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ABSTRACT 

     Initially the corona virus was discovered when a resident of the city of Wuhan China contracted 

the disease caused by the SARS COV-2 virus, previously people thought the symptoms they 

experienced were the common cold, until WHO declared the COVID-19 Pandemic, until May 26 

2020, there were 5,406,282 cases. including 343,562 deaths. 

     Research using mixed method by conducting parametric and non-parametric statistical analysis 

continued with descriptive qualitative. If this is allowed to continue, it will have fatal consequences 

in the mental development of students, and as many as 92% of students choose and prefer face-to-

face in class compared to online schools. so that this research has a close relationship between 

online learning and students' mental attitudes. 

Keywords : Teknologi pembelajaran,kuliah online,COVD-19,stres,kejiwaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PENDAHULUAN  

    Kebijakan belajar dari rumah ini sangat 

merubah kebiasaan, ataupun prilaku guru dan 

siswa selama ini.Bagaimana tidak, selama ini 

guru mengajar di kelas dalam artian mengajar 

di sebuah bangunan sekolah yang memiliki 

fungsi belajar mengajar, dengan didukung 

oleh sarana penunjang proses belajar 

mengajar tersebut. 

   Dengan kebijakan baru ini guru dibuat 

kelimpungan karena masih mencari pola yang 

tepat bagaimana pembelajaran dari rumah itu 

bisa dilakukan Jalan terbaik yaitu melakukan 

atau mengupayakan pembelajaran berbasis 

dalam jaringan. Nama lainnya adalah 

pembelajaran daring (online 

learning).Pembelajaran ini sangat berbeda 

dengan pembelajaran  

     konvensional yang terjadi di sekolah. Guru 

dan siswa tidak berhadapan langsung, 

melainkan terjadi secara jarak jauh yang 

memungkinkan guru dan siswa berada pada 

tempat yang berbeda. 

Secara positif pembelajaran ini sangat 

membantu keberlangsungan pembelajaran di 

masa pandemi ini.Guru dan siswa akan tetap 

aman berada pada tempat atau rumahnya 

masing-masing tanpa harus keluar rumah dan 

bertatap muka secara langsung. 

  Namun, merubah pola atau kebiasaan 

sangatlah sulit, dan merupakan hal wajar 

ketika terjadi perubahan yang sangat cepat 

dan tidak terduga Kebiasaan yang berubah 

secara signifikan ini misalnya, guru dan siswa 

sangat mengandalkan perangkat komputer 

dan jaringan internet. 

Guru dan siswa harus mampu merubah gaya, 

strategi atau metode mengajar dan belajar. 

guru dan siswa harus mampu merubah gaya 

komunikasinya selama pembelajaran daring 

ini. 

    Banyak guru yang tidak memperhatikan 

bagiaan ini, yaitu kurangnya pemahaman dan 

penerapan guru dalam berkomunikasi dengan 

siswanya.Guru biasanya berkomunikasi satu 

atau dua arah di sekolah, dengan bertatap 

muka secara secara langsung melakukan 

diskusi dan latihan secara bersama – sama. 

   Guru akan lebih mudah memberikan 

pemaparan dan penjelasan suatu materi, 

sedangkan siswa akan lebih mudah dalam 

memahami dan berdiskusi langsung kepada 



  
 

gurunya.Dengan kejadian pandemi ini, hal ini 

menjadi sangat sulit untuk tetap 

mempertahankan kebiasaan gaya komunikasi 

guru tersebut. 

   Maka dari itu, perlu adanya perubahan gaya 

komunikasi guru selama atau saat pandemi 

Covid-19 ini.Komunikasi yang dipakai 

tetunya, yang bersifat jarak jauh dalam hal ini 

dikenal sebagai komunikasi daring. 

Komunikasi ini, memungkinkan guru sebagai 

komunikator dan siswa sebagai komunikan 

melakukan komunikasi melalui jaringan 

internet atau dunia maya (cyberspace). 

