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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Sekolah

Sekolah Dasar Negeri 8 Poso adalah salah satu sekolah yang tergolong atau termasuk

dalam kategori sekolah tertua di kabupaten poso, sekolah yang terletak di kelurahan sayo

kecamatan poso kota selatan kabupaten poso ini telah berdiri sejak tahun 1975. Namun,

sekolah tersebut sempat lama tidak beroperasi dan fakum bertahun-tahun yang kemudian

kembali beroperasi di tahun 2009 sampai dengan sekarang. Sebab akibat dari non-aktifnya

sekolah tersebut dengan jangka waktu yang cukup lama kemungkinan besarnya karena

dampak konflik yang terjadi di Poso beberapa tahun silam yang mengakibatkan sekolah

tersebut sempat lama terhenti sebagai sarana pendidikan yang kemudian kembali dibuka pada

tahun 2009 yang tentunya dengan fasilitas yang cenderung kurang dan siswa yang masih

sedikit dan seiringnya waktu jumlah siswa semakin bertambah sedikit demi sedikit serta

fasilitas-fasilitas telah diupayakan semaksimal mungkin yang sampai dengan tahun 2013

sekolah tersebut mendapatkan Akreditas B serta telah mencapai Akreditas A di tahun 2018

sampai dengan sekarang yang juga sekolah tersebut termasuk salah satu sekolah dasar Negeri

yang cukup baik serta memiliki fasilitas yang cukup memadai.

2. Visi dan Misi Sekolah

a. Visi

Mewujudkan manusia cerdas, berbudaya mengenal IPTEK berlandaskan iman dan

takwa.

b. Misi

1. Mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa cerdas berbudaya serta mampu

bersaing dalam kemajuan IPTEK.
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2. Mewujudkan siswa berprestasi kreatif dan inovatif.

3. Mewujudkan sistem manajemen sekolah yang transparan dan berkualitas.

4. Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

3. Letak Geografis Sekolah

Sekolah Dasar Negeri 8 Poso ini terletak di Jalan Abdul Wahab RT. 08 RW, 03

Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso yang memiliki luas tanah

milik (m2) seluas 3795 dan posisi geografis berdasarkan profil pendidikan sdn 8 poso

yaitu -1 Lintang dan 120 Bujur.Jalur transportasi dihubungkan dengan jalan darat.Jalan

sudah beraspal dan mjudah dijangkau dengan sarana transportasi.

4. Keadaan Pendidik dan Jabatan Serta Jumlah Siswa Keseluruhan

Sekolah Dasar Negeri 8 Poso memiliki 9 (Sembilan) tenaga pendidik yang

diantaranya meliputi 8 (delapan) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 (satu)

Honorer serta memiliki 1 (satu) tenaga teknik atau operator sekolah. Jumlah keseluruhan

siswa di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso berdasarkan DAPODIK tahun ajaran 2020/2021

berjumlah 62 siswa. Berikut daftar jabatan atau perwalian guru atas masing-masing kelas.

1. Kepala Sekolah : Srida. s.pd

2. Wali Kelas 1 : Normi Bagenda, a.ma

3. Wali Kelas 2 : Marini Rahman

4. Wali Kelas 3 : Dian Dg.parani, s.pd

5. Wali Kelas 4 : Dian Ekawati

6. Wali Kelas 5 : Nurfitri Karuniawati Soekarno

7. Wali Kelas 6 : Nurhayati Manandri
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B. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8

Poso Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pembelajaran pada masa pandemi

covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso

adapun indikator dalam penelitian ini meliputi kondisi, metode (perlakuan), dan hasil

pembelajaran.

a. Kondisi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19

Kondisi adalah suatu keadaan atau situasi yang tentunya menjadi salah satu

hal pokok atau primer dalam suatu kegiatan khususnya dalam hal pembelajaran.

Pembelajaran akan berlangsung baik atau lancar jika keadaan, situasi serta

suasananyapun baik. Kondisi juga adalah suatu hal yang sangat berpengaruh dalam

proses belajar mengajar yang efektif yang tentunya itu merupakan tujuan yang

diharapkan semua manusia. Namun, apakah proses pembelajaran tetap berlangsung

baik dan efektif di masa atau di suasana pandemi. Proses pembelajaran dalam kondisi

pandemi suasananya cenderung berbeda dan memiliki dampak-dampak negatif dalam

proses pembelajaran dikarenakan terbatasnya beberapa hal-hal penting atau mendasar

dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah kurangnya interaksi, terbatasnya

aktifitas belajar yang dihasilkan dan beberapa hal-hal yang tentunya dibutuhkan

dalam sebuah proses belajar mengajar yang tentunya menjadi masalah dalam proses

pembelajaran. Sekolah Dasar Negeri 8 Poso telah berupaya memberikan pelayanan

berupa proses pembelajaran dengan mengindahkan peraturan serta himbauan

pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus dan mencegah percepatan

penularannya khususnya di lingkungan sekolah dengan beberapa bentuk pembelajaran

yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu proses pembelajaran daring dan proses
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pembelajaran luring. Namun, kondisi dari sistem atau proses pembelajaran pada masa

pandemi tersebut sangatlah memprihatinkan karena sangat berdampak buruk bagi

efektivitas pembelajaran khususnya di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso Hal tersebut

sejalan dengan hasil wawancara terhadap informan Ibu Srida selaku Kepala Sekolah

yang menyatakan bahwa :

