam menerapkan pembelajaran secara daring adalah: 
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a. Fasilitas Pembelajaran Daring Tidak Memadai 

Fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring adalah smartphone, 

laptop, dan koneksi internet, namun masih banyak anak yang tidak memiliki 

fasilitas android ataupun laptop untuk belajar secara daring sehingga guru merasa 

kesulitan untuk berinteraksi dengan siswa. Hal ini disebabkan oleh kondisi 

ekonomi orang tua adalah menengah kebawah sehingga kebanyakan siswa tidak 

memiliki HP android. 

b. Dana untuk Membeli Kuota Internet 

Kuota internet atau paket data merupakan salah satu hal yang harus ada 

demi keberlangsungan pembelajaran secara daring. Kendala terkait dana yang 

dikeluarkan untuk membeli kuota internet ternyata menjadi salah satu hambatan 

bagi beberapa orang tua. Ada beberapa orang tua yang masih keberatan dalam 

menyediakan kouta internet. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa 

biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota lumayan besar sehingga mereka 

harus menyediakan biaya khusus.  

c. Kondisi Jaringan Tidak Stabil 

Pembelajaran secara daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Tempat 

tinggal yang berada jauh dari pusat kota mempengaruhi koneksi internet menjadi 

kurang stabil, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring sering kali 

mengalami keterlambatan baik dalam mengumpulkan tugas maupun menerima 

informasi atau materi pelajaran.  
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d. Kurangnya Pemahaman Siswa Terhadap Materi yang Diajarkan. 

Pembelajaran secara daring menyebabkan anak tidak terlalu merespon 

pada saat pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan belajar secara daring menuntut 

peserta didik untuk belajar mandiri dari rumah sehingga untuk tingkat MI belajar 

mandiri ini sangat tidak efektif. Guru tidak dapat menjelaskan materi secara 

langsung kepada siswa, sehingga sering kali apa yang dijelaskan oleh guru tidak 

tersampaikan secara maksimal kepada peserta didik. 

3. Upaya Guru Mengatasi Kendala Pembelajaran Berbasis Daring 

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mengatahui upaya apa saja 

yang dilakukan oleh guru dan sekolah untuk mengatasi kendala dalam penerapan 

pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19. Berikut upaya yang dilakukan 

guru dan sekolah dalam penerapan pembelajaran secara daring di Kecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah: 

Tabel 4.3 Kendala pembelajaran berbasis daring 

Kode sekolah Upaya mengatasi kendala pembelajaran daring 

SK 1 - Bagi siswa yang tidak memiliki HP android 

maka dilakukan pembelajaran secara luring yaitu 

dengan menjemput dan mengantar tugas ke 

sekolah. Tugas yang diberikan untuk satu 

minggu kemudian dikumpulkan ke sekolah oleh 

orang tua murid sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

- Sekolah menyediakan dana untuk membeli kuota 

internet untuk guru. 

- Wifi disediakan di kantor guru agar guru dapat 

menggunakannya untuk belajar secara daring 

dari sekolah. 

- Guru yang mahir IT membimbing guru lainnya 

untuk mengirim tugas atau mengajar secara 

daring. 

- Guru memfasilitasi siswa dengan memberikan 

waktu untuk bertanya jawab mengenai hal yang 

belum dimengerti. Bisa dengan datang langsung 
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ke sekolah atau menghubungi guru lewat HP. 

SK 2 - Memasang wifi di kantor guru. 

- Melengkapi buku guru dan buku siswa. 

- Memberikan toleransi waktu bagi siswa yang 

telat mengerjakan dan mengumpulkan tugas. 

- Memberikan peringatan kepada anak untuk 

selalu mengecek HP ketika jam pelajaran, agar 

siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas tepat 

waktu. 

- Kepala sekolah selalu menanyakan kepada guru 

mengenai kendala yang dihadapi, sehingga 

sama-sama dapat mencari solusi dari masalah 

yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan 

pembelajaran secara daring. 

SK 3 - Menghubungi orangtua murid untuk memantau 

kegiatan belajar siswa di rumah, dalam hal ini 

orangtua harus memberikan perhatian serta 

kerjasama dengan guru untuk memantau 

kegiatan belajar siswa. 

- Menyediakan waktu untuk siswa yang mau 

datang ke rumah guru untuk belajar dan 

menanyakan hal yang belum dimengerti. 

- Sekolah menyediakan wifi untuk guru mengajar 

daring.  

SK 4 - Memasang wifi di kantor guru agar guru dapat 

dengan mudah mengajar secara daring. 

- Memberikan pelatihan khusus bagi guru yang 

belum menguasai IT. 

- Belajar secara luring bagi siswa yang tidak 

memiliki HP android dengan menjemput tugas 

ke sekolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 

guru untuk mengatasi kendala pembelajaran berbasis daring adalah: 

a. Menyediakan Fasilitas Penunjang Pembelajaran Daring 

Fasilitas yang lengkap akan mempengaruhi evektifitas pembelajaran 

secara daring. Keterbatas fasilitas seperti android dan laptop yang dimiliki anak 
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untuk belajar secara daring menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. 

Sehingga pihak sekolah berupaya dengan memberikan kebijakan belajar luring 

(luar jaringan) bagi siswa yang tidak memiliki HP android. Pembelajaran luring 

dilakukan dengan cara wali murid menjemput bahan ajar dan tugas ke sekolah 

setiap satu minggu sekali. 

b. Menyediakan Kuota Internet  

Pelaksanaan pembelajaran secara daring guru juga mengalami kendala 

dalam menyediakan kuota internet, karena biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

kuota internet juga terbilang lumayan mahal. Sekolah berupaya menyiapkan 

fasilitas Wifi di sekolah agar guru dapat menggunakan wifi ketika mengajar 

secara daring ketika sedang berada di sekolah. Pihak sekolah juga memberikan 

biaya kuota internet untuk membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring dari rumah. Bagi siswa kuota internet tidak diberikan dari sekolah, karena 

sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan bantuan kuota 

internet untuk siswa.  Orang tua diminta untuk berusaha menyediakan fasilitas 

khususnya paket internet untuk membantu anak dalam proses pembelajaran 

berbasis daring, agar pembelajaran secara daring dapat terlaksana. 

