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Abstract 

This study aims to identify the impact of online learning on interest in learning at SMPN 1 
Satap Ladongi. This study uses a qualitative method in which data collection techniques 

use documentation and observation techniques with 17 research subjects consisting of the 

principal, 6 educators. and 10 students. based on the results of observations and those 

conducted, the results of the study can be concluded that online learning has an effect on 

student interest in learning because students become easily bored when online learning 
takes place. Less interesting learning is not like learning in class. This is because students 

do not really understand how to use technology they are still clueless (stuttering 

technology) so that students are not too interested in online learning besides that, the 
available network connection is not too adequate for online learning and not all students 

have facilities in the form of cellphones / androids being the second obstacle. after the 

network becomes an obstacle, online learning cannot be implemented effec 

tively 
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PENDAHULUAN 

Wabah corona virus disease 

(COVID-  19) yang melanda lebih 

dari 200 negara di dunia, telah 

memberikan tantangan tersendiri bagi 

lembaga pendidikan. Mengantisipasi 

penularan virus tersebut pemerintah 

telah menegeluarkan berbagai 

kebijakan seperti isolasi, social and 

physical istanncing hingga 

pembatasan sosisal, bersakala besar ( 

PSBB). Kondisi ini mengharuskan 

berbagai sekolah dan masyarakat agar 

tetap stay home, bekerja dan 

beribadah di rumah. Disisi lain demi 
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menjaga dunia pendidikan bisa tetap 

berjalan dengan baik serta 

mendukung pemerintah dalam 

physical distanting ditengah wabah 

sesuai instruksi presiden untuk tetap 

dirumah, belajar dirumah, bekerja 

dirumah, ibadah dirumah. 

Di Indonesia, sudah 

memberlakukan kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar atau 

biasa di sebut PSBB untuk lebih 

menekan penyebaran virus ini di 

Indonesia. Kegiatan yang ada diluar 

rumah selama kebijakan ini masih 

diterapkan maka harus dihentikan 

terlebih dahulu sampai pandemi ini 

sudah mereda. 

Pembelajaran online dapat 

dijadikan solusi pembelajaran jarak 

jauh ketika terjadi sebuah wabah 

seperti yang terjadi saat ini ketika 

pemerintah menetapkan kebijakan 

sosial distancing. Sosial distancing 

diterapkan oleh pemerintah dalam 

rangka membatasi interaksi manusia 

dan menghindarkan masyarakat dari 

kerumunan agar terhindar dari 

penyebaran virus covid 19. 

Kebijakan ini menjadikan 

kegiatan belajar mengajar dalam 

konteks tatap muka yang biasa 

dilakukan disekolah dihentikan 

sementara. Pemerintah mengganti 

pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran online melalui aplikasi 

pembelajaran yang sudah ada. 

Dengan adanya kebijakan ini 

menjadikan pembelajaran online 

yang sebelumnya masih tidak 

maksimal diterapkan menjadi satu-

satunya pilihan bentuk pembelajaran.  

Pembelajaran harus tetap 

berlangsung, walaupun terjadi 

bencana pandemi atau wabah yang 

menjadikan pemerintah harus 

menerapkan sosial distancing pada 



  

 

dunia pendidikan solusi paling tepat 

dengan pandemi ini adalah 

pembelajaran online. Pembelajaran 

online pada dasarnya merupakan 

pembelajaran yang dilakukan secara 

virtual melalui aplikasi virtual yang 

tersedia. Walaupun demikian, 

pembelajaran online harus tetap 

memperhatikan kompetensi yang 

akan diajarkan. Pembelajaran online 

bukan sekedar materi yang dipindah 

melalui media internet bukan juga 

sekedar tugas dan soal-soal yang 

dikirimkan melalui aplikasi tertentu. 

Pembelajaran online harus 

direncanakan sesuai dengan minat 

dan efisisensi dari siswa disekolah 

tersebut, dilaksanakan, serta 

dievaluasi sama dengan pembelajaran 

yang terjadi dikelas.  