‘’Dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi ini tentunya sangat
terbatas dan beberapa kendala yang kami dapatkan yang sangat jauh berbeda dengan
sistem pembelajaran normal seperti biasanya khususnya pada sistem pembelajaran
daring yang cenderung belajar menggunakan media komunikasi atau android,
tentunya kendala-kendala banyak kita dapati khususnya kendala dalam hal alat
komunikasi tersebut.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Tanggapan informan di atas tentang kondisi pembelajaran pada masa pandemi

cenderung menunjukkan terhambatnya proses pembelajaran yang tentunya memiliki

tingkat efektifitas yang kurang baik dan tidak berlangsung maksimal. Hal di atas

senada dengan pernyataan salah satu guru ibu Vitri yang mengatakan bahwa :

‘’Proses pembelajaran disaat pandemi covid-19 ini tentunya sangat berbeda
dengan proses pembelajaran normal seperti biasanya, kegiatan belajar mengajar
diwaktu pandemi ini tidak berjalan maksimal atau tidak semaksimal seperti
biasanya.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dalam

kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi tidak semaksimal dengan proses

pembelajaran normal seperti biasanya yang tentunya sangat terbatas dalam

pelaksanaannya, hal tersebut dipertegas oleh guru lainnya ibu Tuti yang mengatakan

bahwa :

‘’Kondisi efektivitas pembelajaran pada masa pandemi ini tentunya sangat
kurang karena serba terbatas dari segi waktu, kalau dulu pada proses pembelajaran
sebelum pandemic waktu dalam proses pembelajaran bisa sampai 6 jam melakukukan
proses belajar mengajar di sekolah namun sekarang waktu sangat tidak optimal dan
tentunya sangat terbatas.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)
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Hasil wawancara di atas cenderung memberikan penjelasan tentang

terbatasnya kegiatan belajar mengajar pada masa covid-19 dan sistem pembelajaran

yang tidak optimal.Sistem pembelajaran pada masa pandemi covid-19 memang sangat

menuai pro kontra dalam lingkup pembelajaran, kesulitan demi kesulitan cukup

banyak dialami oleh beberapa pihak di lingkungan sekolah termasuk guru, siswa dan

orang tua atau wali murid. Hal tersebut senada dengan sebuah pernyataan seorang

siswa adik Fitra dalam sebuah wawancara dia mengatakan bahwa :

‘’Sulit, memprihatinkan karena melalui online dan terbatas interaksi di waktu

belajar’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara dengan seorang siswa di atas menunjukkan bahwa kesulitan

dalam proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 ini sangat-sangat mengalami

kendala khususnya dalam sistem pembelajaran yang dilakukan khususnya dalam

proses pembelajaran daring, Hal ini lebih diperjelas dengan wawancara langsung

dengan salah satu siswa adik Aini yang mengatakan bahwa :

‘’Kurang paham belajar jika lewat daring, karena tidak bertemu langsung
dengan pengajar makanya sulit untuk bertanya langsung kepada guru tenteang
pelajaran’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Masalah yang di dapatkan dari proses belajar mengajar pada masa pandemi

covid-19 ini salah satunya adalah tingkat pemahaman khususnya pada sistem daring

seperti yang di terangkan pada hasil wawancara di atas, hal tersebut menunjukkan

kurang baiknya proses pembelajaran tersebut dan sangat berdampak negatif, hal

tersebut diperkuat oleh yang dikatakan oleh seorang siswa adik Firman :

‘’Kalau dirumah kita bodoh, yang belajar Cuma orang tua, bukan

kita.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan betapa memprihatikannya dampak

pandemi covid-19 khususnya dalam hal proses pembelajaran dengan sistem
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pembelajarannya yang sangat – sangat mempengaruhi proses belajar siswa yang

tentunya sangat membutuhkan interaksi dalam proses pembelajaran dan sangat sulit

melaksanakan pembelajaran. Hal di atas senada dengan yang dikatakan oleh salah

seorang wali murid Kakak Sitirahma, beliau mengatakan :

‘’Susah belajarnya, soalnya anak-anak hanya lebih fokus di media yaitu HP
android jadi anak-anak lebih terpengaruh di HP daripada belajar.’’(Wanwancara
tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anak-anak lebih membutuhkan

interaksi langsung dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pengaruh media seperti

handphone android sangat memberikan dampak buruk terkhusus kepada siswa yang

melakukan sistem pembelajaran daring meskipun ada juga sistem pembelajaran luring

yang di laksanakan untuk siswa yang tidak mempunyai atau berkendala dalam hal alat

komunikasi.

