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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Virus Corona adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, 

tidak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus 

ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. 

Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), 

orang dewasa, dan anak-anak. Virus Corona pertama kali ditemukan di kota 

Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat 

cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya 

dalam waktu beberapa bulan (Sumber : Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2019) 

Menurut buku Tanya Jawab Seputar Virus Corona tahun 2020, virus 

corona dapat menular ke manusia melalui batuk atau pun kontak langsung 

dengan seseorang. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan 

seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: batuk, demam, dan sesak napas. 

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 

minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Di kecamatan Grobogan 

sejak tanggal 21 Oktober 2020 hingga tanggal 18 November 2020 dengan 

kurun waktu 7 hari total yang terkena covid-19 yaitu 17 orang yang tersebar di 

desa se-kabupaten Grobogan (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan 

tahun 2020). 

 

 

 

 

https://www.alodokter.com/tampak-mirip-ketahui-beda-gejala-virus-corona-dengan-flu-biasa
https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona
https://www.alodokter.com/berbagai-gejala-infeksi-virus-corona-dari-yang-ringan-hingga-berat
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Tabel 1. Persebaran kasus Covid-19 di Kecamatan Grobogan 

No Tanggal Jumlah Kasus Desa 

1 21 Oktober 2020 4 Getasrejo, Grobogan, Sedayu  

2 28 Oktober 2020 5 Sedayu, Getasrejo 

3 4 November 2020 4 Sumber Jatipohon, Putatsari, 

Tanggungharjo, Getasrejo 

4 11 November 2020 2 Putatsari, Tanggungharjo 

5 18 November 2020 2 Getasrejo, Tanggungharjo 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 

Adanya virus corona / covid-19 pemerintah pusat membuat peraturan 

bahwa harus dilakukannya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau 

menghindari kerumunan, begitu juga dengan pemerintahan kabupaten 

Grobogan yang melakukan peraturan tersebut. Pembelajaran secara langsung 

di sekolah sekarang ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran dalam 

jaringan / daring. Senada dengan pendapat Halijah (dalam Sari, Tusyantari, 

dan Suwandari, 2021) proses pembelajaran daring sebagai salah satu bentuk 

pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Hal ini juga berdampak pada 

pembelajaran siswa yang harus mempunya jaringan internet yang stabil dan 

device yang memadai untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Sejalan 

dengan penelitian Handayani, Khasanah, dan Yoshinta (2020) yang 

mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi ketika penerapan 

pembelajaran daring berkaitan dengan teknis, seperti mahalnya harga kuota, 

kesulitan akses sinyal, dan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan 

aplikasi daring. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan memberikan subsidi kuota gratis untuk guru dan siswa guna 

melakukan pembelajaran dari rumah. Tentu saja, hal ini memberikan respons 
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positif bagi masyarakat dan dinilai sangat tepat di masa pandemi sehingga 

meringankan beban perekonomian orang tua siswa (Bramastia (2021). 

Namun, terdapat kendala lain yang masih dijumpai yaitu kesulitan akses 

sinyal dan sumber manusia, baik dari pihak guru maupun siswa.  

Sumber daya manusia adalah suatu hal yang terpenting dalam 

kehidupan. Pengembangan sumber daya manusia sejak kecil harus dilakukan, 

baik dari orang tua, guru, maupun teman-teman. Pengembangan sumber daya 

manusia sangatlah penting, karena untuk menghadapi kemajuan pasar global 

maka manusia harus siap untuk menghadapi semuanya, bahkan jangan sampai 

tertinggal. Dalam hal ini, berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi, 

sumber daya manusia baik dari pihak guru maupun siswa banyak yang 

mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Dewi (2020) bahwa beberapa guru senior masih perlu bimbingan 

dalam menggunakan fasilitas teknologi online di masa pembelajaran pandemi. 

Kendala teknologi informasi juga dirasakan oleh siswa dalam penggunaan 

teknologi berbasis serba online selama pembelajaran (Andriani, 2015). 

Berdasarkan The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 

dalam Mullins (2005). SDM atau sumber daya manusia adalah suatu strategi 

perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola 

manusia agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan 

pengembangan serta proses untuk mendukung strategi. (Sumber; Mullins 

2005) 

Pendidikan dalam proses pembangunan memberikan kontribusi yang 

sangat besar berhadap kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan 

sarana dalam membangun watak bangsa. Kebijakan program untuk 

meningkatkan mutu pendidikan meliputi tiga aspek utama, yaitu: pertama, 

pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis 

pendidikan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru. 



4 
 

Ketiga, pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan (Mulyasa, 2002: 4). 

Pembelajaran yang diterapkan oleh guru di Sekolah Dasar berbeda-beda, 

sesuai dengan pengalaman yang telah diperoleh. Namun, disisi lain 

sebenarnya ada sebuah RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) yang 

didalamnya terdapat rencana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

keterampilan dan pengetahuan anak-anak. Contohnya; pengembangan 

keterampilan anak-anak dengan membuat sebuah karya, kemudian memberi 

pengetahuan kepada anak-anak dengan mengikuti zaman sekarang, 

penggunaan teknologi berbasih android untuk belajar.  

Sementara itu, terdapat problematika pendidikan dalam proses 

pembelajaran. Permasalahan tersebut adalah belum seragamnya proses 

pembelajaran, baik ditinjau dari standar maupun kualitas capaian yang 

diinginkan. Hal tersebut menjadi sasaran perbaikan dalam pendidikan demi 

terciptanya generasi muda yang berkualitas sumber daya manusia (SDM). 

