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                                                             Abstract 

 Covid-19 is an outbreak of disease originating from China (China) that is spreading 

rapidly throughout the world, which can threaten the survival of human life today.  This 
condition makes the public order sector of a nation uncertain due to the rapid 

transmission of the virus. No exception in the world of education, almost all educational 

institutions can not carry out educational activities as usual. Lack of knowledge about the 
use of technology, large expenditures and un supports facilities and infrastructure are 

obstacles in the learning process. This research was conducted at SDN Negeri 1 

Wunggoloko. This research aims to look at the Impact of the Covid-19 pandemic on 
teaching for teachers and students as well as the constraints teachers face in teaching. 

This research method uses qualitative case studies. 
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PENDAHULUAN 

           Saat ini covid – 19 menjadi 

pembicaraann  yang sangat hangat di belahan 

bumi manapun, corona masih mendominasi 

ruang publik dalam waktu yang singkat saja, 

Wabah corona virus  disease 2019 (covid – 

19) Merupakan salah satu jenis penyakit baru 

yang ditemukan di Wuhan, Hubei China pada 

tahun 2019.  Penyakit ini termasuk penyakit 

menular yang disebabkan oleh sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (serever acute 

resipiratory syndrome coronavirus 2 atau  

SARSCoV-2). Virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari gejala ringan hingga 

berat, jenis coronavirus diketahui 

menyebabkan penyakit yang dapat 

menimbulkan gejala berat seperti Middle East 

Respiratory Syndrome  (MERS) dan Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) 

(Kementrian  Kesehatan, 2020). Gejala paling 

umum di temukan yaitu batuk, flu, batuk, 

sesak nafas dan demam. 

            Penyakit ini telah melanda   negara di 

dunia, termasuk Indonesia. Penularan lewat 

kontak langsung antar manusia yang sulit 

diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak 

bisa dihindari merupkan penyebab terbesar 

menyebarnya covid-19 ini. Untuk melawan 

covid-19 pemerintah telah melarang untuk 

berkerumun , pembatasan sosial (social 

Ditancing) memakai masker dan selalu 

mencuci tangan. Akibat virus ini semua 

segmen kehidupan di bumi terganggu, tanpa 

terkecuali pendidikan.  Banyak Negara 

memutuskan  menutup atau meliburkan 

sekolah, perguruan tinggi.  
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          Dengan adanya pandemi ini pendidikan 

harus tetap berjalan , karena pendidikan 

adalah proses tanpa akhir  ( education is the 

proses without end) pendidikan merupakan 

proses pembentukankemampuan dasar yang 

yang fundamental baik menyangkut daya 

pikir daya intelektual mauun emosional 

manusia kepada sesamanya.  Oleh karena itu, 

proses belajar menjadi kunci keberhasilan 

pendidikan agar proses belajar menjadi 

berkualitas  membutuhkan   layanan yang 

berkualitas ( Sagala, Syaiful. 2013)  

          Berdasarkan pernyataan tersebut dapat  

diketahui bahwa pendidikan  harus berjalan 

dalam keadaan apapun. Maka pemerintah 

melakukan beberapa upaya agar pendidikan 

tetap berjalan  di tengah pandemi covid – 19. 

Salah – satu solusinya adalah melakukan 

proses pembelajaran   dengan  sistem online 

atau sistem dalam jaringan (daring) sejak 

bulan maret 2020. Sistem pembelajaran yang 

dilakukan tanpa tatap muka melainkan mema 

dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak 

jauh. Banyak  saran yang akhirnya diterapkan 

untuk melaksanakan pembelajaran online 

yang tidak lepasa dari perkembangan  

teknologi informasi yang semakin maju 

seperti google meet, aplikasi zoom, google 

classroom maupun whatsapp 

           Menteri pendidikan dan kebudayaan 

republik Indonesia mengeluarkah surat edaran 

nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa  darurat 

penyebaran coronavirus disease (covid – 19)  

poin ke 2 yaitu proses belajar di rumah 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran  

aring/ jarak jauh dilaksanakan untuk 

meberikan pengalaman bermakna bagi 

siswa, tanpa terbebani tuntutan 

menuntaskan seluruh capaian kurikulum 

untuk kenaikan kelas maupun lulusan. 

2. Belajar di rumah dapat di fokuskan pada 

pendidikan kecakapan hidup antara lain 

mengenai pandemic covid – 19. 

3. Aktivitas dan tugas pembelajaran  belajar 

di rumah dapat bervariasi antar siswa, 

sesuai minat dankondisi masing – 

masing , termasuk memeprtimbngkan 

kesenjangan akses/ fasilitas  belajar di 

rumah. 

4. Bukti atau produk aktivitas belajar di 

rumah diberi umpn balik yang bersifat 

kualitatif  dan berguna dari guru tanpa 

diharuskan member skor/ nilai 

kuantitatif. 

          Pemaduan penggunaan sumber 

belajar tradisional (offline) dan online  

adalah suatu keputusan demokratis 

untuk menjembatani  arus penyebaran 

covid – 19 dengan sumber  sumber 

belajar elektronik (e-learning) (Yaumi, 

2018). Namun hal ini  merupakan 

keputusan yang belum terlalu efektif  

untuk di terapkan khususnya di SD 

Negeri 1 wunggoloko banyak yang 

menjadi kendala terutama keterbatasan 

asksesibilitas internet, perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak 

(software), serta pembiayaan sering 



  

 

menjadi hambatan dalam 

memaksimalkan  sumber – sumber 

balajar online Selain itu, masih banyak 

dari kalangan guru dan siswa yang 

belum memahami cara menggunakan 

teknologi atau aplikasi – aplikasi 

pembelajaran online seperti zoom, 

google meet, dan google classroom. 