c. Menghubungi Guru 

Kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran secara daring adalah 

banyak siswa yang tidak faham terkait materi yang diberikan karena siswa 

dituntut untuk belajar secara mandiri dari rumah. Upaya yang dilakukan oleh 

pendidik adalah dengan memberikan waktu kepada siswa maupun orang tua siswa 
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untuk menanyakan hal yang belum bisa difahami oleh siswa. Guru juga akan 

menghubungi orang tua sebagai bentuk komunikasi antar orang tua dan guru 

untuk menanyakan perihal kegiatan belajar siswa di rumah. Guru memberikan 

waktu bagi orang tua murid jika ada hal yang belum difahami orang tua boleh 

menghubungi dan menanyakan kepada guru. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru MI terhadap 

pembelajaran daring dimasa pandemi covid-19 di kecamatan bukit Kabupaten 

Bener Meriah. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket 

dan wawancara hasil data angket dianalisis dengan menggunakan Microsoft Exel, 

sedangkat hasil dari wawancara dianalis dengan mendeskripsikan jawaban 

informan, pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

1. Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi guru  

terhadap pembelajaran secara daring di madrasah ibtidaiyah (MI) sekecamatan 

Bukit Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari penerapan pembelajaran daring pada 

masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil data angket diatas, terdapat 5 indikator 

yang menyebar menjadi 20 pertanyaan, dari persentase nilai rata-rata indikator 

yang diperolah dapat disimpulkan bahwa indikator pertama yaitu mengenai 

evektifitas pembelajaran secara daring sebanyak 70% guru memilih jawaban 

“tidak” dan 30% guru memilih jawaban “ya”. Sehingga dapat diartikan bahwa 

pembelajaran secara daring pada masa pandemi covid-19 dianggap tidak efektif 
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untuk diterapkan karena banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh guru. Hal 

ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad syamsul arifin 

yang menyatakan bahwa persepsi guru terhadap efektivitas pembelajaran daring 

selama pandemi covid-19 dianggap tidak efektif dikarenakan berbagai kendala 

yang dialami selama pembelajaran secara daring.63 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sonia Anggianita menyatakan bahwa persepsi guru terhadap 

pembelajaran secara daring guru tidak leluasa memantau perkembangan anak 

secara keseluruhan juga mengontrol perkembangan anak dari jarak jauh karena 

hal ini cukup sulit untuk dilakukan. Pembelajaran daring juga membuat peserta 

didik rugi karena tidak dapat menerima materi secara keseluruhan dan harus 

membeli kouta internet lebih banyak dari biasanya.64 

Indikator kedua yaitu sarana dan prasaran pembelajaran daring, sebanyak 

62% guru memilih jawaban “ya” dan 38% guru memilih jawaban “tidak”.  Sarana 

dan prasarana untuk pembelajaran daring seperti android atau laptop tentunya 

sudah dimiliki oleh sebagian besar guru. Kemudian guru juga berpendapat bahwa 

kebutuhan akan wifi dan kuota internet juga telah disediakan oleh pihak sekolah 

untuk menunjang pembelajaran daring, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru untuk pembelajaran daring sudah 

sedikit terbantu dengan dana yang disediakan oleh sekolah. Namun, bagi sebagian 

orang tua murid tentunya ini akan menjadi kendala karena sarana dan prasarana 

penunjang pembelajaran daring harus disiapkan sendiri oleh orang tua murid, 

____________ 
63 Ahmd Syamsul Arifin, Sukati, Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah . . . , h. 155. 
64 Sonia Anggianita, Yusnira, dkk, “Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring di 

Sekolah Dasar Negeri 013 Kumantan”. Jurnal of Education Research, Vol. , No. 2, 2020, h. 179. 
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seperti  dana untuk membeli kuota internet, hp android atau laptop dan kebutuhan 

lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah prisma 

satrianingrum yang menyatakan bahwa sebagian orang tua murid tidak memiliki 

sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan pembelajaran daring 

seperti laptop, komputer, handphone, kouta internet dan lain sebagainya. Sarana 

dan prasarana menjadi begitu penting dalam mengakomodasi pelaksanaan 

pembelajaran daring dari rumah.65 Penyediaan kuota internet juga menjadi salah 

satu kendala penghambat pembelajaran secara daring dari rumah. Menurut Roni 

Elfahmi menyediakan kuota internet untuk pembelajaran secara daring 

membutuhkan anggaran yang cukup besar bagi siswa dan guru dalam 

memfasilitasi kebutuhan pembelajaran secara daring. Kebutuhan akan kuota 

internet menjadi semangkin melonjak sementara banyak diantara orang tua siswa 

tidak siap untuk menambah dana dalam menyediakan kuota internet.66 

Indikator ketiga yaitu proses pembelajaran secara daring sebanyak 69% 

guru memilih jawaban “tidak” dan 31% guru memilih jawaban “ya” sehingga 

diketahui persepsi guru dalam proses pembelajaran daring menyatakan bahwa 

kebanyakan siswa tidak memahami materi yang diajarkan, karena guru tidak dapat 

menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didik. Proses pembelajaran 

daring menuntut siswa untuk belajar secara mandiri dan cenderung hanya 

mengerjakan tugas. Hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Arifah prisma satrianingrum yaitu penyampaian materi secara daring dirasa belum 

optimal karena materi disampaikan melalui wadah sehingga guru merasa bahwa 

____________ 
65 Arifa Prisma Satrianingrum, Persepsi Guru Dampak Pandemi . . . , h. 636. 
66 Roni Elfahmi, Upaya Peningkatan Kompetensi Guru... . h. 47. 
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pembelajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa.67 Pembelajaran yang tidak 

optimal akan mempengaruhi hasil belajar siswa sehingga kemungkinan besar hasil 

belajar siswa ketika belajar secara daring akan menurun. Uhlul Qoriawati 

mengatakan bahwa pembelajaran daring mengharuskan peserta didik untuk 

belajar secara mandiri. Dampak yang dialami oleh peserta didik menyebabkan 

peserta didik kurang faham terhadap materi yang disampaikan oleh guru.68 

Pembelajaran juga membosankan sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. 