    Tujuannya ialah, bisa dikendalikan secara 

jarak jauh, efisiensi waktu jadi bisa dilakukan 

kapan saja dan dimana saja.Sangat 

mendukung kebijakan pemerintah dalam 

menaggulangi penyebaran pandemi ini. Di 

samping itu terdapat hal positif lainnya yang 

bisa didapatkan, seperti efisiensi biaya, 

sumber belajar yang luas, pengelolaan yang 

mudah, dan integrasi data. 

   Namun, masih banyak yang belum 

menyadari kemudahan komunikasi daring ini. 

Ada dua jenis komukasi daring bisa dilakukan 

oleh guru dan siswa.Pertama, Komunikasi 

Daring Sinkron (bersamaan) ialah komunikari 

dengan jaringan internet yang terjadi secara 

bersamaan dan waktu yang nyata (real time). 

Contohnya, teks chat dan video chat 

(Whatsaapp, Messenger, Hangouts, dll). Jenis 

komunikasi yang kedua adalah Komunikasi 

Daring Asinkron. 

    Komunikasi daring jenis ini merupakan 

kebalikan dari jenis yang pertama, yaitu 

komunikasi dengan jaringan internet namun 

dilakukan secara tunda atau tidak 

bersamaan.Tentu komunikasi daring ini 

banyak mempunyai kelemahan juga selain hal 

positif yang ditawarkan tadi. 

    Pertama, tidak mewakili emosi pemakainya 

dalam hal ini guru dan siswa. Sehingga guru 

sangat sulit dalam memberikan pemahaman 

kepada siswa, dan guru tidak mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman siswanya. 

     Kedua, terdapat informasi yang tidak 

penting, atau informasi yang didapat akan 

sangat banyak dan sulit untuk disaring dan 

dikontrol, sehingga penerima informasi akan 

menjadi bingung. 

     Ketiga, sangat menyita konsentrasi karena 

tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, 

sehingga time management harus 



  
 

dikedepankan.Guru sebagai fasilitator 

informasi semestinya mampu membangun 

komunikasi daring yang efektif.  

     Komunikasi yang efektif di sini adalah 

komunikasi yang senantiasa terjalin antara 

guru dan siswa sehingga nantinya dapat 

menimbukan perubahan sikap atau karater 

kearah yang lebih baik bagi siswa. 

    Ketepatan informasi menjadi kunci dalam 

menciptakan komunikasi yang efektif. Hal ini 

terjadi jika persamaan pengertian, sikap, dan 

bahasa.Pesan atau informasi dapat diterima 

dan dimengerti serta dipahami sebagaimana 

yang dimaksud oleh komunikator (guru). 

   Pesan yang disampaikan dapat disetujui 

oleh komunikan (siswa). Tidak adanya 

hambatan yang berarti dalam menndaklanjuti 

pesan atau informasi. 

    Nah tiga hal tersebut adalah unsur 

terjadinya komunikasi yang efektif. Maka dari 

itu, untuk memenuhi unsur-unsur komunikasi 

efektif dalam pembelajaran daring ini, guru 

harus melakukan bebagai hal. 

Pertama, membuat aturan kelas daring, 

termasuk waktu dan aplikasi yang 

digunakan.Kedua, membangun suasana yang 

baik dalam berdiskusi dalam kelas daring, 

walaupun agak susah dilakukan namun 

usahakan siskusi dilakukan baik secara 

sinkron atau asinkron. 

Jangan sampai siswa yang bertanya atau 

membutuhkan penguatan tidak dilayani. 

Ketiga, walaupun dalam pembelajaran 

daring,guru semestinya tetap menggunakan 

ekpresi-ekpresi verbal maupun non-verbal 

dalam memberikan feedback, reward dan 

punishment. 

Di sini bisa menggunakan emoticon, sticker, 

atau kalimat yang memotivasi siswa. 

Keempat, guru harus mampu mengaitkan 

materi dengan situasi terkini atau kekinian, 

sehingga akan mudah dipahami oleh siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 KAJIAN  LITERATUR  DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESA 

    Penulisan karya tulis ini dilakukan 

dengan menelusuri pustaka dari literatur-

literatur yang berhubungan dengan 

penulisan ini yakni berupa literatur primer 

(jurnal) dan sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan penulisan ini.  