Proses pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 merupakan

suatu sistem belajar yang menuai banyak pengeluhan – pengeluhan dari berbagai

pihak khususnya pihak yang menerima pembelajaran karena sistem yang cenderung

membingungkan khususnya pada sistem daring. Sistem pembelajaran tersebut

menciptakan suatu kondisi efektivitas pembelajaran yang cenderung buruk

dampaknya, mengingat sangat banyaknya batasan – batasan dalam proses

pembelajaran serta banyaknya kendala – kendala dalam proses memberikan dan

menerima pembelajaran. Terbatasnya interaksi antara pengajar dan siswa sangat

berdampak negatif bagi efektivitas pembelajaran itu sendiri. Kondisi pembelajaran

pada masa pandemic covid-19 adalah salah satu proses pembelajaran yang bertolak

belakang dengan hal – hal prinsip yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran sangat membutuhkan interaksi antara peserta didik dengan
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pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar tercipta suatu

peristiwa belajar yang efektif. Interaksi antara pendidik dengan peserta didik pun

sangat membantu peserta didik agar mendapatkan kondisi yang baik dalam proses

pembelajaran. Karena salah satu pengertian pembelajaran yaitu pembelajaran ialah

seperangkat peristiwa – peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung

beberapa proses belajar yang bersifat internal (Gagne : 1977). Tujuan pembelajaran

pun juga adalah sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai ataiu yang dapat

dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi (Magner : 1962).

b. Metode (perlakuan) Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19

Metode atau pemberlakuan dalam sebuah proses pembelajaran adalah

sesuatu yang penting untuk diperhatikan, khususnya metode atau pemberlakuan

sistem pembelajaran pada masa pandemi yang tentunya sangat terbatasnya

interaksi untuk terlaksananya sebuah proses pembelajaran yang normal. Adanya

sistem atau proses pembelajaran yang dirancang untuk masa pandemi covid-19

yaitu sistem pembelajaran daring dan sistem pembelajaran luring yang tentunya

berdasarkan peraturan dari pemerintah. Tenaga pendidik dan peserta didik di

Sekolah Dasar Negeri 8 Poso telah mengindahkan peraturan tersebut dengan

menerapkan sistem pembelajaran daring dan luring guna memutus mata rantai

virus serta mencegah percepatan penularan virus tersebut khususnya di

lingkungan Sekolah Dasar Negeri 8 Poso. Proses pembelajaran terus diupayakan

oleh pihak sekolah untuk peserta didik, sistem daring dilakukan dengan

menggunakan media atau alat komunikasi berupa handphone android dengan

menggunakan aplikasi belajar tertentu dan sistem luring dilakukan oleh guru

Sekolah Dasar Negeri 8 Poso untuk peserta didik yang mempunyai kendala alat
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komunikasi dan yang tidak memungkinkan untuk menerima pembelajaran daring.

Terkhusus pada sistem pembelajaran daring, masalah demi masalah banyak di

dapati dalam proses pembelajaran tersebut seperti cara, tingkat kepahaman, dan

penggunaan media yang digunakan sebagai sarana daring tersebut. Hal tersebut di

kemukakan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 8 Poso ibu Srida dalam

sebuah wawancara, beliau mengatakan bahwa :

‘’Terkhusus pada sistem pembelajaran daring ada yang kurang paham dan ada yg
paham namun yang paham tidak secara keseluruhan, tidak semua siswa dan orang
tua paham menggunakan alat komunikasi (handphone android)’’ (Wawancara
tanggal 17/Juni/2021)

Hasil pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa tingkat keefektifan

pembelajaran yang menurun serta kurang yang dihasilkan oleh sistem

pembelajaran daring tersebut yang cenderung mengunakan media berupa

handphone android yang kemungkinan besar peserta didik akan kurang fokus

dalam melakukan proses pembelajaran karena terpaku dan terpengaruh di

handphone android tersebut meskipun ada juga yang menilai bahwa sistem

pembelajaran daring tersebut bisa mendapatkan pemantauan dari orang tua

langsung dirumah seperti yang dikatakan oleh salah seorang wali murid kak

Sitirahma yang mengatakan bahwa :

‘’Metode atau perlakuan pembelajaran daring ini kadang ada baiknya dan kadang
ada jeleknya, baiknya adalah dalam melakukan pembelajaran dirumah anak-anak
dapat kami pantau secara langsung’’. (Wawancara tanggal 18/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keunggulan dari sitem atau

proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 khususnya sistem daring yaitu

dalam proses pembelajaran dari rumah orang tua dapat memberikan pemantauan

langsung kepada anak dalam melakukan proses belajar. Namun kembali lagi

bahwa sistem pembelajaran atau proses pembelajaran pada masa pandemi covid-

19 ini khususnya pada sistem daring tak bisa dipungkiri memberikan dampak
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yang cenderung tidak membaik dalam proses belajar peserta didik, kesulitan demi

kesulitan dalam sistem pembelajaran daring yang kadang membuat siswa atau

peserta didik bahkan orang tua atau wali murid kurang memahami sistem atau

proses pembelajaran tersebut di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso. Hal tersebut di

terangkan seorang siswa dalam sebuah wawancara adik Firman yang mengatakan

bahwa :

‘’Belajar daring agak sulit, lebih baik belajar seperti biasa (tatap

muka)’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hal di atas senada dengan apa yang di katakana oleh salah seorang siswa

adik Aini :