Pembelajaran daring  tidak bisa lepas 

dari  koneksi  jaringan internet menjadi 

salah – satu kendala  yang di hadapi 

oleh berbagai pihak ( baik guru 

maupun siswa) apalagi apabila tinggal 

di daerah ini jaringan seluler yang tidak 

stabil, karena letak geografis yang 

masih jauh dari jangkauan sinyal 

seluler. Hal ini menjadi permasalahan  

untuk mengikuti pembelajaran daring, 

materi yang di berikan juga sangat 

terbatas karena waktu yang terbatas dan  

pelajaran belum bisa di pahami 

sepenuhnya oleh siswa. penggunaan 

pembelajaran daring di rumah tidak 

efektif  lantaran  banyak siswa yang 

belum tau konsep mengenai 

pembelajaran daring dengan 

memberikan banyak tugas yang 

membuat siswa kewalahan untuk 

mengerjakan tugas. Membuat 

pembelajaran belum dapat 

dilaksanakan seefektif yang di 

harapkan. belum lagi kesibukan  orang 

tua siswa di rumah  yang menyebabkan 

sulit untuk meluangkan waktu untuk 

mengajar anaknya di rumah, serta 

kemampuan orang tua yang berbeda – 

beda baik dari segi pendidikan maupun 

dari segi sarana dan prasarana yang 

tersedia membuat pembelajaran online 

terkendala. Hal inilah yang 

menyebabkan pembelajaran online 

belum efektif untuk diterapkan di SDN 

Negeri 1 Wunggoloko kec. Ladongi 

Kab. Kolaka Timur. 

      Adapun hal yang dapat dilakukan 

agar pembelajaran tetap berjalan 

meskipun banyak kendala yaitu 

dilakukan dengan tatap muka di 

sekolah dan di rumah guru tetapi 

dengan mematuhi protocol kesehatan 

seperti mencuci tangan, phisycal 

distancing, tes suhu badan sebelum 

memulai pembelajaran, tetap 

membatasi jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran.   

         Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitaian yang berjudul “Dampak  

Covid – 19 Terhadap Kegiatan 

Pengajaran Bagi  Guru Dan Siswa di 

SD Negeri 1 wunggoloko” 

     Adapun tujuan dari penelitian ini   

adalah: 

1.  Mendapatkan  informasi 

mengenai dampak  Covid – 19 

Terhadap Kegiatan Pengajaran 

Bagi  Guru dan siswa di SD 

Negeri 1 wunggoloko 

2. Untuk mencari alternatif 

pemecahan masalah pengajaran 

dimasa pandemi covid -19 Bagi  



  

 

Guru dan siswa di SD Negeri 1 

wunggoloko. 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian  

    Penelitian ini dilakukan di  SD Negeri 

1 wunggoloko kec. Ladongi Kabupaten 

kolaka Timur.  

B. Subjek Penelitian  

      Adapun sujek  penelitian  terdiri 

berjumlah  8 orang,  yang terdiri dari 4 

orang guru dan 4 orang siswa. 

C. Metode Penelitian            

      Jenis penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitiatif. 

Menurut Sugiyono, (2015) penelitian 

deskriptif kualitatif adalah suatu metode 

yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, 

akurat, mengenai sifat – sifat dan 

hubungan mengenai fenomena yang 

diselidiki. Adapun metode penelitian 

memusatkan perhatian pada masalah  

– masalah aktual sebagaimana adanya 

pada saat penelitian dilaksanakan. 

penelitian ini mendeskripsikan mengenai 

“Dampak Covid – 19 Terhadap Kegiatan 

Pengajaran Bagi Guru Dan Siswa di SD 

Negeri 1  wunggoloko.

                        

D. Teknik Pengumpulan Data 

   Adapun teknik pengumpulan  data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, Menurut sugiyono, 

(2015) observasi adalah teknik 

pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk 

melihat lebih dekat kegiatan yang 

dilakukan. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu Dampak Covid – 19 

Terhadap Kegiatan Pengajaran 

Bagi  Guru dan siswa  

2.  Wawancara,  Menurut Sugiyono, 

(2015) wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukann dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang 

diberikan kepada subjek penelitian 

untuk memperoleh keterangan  

 

yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

yakni mengadakan pertanyaan 

langsung kepada subjek penelitian 

yang mengguanakan pedoman 

wawancara yang dapat 

memberikan informasi dalam 

menjawab permasalahan 

penelitian.  

3.  Pengumpulan data sekunder, 

teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder 

melalui dokumen – dokumen 

tertulis yang diyakini  integrasinya 

karean diperoleh dari hasil  dialog 

bersama, kolaborator, database 

sekolah dan lain – lain. 

 

 



  

 

HASILPENELITIAN  DAN 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan informasi 

mengenai dampak  covid – 19 

terhadap kegiatan pengajran bagi 

guru dan siswa  di SD Negeri 1 

wunggoloko, semua tanggapan telah 

dikutip sebagaimana yang 

dinyatakan oleh responden. Berikut  

merupakan beberapa orang yang 

menjadi responden dalam kegiatan 

penelitian  yaitu: 

Tabel 1. 

Profil Responden 

Responden  Usia Status 

Novi 

anggraeni, 

S.Pd 

(G1) 

      28 

tahun  

Guru  

Lestari intriani, 

S.Pd 

             (G2) 

29 tahun  Guru  

Saputra sainal, 

S.Pd 

             (G3) 

31 tahun Guru 

Andi  

Nilhaerah, 

S.pd 

            (G4) 

45 tahun Guru 

Fadli   

             (S1) 

12 tahun Siswa 

Abdul Razak 

Mustafa 

11 tahun Siswa 

           (S2) 

 

Salmia 

Alkhumairah 

          (S3)  

11 tahun Siswi 

Fian 

Hermawan 

          (S4) 

10 tahun    Siswa 

 

      Adapun bentuk wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap responden 

(G1): 

                    Table 2. 

               Hasil Wawancara 

 

Pertanyaan Pernyataan 

Apakah dampak 
yang dirasakan 

oleh guru dalam 

kegiatan 

pengajaran 
selama  pandemi 

– 19? 

Dampak yang saya 
rasakan yaitu waktu 

pembelajaran yang  

dilakukan sangat singkat 

sehingga penyampaian 
materi juga sedikit. 