    Data-data yang diperoleh merupakan data 

sekunder dan tersier yang selanjutnya 

dianalisa sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pendukung penulisan. Setelah 

literatur dan data terkumpul dilakukan 

penyusunan rencana penulisan bersama 

dengan dosen pembimbing. Setelah 

memperoleh kesepakatan mengenai 

rumusan rencana penulisan, kumpulan 

pustaka dikelompokkan sesuai dengan  

keperluannya.Literatur-literatur tersebut 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODE PENELITIAN 

      Metode penelitian yang dilakukan 

menggunakan penelitian mixed  methods 

, yang  pertama Melakukan analisa 

statistic parametris dan non parametris 

dari data kuantitatif bedasarkan data 

statistik hasil pengolahan data yang 

diberikan,kemudian melakukan deskriptif 

kualitatif dengan menggambar kan 

dampak siswa online kepadap ara siswa . 

Melalui  pertanyaan seberapa antusias 

nya siswa menggunakan teknologi 

pembelajaran dalam mengikuti siswa 

online?,berapa banyak mahasiswa  yang 

mengalami kesulitan menggunakan 

teknologi pembelajaran berupa aplikasiy 

angdipakaikuliahonline?,Seberapabesartu

gasyang dibebankan serta tingkat stress 

yang dialami siswa dalam sekolah online 

ini?Serta seberapa banyak respon yang 

diberikan dari pilihan sekolah online atau 

kuliah tatap muka dikelas?  

Langkah penelitian berikutnya yang 

dilakukan dengan teknik pengumpulan 

data melalui pengisian kuesioner yang 

diberikan kepada siswa 

  Sampel pada penelitian ini adalah 

siswa smkn 4 kendari kemudian 

dilakukan analisis data,penyajian 

data,dankesimpulan. 

    Teknik pengumpulan data lewat 

survey,merupakan penelitian yang 

sumber data dan informasi utamanya. 



  
 

  

A.Pertanyaan Kuesioner 

      Berdasarkan bentuk  pertanyaan 

nya kuesioner  dapat di kategorikan 

dalam  duajenis,yakni kuesioner 

terbuka dan kuesioner tertutup. 

Kuesioner terbuka adalah kuesioner 

yang memberikan kebebasan  kepada 

objek penelitian untuk menjawab. 

Sementara itu, kuesioner tertutup 

adalah kuesioner yang telah 

menyediakan pilihan jawaban untuk  

dipilih oleh objek penelitian. 

Seiring dengan perkembangan, 

beberapa penelitian saat ini juga 

menerapkan metode kuesioner yang 

memiliki  bentuk semi terbuka. 

 Penelitian dengan pertanyaan terbuka 

dengan menjawab pilihan jawaban 

yangs udah dibuat peneliti dengan cara 

menceklisjawaban:Sangatsetuju(SS),Set

uju(S),Raguragu(RR),Tidak setuju(ST),

SangatTidak Setuju(STS). 

Adapun Pertanyaan yang ada 

dikuesioner seperti terlihat pada table 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabel.1 Pertanyaan Kepada Siswa 

            PERTANYAAN 

1.Saya sangat antusias mengikuti  

     belajar online? 

 2 .Saya kesulitan dengan penggunaan  

      Aplikasi belajar online? 

 3. Tugas siswa di belajar  online yang 

lebih    banyak dari pada belajar 
offline ? 

  4.Kalau memikirkan tugas kadang saya 
Susah tidur? 

5. Saya suka belajar offline dikelas  

      langsung dari pada belajar online 

6. Jaringan saya tidak mendukung? 

7. saya suka online karena dimanapun 

    kita berada kita bisa belajar secara  

     virtual? 

8. Memori HP saya terkadang Penuh 

karena banyaknya materi dan tugas 
yg diberikan oleh Guru? 

 

9.belajar online membutuhkan banyak  

    paket Data 

 

10.saya suka online 

 

11.saya kesulitan online 

     

         

            



  
 

 

B.Pengolahan Data menggunakan 

    Software  Excel 

 

     Excel merupakan salah satu 

produk Microsoft 2016 yang berupa 

lembar kerja dalam bentuk 

spreadsheet. 