‘’Belajar daring agak sulit karena tidak adanya interaksi langsung’’(Wawancara

tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas merupakan betapa terhambatnya proses belajar

siswa yang dikarenakan kesulitan – kesulitan yang di dapatkan dalam

melaksanakan proses belajar. Hal tersebut lebih di pertegas oleh Adik Fitra dalam

sebuah wawancara, yang mengatakan :

‘’Susah kalau kita melakukan proses pembelajaran atau belajar lewat daring

karena susah sekali untuk paham’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Beberapa hasil wawancara dengan siswa di atas menunjukkan bahwa

kesulitan yang dialami dalam melakukan proses pembelajaran khususnya pada

sistem daring sangatlah menghambat proses belajar siswa yang tentunya sebagian

besar siswa menginginkan untuk belajar tatap muka seperti biasanya agar tercipta

proses belajar mengajar yang baik dan adanya interaksi antar pengajar dan peserta

didik. Begitupun dengan orang tua murid atau wali murud yang tentunya

mengharapkan proses pembelajaran dengan interaksi langsung antara pengajar
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dengan peserta didik dikarenakan anak – anak mereka hanya cenderung

terpengaruh pada alat komunikasi berupa handphone android khususnya pada

sistem daring. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu orang tua murid ibu

Israhmawati yang mengatakan bahwa :

‘’Pada sistem daring anak – anak hanya banyak terpengaruh di HP, namun jika
pembelajaran luring lebih bagus daripada daring hanya saja belum
efektif’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan kecenderungan anak atau

siswa kepada alat komunikasi berupa handphone android yang sebenarnya di usia

Sekolah Dasar belum pantas untuk terlalu sering menggunakannya serta harus

mendapat control atau pengawasan ketat dari orang tua. Namun seperti yang di

jelaskan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 8 di atas bahwa tidak semua

peserta didik bahkan orang tua yang paham tentang media atau alat komunikasi

berupa handphone android yang digunakan dalam proses pembelajaran khususnya

pada sistem daring. Penjelasan dari Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 8

tersebut senada dengan yang dikatakan oleh salah satu orang tua murid ibu Nela

yang mengatakan bahwa :

‘’Sangat sulit dalam melakukan pembelajaran daring, anak – anak harus di kontrol
dengan ketat dalam melakukan pembelajaran lewat HP. Namun, anak – anak dan
orang tua kurang paham atau kurang mengerti tentang media berupa handphone
android khususnya dalam melakukan pembelajaran daring.’’(Wawancara tanggal
17/Juni/2021)

Hasil wawancara dari salah satru orang tua murid di atas tentunya sangat

berkaitan dengan penjelasan Kepala Sekolah ibu Srida yang mengatakan hal yang

sama persis dengan yang dialami oleh orang tua murid tersebut. Tentunya, sangat

baik jika proses pembelajaran terus di pacu dengan berbagai cara agar tetap

berjalan. Namun jika kesulitan demi kesulitan serta hambatan yang menyebabkan
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kurangnya pemahaman siswa tentang pembelajaran tersebut akan menjadi hal

yang berdampak negatif untuk siswa. Khususnya pada sistem daring yang

sebenarnya siswa seumuran Sekolah Dasar masih kurang sosialisasi tentang

sistem tersebut serta juga kurang pemahaman serta cara dalam menggunakan

sarana dalam sistem pembelajaran tersebut yang tentunya membutuhkan control

yang ketat oleh orang tua untuk melakukan pembelajaran pada sistem daring

tersebut namun ada juga orang tua yang kurang pemahaman tentang media atau

sarana pembelajaran daring tersebut dalam hal ini handphone android entah itu

dari segi penggunaan, model pembelajaran, aplikasi dan hal – hal lainnya yang

tentunya menjadi hambatan. Mengingat siswa yang seumuran atau berusia

Sekolah Dasar membutuhkan membingan ekstra dalam proses pembelajaran yang

tentunya akan terbangun tingkat kepahaman yang baik jika dengan interaksi

langsung dalam melakukan pembelajaran, karena interaksi merupakan hal yang

primer dalam bidang pendidikan atau pembelajaran yang tentunya dapat

mempengaruhi perilaku peserta didik khususnya seusia Sekolah Dasar. Menurut

Sardiman (1986:8) Interaksi yang dikatakan dengan interaksi pendidikan apabila

secara sadar mempu nyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik

ke arah kedewasaan. Sebaliknya akan terganggu tingkat kepahaman siswa tentang

pembelajaran jika pembelajaran di jembatani oleh media atau alat komunikasi

yang sangat – sangat kurang sosialisasinya kepada mereka entah itu dari segi

penggunaan, sistem atau model pembelajaran dan hal – hal lainnya.

c. Hasil Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam sebuah proses pembelajaran atau sistem pembelajaran tentunya

hasil sangat berpengaruh sebagai ukuran dari proses atau sistem pembelajaran
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yang dilaksanakan. Hasil pun juga adalah sebagai ukuran bahwa sebuah proses

atau sistem pembelajaran tersebut efektif atau tidak efektif. Proses pembelajaran

pada masa pandemi covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso bisa dikatakan

cenderung menurun dan kurang, hal tersebut telah disampaikan oleh Kepala

Sekolah ibu Srida, beliau mengatakan bahwa :