Namun pembelajaran online 

belum bisa diterapkan pada SMP 

Negeri Satu Atap Satu Ladongi 

dikarenakan akses jaringan kurang 

memadai atau mendukung, sehingga 

salah satu solusi kebijakan yang 

diambil oleh pihak sekolah yaitu 2  

metode, metode tatap muka dan 

metode door to door dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. 

Metode pembelajaran tatap muka 

disekolah hanya dilakukan 1 kali 

pertemuan dalam seminggu 

sedangkan metode  door to door 

dilakukan dengan cara misalnya 

dalam satu rombongan belajar terdiri 

dari 13 orang siswa dibagi menjadi 

dua kelompok jadi dalam satu 

kelompok belajar door to door terdiri 

dari 6 atau 7 orang siswa, metode 

door to door ini dilakukan dua kali 

pertemuan dalam seminggu. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pembelajaran online 

mempunyai banyak manfaat, yang 



  

 

pertama dapat membangun 

komunikasi dan diskusi yang sangat 

efisisen antara guru dengan murid,  

kedua siswa saling berinteraksi dan 

berdiskusi antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lainya tanpa 

melalui guru, dengan orang 

tua,keempat sarana yang tepat untuk 

ujian maupun  kuis, kelima guru dapat 

dengan mudah memberikan materi 

kepada siswa berupa gambar dan 

vidio selain itu murid juga dapat  

mengunduh bahan ajar tersebut, 

keenam dapat memudahkan guru 

membuat soal dimana saja dan kapan 

saja (Meidiawati dan veteran bangun 

nusantara sukoharjo,2019). 

Minat belajar adalah salah 

satu rasa untuk menyukai atau juga 

tertarik pada satu hal dan aktivitas 

belajar tanpa ada yang menyuruh 

untuk belajar (Ricardo dan 

Meilani,2017) 

Minat belajar  merupakan 

sikap ketaatan dalam kegiatan proses 

belajar,baik yang menyangkut 

perencanaan jadwal belajar yang 

dimilikinya maupun inisiatif dirinya 

sendiri melakukan usaha tersebut 

dengan bersunggguh-sungguh dalam 

belajar (Andriani dan Rasto,2019). 

Dalam pembelajaran jarak 

jauh atau pembelajaran daring sampai 

saat ini,hanya efektif dalam 

mengerjakan penugasan yang 

diberikan oleh gurunya.Tapi,dalam 

hal pembelajaran untuk memahami 

konsep sampai refleksi tidak berjalan 

dengan baik (Ashari,2020). 

Belajar dirumah tidak menjadi 

masalah karena pembelajaran bisa 

dilakukan kapan dan dimana saja, 

apalagi ada dukungan dengan sistem 

daring. Jadi, proses pembelajaran 

bisa  terjadi di rumah, di sekolah 

maupun masyarakat. Oleh karena itu 



  

 

semua bisa berjalan dukungan 

fasilitas dengan baik, dengan  

dukungan fasilitas seperti internet 

Putra Wijaya (Suryawan, 2020). 

Pembelajaran yang 

dilaksanakan  pada sekolah menegah 

pertama juga menggunakan 

daring/jarak jauh dengan melalui  

bimbingan orang tua. Menurut Isman 

pembelajaran  daring merupakan 

pemanfaatan jaringan internet dalam 

proses pembelajaran. Dengan 

pembelajaran daring siswa memiliki 

keleluasaan waktu belajar, dapat 

elajar kapanpun dan dimanapun. 

Siswa dapat berinteraksi dengan guru 

menggunakan beberapa aplikasi 

seperti classroom, video converence, 

telepon  atau live chat, zoom  maupun 

melalui whatsapp group. 

Pembelajaran ini merupakan inovasi 

pendidikan  untuk menjawab 

tantangan atau ketersediaansumber 

belajar yang variatif. Keberhasilan 

dari suatu model atau pun media 

pembelajaran tergantung dari 

karakteristik peserta didiknya 

seebagimana yang diungkapkan oleh 

Nekayama bahwa dari semua literatur 

dalam e-learning mngindikasikan 

bahwa tidak semua peserta didik akan 

sukses dalam pembelajaran online. 

Ini dikarenakan faktor lingkungan 

belajar dan karakteristik peserta 

didik. (Nakayama M, Yamamoto H, 

2007). 