Sehingga banyak dari 

siswa belum bisa 
mengerjakan tugas yang 

diberikan dengan baik 

sehingga akan  susah 
untuk menilai hasil 

belajar siswa. 

 

Bagaimana 
pelaksanaan 

kegiatan 

pengajaran  di 
SD Negeri 1 

wunggoloko 

selama pandemic 

covid – 19? 

pada awal pandemi  
covid – 19 sekolah 

diliburkan, dan 

melakukan pembelajaran 
di rumah.  Namun 

pembelajaran di rumah 

juga sesuai dengan 

keinginan  siswa. Namun 
sekarang pembelajaran 

dilakukan secara tatap 

muka di sekolah. tetapi 
tetap mematuhi protocol 

kesehatan seperti pakai 

masker ,mencuci tangan 
dan social distancing. 



  

 

 

mengapa masih 
dilakukan 

pembelajaran 

secara tatap muka 
? 

Pembelajaran masih 
dilakukan secara tatap 

muka karena masih 

banyak siswa  yang belum 
bisa menggunakan 

aplikasi pembelajaran 

online,  tidak semua siswa 

mempunyai gadget untuk 
melakukan pembelajaran 

online belum lagi koneksi 

jaringan yang  belum 
memadai. Sehingga 

pembelajaran online 

sangat tidak efektif di 
gunakan di SD Negeri 1 

wunggoloko.banyak pula 

orang tua yang tidak bisa 

mengajar anaknya 
dirumah karena banyak 

kesibukan 

 

Langkah apa 

yang dilakukan 

agar 

pembelajaran di 
masa pandemi -

19 ini tetap 

efektif ? 

Hal yang saya lakukan 

adalah dengan  

memanfaatkan waktu yang 

tersedia untuk 
menjelaskan materi 

pelajaran dan sebisa 

mungkin memastikan agar 
semua siswa mampu 

memahami materi yang 

diberikan. Dan 

menggunakan sistem 
pembelajaran secara tatap 

muka karena pembelajaran 

online kurang efektif di 
gunakan karena banyak 

hal yang menjadi 

penghambat terlaksananya 
pmebelajaran secara 

online. 

 

Wawancara  yang dilakukan peneliti terhadap responden 

onden 2 (G2): 

 

Pertanyaan Pernyataan 

Apakah dampak 

yang dirasakan oleh 

guru dalam kegiatan 
pengajaran selama  

pandemi – 19? 

setelah terjadinya  

pandemi covid -19 

guru banyak 
mengalami kendala 

untuk melakukan 

pembelajarn secara 

online mulai dari 
faktor  sarana dan 

prasarana yang 

belum memadai, 
koneksi jaringan 

yang belum terlalu 

stabil di daerah ini 
sehingga membuat 

guru dilema untuk 

melakukan jenis 

pembelajaran online 
atau melakukan 

pembelajaran tatap 

muka. Sehingga 
pembelajaran tatap 

muka menjadi 

alternative terbaik 

agar pembelajaran 
tetap berjalan. 

 

Bagaimana 
pelaksanaan 

kegiatan pengajaran  

di SD Negeri 1 

wunggoloko selama 
pandemic covid – 

19? 

awal terjadinya 
covid – 19 kami ikut 

menutup proses  

pembelajaran di 

sekolah. namun 
pembelajara tetap 

berjalan di rumah 

masing – masing 
siswa. Namun  saya 

merasa kewalahan 

karena jarak antara 
rumah  siswa agak 

berjauhan sehingga  

pembelajaran 

dilakukan di rumah 
saya sendiri apabila 

ada kesepakatan dari 

siswa  dan biasa 
dilakukan di sekolah 

saya  secara 

bergantian. Namun 
setelah covid agak 

meredah 

pembelajaran di 

lakukan lagi di 



  

 

sekolah. 

 

mengapa masih 

dilakukan 
pembelajaran secara 

tatap muka ? 

 

seperti yang saya 

katakan tadi kesiapan 
dalam menghadapi 

pembelajaran online 

membutuhkan  
persiapan yang 

begitu matang. 

Namun  daerah ini 
masih terbilang 

daerah terpencil 

sehingga koneksi 

jaringan masih belum 
memadai disamping 

itu, sebagian besar 

siswa belum 
mempunyai  hp 

untuk bisa 

melakukan 
pembelajaran secara 

online. Sehiingga 

pembelajaran 

dilakukan secara 
tatap muka. 

 

Langkah apa yang 

dilakukan agar 
pembelajaran di 

masa pandemi -19 

ini tetap efektif ? 

hal yang saya 

lakukan agar proses 
pembelajaran tetap 

efektif yaitu  dengan 

memberikan  metode 
pembelajaran yang 

menarik agar  siswa 

lebih mudah 
memahami 

pembelajaran yang 

diberikan karena 

proses belajar 
mengajar yang lebih 

singkat di banding 

dengan proses belajar 
mengajar biasanya. 

 

Wawancara  yang dilakukan peneliti   

terhadap responden 3 (G3): 

Pertanyaan  Pernyataan 

Apakah dampak 

yang dirasakan 

oleh guru dalam 

kegiatan 
pengajaran selama  

pandemi – 19? 

banyak dampak yang 

dirasakan terjadinya 

covid terhadap proses 

pengajaran 
disamping di berikan 

himbauan untuk 

menutup sekolah di 

sisi lain    banyak 

yang  menjadi 

kendala 
dilakukannya 

pembelajaran online. 

hal ini menjadi 

dilematika yang 
dirasakan oleh para 

guru termasuk saya. 

Kemampuan 
teknologi dalam 

pembelajaran online 

terbilang baru 
membuat kami 

kesusahan untuk 

melakukan 

pembelajarn online di 
samping itu koneksi 

jaringan yang 

menjadi masalah 
dalam pembelajaran 

online. melakukan 

pembelajaran di 

rumah masih masing 
siswa juga sulit untuk 

dilakukan karena 

jarak anatara rumah 
siswa sangat 

berjauhan  sehingga  

waktu banyak 
terbuang di 

perjalanan menuju 

kerumah siswa. 