‘’Hasil pembelajaran dalam proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 ini
agak kurang, tidak seperti biasanya dan bisa dikatakan kurang
efektif.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan informan mengungkapkan

bahwa ada penurunan hasil belajar siswa yang terjadi pada proses belajar

mengajar pada masa pandemi covid-19, meskipun sistem pembelajaran terus di

pacu dan berjalan dengan model atau sistem yang diterapkan seperti yang

diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso yaitu sistem daring dan luring

terkhusus sistem daring lah yang banyak kendala di dalamnya. Tentunya guru atau

pengajar sangat paham tentang hasil belajar yang didapatkan peserta didik dalam

sebuah proses pembelajaran, khususnya pada proses pembelajaran pada masa

pandemi covid-19 yang sangat cenderung terbatas dalam melakukan proses

belajar mengajar seperti yang disampaikan oleh salah seorang guru ibu Tuti :

‘’Hasil belajar yang didapatkan anak – anak agak sulit diukur karena mereka
belajar kebanyakan hanya dari rumah dan menggunakan media, jadi hasil
belajarnya tidak diketahui apakah itu hasilnya sendiri atau hanya cenderung hasil
yang didapatkan dari media.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Maksud dari hasil wawancara di atas adalah sulit untuk mengukur hasil

belajar siswa karena proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 ini

cenderung membatasi interaksi antar pengajar dengan peserta didik khususnya

pada sistem daring, sehingga sulit untuk mengukur hasil, tingkat kepahaman, dan

perkembangan siswa, dalam artian apakah hasil yang siswa dapatkan adalah hasil



13

dari kepahaman dan ketekunan belajarnya atau hanya hasil dari media berupa

internet.

Proses belajar mengajar pada masa pandemi covid-19 yang cenderung

mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut merupakan dampak negatif yang

mengakibatkan kurangnya efektivitas pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan

tanggapan salah satu wali murid kak Sitirahma yang mengatakan bahwa :

‘’Proses atau sistem belajar pada masa pandemi covid-19 ini tidak efektif menurut
saya, karena hasil pembelajarannya menurun.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Dari hasil wawancara dengan salah satu wali murid di atas menunjukkan

bahwa hasil yang didapatkan oleh peserta didik cenderung menurun, dalam artian

wali murid atau orang tua yang memantau langsung kegiatan belajar dari siswa

tersebut dirumah. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkat oleh salah satu

orang tua murid ibu Nela yang mengatakan bahwa :

‘’Hasil pembelajaran anak saya menurun sekali semenjak diterapkan proses
pembelajaran tersebut khususnya daring. Bisa dikatakan kurang
efektif.’’(Wawancara tanggal 18/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas juga menunjukkan betapa kurang efektifnya

sistem pembelajaran atau proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19

tersebut khususnya pada sistem daring yang tentunya sangat berpengaruh terhadap

hasil belajar yang kemungkinan besar karena tingkat kepahaman siswa yang

kurang tentang sistem pembelajaran tersebut. Hal ini persis dengan yang di

katakan oleh salah satu siswa adik Firman :

‘’Saya bingung mau belajar bagaimana kalau lewat daring ini, saya kadang jarang
belajar karena bingung tidak tau mau belajar bagaimana.’’ (Wawancara tanggal
17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas adalah suatu bentuk atau contoh bahwa tingkat

kepahaman tentang proses pembelajaran sangat penting dan sangat berpengaruh
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terhadap hasil belajar siswa. Sistem pembelajaran yang cenderung terbatas dan

jarak jauh tersebut memberikan dampak negatif lainnya selain menurunnya namun

berdampak buruk terhadap semangat belajar siswa yang tentunya sangat

berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa. Seperti yang dikemukakan oleh

salah seorang murid adik Aini, Aini mengatakan bahwa :

‘’Saya mendapatkan hasil yang kurang baik atau tidak memuaskan waktu belajar
jarak jauh, bisa dikatakan kurang lancar atau kurang efektif.’’(Wawancara tanggal
17/Juni/2021)

Dari hasil wawancara di atas informan mengungkapkan maksud bahwa

hasil pembelajaran sangat menurun jika proses pembelajaran dilakukan jarak jauh

atau daring yang tentunya efektivitas dari proses pembelajaran tersebut kurang

bahkan tidak efektif.

Proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 sangat – sangat

mempengaruhi hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso mengingat

hasil adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu kegiatan khususnya kegiatan

atau proses belajar mengajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Setelah suatu proses belajar berakhir,

maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar mempunyai peranan

penting dalam proses pembelajaran. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam

kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar.Hasil belajar digunakan untuk

mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi tersebut.

Menurut Hamalik (2004 : 31) hasil belajar adalah pola – pola perbuatan, nilai –

nilai, pengetahuan – pengetahuan, sikap – sikap, apresiasi, abilitas dan

keterampilan. Menurut Damayanti dan Mudjiono (2013 : 3) hasil belajar

merupakan hasil dari sebuah interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari siswa,
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hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Dari

definisi menurut para ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hasil sangat

berpengaruh dalam proses pembelajaran serta berpengaruh terhadap keefektifan

suatu proses pembelajaran. Jika hasil yang didapatkan baik maka tingkat efektif

dari suatu proses belajar tersebut baik pula.