Pada umumnya Microsoft excel di 

gunakan untie membantu user 

dalam mengolah data.  

Adapun data kuesioner ini 

bersumber dari siswa SMK 

sebanyak 31 responden dari 35 

siswa 

Sebanyak 32 responden dari 35 

siswa yang ditargetkan dan nilai 

prosentanse pada grafik dilakukan 

pembulatan sesuai  standar tetapi 

hasil akhir didata primer tetap100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Data Hasil pengolahan 

      Hasil dari pengolahan data 

menggunakan excel dari jawaban- 

jawaban para mahasiswa, 

   Sesuai pertanyaan pertanyaan yang 

di buat, ditampilkan dalam bentuk 

grafik,yang bisa dilihat pada gambar 

1 dan gambar 2 dibawah ini. 

Sebagai informasi untuk analisa dan 

hasil pengolahan data ada 

penggabungan kategori, katagori 

sangat setuju(SS) dan setuju(S) 

digabung menjadi satu, katagori 

ragu-ragu tersendiri dan katagori 

gabungant idak setuju(TS)dan sangat 

tidak  setuju (STS )menjadi satu 

juga. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

2.Deskripsi Hasil  Penelitian 

    1)  Pertanyaan:   Saya sangat  antusias 

mengikuti kuliah online Para siswa 

merespon pertanyaan ini dengan 

bervariasi dari gambar 1 dan gambar2, 

grafik yang ditampilkan untuk siswa 

sebanyak,73%sangatmendukung,sekitar

27%menjawab ragu-ragu,dan tidak ada 

yang menjawab tidak setuju.  

            Adapun, sekitar 34% menjawab 

ragu-ragu,  dan sebanyak 28%yang 

menjawab tidak setuju . 

          Analisa dari data tersebut siswa bisa 

melakukan adaptasi dengan kondisi ini 

artinya perkuliahan online bukan 

menjadi permasalahan,yang kalau kita 

melihat, wajar karena mereka yang 

masuk ini secar adaya dukung dari 

berbagai sisil ebih siap, termasuk 

dukungan finansial sehingga bisa 

melakukan percepatan menyediaan 

peralatan yang dibutuhkan dalam 

perkuliahan online disamping 

faktor lainnya. 

           

 

 

 

 

 

 

         Adapun  27% siswayang ragu-ragu, 

bisa dianalisa bahwa hal ini bisa 

kebalikan kemampuan dari73%, atau 

karena keka getan perubahan sistem 

yang cepat karena pandemic COVID-

19in ise hingga belum siap beradaptasi 

atau  karena hal lainnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2) Pertanyaan:  

        Saya kesulitan dengan penggunaan 

aplikasi kelas online Dari hasil 

pengolahan data yang terlihat pada 

gambar1 dan gambar 2, untie siswa smk 

sebanyak,34% 

             Merasakan kesulitan menggunakan 

aplikasi yang diminta dalam 

perkuliahan onlinedan sekitar 21% 

menjawab ragu-ragu, dan 45 orang 

tidak setuju artinya tidak kesulitan 

penggunaan aplikasi ini.Adapun untuk 

siswa smk sebanyak 31% merasa 

kesulitan ,sekitar 19% menjawab ragu-

ragu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

         Hal yang perlu menjadi 

perhatian dari data ini ,menyangkut 

siswa yang ragu dan mengalami 

kesulitan besar sebanyak 56% siswa 

smk dan 50% mahasiswa smk, 

karena perkuliahan online 

kemungkinan masih menjad 

ialternatif saat ini ketika wabah 

COVID-19 

         Masih merajalela, dan bahkan 

hamper semua perguruan tinggi 

melakukan perkuliahan online 

sampai pemerintahan dalam hal ini 

,MENDIKBUD memutuskan  

belajar tatap muka 

Lagi ,walaupun belajar nonline ini 

bagi perguruan tinggi tertentuakan 

menjadi lternatif belajar kedepan 

institusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Analisa lanjutan dari data ini 