Bagaimana 
pelaksanaan 

kegiatan 

pengajaran  di SD 
Negeri 1 

wunggoloko 

selama pandemic 

covid – 19? 

Pelaksanan 
pembelajaran yang 

saya terapkan yaitu  

membuat jadwal 
pelaksanaan proses 

pembelajaran tatap 

muka di rumah saya 

bila siswa berminat 
untuk  belajar di 

rumah secara 

bergantian dan  
pembelajaran juga 

dilakukan di sekolah 

tetapi mamatuhi 
protocol kesehatan. 

Karena untuk 

melakukan 

pembelajaran secara 
online sangat sulit 

untuk dilakukan 



  

 

maka hal ini 

merupakan  salah – 

satu alternatif agar 
proses belajar 

mengajar tetap 

berjalan. 

 

mengapa masih 

dilakukan 

pembelajaran 
secara tatap muka ? 

yang menjadi alasan 

tetap di lakukan 

pembelaran secara 
tatap muka Karena 

masih banyak dari 

klangan siswa yang 

belum memiliki 
fasilitas berupa 

handphone ditambah 

sinyal di daerah ini 
tidak mendukung 

dilakukannya 

pembelajaran secara 
online. media 

pembelajaran online 

juga terbilang baru. 

Langkah apa yang 
dilakukan agar 

pembelajaran di 

masa pandemi -19 

ini tetap efektif ? 
 

hal yang dilakukan 
adalah dengan 

menerapkan 

pembelajaran tatap 

muka dengan 
menggunakan 

beberapa teknik dan 

meode pembelajaran 
yang cocok bagi 

peserta agar ereka 

mudah memahami 
materi yang 

disampaikan. 

 

 

Wawancara  yang dilakukan peneliti 
terhadap responden 4 (G4): 

 

Pertanyaan Pernyataan 

Apakah dampak 
yang dirasakan 

oleh guru dalam 

kegiatan 
pengajaran 

selama  pandemi 

– 19? 

dampak yang 
dirasakan oleh 

sebagian besar guru 

adalah mereka harus 
siap memberikan 

pembelajaran yang 

maksimal kepada 

siswa dimasa 
pandemic covid – 19, 

mereka harus 

menyiapkan metode 

dan teknik 

pembelajaran  yang 

baik agar siswa 
mampu memahami 

pembelajaran yang 

disampaikan dengan 

waktu yang lebih 
singkat. 

 

Bagaimana 
pelaksanaan 

kegiatan 

pengajaran  di 

SD Negeri 1 
wunggoloko 

selama pandemic 

covid – 19?   

pada awal  terjadinya 
covid,  proses 

pembelajaran di 

sekolah ditiadakan. 

Saya member 
kesempatan untuk 

memberi kesempatan 

kepada siswa agar 
belajar secara online 

agar mereka mampu 

menggunakan 
teknologi seperti di 

terapkan di sekolah 

lain. Namun hal ini 

kurang efektif untuk 
di terapkan kareana 

sebagian besar siswa 

masih belum 
mempunyai fasilitas 

untuk mengikuti 

pembelajaran secara 

online maka di 
munggu kedua saya 

menerapkan 

pembelajaran secara 
tatap muka di 

sekolah dan dirumah. 

 

mengapa masih 
dilakukan 

pembelajaran 

secara tatap 
muka ? 

 

karena kondisi yang 
tidak memungkinkan 

dilakukan 

pembelajaran online. 
sebagian guru belum 

bisa menguasai 

teknologi informasi 
disisi lain siswa 

belum seluruhnya 

mempunyai 

handphone untuk 
melakukan 

pembelajaran online 

ketersediaan sinyal 
juga menjadi salah 

satu peghambat. 



  

 

 

Langkah apa 

yang dilakukan 

agar 
pembelajaran di 

masa pandemi -

19 ini tetap 
efektif ? 

hal yang saya 

lakukan agar proses 

pembelajaran tetap 
efektif yaitu  dengan 

memberikan  metode 

pembelajaran yang 
menarik agar  siswa 

lebih mudah 

memahami 
pembelajaran yang 

diberikan karena 

proses belajar 

mengajar yang lebih 
singkat di banding 

dengan proses 

belajar mengajar 
biasanya. 

  

Wawancara  yang dilakukan peneliti 

terhadap responden 5 (S1): 
 

Pertanyaan Pernyataan 

Apakah dampak 

yang dirasakan oleh 
siswa dalam 

kegiatan pengajaran 

oleh guru  selama  
pandemi – 19? 

 

hal yang saya 

rasakan yaitu sulit 
untuk memahami 

pembelajara dengan 

baik karean waktu 
belajar sangat 

singkat shingga guru 

juga 
menjelaskanpembela

jaran harus 

menyesuaikan waktu 

yang tersedia dan  
Banyak tugas 

 

Bagaimana 
pelaksanaan kegiatan 

pengajaran  di SD 

Negeri 1 

wunggoloko selama 
pandemic covid – 

19? 

kegiatan pengajaran 
dilakukan secara 

tatap muka. Tetapi 

tetap mematuhi 

protocol kesehatan  

mengapa masih 

dilakukan 
pembelajaran secara 

tatap muka ? 

 

masih banyak teman 

termasuk saya belum 
memiliki handphone 

dan konsis jaringan 

yang tidaka 
mendukung untuk 

melakukan 

pembelajaran secara 
online. 

 

Langkah apa yang 

dilakukan agar 

pembelajaran di 
masa pandemi -19 

ini tetap efektif ? 

hal yang saya 

lakukan adalah 

dengan banyak 
membaca buku, 

banyak bertanya 

tentang materi 
pembelajaran kepada 

guru dan orang tua 

dirumah. 
 

 

Wawancara  yang dilakukan peneliti 

terhadap responden 6 (S2): 

Pertanyaan Pernyataan 

Apakah dampak 

yang dirasakan oleh 
siswa dalam kegiatan 

pengajaran oleh guru  

selama  pandemi – 
19? 