2. Faktor yang berpengaruh pada Efektivitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi

Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8 Poso.

1. Alat Komunikasi (Handphone android)

Dalam sebuah proses pembelajaran sarana dan prasarana tentunya memiliki

pengaruh yang sangat besar untuk menopang efektivitas proses pembelajaran atau

sistem pembelajaran tersebut khususnya pada masa pandemi covid-19 yang

cenderung proses pembelajarannya dilakukan jarak jauh atau dengan sistem luring

atau daring. Khususnya daring sistem pembelajaran dilakukan melalui sarana media

berupa alat komunikasi (handphone android) untuk melaksanakan

pembelajaran.Namun, alat komunikasi merupakan salah satu factor terhambatnya

efektivitas pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar Negeri 8

Poso. Hal tersebut diuangkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 8 Poso ibu Srida,

beliau mengatakan bahwa :

‘’Alat komunikasi bisa disebut juga sebagai kendala saat melaksanakan proses
pembelajaran pada masa pandemi covid-19 di sekolah ini terkhusus pada sistem
pembelajaran daring karena tidak semua siswa memiliki alat komunikasi berupa
handphone android tersebut.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Maksud dari hasil wawancara di atas adalah menunjukkan bahwa dalam

menjalankan proses pembelajaran pada masa pandemic khususnya pada sistem daring

mempunyai faktor yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran tersebut salah

satunya adalah alat komunikasi yang tentunya berfungsi untuk mengakses sebuah
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sistem pembelajaran pada masa pandemi khususnya pada sistem pembelajaran daring.

Hal di atas senada dengan yang diterangkan salah satu guru Ibu Vitri dalam sebuah

wawancara beliau mengatakan bahwa :

‘’Tentunya proses pembelajaran pada masa pandemic ini tidak berjaran maksimal atau
kurang efektif jika dibandingkan dengan proses pembelajaran sebelum masa
pandemic, khususnya pada sistem daring ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya
salah satu kendalanya adalah alat komunikasi atau handphone android yang tidak
semua peserta didik memilikinya.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara diatas juga menunjukkan bahwa alat komunikasi adalah

salah satu faktor yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran pada masa

pandemi khususnya pada sistem daring. Hal di atas senada dengan yang diungkapkan

salah satu guru Ibu Dian Eka dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwa :

‘’Pada masa pandemi ini kami menerapkan proses atau sistem pembelajaran daring
dan pembelajaran luring, namun khusus pada sistem daring tidak semua siswa atau
peserta didik mempunyai alat komunikasi untuk mengakses pembelajaran khususnya
daring, namun kami upayakan dengan sistem pembelajaran luring’’ (Wawancara
tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas mangandun maksud atau arti bahwa alat komunikasi

atau handphone android merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas

pembelajaran pada masa pandemic khususnya pada sistem daring karena tidak semua

siswa atau peserta didik memiliki alat komunikasi tersebut, hal tersebut sama atau

senada dengan yang dituturkan oleh guru lainnya Ibu Tuti dalam sebuah wawancara

beliau mengatakan bahwa :

‘’Kurang maksimal proses pembelajarannya karena sangat terbatas dari segi waktu
dan lain – lain khusus pada sistem pembelajaran daring kendala salah satunya adalah
alat komunikasi berupa handphone android yang tidak semuanya memiliki’’
(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)
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Hasil wawancara tersebut adalah salah satu penguatan bahwa alat komunikasi

merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala pada sistem pembelajaran pada

masa pandemi covid-19 khususnya pada sistem daring, hal di atas senada dengan

yang dikatakan salah satu orang tua atau wali murid Ibu Israhmawati beliau

mengatakan bahwa :

‘’Disamping anak – anak lebih terpengaruh di handphone android, alat komunikasi

yang terbatas juga menjadi salah satu kendala khususnya pada sistem daring.’’

(Wawancara 17/Juni/2021)

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu siswa adik

Firman yang mengatakan :

‘’Waktu belajar online saya hanya menggunakan hp kakak saya, kendalanya biasanya

jika mau belajar online kakak saya juga membutuhkan hp nya untuk keperluan kerja

dan lain – lain.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Berdasarkan hasil analisis penulis semua Hasil wawancara di atas

menunjukkan bahwa kendala – kendala dalam sistem atau proses pembelajaran pada

masa pandemi covid-19 salah satunya adalah alat komunikasi beupa handphone

android yang sangat terbatas dan bahkan mungkin ada yang tidak memilikinya sama

sekali yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem pembelajaran

khususnya sistem pembelajaran daring.