Berdasarkan penelusuran kata 

kunci “dampak covid – 19”  dan 

“pembelajaran daring” peneliti 

memperoleh berbagai macam berita 

dan artikel. Kriteria berita dan artikel 

yang dipilih yaitu adanya 

pembahasan tentang dampak covid – 

19 dan pembelajaran daring. Dari 10 

sumbr yang di dapatkan, kemudian 

dipilih  yang paling relevan. Dan 



  

 

diperoleh 3 artikel dan 6 berita 

yangdipilih. Teknik penelitian yang 

dilakukan dengan dokumentasi, yaitu 

mencari data mengenai hal – hal atau 

variabel. Yang berupa buku, catatan 

makalah atau artikel jurnal dan berita 

(Arikunto,2010). 

Adanya pandemi covid-19 ini 

membuat peserta didik mau tidak 

mau,suka tidak suka harus 

berhadapan dengan  teknologi untuk 

mendukung pembelajaran.sekolah 

harus menyiapkan alat dan bahan 

untuk menyiapkan bahan ajar dalam 

pembelajaran jarak jauh.untuk  

menjadi pemebelajaran online yang 

efektif seorang memerlukan cara 

tertentu yaitu siswa di hadapkan pada 

berbagai pengalaman belajar 

(zaplaska 2006) 

Menurut yanti model 

pembelajaran daring  adalah model 

atau pola pembelajaran pilihan guru 

untuk merencanakan proses belajar 

yang sesuai dan efisisen guna 

mencapai tujuan pembelajaran 

dengan memanfaatkan jaringan 

computer dan internet (Yanti 2020) 

Padahal tidak semua 

pelajar,siswa dan dosen masih banyak 

belum mahir mengajar dengan 

menggunakan teknologi internet atau 

media sosial terutama di berbagai 

daerah (Purwanto 2020) 

Sejalan dengan drago 

menyatakan bahwa siswa yang 

mengikuti pembelajaran secara online 

gaya belajar dari segi baca tulis dan 

visualnya kuat (Drago 2004).  

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Teknik pengumpulan data 

Definisi operasional, minat 

belajar adalah salah satu faktor yang 



  

 

sangat penting untuk keberhasilan 

yang dimiliki siswa,minat muncul 

dari dalam diri siswa itu sendiri. 

Faktor dari luar minat belajar  yaitu 

bagaimana cara guru tersebut 

mengajar. Peran guru sangat penting 

untuk menumbuhkan minat belajar 

siswa salah satu dengan cara 

mengajar yang menyenangkan. 

Bentuk penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode kualitatif.penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bersifat 

deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis.karakteristik 

penelitian kualitatif yaitu melakukan 

penelitian yang dalam kondisi 

alamiah,langsung ke sumber 

data,peneliti menjadi instrumen 

kunci,menyajikan data-data dalam 

bentuk kata-kata atau gambar dan 

tidak menekankan angka-

angka,melakukan analisis 

data.metode penelitian kualitatif ini 

tidak dimanipulasi oleh 

peneliti,analisis data merupakan 

fakta-fakta yang di temukan di 

lapangan (sugiyono,2015) 

Sumber data yang di ambil 

oleh peneliti yaitu teknik 

pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik dokumentasi 

serta observasi.setelah itu data akan 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang 

diinginkan peneliti dan berbagai 

literatur yaitu berupa 

buku,jurnal,artikel ataupun yang 

berkaitan dengan jenis dan metode 

penelitian. 

Adapun subjek dari penelitian 

ini adalah satu kepala sekolah,pak 

Darwis dan 6 tenaga pendidik dan 10 

orang siswa. 

Adapun tenaga pendidiknya 

yaitu Ibu Mustaribah, Ibu Mulyati, 



  

 

Ibu Elviani, Pak Ikomang purnada, 

Pak Made Wardana, Pak Iputu githa 

Bahan dan alat yaitu paduan buku 

jurnal, dan skripsi, penelitian 

dilakuan di SMP NEGERI SATAP 1 

LADONGI 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil 

pengamatan yang peneliti  lakukan di 

SMPN SATAP 1 LADONGI ada 

beberapa faktor atau aspek yang perlu 

penulis sampaikan mengenai proses 

dan penerapan pembelajaran yang ada 

disekolah tersebut siswa.kegiatan 

siswa terbagi atau terdiri dari 

beberapa literatur kegiatan 

pembelajaran yaitu antara lain 

sebagai berikut. 