Tugas menumpuk,  

kemudian untuk 
mengikuti kegiatan 

belajar mengajar ke 

rumah guru  ysng 
jaraknya sangat jauh 

dari rumah sehingga 

basa menimbulkan rasa 

malas untuk hadir. 
 

Bagaimana 

pelaksanaan kegiatan 
pengajaran  di SD 

Negeri 1 

wunggoloko selama 

pandemic covid – 
19? 

pembelajaran dilakukan 

secara tatap muka tetapi 
tetap mematuhi protocol 

kesehatan sperti pakai 

masker,  cuci tangan,  

dan jaga jarak. 

mengapa masih 

dilakukan 
pembelajaran secara 

tatap muka ? 

karena sinyal belum 

memadai untuk 
melakukan 

pembelajaran secara 

online, masih  banyak 

teman yang  belum 
memiliki handphone 

serta masih banyak 

yang belum tau 
menggunakan aplikasi 

belajar online. 

 

Langkah apa yang 
dilakukan agar 

pembelajaran di 

masa pandemi -19 
ini tetap efektif ? 

 

banyak bertanya kepada 
guru apabila sedang 

dalam proses belajar 

mengajar, banyak 
bertanya kepada orang 

tua dirumah, serta 

apabila memungkinkan 

untuk membuka internet 



  

 

bisa mencari informasi 

lewat internet. 

 

Wawancara  yang dilakukan peneliti 
terhadap responden 7 (S3): 

Pertanyaan Pernyataan 

Apakah dampak 

yang dirasakan oleh 
siswa dalam kegiatan 

pengajaran oleh guru  

selama  pandemi – 
19? 

Materi yang di 

dapatkan sedikit 
karena waktu belajar 

juga singkat,  banyak 

tugas yang diberikan 
 

Bagaimana 

pelaksanaan kegiatan 

pengajaran  di SD 
Negeri 1 

wunggoloko selama 

pandemic covid – 
19? 

pembelajaran 

dilakukan secara tatap 

muka di sekolah dan 
dirumah guru jika 

siswa ingin melakukan 

pembelajaran di rumah 
guru. tetapi  

pemeriksaan suhu 

badan, jaga jarak dan 
jumlah siswa di batasi. 

mengapa masih 

dilakukan 

pembelajaran secara 
tatap muka ? 

Masih banyak teman 

termasuk saya belum 

memiliki handphone 
dan konsis jaringan 

yang tidaka 

mendukung untuk 
melakukan 

pembelajaran secara 

online. 

 

Langkah apa yang 

dilakukan agar 

pembelajaran di 
masa pandemi -19 

ini tetap efektif ? 

Hal yang saya lakukan 

adalah dengan banyak 

membaca buku, 
banyak bertanya 

tentang materi 

pembelajaran kepada 

guru dan orang tua 
dirumah. 

 

 
Wawancara  yang dilakukan peneliti 

terhadap responden 7 (S4): 

Pertanyaan Pernyataan  

Apakah dampak 
yang dirasakan oleh 

siswa dalam kegiatan 

pengajaran oleh guru  

selama  pandemi – 
19? 

Tugas menumpuk,  
kemudian untuk 

mengikuti kegiatan 

belajar mengajar ke 

rumah guru  ysng 
jaraknya sangat jauh 

dari rumah sehingga 

basa menimbulkan 

rasa malas untuk 

hadir. 

 

Bagaimana 
pelaksanaan kegiatan 

pengajaran  di SD 

Negeri 1 
wunggoloko selama 

pandemic covid – 

19? 

pembelajaran 
dilakukan secara 

tatap muka di rumah 

guru dan di sekolah 

Mengapa masih 
dilakukan 

pembelajaran secara 

tatap muka ? 

karena sinyal belum 
memadai untuk 

melakukan 

pembelajaran secara 
online, masih  

banyak teman yang  

belum memiliki 
handphone serta 

masih banyak yang 

belum tau 

menggunakan 
aplikasi belajar 

online. 

Langkah apa yang 
dilakukan agar 

pembelajaran di 

masa pandemi -19 

ini tetap efektif ? 

banyak bertanya 
kepada guru apabila 

sedang dalam proses 

belajar mengajar, 

banyak bertanya 
kepada orang tua 

dirumah, serta 

apabila 
memungkinkan 

untuk membuka 

internet bisa mencari 

informasi lewat 
internet. 

 

  

         Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa “Dampak Covid – 19 Terhadap 

Kegiatan Pengajaran Bagi Guru Dan Siswa 

di SD Negeri 1 Wunggoloko” pembelajaran 

masih dilakukan secara tatap muka baik di 

sekolah maupun dilakukan di rumah guru. 

Hal ini dilakukan karena  banyak masalah  

yang di hadapi dalam kegiatan pengajaran 

guru dan siswa sapabila melakukan 

pembelajaran online  karena masih ada 



  

 

sebagian guru dan siswa yang belum mampu 

menggunakan teknologi dengan baik, disisi 

lain koneksi jaringan di  desa wunggoloko 

kec. Ladongi kab, kolaka timur masih belum 

memungkinkan untuk melakukan 

pembelajaran secara online  guru merasa 

kewalahan untuk mengunjungi masing – 

masing rumah siswa untuk melakukan proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya 

dilakukan di rumah guru. Selain itu guru  di 

tuntut untuk menggunakan metode yang 

lebih menarik lagi agar materi yang 

disampaikan mudah di mengerti oleh semua 

siswa dengan waktu yang terbatas.. bukan 

hanya dari kalangan guru saja akan tetapi 

siswa juga merasakan dampak yaitu dengan 

adanya pandemi ini materi yang didapat 

hanya sedikit sedangkan tugas yang 

diberikan sangat banyak. Maka dari itu 

pembelajaran online sangat tidak efektif 

untuk ditrapkan.  Sehingga lebih  banyak 

siswa dan guru lebih menyukai pembelajaran 

secara tatap muka daripada pembelajaran 

secara online. 