,sebagai peringatan kepada institusi 

perguruan tinggi segera melakukan 

terobosana lih teknologi melalui 

berbagai pelatihan penguasaan 

penggunaan  aplikasi ini .Jik alau 

terlambat maka akan menjad i 

Beban selan cara sekolah yang 

berakibat keberbaga ikebijakans erta 

berimbas kepada nilai akreditasi 

perguruan tinggi tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.Langkah Proses Pembelajaran     

  online diTengah Pandemi Covid 19 

 

    Peningkatan  jumlah kasus  positif 

di indonesia akibat covid19 

membuat kementerian pendidikan 

dan kebudayaan  (kemendikbud) 

merekomendasikan pembelajaran 

daring sebagai upaya menurunkan  

angka penyebaran virus. 

    Meski terdapat beberapa sekolah 

ternama di Indonesia yang sudah 

siap melakukannya, hadirnya 

covid19 menunjukkan ketidaksiapan 

jauh lebih banyak institusi 

pendidikan di Indonesia  

     PANDEMI Covid-19 sudah hampir 3 

bulan membuat segala sesuatu dikerjakan 

dari rumah (Work From Home). 

Kebijakan-kebijakan pemerintah demi 

terputusnya rantai penyebaran Covid-

19 meminta masyarakat untuk semakin 

     memiliki kesadaran pentingnya stay 

at home, mencuci tangan dengan 

sabun, physical distancing, dan memakai 

masker jika ada urusan penting yang 

memaksa untuk keluar rumah.  

 

 

Kondisi seperti ini tentulah tidak mudah 

dihadapi, apalagi untuk orang-orang 

yang tidak terbiasa atau yang tidak bisa 

bekerja dari rumah.  

Hal inipun dirasakan oleh saya sebagai 

Dosen/Tenaga Pendidik. Melakukan 

proses pembelajaran dari rumah 

secara online atau daring tidak semudah 

yang dibayangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

       Begitu banyak hal yang harus 

dipikirkan dan dipertimbangkan demi 

tercapainya tujuan pembelajaran yang 

kita rancangkan sebelumnya, diantaranya 

strategi pembelajaran, metode, model, 

bahkan ketersediaan fasilitas yang 

menunjang dalam melakukan  

pembelajaran online atau daring tersebut. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alat 

           Alat yang digunakan  dalam 

pembelajaran Online adalah 

berupa hardware atau Perangkat 

Keras seperti laptob, Paket Data 

internet  

2. Bahan 

       Bahan yang digunakan berupa 

software(perangkat lunak) Seperti 

Aplikasi Wa,Google form dan 

Google Classrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

         Berikut ini adalah langkah-   

langkah Pembelajaran Online 

mengunakan  Google Classrom 

1. Buka Google Classroom. 

2. Selanjutnya klik tanda (+) di Pojok 

kanan atas untuk gabung dan membuat 

Kelas. 

3. Berikutnya klik Buat Kelas. 

4. Lalu akan muncul jendela baru, 

silahkan anda isi sesuai informasi Kelas 

yang ingin dibuat. 

5. Terakhir buat Kelas. 

    Dan setelahnya jika disini anda adalah 

seorang Murid, Mahasiswi atau Mahasiswi 

anda harus bergabung dengan kelas tersebut, 

dengan cara: 

Cara Gabung Kelas di Google Classroom 

1. Silahkan buka Google Classroom 

Lewat Aplikasi ataupun Web. 

2. Selanjutnya Log-In, lalu Klik tanda (+) 

di Pojok kanan atas. 

3. Lalu klik Gabung Kelas. 

4. Minta Kode atau Sandi untuk masuk ke 

Kelas tersebut pada Guru atau Dosen 

anda. 

5. Terakhir Klik Gabung. 

 

 

 

      Selain cara ini anda juga bisa loh Join 

Kelas dengan cara menunggu Undangan 

dari Guru atau Dosen pembimbing mata 

pelajaran anda, dengan cara: 

1. Klik pada kelas yang telah dibuat. 

2. Selanjutnya klik pada Anggota lalu 

klik Tanda (+) untuk menambahkan 

Anggota atau juga guru Pembimbing 

lainnya. 
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