2. Kuota Internet

Selain alat komunikasi, kuota internet juga menjadi salah satu kebutuhan

untuk melakukan proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 khususnya pada
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sistem pembelajaran daring karena dengan adanya kuota internet maka internet atau

aplikasi belajar mengajar bisa terakses. Sekolah Dasar Negeri 8 Poso telah

mengupayakan agar supaya semua siswa dan guru bisa mendapatkan kuota internet

gratis dari pemerintah yaitu dengan mendata semua nomor telepon semua siswa/orang

tua murid dan guru untuk kemudian dikirimkan ke pemerintah dengan harapan semua

siswa dan guru di sekolah bisa mendapatkan kuota internet gratis dari pemerintah

yang termasuk salah satu program pemerintah untuk pelaksanaan pembelajaran pada

masa pandemi covid-19 khususnya pada sistem daring. Namun, tidak semua nomor

telepon yang dikirimkan ke pemerintah mendapatkan kuota internet gratis, ada

sebagian siswa yang tidak mendapatkan. Hal tersebut diterangkan oleh ibu Srida

selaku Kepala Sekolah SD Negeri 8 Poso, beliau mengatakan bahwa :

‘’Terkait program pemerintah tentang kuota internet gratis untuk pengajar dan peserta
didik, kami pihak sekolah telah mengupayakan pendataan semua nomor telepon siswa
dan guru untuk dikirimkan kepada pemerintah dengan harapan agar semuanya
mendapatkan kuota internet gratis. Namun, ternyata ada sebagian yang mendapatkan
dan ada sebagian yang tidak mendapatkan, kami tidak mengetahui mungkin
pemerintah memiliki kendala dalam pengiriman kuotanya atau ada kendala lain atau
mungkin bertahap, yang jelas kami dari pihak sekolah sudah mengupayakan.’’
(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kuota internet juga menjadi

salah satu faktor atau kendala dalam efektivitas pembelajaran pada masa pandemi

covid-19 khususnya pada sistem pembelajaran daring, hal di atas senada dengan yang

diungkapkan salah satu guru ibu Vitri dalam sebuah wawancara beliau mengatakan

bahwa :

‘’Kendala pastinya ada, kuota internet menjadi salah satunya, usaha kami dari pihak
sekolah sudah kami lakukan yaitu mendata semua nomor telepon siswa (wali murid)
untuk dapat mengakses program pemerintah berupa kuota internet gratis dari
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pemerintah namun mungkin dari sana memiliki kendala sehingga tidak semua siswa
mendapatkan kuota gratis tersebut.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Maksud dari hasil wawancara di atas juga menunjukkan bahwa kouta internet

juga menjadi kendala untuk proses pembelajaran pada masa pandemi khususnya pada

sistem pembelajaran daring serta bantuan kuota internet yang diberikan pemerintah

sebagai program untuk mengakses pembelajaran tidak menyentuh keseluruhan siswa

yang telah sekolah upayakan untuk di data nomor teleponnya. Hal yang sama pun

disampaikan oleh salah satu guru ibu Dian Eka dalam sebuah wawancara beliau

mengatakan bahwa :

‘’Jika pembelajaran daring kita menggunakan grub Wa, salah satu kendala atau faktor
yang mempengaruhi salah satunya kouta internet untuk mengakses pembelajaran
tersebut, sudah di data oleh sekolah semua nomor telepon siswa/wali murid untuk
diakses agar mendapatkan program kuota internet gratis dari pemerintah namun
mungkin ada kendala dan lain hal, tidak semua siswa mendapatkan kouta internet
tersebut.’’(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sangat berpengaruhnya kuota internet

dan juga men jadi kendala untuk mengakses pembelajaran khususnya pada sistem

daring, hal di atas senada dengan yang dikatakan oleh salah satu guru ibu Tuti dalam

sebuah wawancara beliau mengatakan bahwa :

‘’Ada dua macam bentuk sistem pembelajaran yang kami lakukan yaitu daring dan
luring, khususnya daring tentunya memiliki beberapa kendala seperti terbatasnya
waktu dan lain- lain, kouta internet juga merupakan salah satunya. Kami dari pihak
sekolah telah mengupayakan untuk mendata nomor telepon setiap siswa/wali untuk
diakses agar mendapatkan bantuan dari program kuota gratis dari pemerintah namun
mungkin karena adanya kendala dan hambatan di sana sehingga kuota gratis tidak
secara menyeluruh didapatkan oleh siswa/wali.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)
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Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi efektivitas pembelajaran pada masa pandemi covid-19 khususnya pada

sistem pembelajaran daring yaitu adalah kouta internet yang tentunya sangat berguna

untuk mengakses pembelajaran daring, hal di atas berkenaan dengan apa yang

dinyatakan oleh salah satu orangtua murid ibu Israhmawati dalam sebuah wawancara

beliau mengatakan bahwa :

‘’Menurut saya kuota internet sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran pada
masa pandemi seperti ini, karena dengan itu anak – anak bisa mengakses
pembelajaran tersebut, sekolah sudah mendata semua nomor siswa/wali murid untuk
penerimaan kuota internet gratis dari pemerintah namun kayaknya tidak semua dapat
kuota gratis tersebut, bisa dikatakan tidak menyeluruh mungkin ada kendala atau
hambatan dari sana.’’ (Wawancara tanggal 17 Juni/2021)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kuota internet sangat

diperlukan dalam untuk mengakses pembelajaran pada masa pandemi covid-19,

tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh, hal tersebut senada

dengan yang dikatan oleh salah satu wali murid Adik Aini dalam sebuah wawancara :