 

B. Pembahasan  

         Sebanyak  8 responden telah 

memberikan pernyatan dan pendapat  

akan di bahas senagai beriku:   

1.  Dampak Covid – 19 Pada Proses 

Pengajaran  di  SD Negeri 1 

wunggoloko  

          Proses pengajaran di sekolah 

merupakan alat kebijakan publik 

terbaik  sebagai upaya peningkatan 

pengetahuan  dan skill siswa. Namun, 

dengan adanya  covid – 19  proses 

pengajaran mengalami perubahan 

yaitu pengajaran yang  dilakukan 

secara online. pembelajaran  online  

merupakan sistem pembelajaran yang 

dilakukan denga tidak bertatap muka 

langsung,  tetapi menggunakan 

platform yang  dapat membentu proses 

pembelajaran yang dilakukan 

meskipun  jarak jauh (sofyan & Abdul, 

2019:82).  Pembelajaran online  atau 

e-learning  adalah salah  - satu bentuk  

model pembelajaran yang  di fasilitasi  

dan didukung pemanfaatan teknologi 

informasi  dan komunikasi. E  - 

learning didefinnisikan sebagai sebuah 

bentk teknologi  yang diterapkan dalm 

dunia pendidikan dalam bentuk dunia 

maya (Hanum, 2013:92) . Hal ini 

membuat kegelimpangan semua pihak 

karena masih banyak dari kalangan 

guru dan siswa karena penerapan 

pengajaran berbasis online bukan tidak 

ada masalah, banyak varians faktor 

yang menghambat terlaksananya 

efektifitas pembelajaran dengan 

metode daring  diantaranya yaitu: 

a.  Penguasaan Teknologi Yang 

Masih Rendah 

Harus diakui bahwa tidak 

semua guru melek teknologi  

terutama guru generasi X (akhir 

tahun 1980 ke bawah) yang pada 

masa mereka penggunaan teknologi 

belum begitu masif.  Kendala 

teknologi informasi  yang membatasi 



  

 

mereka  dalam menggunakan media 

daring. Begitupun dengna siswa  

yang belum tahu tentang penggunaan 

teknologi pembelajaran online 

seperti zoom, google meet dan 

lainnya terutama pada tigkat Taman 

Kanak – Kanak (TK) dan Sekolah 

Dasar (SD) hal ini membuat 

pembelajaran online masih belum 

efektif diterapkan.  

b. Keterbatasan Sarana Dan 

Prasarana 

Kepemilikikan perangkat 

pendukung teknologi juga menjadi 

masalah tersendiri. Banyak guru di  

daerah Indonesia yang kondisi 

ekonominya masih mekhawatirkan. 

Kesejahteraan guru yang membatasi  

dalammenikmati  sarana dan 

prsarana teknologi informasi di masa 

pandemic.  Hal yang sama pun 

terjadi pada siswa, karena tidak 

semua orangtuamereka mampu 

memberikan fasilitas teknologi 

kepada anak – anaknya . bahkan 

kalaupun  mereka punya fasilitas 

namun tidak di gunakan  untuk 

media pendukung pembelajaran, 

karena ketidaktahuan orang tua 

dalam membimbing anaknya untuk 

pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran. 

c. Akses Internet yang Terbatas  

Menurut Hasanah dkk, 

(2020) Pembelajaran daring tidak 

lepas dari penggunanan  jaringan 

internet. Namun karena akses 

internet masih belum merata 

terutama bagi mereka yang tinggal 

di daerah pelosok menjadi salah – 

satu kendala  unruk mengikuti 

pembelajaran secara online. Jika 

ada jaringan internet  kondisinya 

masih belum mampu mengkonver 

media daring akibat letak geografis 

yang masih jauh dari jangkauan 

sinyal seluler. Mereka yang 

terkendala masalah sinyal  yang 

menyebabkan lambatnya dalam 

mengakses informasi  mereka 

harus  bertahan  dengan kondisi 

yang serba kerebatasan  tak punya 

alsan, pelajar harus tetap aktif  

dalam pembelajaran demi 

memenuhi standar penilaian yang 

ditetapkan. 

d. Kurang Siapnya  Penyedia 

Anggaran 

Biaya merupakan salah – 

satu penghambat untuk 

dilakukannya pembelajaran online, 

karena spek kesejahteraan guru dan 

murid masih jauh dari harapan. 

Ketika mereka menggunakan kouta 

internet untuk memenuhi kebutuhan 

media daring masih banyak 

kalangan yangbelum mampu 

membeli paket internet. Ada dilema 

dalam  pemanfaatan daring , ketika 

menteri pendidikan member 

semangat produktivitas harus 

melaju, namun disisi lain kecakapan 



  

 

dan kemampuan financial guru dan 

siswa belum melaju kearah yang 

sama. Negara pun belum hadir 

secara menyeluruh dalam 

memfasilitasi kebutuhan biaya yang 

dimaksud. 

Belajar melalui online  

bukanlah hal yang mudah, karena 

semua pihak  belum sepenuhnya 

siap  untuk melakukan proses 

belajar secara online  terlebih 

banyak kendala yang dihadapi 

dalam penerapan proses belajar 

mengajar secara online. Adapun 

dampak yang di rasakan oleh guru 

(pendidik), siswa dan orang tua 

siswa selama masa pandemic covid 

–19 yaitu: 

a. Dampak Bagi Siswa 

          Menurut Hendy, (2020) 

ada beberapa dampak yang 

dirasakan siswa dalam proses 

belajar selama masa pandemi 

covid- 19 yaitu: Materi Yang 

Didapat Hanya Sedikit , Salah 

satu dampak yang dirasakan oleh 

siswa yaitu materi yang di 

dapatkan tidak sebanding dengan 

pembelajaran yang dilakukan 

secara tatap muka di sekolah, 

karena banyak materi pelajaran 

yang belm selesai di sampaikan 

oleh pendidik , kemudian 

pendidik langsung mengganti 

menuju materi yang lain, hal ini 

menjadi keluhan bagi pelajar 

karena pelajaran yang di 

didapatkan tidak sepenuhnya 

dipahami. Pemberian tugas 

kepada siswa yang begitu 

banyak, pembelajaran online 

memberikan dampak pada 

pemberian tugas yang begitu 

banyak kepada siswa.  membuat 

siswa kewalahan untuk 

mengerjakan tugas yang di 

berikan belum lagi deadline 

yang begitu cepat di berikan 

membuat tugas yang di berikan 

tidak bisa di kerjakan secara 

maksimal sehingga 

akaberdampak terhadap hasil 

belajar siswa. komisi 

Perlindungan Anak  Indonesia 

(KPAI) memberikan pendapat 

bahwa pembelajaran berbasis 

online  kurang efektif untuk di 

terapkan. Siswa tidak bisa 

mengerjakan tugasnya secara 

mandiri, belajar online  bisa 

membuat kemampuan berpikir 

siswa semakin minim karena  

keberadaan teknologi yang bisa 

mencari semua tugas yang di 

berikan sehingga menurunkan 

kemampuan berpikir siswa . 