Indikator keempat yaitu respon siswa dalam pembelajaran sebanyak 64% 

guru memilih jawaban “tidak” dan 36% guru memilih jawaban “ya”. Persepsi 

guru dalam proses belajar mengajar secara daring diketahui melalui kegiatan 

pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru atau teacher centered dimana 

guru lebih berperan aktif ketimbang siswanya. Ketika guru memberikan materi 

otomatis siswa hanya menjadi pendengar tanpa bisa langsung bertanya jawab 

dengan guru. Guru juga tidak dapat memantau secara langsung kegitan belajar 

siswa selama proses pembelajaran secara daring. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Andri anugrahana menyatakan bahwa dalam penerapan pembelajaran secara 

daring keterlibatan siswa dalam pembelajaran kurang maksimal, maksudnya siswa 

kurang terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran secara daring.69 

____________ 
67 Arifa Prisma Satrianingrum, Persepsi Guru Dampak Pandemi . . . , h. 636. 
68 Uhlul Qoriawati, ”Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Daring Peserta Didik 

MI/SD Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Education MI, Vol. 3, No. 1, Januari 2021, h. 14. 
69Andri Anugrahana,  “Hambatan, Solusi dan Harapan Pembelajaran Daring Selama Masa 

Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 10, No. 3, 

September 2020, h. 287. 
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Indikator kelima yaitu perangkat pembelajaran, sebanyak 77% guru 

memilih jawaban “ya” dan 23% guru memilih jawaban “tidak”. Perangkat 

pembelajaran yang dimaksud adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

RPP yang disusun secara daring tentunya berbeda dengan RPP yang disusun 

untuk belajar secara tatap muka, namun teknik penyusunannya tetap 

memperhatikan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Panut setiono yaitu aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara daring tetap 

mengacu kepada standar isi dan standar proses dalam penyusun perangkat 

pembelajaran. Khusus dalam menyusun RPP menggunakan acuan dari kementrian 

pendidikan dan kebudayan yaitu dengan menggunakan RPP satu lembar yang 

disesuakan dengan RPP belajar secara daring.70 Selain penyusunan RPP, 

penyusunan bahan ajar atau materi ajar juga sangat diperlukan karena dengan 

menggunakan bahan ajar menjadikan pembelajaran lebih terarah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Henry Aditia Rigianti menyatakan bahwa guru juga harus 

memiliki kemampuan dalam memilih dan menyusun materi pembelajaran 

ditambah ketika pembelajaran secara daring ini berlangsung, kreatifitas guru 

dalam menyusun materi pelajaran sangat diperlukan agar tidak terjadi 

miskonsepsi dalam penyampaian materi pelajaran. Guru juga harus meilihat 

kompetensi inti dan indikator yang ingin dicapai oleh siswa, sehingga penyusunan 

materi harus dilakukan dengan maksimal.71 

____________ 
70 Panut Setiono, dkk, “Strategi Guru dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di 

Sekolah Dasar”, Jurnal Riset Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 3, Desember 2020, h. 405. 
71 Henry Aditia Rigianti, Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar . . . , h. 300. 
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2. Kendala Pembelajaran Berbasis Daring  

Kendala yang dialami guru dalam menerapkan pembelajaran secara daring 

adalah fasilitas pembelajaran secara daring tidak memadai, terbeban oleh dana 

untuk membeli kuota internet, kondisi jaringan tidak stabil, serta kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.  

Fasilitas yang lengkap dapat mempengaruhi keefektifan belajaran secara 

daring. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring adalah smartphone, 

laptop, dan koneksi internet. Berdasarkan hasil temuan Acep Roni Hamdani 

menyatakan bahwa pembelajaran daring membutuhkan perangkat berupa 

smartphone atau perangkat komputer yang terkoneksi dengan internet. Namun 

bagi kebanyakan siswa kebutuhan akan perangkat penunjang pembelajaran secara 

daring masih belum dapat dipenuhi, hal ini akan berdampak pada 

keberlangsungan proses pembelajaran yang terkendala.72  

Siswa yang terkendala dengan tidak memiliki fasilitas android ataupun 

laptop untuk belajar daring, sehingga guru merasa kesulitan untuk berinteraksi 

dengan siswa. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua tergolong 

menengah kebawah sehingga mereka kebanyakan tidak memiliki HP android. Ada 

beberapa wali murid yang memiliki HP android akan tetapi mungkin hanya 1 unit 

saja, sehingga HP sering kali dibawa oleh ibu maupun ayahnya. Semua anak pasti 

membutuhkan HP untuk belajar secara daring sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa adik yang masih berada di tingkat MI sering mengalah demi 

____________ 
72 Acep Roni Hamdani, dkk, “Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring dimasa 

Pandemi Covid-19 Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang”. Jurnal Ilmiah PGSD, Vol. 

6, No. 1, Juni 2020, h. 7. 
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kakak yang juga belajar daring, jika HP yang dimiliki hanya 1 unit saja. Sehubung 

dengan hal tersebut Andi Anugrahana menyatakan bahwa kendala yang dialami 

guru dalam pembelajaran daring yaitu tidak semua siswa memiliki  HP android 

sendiri. Ketika pembelajaran daring berlangsung mereka harus meminjam HP 

kepada orang tuanya. Orang tua juga tidak selalu berada dirumah karena harus 

bekerja seharian di luar rumah, sehingga orang tua hanya dapat mendampingi 

anak untuk belajar daring pada malam hari saja. Anak juga akan terlambat dalam 

menerima dan menyerahkan tugas yang diberikan.73 Keterbatasan fasilitas 

pembelajaran daring akan menghambat keefektifan pembelajaran secara daring 

dari rumah.  