Di berbagai kegiatan siswa 

melaksanakan proses pembelajaran 

tatap muka,daring dan luring 

pembelajaran dari rumah ke rumah. 

Di tengah-tengah wabah saat 

ini sekolah SMPN SATAP 1 

LADONGI masi meerapkan proses 

pembelajaran tatap muka yang 

walaupun itu hanya dilakukan selama 

satu kali dalam seminggu yang di 

jadwalkan pada hari senin mengingat 

wabah yang merebak saat ini  sekolah 

harus taat dan patu pada protokol 

kesehatan sesuai dengan aturan-

aturan yang di terapkan oleh 

pemerintah 

Di samping itu mengapa guru 

perlu menerapkan pembelajaran dari 

rumah ke rumah sebab mengikuti 

anjuran dari pemerintah guna 

menghindari rantai penyebaran virus 

corona (COVID-19) dan alternatif 

atau langkah yang di ambil oleh pihak 

sekolah yang dilaksanakan dua kali 

seminggu dilakukan pada hari selasa 



  

 

dan rabu untuk setiap kali 

pertemuanya guru membagi proses 

pembelajaran pada masing masing 

tempat tinggal siswa yang berdekatan 

boleh di satukan agar lebih 

mengefisienkan waktu dan tetap 

konsisten pada apa yang diajarkan. 

Sedangkan  pembelajaran atau 

metode belajar daring atau luring itu 

di laksanakan setiap dua kali 

seminggu   yang di jadwalkan pada 

hari kamis dan jum’at,adapun proses 

pembelajaran daring atau luring 

menggunakan aplikasi whatsapp. 

Dari beberapa aplikasi 

pembelajaran yang digunakan untuk 

media pembelajaran seperti, zoom, 

classroom, google meet, whatsApp 

dan lain-lain, SMPN SATAP 1 

LADONGI hanya menggunakan satu 

aplikasi saja yaitu WhatsApp karena 

aplikasi yang lainnya tidak dapat di 

akses dan susah untuk dijangkau 

dalam proses pembelajaran,beranjak 

dari jaringan yang kurang memadai 

atau mendukung  kegiatan belajar 

mengajar ada faktor lain yang 

menjadi hambatan dan kendala yaitu 

kurangnya ketersediaan  fasilitas 

tidak semua siswa atau pelajar yang 

memiliki android/hand phone, laptop, 

dan berbagai media pendukung 

belajar lainya,ini yang menjadi 

hambatan kedua setelah jaringan, di 

sebabkan faktor ekonomi yang ada di 

daerah ataupun di sekolah tersebut 

sehingga siswa atau pelajar tidak 

mungkin dapat mengikuti 

pembelajaran yang berbasis online,ini 

juga menjadi tanggung jawab dan 

tugas baik pihak sekolah maupun 

pemerintah sebab wabah yang 

merebak saat ini ia tidak tahu kapan 

dan pada waktu  mana akan berhenti 

sehingga pembelajaran yang biasnaya 

kita rasakan kembali seperti 



  

 

sebagaimna mestinya serta kita 

sebagai pelaku dan pendukung dunia 

pendidikan mengarapkan kondisi ini 

dapat pulih sesuai dengan  harapan 

semua pelajar,masyarakat dan dunia-

dunia  pendidikan. 