Karena pembelajaran Study 

From Home (SFH) maka akan 

besar kemungkinan tugas yang 

di berikan kepada siswa 

dikerjakan oleh orang tua 

dirumah.  Hal ini akan membuat 



  

 

siswa semakin malas untuk 

mengerjakan tugas sendiri 

karena terbiasa dikerjakan oleh 

orang tua di rumah. 

b. Dampak Bagi Guru 

           Dengan metode 

pembelajaran yang baru dan 

tekesan mendadak  

menimbulkan banyak masalah  

bagi guru untuk 

menyesuaikannya, baik dari segi 

kurikulm  sehingga harus 

menyusun kurikulum yang 

sesuai dengan kondisi pandemi, 

juga penggunaan 

metodepembelajaran daring yang 

belum tentu dikuasi oleh para 

guru. Proses pembelajaran 

melalui platform internet baik  

lewat whatsapp, zoom 

meetingatau dengan cara lain 

tentu tidak akan maksimal dalam 

memberikan materi  belajar j ika 

dibanding dengan tatap muka 

lansung di sekolah. Guru juga 

tidak bisa memantau langsung 

aktifitas anak seperti waktu di 

sekolah.  Selain itu, tugas 

pendidik menjadi lebih berat  

penerapan pembelajaran daring  

juga membuat pendidik berpikir 

kembali mengenai model dan 

metode pembelajaran  yang 

digunakan. Karena anak Sekolah 

Dasar  (SD) yang sering merasa 

jenuh  sehingga pendidik di 

tuntut untuk memberikan 

pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif tanpa menghilangkan 

capain tujuan pembelajaran. 

Selain itu, belum lagi pendidik 

yang memeriksa banyak tugas 

yang telah diberikan kepada 

siswa, membuat ruang 

penyimpanan gadget  semakin 

terbata menjadi kendala dalam 

memeriksa tugas. Akan 

membuat penilaian menjadi 

tidak efektif. Karena pendidik 

tidak terlalu teliti dalam 

memeriksa tugas siswa terlebih 

lagi apabila tugas yang diberikan 

masih banyak terdapat 

permasalahan guru akan terbatas 

dalam memberikan pemahaman 

kembali kepada siswa mengenai 

tugas yang belum dipahami. 

(Shidqui & singh, 2016) 

c. Dampak Bagi Orang Tua 

            Menurut Abdullah (2013) 

pendidikan dimulai  dari 

keluarga di rumah yang 

merupakan lembaga pendidikan 

utama. Keluarga diharapkan 

mampu melahirkan  generasi 

yang dapat tumbuh menjadi 

pribadi yangberkualitas, serta 

mampu menyeseuaikan  diri 

ditengah  kehidupan masyarakat 

yang majemuk dan penuh 

dengan tantangan hidup.  

Menurut Hendy, (2020) di masa 



  

 

pandemi covid – 19  ini orang 

tua harus menyesuaikan metode 

yang baru tersebut. Dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran di 

rumah  dengan metode daring  

tidaklah mudah. Faktor 

kurangnya semangat anak dan 

kurangnya kemampuan orang 

tua  dalam mendampingi ana 

menjadi tantangan dalam  

penerapan metode pembiasaan. 

Tidk semua rang tua bisa 

menggunakan  aplikasi 

pembelajaran bru, dan juga tidak 

banyak orang tua yang 

menggantikan sebagai guru di 

rumah. Orang tua sering tidak 

sabar dan tidak telaten dalam 

menghadpi anaknya  di rumah 

yang kadang malah sering 

dibentak – bentak atau dimarahi 

dapat  menimbulkan efek yang 

tidak baik bagi anak. Dengan 

situasi dan kondisi yang tidak 

kondusif  tersebut membuat anak 

menjadi jenuh di rumah karena 

tidak bisa  bertemu dengan 

teman – teman di sekolah seperti 

biasanya,kurangnya motivasi 

untuk belajar.  

           Akan muncul masalah 

baru jika kedua orang tua sama – 

sam sibuk  bekerja sehinggaakan 

lebih sulit  melakukan 

pembelajaran di rumah. Selain 

itu pendidikan orang tua yang  

tidak semua sama  ada sebagian 

orang tua yang pendidkannya 

masih kurang membuat orang 

tua kesusahan untuk 

mengajarkan materi 

pembelajaran kepada anak – 

anaknya belum lagi 

pembelajaran anak – anak  

sekarang sudah agak berbeda 

dengan pembelajaran di zaman 

mereka. Hal tersebut membuat 

para orang tua kesulitan  

memahami penunjang maupun  

materi, ketika anak 

membutuhkan bantuan.  

2. Cara efektif yang diterapkan agar 

pembelajaran di masa pandemi   

covid – 19 tetap efektif. 

a. Fokus terhadap waktu yang paling 

penting 

       Menurut menteri pendidikan  

Indonesia Nadiem Makarim, (Mei 

2020)   Karena waktu yang tersedia  

dalam proses belajar mengajar selama 

pandemi covid – 19 dibatasi  maka 

guru selain melakukan eksperimentasi 

pada alokasi waktu. Guru juga bisa 

membagi  konsep  dasar yang 

tertinggal. Menggaris bawahi  materi 

yang paling penting inilah yang 

diharpkan dapat membantu siswa agar 

mengejar ketertinggalan mereka di 

sekolah. selain itu, dengan melakukan 

hal ini diharapkan siswa juga dapat 

sukses dalam menghadpi kemampuan 

yang sudah mereka miliki. 