Kendala selanjutnya yaitu dana untuk membeli kouta internet. Kouta 

internet adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara daring, dengan adanya kouta internet guru dapat berkomunikasi dan 

berhubungan jarak jauh dengan siswanya. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara daring siswa mengalami kendala dalam menyediakan kuota internet karena 

biaya yang dikeluarkan untuk membeli kouta internet juga terbilang lumayan 

mahal. Kuota internet untuk siswa tidak diberikan oleh pihak sekolah, karena 

sekolah tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan bantuan kuota 

internet untuk siswa, maka dari itu orang tua diminta untuk berusaha menyediakan 

fasilitas khususnya paket internet untuk membantu anak dalam proses 

pembelajaran berbasis daring. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Surahman 

mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan orangtua untuk membeli kuota 

____________ 
73 Andri Anugrahana, Hambatan, Solusi dan Harapan Pembelajaran Daring . . . ,h. 286. 
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internet ternyata menjadi suatu hambatan dalam pembelajaran daring.74 Hal ini 

dikarenakan ada beberapa orang tua yang memiliki ekonomi menengah kebawah 

sehingga biaya  untuk pembelian kuota internet menjadi kendala besar bagi orang 

tua. Sejalan dengan pendapat Ria puspita sari yang mengemukakan bahwa 

kendala yang dialami orang tua yaitu biaya tambahan untuk pembelian kuota 

internet. Karena pembelajaran daring memerlukan koneksi jaringan internet, oleh 

karena itu penggunaan kuota internet akan semakin bertambah serta menambah 

beban pengeluaran orang tua dalam menyediakan kuota internet.75 

Pembelajaran secara daring juga terkendala oleh kondisi jaringan yang 

tidak stabil. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet, koneksi 

internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru maupun siswa yang 

tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, ditambah seseorang yang 

bertempat tinggal di pedesaan, terpencil dan tertinggal maka pembelajaran secara 

daring tidak dapat dilaksanakan.76 Daerah tempat tinggal yang berada jauh dari 

pusat kota mempengaruhi koneksi internet menjadi kurang stabil. Sehingga 

pembelajaran daring sering mengalami keterlambatan baik dalam mengumpulkan 

tugas maupun menerima informasi atau materi pelajaran sehingga siswa tidak 

dapat menerima informasi secara bersamaan. Oktafia Ika Handarini menyatakan 

bahwa ketersediaan jaringan internet yang tidak stabil dikarenakan tidak semua 

wilayah dapat mengakses jaringan internet dengan lancar, sebagai dampaknya 

____________ 
74 Evi Surahman, Rustan Satria, dkk, Tantangan Pembelajaran . . . , h. 95. 
75 Ria Puspita Sari, dkk, “Dampak Pembelajaran Daring Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Selama Covid-19”. Jurnal Ilmiah dan Kependidikan, Vol. 2,  No 1, April 2021,  h. 13.  
76 Roni Elfahmi, Upaya Peningkatan Kompetensi Guru... . h. 47.  



60 
 

 
 

siswa akan kesulitan dalam mengumpulkan tugas.77 keterlambatan dalam 

menerima informasi dan mengumpulkan tugas menjadi kendala bagi guru untuk 

mengajar secara daring, karena pembelajaran yang dilakukan tidak menyuluruh 

sampai kepada siswa. 

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan. Pembelajaran secara daring menyebabkan banyak anak tidak 

terlalu merespon pada saat pembelajaran berlangsung (kurang aktif) sehingga 

dalam pembelajaran gurulah yang lebih aktif ketimbang siswanya (teacher 

centered). Kemudian sistem belajar daring menuntun peserta didik untuk belajar 

mandiri dari rumah sehingga untuk tingkat MIN belajar mandiri ini sangat tidak 

efektif. Guru tidak dapat menjelaskan materi secara langsung kepada siswa 

sehingga sering kali siswa tidak memahami materi yang disajikan. Ketika sistem 

pembelajaran secara tatap muka siswa dapat dengan mudah menanyakan hal yang 

belum dimengerti, beda halnya ketika sistem daring sering kali terjadi 

miscommunication antara siswa dan guru, sehingga apa yang dijelaskan oleh guru 

adakalanya tidak tersampaikan secara maksimal kepada peserta didik. Hal ini 

berdampak pada hasil belajar siswa yang ikut menurun karena sistem belajar yang 

tidak maksimal. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifah Prima Satrianingrum dan Iis 

Prasetyo juga menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring dirasa 

belum optimal dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, 

karena biasanya pembelajaran dilakukan di dalam ruangan secara face to face atau 

____________ 
77 Oktafia Ika Handarini, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) 

Selama Pandemi Covid-19”.  Jurnal, Vol.  9, No. 3, 2020, h. 501. 
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secara tatap muka. Sehingga ketika diterapkannya pembelajaran secara daring 

guru merasa bahwa pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi peserta didik.78 

Penerapan pembelajaran secara daring terkesan tidak merata ketika peserta didik 

menerima pembelajaran dari guru, dikarenakan berbagai kendala yang dialami 

pendidik maupun peserta didik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ria Puspita sari bahwasanya pembelajaran secara daring atau online dilakukan 

secara jarak jauh sehingga guru kurang maksimal dalam memberikan materi 

pembelajaran kepada peserata didik. Sehingga materi yang disampaikan tidak 

tuntas peserta didik juga kurang memahami materi yang disampaikan. 

Penggunaan media pembelajaran juga kurang maksimal sehingga siswa merasa 

sangat jenuh dan cepat bosan, hal ini berdampak pada hasil belajar siswa.79 

3. Upaya Guru Dalam Mengatasi Kendala Pembelajaran Daring 

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi berbagai kendala adalah 

dengan menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran daring, menyediakan kuota 

internet yang cukup, dan menghubungi guru untuk menanyakan hal yang belum 

difahami.  

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi keterbatasan fasilitas 

penunjang pembelajaran daring menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. 