Kurangnya daya  paham dan 

minat siswa untuk belajar secara 

online ini juga menjadi PR tersendiri 

bagi sekolah SMPN SATAP 1 

LADONGI dikarenakan belum  

meratanya  jaringan yang ada di 

daerah tersebut membuat siswa 

ataupun pelajar yang berada di daerah 

tersebut masih banyak siswa yang 

dalam kata ini GAPTEK dan 

banyaknya penggunaan kuota internet 

ini menjadi masalah yang tidak bisa 

disepelehkan, keaktifan dan minat 

belajar untuk selalu aktif maka tidak 

akan berjalan seefisien mungkin di 

setiap mulainya pembelajaran online 

atau daring dan luring,jika kita 

berbicara tentang efisiensi waktu dan 

kondisi  maka sebenarnya 

pembelajaran yang berbasis 

daring/online bisa menjadi tumpuan 

dan landasan yang satu-satunya bisa 

berdiri menggantikan setidaknya 

dapat mengisi  kendala pembelajaran 

di sekolah baik yang berskala kecil 

maupun berskala besar yang besiknya 

itu bagian dan bidang dalam 

pendidikan, terkadang hadirnya satu 

jalan pendidikan dapat membuat kita 

sadar akan pentingnya arti sebuah 

pendidikan,wabah ini mengajarkan 

kia agar dapat  cepat berbaur dan tidak 

ketinggalan dengan negra-negara 

yang sudah terlampau jauh akan 

indahnya pendidikan yang semakin 

berkemajuan apa lagi itu menyangkut 

masalah iptek yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang sudah di lakukan,pembelajaran 

daring ini berpengaruh terhadap 

minat belajar sisiwa.di karenkan 

siswa menjadi mudah bosan ketika 

pembelajaran daring berlangsung. 



  

 

Pembelajaran kurang menarik tidak 

seperti pembelajran dikelas. Oleh 

karena itu, guru harus menciptakan 

pembelajaran daring walaupun tidak 

sesuai dengan minat dan seperti apa 

yng di harapkan oleh siswa sehingga 

mempunyai dampak bagi minat 

belajar siswa di SMPN SATAP 1 

LAONGI, agar  minat  belajar siswa 

tumbuh maka tugas guru perlu 

memberikan motivasi terhadap siswa 

dengan kata-kata yang sopan dan 

perilaku yang patut di contoh oleh 

siswa-siswa di sekolah tersebut. 

Kurangnya daya paham dan 

minat siswa untuk belajar secara 

online ini juga menjadi PR tersendiri 

bagi sekolah SMPN SATAP 1 

LADONGI dikarenakan belum  

meratanya  jaringan yang ada di 

daerah tersebut membuat siswa 

ataupun pelajar yang berada di daerah 

tersebut masih banyak siswa yang 

dalam kata ini GAPTEK. 

Pembelajaran harus tetap 

berlangsung, walaupun terjadi 

bencana pandemi atau wabah yang 

menjadikan pemerintah harus 

menerapkan sosial distancing pada 

dunia pendidikan solusi paling tepat 

dengan pandemi ini adalah 

pembelajaran online. 

kurangnya ketersediaan  

fasilitas tidak semua siswa atau 

pelajar yang memiliki android/hand 

phone, laptop, dan berbagai media 

pendukung belajar lainya,ini yang 

menjadi hambatan kedua setelah 

jaringan, 

model pembelajaran daring  

adalah model atau pola pembelajaran 

pilihan guru untuk merencanakan 

proses belajar yang sesuai dan 

efisisen guna mencapai tujuan 



  

 

pembelajaran dengan memanfaatkan 

jaringan computer dan internet 

Minat belajar  merupakan 

sikap ketaatan dalam kegiatan proses 

belajar,baik yang menyangkut 

perencanaan jadwal belajar yang 

dimilikinya maupun inisiatif dirinya 

sendiri melakukan usaha tersebut 

dengan bersunggguh-sungguh dalam 

belajar 

  Pembelajaran online pada 

dasarnya merupakan pembelajaran 

yang dilakukan secara virtual melalui 

aplikasi virtual yang tersedia. 

Walaupun demikian, pembelajaran 

online harus tetap memperhatikan 

kompetensi yang akan diajarkan. 

Pembelajaran online dapat 

dijadikan solusi terhadap dampak 

minat belajar siswa  pembelajaran 

jarak jauh ketika terjadi sebuah 

wabah seperti yang terjadi saat ini 

ketika pemerintah menetapkan 

kebijakan sosial distancing. Sosial 

distancing diterapkan oleh 

pemerintah dalam rangka membatasi 

interaksi manusia dan menghindarkan 

masyarakat dari kerumunan agar 

terhindar dari penyebaran virus covid 

19. 
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