  

 

b. Membuat metode pembelajaran  

yang  have fun 

         Menurut menteri pendidikan  

Indonesia Nadiem Makarim, (Mei 

2020)   Mengajar memang tidak 

mudah, namun diwaktu  guru 

seharusnya bisa melakukan inovasi 

terbaru untuk melakukan pengajaran 

terhadap  siswa.  Buatlah pembelajaran 

yang sangat menyenangkan  bagi 

mereka. Tujuannya tidak lain adalah 

untuk membuat materi yang 

disampaikan lebih efektif  kepada para 

siswa. 

c. Tetapkan Waktu Belajar Efektif 

         Dimasa pandemi covid – 19 perlu 

menetapkan waktu yang efektif untuk 

melakukan proses belajar mengajar 

seperti halnya di sekolah. Karena 

waktu belajar yang tepat akan 

mendukung proses pembelajaran yang 

efektif. Apabila waktu belajar menjadi 

lebih efektif maka siswa juga akan 

mudah untuk menerima materi 

pembelaran yang disampaikan oleh 

guru. Sehingga akan mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

d. Pilih Tempat Belajar Yang  Efektif 

Bagi Siswa 

            Karena dimasa pandemi covid 

– 19  guru tidak bisa melaksanakan 

proses belajar menngajar di sekolah 

dan untuk melakukan pembelajaran 

secara online  sangat sulit untuk 

dilakukan mengingat banyak kendala 

untuk melakukan pambelajaran secara 

online.  agar proses pembelajaran 

tetap berjalan maka  guru  hendaknya 

menyediakan tempat yang efektif 

untuk  melakukan  proses belajar 

mengajar. 

e. Ajari siswa untuk menerapkan 

budaya bertanya 

  Apabila hal ini dilakukan  

maka peluang untuk memahami materi 

pembelajaran sangat besar karena 

siswa diberikan pemahaman ulang 

mengenai hal yang belum di 

pahaminya apabila siswa susah untuk 

melakukan budaya bertanya ini 

usahakan guru untuk tetap melakukan 

mereview  pembelajaran yng telah lalu 

agar siswa akan terus mengingat  dan 

memahami apa yang disampaikan 

lakukan juga beberapa latihan yang 

bisa dibuat agar anak terbiasa dan 

semakin memahaminya.  

 

KESIMPULAN 

      Dengan adanya wabah pandemi 

covid – 19 yang melanda seluruh dunia 

termasuk Indonesia telah merubah 

tatanan kehidupan disegala bidang 

salah – satunya yaitu bidang 

pendidikan yang mengalami  

perubahan yang sangat  besar  terutama 

dalam kegiatan pengajaran , hal ini  di 

sebabkan karena adanya kebijakan 

untuk menjaga jarak fisik  (physical 

distancing) dan jaga jarak sosial 

(social distancing) yang diterapkan 

oleh pemerintah untuk menghindari  



  

 

adanya penyebaran covid – 19. 

Kegiatan pengajaran  yang semulanya 

dilakukan di sekolah kini dilakukan di 

rumah dengan melalui online  bagi 

daerah  yang memungkinkan 

dilakukannya pembelajaran online.          

     Namun berbeda di daerah yang  

tidak memadai dari segi  koneksi 

jaringan ataupun dari kemampuan 

sumber daya manusia yang belum 

mampu menggunakan teknologi 

dengan baik. Mereka mengalami 

banyak hambatan  dan tantangan  

dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara online, adapun hambatan yang 

dihadapi baik guru maupun siswa yaitu 

baik guru maupun siswa masih banyak 

yang belum memahami penggunaan 

media pembelajaran  secara online, 

koneksi jaringan yang belum memadai,  

membutuhkan biaya yang sangat 

mahal karena membutuhkan paket 

internet dalam melakukan 

pembelajaran ini, terlebih lagi  tidak 

semua siswa mempunyai handphone 

untuk melakukan pembelajaran online.  

Dengan banyaknya hambatan yang 

dihadapi sehingga banyak dampak 

yang dirasakan   baik bagi guru 

maupun siswa dalam melakukan 

pembelajaran online maka guru 

melakukan proses belajar mengajar 

secara tatap muka di rumah dtetapi 

tetap mematuhi protokol kesehatan.   

Adapun dampak yang dirasakan bagi 

guru yaitu  mereka  materi tidak terlalu 

tersampaikan kepada siswa  karena 

harus menjelaskan dalam waktu yang 

sangat singkat hal ini membuat guru  

sulit dalam melakukan penilaian,  guru 

harus mempunyai kemampuan 

menerepkan metode pembelajaran 

yang menarik agar siswa mampu  

memahami apa yang disampaikan,  

sulit untuk memberikan pemahaman  

kepada siswa dengan waktu yang 

sangat singkat terlebih yang  didik 

adalah anak SD. Adapun dampak yang 

dirasakan oleh siswa yaitu  tugas yang 

diberikan dari guru sangat banyak, 

materi yang diberikan sangat sedikit 

sehingga sangat sulit untuk 

mengerjakan tugas apabila ada yang 

masih belum dipahami,  karena tugas 

yang  di kerjakan di rumah,  mereka 

tidak  bisa mengerjakan tugas secara 

mandiri  sehingga kemampuan siswa  

akan semakin kurang dalam hal 

mengerjakan tugas. Adaun hal yang 

efektif yang dapat dilakukan adalah 

Fokus terhadap waktu yang paling 

penting, Membuat metode 

pembelajaran  yang  have fun, 

Tetapkan Waktu Belajar Efektif, Pilih 

Tempat Belajar Yang  Efektif Bagi 

Siswa dan Ajari siswa untuk 

menerapkan budaya bertanya. 
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