Bagi siswa yang tidak memiliki HP android pembelajaran dilakukan melalui 

luring (luar jaringan). Wali murid menjemput bahan ajar dan tugas ke sekolah 

setiap satu minggu sekali. Begitupun dengan penyerahan tugas yang telah 

____________ 
78 Arifah Prima Satrianigrum, Iis Prasetyo, Persepsi Guru . . . , h. 636. 
79 Ria Puspita Sari, dkk, “Dampak Pembelajaran Daring Bagi Siswa . . . , h. 14. 
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dikerjakan di dalam satu buku tulis dikumpulkan setiap satu minggu sekali 

berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ina Magdalena juga menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan guru bagi siswa yang tidak memilihi HP adalah dengan cara 

memberikan materi pelajaran untuk satu minggu disertai tugas (pembelajaran 

secara luring), setelah satu minggu tugas yang diberikan diserahkan ke sekolah.80 

Kegiatan belajar secara luring hasil belajarnya dapat dilihat dari pengumpulan 

tugas yang diberikan, dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu waktu 

pengumpulan, dikerjakan secara keseluruhan, dan benar salah. Sehingga 

walaupun siswa tidak memiliki HP android siswa tetap bisa menerima materi dan 

tugas yang diberikan oleh guru meskipun tidak bisa belajar secara maksimal, 

setidaknya siswa dapat berlatih dan belajar secara mandiri. 

Upaya selanjutnya yaitu menyediakan kuota internet yang cukup. Kouta 

internet adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara daring, dengan adanya kouta internet guru dapat berkomunikasi dan 

berhubungan jarak jauh dengan siswanya. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara daring guru mengalami kendala dalam menyediakan kuota internet karena 

biaya yang dikeluarkan untuk kouta internet juga terbilang lumayan mahal. Untuk 

masalah ini sekolah berupaya menyiapkan fasilitas Wifi di sekolah agar guru 

dapat menggunakan wifi untuk mengajar secara daring ketika sedang berada di 

sekolah. Kemudian sekolah juga memberikan biaya kuota interet bagi guru untuk 

____________ 
80 Ina Magdalena, “Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring (E-Learning) Siswa Kelas 

IV SDN Sangiang Jaya Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Sosial, Vol. 1, No. 2, Februari, 

2021. h. 56. 
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membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring dari rumah. Bagi siswa 

kuota internet tidak diberikan dari sekolah, karena sekolah tidak memiliki dana 

yang cukup untuk memberikan bantuan kuota internet untuk siswa. Maka dari itu 

orang tua diminta untuk berusaha menyediakan fasilitas khususnya paket internet 

untuk membantu anak dalam proses pembelajaran berbasis daring. Berdasarkan 

temuan Kukuh dwi utomo mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk 

menyediakan kuota internet yang cukup adalah diharapakan kepada dinas 

pendidikan untuk memberikan kuota gratis untuk guru dan siswa, serta kepala 

sekolah boleh mengalokasikan dana BOS dan PIP untuk pembelian kuota intenet 

guna untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring.81  

Kendala selanjutnya yang dialami siswa dalam pembelajaran secara daring 

adalah banyak siswa yang tidak faham terkait materi yang diberikan karena siswa 

dituntut untuk belajar secara mandiri. Sebagai pendidik pasti memiliki keinginan 

yang besar agar siswa dapat memahami materi meskipun secara daring. Upaya 

guru untuk menyukseskan pembelajaran secara daring adalah dengan terus 

memberikan yang terbaik agar peserta didik dapat memahami materi yang 

disajikan meskipun tidak begitu maksimal. Upaya yang dilakukan oleh pendidik 

adalah dengan memberikan waktu kepada siswa maupun orang tua siswa untuk 

menanyakan hal yang belum bisa difahami. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kukuh dwi utomo juga mengatakan bahwa upaya yang dilakukan guru untuk 

mengatasi kesulitan belajar ketika daring adalah dengan memfasilitasi orang tua 

____________ 
81 Kukuh Dwi Utomo, dkk, “Pemecahan Masalah Kesulitan Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Kelas IV SD”, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 6. 
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untuk dapat bertanya langsung kepada guru atau menghubungi guru apabila tugas 

atau materi yang diberikan dirasa sulit untuk dipecahkan oleh siswa.82  

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Risatur Rofi’ah yang 

menyatakan bahwa terdapat beberapa orang tua yang sulit untuk memahami 

materi pembelajaran secara daring sehingga orang tua tidak dapat membimbing 

anaknya untuk belajar. Penyebabnya dikarenakan latar belakang pendidikan orang 

tua berbeda-beda ada yang tamatan SMP maupun SMA. Upaya yang dilakukan 

guru untuk mengatasi hal ini adalah menyediakan waktu khusus agar orang tua 

dapat menghubungi guru melalui chat pribadi ataupun di grup WA untuk meminta 

penjelasan secara detail, orang tua juga dapat mencari sumber informasi ataupun 

referensi dari google.83 Guru juga akan menghubungi orang tua secara berkala 

sebagai bentuk komunikasi antar orang tua dan guru guna untuk memantau 

kegiatan pembelajaran siswa secara daring. Pembentukan grup WA wali murid 

agar  memudahkan guru maupun orang tua untuk dapat berkomukasi dengan baik. 

Sesuai dengan pendapat Haromain yang menyatakan bahwa pembentukan grup 

watshapp bertujuan untuk menjadikan wadah bagi guru untuk menyampaikan 

infomasi yang berkaitan dengan aktifitas pembelajaran siswa.84 Pembentukan 

grup WA ini memudahkan guru dalam mengirimkan informasi kepada orang tua 

murid tanpa harus mengirim informasi secara berulang kali kepada seluruh wali 

murid.  

____________ 
82 Kukuh Dwi Utomo, dkk, Pemecahan Masalah Kesulitan Belajar Siswa . . . , h. 6. 
83 Risatur Rofi’ah, “Problematika Orang Tua Mendampingi Anak Saat Pembelajaran 

Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya”.  Jurnal Bimbingan dan Konseling 

Islam, Vol. 01, No. 01, April 2021, h. 55. 
84 Haromain, dkk, “Kemitraan Sekolah dengan Orang Tua dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran dalam Jaringan (Daring")”. Jurnal Transformasi, Vol. 6, No. 2, September 2020, h. 

85. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian persepsi guru terhadap pelaksanaan 

pembelajaran berbasis daring pada masa pandemi covid-19 di sekolah MI 

Kabupaten Bener Meriah, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Persepsi guru MI terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi 

kurang efektif untuk diterapkan karena tidak mudah dalam 

pelaksanaannya. Sarana dan prasarana juga kurang memadai, guru juga 

tidak dapat memberikan materi secara langsung kepada peserta didik. 

Karena pada hakikatnya tugas guru bukan hanya mengajar tetapi juga 

mendidik anak agar terbentuk karakter dan juga akhlak anak.  

2. Kendala yang dialami guru dalam pembelajaran secara daring adalah 

fasilitas pembelajaran daring yang tidak memadai, dikarenakan faktor 

ekonomi orangtua sehingga sebagian siswa tidak memiliki fasilitas seperti 

smartphone, kouta internet, jaringan internet yang tidak stabil, serta 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 

3. Upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi kendala tersebut yaitu bagi 

siswa yang tidak memiliki smartphone maka dilakukannya pembelajaran 

secara luring dengan menjemput materi dan tugas untuk satu minggu 

kesekolah, kouta internet dan wifi bagi guru disediakan oleh pihak 

sekolah, siswa yang terkendala dengan jaringan dianjurkan untuk 
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menggunakan kartu SIM yang memiliki jaringan stabil sesuai daerah 

tempat tinggal, dan bagi siswa yang tidak memahami materi dapat 

menghubungi guru utuk meminta penjelasan terkait hal yang belum 

difahami.  

B. Saran 

Berdasarkan temuan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru untuk selalu menyiapkan diri dan selalu siap 

siaga dalam menghadapi tantangan zaman dan berbagai perubahan 

didalam dunia pendidikan. Dengan menambah wawasan dan mempelajari 

teknologi agar dapat dengan mudah mengajar walaupun secara daring.  

2. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk dapat memberikan pelatihan 

kepada guru dan berupaya untuk melengkapi berbagai fasilitas yang 

diperlukan untuk menunjang pembelajaran secara daring. 

3. Diharapkan kepada guru dan kepala sekolah untuk lebih mempersiapkan 

diri dan memberikan inovasi baru dalam pembelajaran daring agar kendala 

yang dihadapi dapat teratasi. 

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menjadikan skripsi ini 

sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian lainnya, dan dapat 

melakukan penelitian di daerah lain untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai persepsi guru terhadap pembelajaran berbasis daring.
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Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 : Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian 

“Persepsi Guru Terhadap Sistem Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Sekolah Mi Kabupaten Bener Meriah” 

 

Tabel 1 kisi-kisi Angket  

Variabel 

Penelitian Indikator 

No. Item 

Instrumen  

Persepsi Guru 

1. Efektivitas pembelajaran 1, 2, 17, 18 

2. Sarana dan prasarana 3, 4, 7 

3. Proses pembelajaran berbasis 

daring  
5, 6, 8, 12, 13, 15 

4. Respon siswa 9, 10, 11, 16 

5. Perangkat pembelajaran  14, 19, 20 

Jumlah 20 butir 

 

Tabel 2 kisi-kisi Wawancara guru 

Variabel 

Penelitian Indikator No. Item Instrumen  

Kendala 

pembelajaran 

daring 

1. Perangkat pembelajaran 6, 7, 8, 9, 

2. Problematika 2 

3. Sarana dan prasarana 3 

4. Hasil belajar 4, 5 

5. Penerapan pembelajaran daring 1 

Upaya guru Upaya guru  1, 2 

Jumlah 

  11 butir 

 

Tabel 3 kisi-kisi Wawancara Kepala Sekolah 

Variabel 

Penelitian Indikator No. Item Instrumen  

Kendala 

pembelajaran 

daring 

1. Kegiatan pembelajaran 1, 4 

2. Problematika 3 

3. Observasi  2 

Upaya sekolah 

mengatasi kendala 

belajar daring 

1. Kebijakan sekolah 1, 2, 3, 5  

2. Fasilitas 4 

Jumlah 9 

 



 

 
 

Lampiran 5 : Lembar Angket Guru 

 

ANGKET PENELITIAN 

Kepada: 

Yth. Bapak/ Ibu Guru  

MI Negeri se-Kec. Bukit Kab. Bener Meriah 

Di tempat. 

 

Dengan Hormat, 

 Dengan ini saya memohon bantuan Bapak/ Ibu guru untuk mengisi angket 

penelitian saya yang berjudul “Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Daring Pada 

Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah MI Kabupaten Bener Meriah”. 

 Penelitian ini semata-mata digunakan dalam rangka penulisan skripsi 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan program studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtida’iyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh 

karena itu, saya berharap kesediaan Bapak/ Ibu guru untuk mengisi angket ini 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jawaban yang Bapak/ Ibu berikan 

akan saya manfaatkan sebagai data dalam penulisan skripsi saya.  

 Atas bantuan dan partisipasi dari Bapak/ Ibu guru saya ucapkan 

Terimakasih. 

 

Peneliti    

 

 

Waode Anggria Maulita 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LEMBAR ANGKET 

Persepsi Guru Terhadap Sistem Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Sekolah MI Kabupaten Bener Meriah. 

 

A. Identitas  

Nama Lengkap  : 

Hari/ Tanggal  : 

Instansi   : 

NIP   : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda ceklis (√)  pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat 

responden. 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Pembelajaran daring memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran secara optimal 

kepada peserta didik. 

  

2.  Pembelajaran secara daring mudah untuk diterapkan.   

3.  Guru memiliki perangkat yang memadai untuk 

menerapkan pembelajaran secara daring. 

  

4. Jaringan stabil ketika pembelajaran daring 

berlangsung. 

  

5. Siswa memahami materi yang disampaikan secara 

daring. 

  

6. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

  

7. Kouta internet diberikan oleh pihak sekolah   

8. Guru memberikan materi dan tugas untuk satu 

minggu. 

  

9. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran secara 

daring. 