‘’Daring agak sulit, lebih baik belajar normal seperti biasanya, biasanya kalau belajar
daring kouta internet berpengaruh sekali untuk belajar, kalau tidak ada kuota internet
susah untuk belajar online., tapi dari sekolah sudah data semua nomor telepon siswa
untuk diberikan kuota internet gratis dari pemerintah tapi tidak semuanya dapat.’’
(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Dari beberapa hasil wawancara di atas tentang pengaruh kouta internet cukup

untuk peneliti menganalisis bahwa kouta internet merupakan salah satu hal yang

mempengaruhi efektivitas pembelajaran di masa pandemi covid-19 khususnya pada

sistem pembelajaran daring.
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3. Pemahaman Siswa dan Orang tua Tentang Media atau Sistem Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 ini khususnya pada

sistem pembelajaran daring tingkat pemahaman siswa dan orang tua tentang media

atau sistem pembelajaran adalah salah satu hal yang menjadi kendala dalam

Efektivitas Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah dasar Negeri 8

Poso karena tentunya pemahaman tentang media berupa handphone android

merupakan suatu hal yang penting mengingat sistem belajar pada masa pandemi

covid-19 cenderung jarak jauh dan dominan menggunakan media atau sarana alat

komunikasi berupa handphone android. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sekolah

ibu Srida yang mengatakan bahwa :

‘’Salah satu kendala dalam proses pembelajaran pada masa pandemic covid-19 ini
khususnya pada sistem daring adalah ada sebagian murid dan orang tua yang tidak
memiliki kepahaman atau kurang memiliki kepahaman tentang media atau alat
komunikasi berupa handphone android untuk mengakses pembelajaran.’’
(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hal di atas senada dengan yang dikatakan oleh salah seorang orang tua murid ibu

Nela yang mengatakan bahwa :

‘’ Anak – anak dan orang tua kurang paham atau kurang mengerti tentang media
berupa handphone android khususnya dalam melakukan pembelajaran daring.‘’
(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepahaman dari siswa dan

juga orang tua dari siswa/wali murid kurang memahami tentang sistem pembelajaran

dalam hal ini khususnya sitem pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19

yang tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran

pada masa pandemi tersebut. Hal tersebut ada kesamaan dengan yang dikatakan oleh

salah satu guru ibu Tuti dalam sebuah wawancara yang beliau mengatakan bahwa :



22

‘’Pembelajarannya kurang efektif, karena serba terbatas, jika ditanya tentang faktor –
faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kepahaman anak – anak atau orang
tua siswa/wali tentang sistem pembelajaran daring tersebut atau tentang penggunaan
alat yang digunakan yaitu handphone android.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kurang atau minimnya

pemahaman dari anak – anak dan orang tua/wali murid tentang penggunaan alat

berupa handphone android atau media sangat berdampak negatif dalam sebuah proses

pembelajaran khususnya dalam sistem daring, hal yang cendrung sama juga

diungkapkan oleh salah satu siswa adik Firman dalam sebuah wawancara, ia

mengatakan bahwa :

‘’Bingung mau belajar bagaimana jika lewat daring, tidak efektif dan tidak mengerti

serta tidak paham.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman siswa

dalam melaksanakan proses pembelajaran khususnya sistem pembelajaran daring

yang tentunya kurang pahamnya juga tentang penggunaan media untuk mengakses

pembelajaran tersebut. Hal tersebut sama halnya dengan yang dikatakan oleh salah

satu siswa adik Fitra dalam sebuah wawancara yang ia mengatakan bahwa :

‘’Susah jika belajar online, susah melakukan proses pembelajaran, susah

mengerti cara belajarnya bagaimana kebanyakaan hanya fokus main game.’’

(Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sulitnya memehami suatu

proses pembelajaran khususnya pada sistem pembelajaran daring sangatlah

berdampak tidak baik pada efektivitas pembelajaran pada masa pandemi covid-19
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yang tentunya juga minimnya tingkat pemahaman anak – anak/siswa tentang media

atau alat yang digunakan untuk mengakses suatu sistem pembelajaran khususnya pada

sistem daring. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi dengan hasil wawancara dari salah

satu guru ibu Vitri beliau mengatakan bahwa :

‘’Pembelajaran tidak berlangsung seperti biasanya, kurang efektif, kadang
juga ada beberapa siswa yang kurang paham tentang sistem pembelajaran pada masa
pandemi covid-19 ini khususnya pada sistem daring, mungkin juga kurang paham
tentang cara penggunaan media atau alat untuk mengakses pembelajaran daring
tersebut yaitu berupa handphone android, tetap tetap kita usahakan untuk melakukan
proses pembelajaran secara luring dengan cara kita kunjungi ke rumah masing –
masing.’’ (Wawancara tanggal 17/Juni/2021)

Dari semua hasil wawancara di atas tentang kurangnya pemahaman anak –

anak/siswa dan orang tua tentang media atau alat yang digunakan untuk mengakses

pembelajaran serta minimnya pemahaman tentang sistem pembelajaran khususnya

daring pada masa pandemi covid-19 khususnya pada sistem pembelajaran daring

merupakan suatu atau salah satu kendala serta faktor – faktor yang berpengaruh

terhadap efektivitas pembelajaran pada masa pandemi covid-19 tersebut.