  

10. Pembelajaran secara daring cenderung berpusat pada 

guru (teacher centered) 

  



 

 
 

11. Pembelajaran daring meningkatkan keaktifan belajar 

siswa 
  

12 Guru dapat dengan mudah memeriksa hasil tugas 

yang diberikan kepada peserta didik. 
  

13 Penilaian hasil belajar siswa mudah untuk dilakukan   

14 Guru tetap menggunakan media/ model ketika 

mengajar secara daring 

  

15 Hasil belajar siswa meningkat dengan belajar secara 

daring 
  

16 Siswa memberikan tanggapan dan pertanyaan ketika 

proses belajar secara daring 

  

17 Pembelajaran secara daring efektif untuk diterapkan.   

18 Guru mengajar secara daring sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

  

19 Pembelajaran secara daring terstruktur, terorganisasi, 

dan sesuai jadwal/ kelender akademik. 
  

20 Penerapan pembelajaran secara daring sesuai dengan 

RPP yang telah dirancang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran online pada masa pandemi covid-

19? 

2. Bagaimana cara sekolah memantau kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan siswa selama pembelajaran secara daring berlangsung? 

3. Apa saja problematika atau masalah yang muncul ketika pembelajaran 

daring (online) berlangsung? 

4. Apakah pembelajaran secara daring efektif untuk digunakan? 

5. Bagaimanakah kebijakan sekolah mengenai sistematika serta aplikasi yang 

digunakan sebagai media pembelajaran secara daring?  

6. Apa saja upaya sekolah untuk mengatasi kendala yang dialami pendidik 

dalam penerapan pembelajaran daring dari rumah? 

7. Apakah sekolah memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis daring? 

8. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menunjang 

pembelajaran secara daring? 

9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pembelajaran secara daring 

atau online untuk kemajuan pendidikan kedepannya? 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara Guru 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU 

1. Bagaimana proses penerapan pembelajaran secara daring atau online pada 

masa pandemi covid-19? 

2. Apa saja problematika atau kendala yang ibu hadapi pada saat pelaksanaan 

belajar secara daring atau online? 

3. Apakah sekolah menyediakan sarana dan prasarana dalam  pembelajaran 

daring? 

4. Bagaimana cara ibuk memantau kegiatan belajar siswa pada masa pandemi 

covid-19? 

5. Bagaimana hasil belajar ketika proses pembelajaran secara daring 

berlangsung, apakah ada peningkatan atau penurunan nilai siswa? 

6. Apakah selama diterapkannya pembelajaran secara daring terdapat 

perubahan pada komponen dalam menyususn RPP?   

7. Apakah guru mengajar sesuai dengan RPP yag telah dirancang? 

8. Aplikasi apakah yang digunakan dalam pembelajaran daring?  

9. Apakah  guru dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik? 

10. Apa saja upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala 

pembelajaran daring dari rumah? 

11. Bagaimanakah bentuk pembelajaran daring yang diterapkan selama masa 

pandemi covid-19? 

 



 

 
 

Lampiran 8 : Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah serta guru 

kelas: 

Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring? 

Informan 1 : Pelaksanaan pembelajaran daring dilaksanakan berdasarkan aturan 

pemerintah, karena pembelajaran secara tatap muka tidak dapat 

dilakukan. Pembelajaran daring dilaksanakan oleh guru dengan 

menggunakan fasilitas wifi yang ada disekolah. Guru memberikan 

materi dan soal menggunakan grup WA” (Wawancara : Amiruddin, 

30 Maret 21) 

Informan 2 : Pembelajaran secara daring dilakukan karena adanya wabah yang 

menyerang seluruh dunia, awal munculnya di Wuhan China pada 

tahun 2019. Sehingga karena adanya wabah ini kegiatan belajar-

mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Kemudian 

keluarlah kebijakan pemerintah mengenai belajar secara daring. 

Belajar daring yang kami lakukan menggunakan grup WA dan baru-

baru ini kami mencoba menggunakan aplikasi e-learning.” 

(Wawancara : Ahdi, 31 Maret 2021) 

Peneliti : Bagaimana cara sekolah memantau kegiatan pembelajaran daring yang 

dilakukan oleh guru dan siswa? 

Informan 1 : Saya memantau kegiatan belajar daring dari laporan guru mengenai 

pembelajaran. Kemudian di cek di WA grupnya disitu akan nampak 

siapa saja anak yang mengumpulkan tugas dan siapa saja yang tidak, 

waktu pengumpulannya juga bisa dilihat. Siswa yang aktif biasanya 

selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, ada juga siswa yang 

mengumpulkan tugas telat bahkan ada yang tidak mengumpulkan.” 

(Wawancara : Nurjannah, 26 Maret 2021) 

Informan 2 : Saya memantau pembelajaran daring dengan melihat hasil belajar 

serta tugas yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian sebagai guru juga 

harus memiliki komunikasi yang baik dengan orangtua. Saya sering 

menghubungi orangtua untuk mengontrol belajar siswa melalui WA 

grup untuk menanyakan bagaimana kegiatan belajara anak dirumah” 

(Wawancara : Nurlia Elfa, 26 Maret 2021) 

Peneliti : Apakah sekolah menyediakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

daring? 

Informan : Ya, kalau untuk guru sekolah memberik paket data kemudian 

perangkat-perangkat pembelajaran yang akan diberikan kepada anak 

khususnya secara daring karena yang pastinya tidak sama kita 

menyajikan kegitan belajar mengajar tatap muka, sekolah juga 



 

 
 

menyediakan wifi di kantor guru, karena kami para guru selalu datang 

kesekolah dan mengajar daring dari sekolah menggunakan fasilitas 

wifi yang ada di kantor” (Wawancara : Mahdalena, 30 Maret 2021) 

Peneliti: Bagaimana hasil belajar siswa ketika proses pembelajaran daring 

berlangsung? 

Informan : Ha, ini yang masalahnya, kalau melalui daring itu nilai anak-anak 

turun itu semuanya karena anak harus belajar mandiri di rumah, kalau 

anak MI disuruh belajar mandirikan agak susah beda sama anak MTs 

atau MA jadi nilainya memang turun dari yang lalu”. (Wawancara : 

Isnawati, 26 Maret 21) 

Peneliti : Apakah terdapat perbedaan ketika menyusun RPP pembelajaran 

daring?” Ibu Nurlia elfa mengatakan bahwa: 

Informan 1 : Beda, beda.. karnakan kalau RPP biasa kita bisa buat untuk tatap 

muka tapi kalok daringkan RPPnya harus disusun banyak kegiatan 

dirumah sama orangtua bukan sama gurunya, dan guru tetap mengajar 

sesuai RPP yang udah dibuat.” 

Informan 2 : Hemm iya, ada perubahan kalau RPP daring singkat kalau RPP yang 

sehari-hari diakan terstruktur tapikan kalau masa covid dia lebih 

singkat 1 lembar cuman RPPnya, dan guru kadang-kadang mengajar 

sesuai RPP yang udah dibuat kadang-kadang juga tidak sesuai”. 

(Wawancara : Safridaini, 31 Maret 2021) 

Peneliti : Apa saja problematika yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring? 

Informan 1 : Dalam proses penerapan pembelajaran secara daring kendala terbesar 

yang dialami pendidik yaitu Banyak siswa yang tidak memiliki 

fasilitas untuk pembelajaran daring seperti HP android, laptop dan 

kouta internet. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi orangtua yang 

tergolong menengah kebawah, sehingga kebanyakan orangtua murid 

tidak memiliki HP android. Jikalaupun ada mungkin hanya 1 dalam 1 

keluarga sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung sering kali 

guru tidak dapat terhubung langsung dengan siswa lantaran Hp 

dibawa oleh ibu/ayahnya atau digunakan oleh kakaknya untuk belajar 

daring juga sehinga kebanyakan anak yang tingkat dasar memilih 

mengalah. (Wawancara: Jarmiati, 29 maret 21) 

Informan 2 : Karena daerah tempat tinggal kami ini berada ditas bukit dan agak 

jauh dari pusat kota sehingga kadang-kadang koneksi internet juga 

kurang stabil. Kebanyakan pekerjaan dari orangtua murid itu adalah 

sebagai petani kopi, pekebun, serta pedagang. Sehingga menyebabkan 

ada beberapa orang siswa yang tidak memiliki HP yang bisa 

mengakses internet dan hal inilah yang membuat orangtua tidak bisa 

mendampingi anaknya ketika pembelajaran secara daring itu 



 

 
 

berlangsung. Juga kadang-kadang ketika guru menelpon orangtua 

yang memiliki Hp android untuk mengabarkan pembelajaran daring 

telah dimulai, rupanya Hp  dibawa oleh orangtuanya sehingga 

pembelajaran daring sering kali anak mengalami keterlambatan baik 

dalam mengumpulkan tugas maupun menerima informasi atau materi 

seringkali tidak bersamaan antar siswa yang satu dengan yang 

lainnya” (wawancara: Nurjannah, 26 maret 21). 

Informan 3 : Seperti yang ibuk katakan tadi, tidak semua siswa orangtuanya 

punya fasilitas HP android nah yang udah punya oke, kadang-kadang 

ada HP  andorid tapi paket datanya ngak ada. Nah, bagi yang punya 

HP ketika gurunya memberikan materi kan ada soal langsung bisa 

dikerjakan, yang ngak punya HP dia menunggu orangtuanya kadang 

dikirim tugasnya jam 9 belum tentu jam 12 itu selesai karna ngak 

semua orang tua itu memberikan fasilitas androidnya sama anak jadi 

anak harus menunggu orangtuanya sehingga tugasnya selalu telat 

diserahkan kadang dikirim malam atau kadang-kadang bisa sampai 4 

hari bahkan lebih, juga tidak semua orangtua dapat mendampingi 

anaknya untuk belajar daring agar anak tidak main-main ketika belajar 

secara daring, kemudian cara pembelajarannyapun sulit untuk 

difahami oleh anak didik”. 

Peneliti : Apa saja upaya sekolah untuk mengatasi kendala yang dialami pendidik 

dalam penerapan pembelajaran daring dari rumah?” Kepala  MIN 2 

mengatakan bahwa: 

Informan 2 : Upaya sekolah yaitu yang pertama ya saya menanyakan kepada 

dewan guru pembelajarannya kekmana selama daring? apa 

kendalanya? dan saya rasa kalau kendala kebanyakan dari murid, 

kalau gurunya walaupun daring kami tetap ke sekolah tetap absen jadi 

kendalanya ngak ada dan insyaalah kalo memang jaringanpun kami 

wifi ada.  Jaringan memang sesuatu yang harus ada untuk gurunya. 

Informan 2 : Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala 

pembelajaran daring yaitu dengan menyediakan wifi di kantor untuk 

guru sehingga guru juga tidak mengalami kendala dalam menyediakan 

dana untuk kouta internet. 

Peneliti : Apa saja upaya yang dilakukan guru untuk mengasi kendala belajar 

secara daring dari rumah? 

Informan : Upaya yang dilakuka guru bagi siswa yang tidak memiliki android 

adalah mengaktifkan pembelajaran luring, luring itu sesuai yang 

diarahkan oleh sekolah orangtua menjemput materi dan tugas ke 

sekolah bukan anak  ya, seminggu sekali terus nantik setelah di salin 

dibuku terus waktu mengambil materi di minggu berikutnya baru 

diserahkan hasilnya. Ada juga yang telat lebih dari seminggu baru 

diserahkan melenceng jugak dia ini”. 



 

 
 

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

Penulis melakukan Wawancara dengan Kepala Sekolah MIN 1 

Bener Meriah dan salah satu Guru kelas 

 



 

 
 

 

 

 

 

Penulis melakukan Wawancara  dengan Kepala Sekolah MIN 2 Bener 

Meriah dan Guru kelas. 



 

 
 

 

 

 

 

Penulis melakukan Wawancara  dengan Kepala Sekolah MIN 4 

Bener Meriah dan Guru kelas. 

 



 

 
 

 

 

 

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah MIN 5 Bener 

Meriah beserta guru kelas.  