Dalam hal ini, pendidikan memengaruhi generasi penerus yang berintelektual, 

terampil, dan mandiri (Atsani, 2020). Untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk 

mencetaknya. Untuk itu pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah 

mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Keberadaan guru dan 

dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. 

Dari kerja keras guru dan dosen yang profesional maka tidak mustahil jika 

hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusia. 

Tidak lepas dari kode etik profesi pendidik, dalam kode etik profesi 

guru poin kedua disebutkan bahwa guru memiliki dan melaksanakan 

kejujuran profesional, maka tuntutan yang demikian itu menjadi kewajiban 

seorang guru untuk melaksanakannya. Guru memegang teguh prinsip ini, 

sehingga apa-apa yang dilakukan guru dapat menjadi suri tauladan bagi 

muridnya. Selain itu materi yang diberikan guru benar-benar sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Kompetensi profesional guru yaitu kemampuan 
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pendidik dalam menguasai materi secara luas dan mendalam untuk 

disampaikan kepada peserta didik yang dibimbingnya (Suhandani dan Julia, 

2014).  

Guru menempati posisi penting dan penentu berhasil-tidaknya 

pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran 

telah menggunakan berbagai model pendekatan dan metode yang lebih 

memberi peluang siswa aktif, kedudukan dan peran guru tetap penting dan 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Suhandi dan 

Julia (2014) bahwa guru sebagai pendidik dalam mengelola pembelajaran 

termasuk bentuk dari kompetensi pedagogik, meliputi kemampuan memahami 

peserta didik dan membuat perancangan pembelajaran yang di dalamnya 

memuat penyusunan materi, bahan ajar, sumber belajar yang sesuai dengan 

kurikulum. Kemajuan pendidikan di Negara ini setidaknya juga ditunjang dari 

profesionalitas seorang gurunya.  

Di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan 

mentalitasnya. Selain itu, yang dimaksud profesional adalah kemampuan, 

keahlian atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya 

sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama sehingga hasil 

kerjanya bernilai tinggi dan diakui serta diterima masyarakat. Lebih lanjut, 

profesionalisme merupakan salah satu bentuk komitmen untuk senantiasa 

meningkatkan kemampuan profesionalitas serta mengembangkan strategi-

strategi untuk melakukan pekerjaan sesuai profesinya (Danim, 2002:23). Jadi 

yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar 

memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terpuji, juga dapat 

menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada 

dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.  

Namun, letak lokasi sekolahan juga sangat menentukan kualitas 

sumber daya manusia. Sekolah yang letaknya dengan pusat kegiatan atau 

pusat kota tentunya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik juga. 
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Sedangkan letak lokasi sekolahan yang berada jauh dari pusat kota atau di 

pedalaman tentu memiliki kualitas yang kurang baik. Sumber daya manusia 

sangat berperan dalam menentukan kemajuan suatu negara. Walaupun negara 

mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah ruah tapi kalau tidak 

ditopang atau didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, 

negara tersebut tidak akan bisa maju. Maka banyak para ahli menyatakan 

bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu 

organisasi atau dalam suatu lembaga. Peningkatan kualitas SDM merupakan 

persyaratan mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Kualitas SDM 

ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang sistematis dan terarah 

berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dengan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) 

(Mulyadi, 2007: 4).  

Kecamatan Grobogan memiliki jumlah populasi laki-laki dan 

perempuan sebesar 76.858 jiwa ditahun 2017. Kecamatan Grobogan berjarak 

6 km dari pusat kota Purwodadi dan ada 41 Sekolah Dasar yang tersebar di 

kecamatan ini dengan 8 berakreditas A dan 32 berakreditas B. Ada beberapa 

sekolah yang lokasinya dekat dengan pusat kegiatan atau pusat kota, dan ada 

juga yang jauh dari pusat kegiatan. Didalam penelitian ini, penulis akan 

melakukan analisis dampak covid-19 dalam pembelajaran dengan 

perbandingan antara sekolahan yang dekat dengan keramaian dan jauh dari 

keramaian untuk mengetahui kualitas SDM guru dikecamatan grobogaan. 

Penulis mengambil 14 sampel Seolah Dasar yang dimana 9 sekolahan berada 

didekat keramaian dan 5 sekolahan berada dijauh dari keramaian. Dari 14 

sekolahan tentunya memiliki akreditas yang berbeda, sekolah yang dekat 

dengan keramaian belum tentu memiliki akreditas A dan yang jauh dari 

keramaian belum tenttu terakreditas B.  
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Tabel 1.1 Daftar sekolahan tempat penelitian. 

No Nama Sekolahan Akreditas Jumlah Guru Kurikulum 

1 SDN 1 Getasrejo A 9 K-13 

2 SDN 3 Getasrejo A 9 K-13 

3 SDN 1 Grobogan A 9 K-13 

4 SDN 1 Putatsari A 8 K-13 

5 SDN 2 Grobogan A 9 K-13 

6 SDN 1 Teguhan B 8 K-13 

7 SDN 2 Ngabenrejo B 9 K-13 

8 SDN 2 Tanggungharjo B 10 K-13 

9 SDN 4 Grobogan B 7 K-13 

10 SDN 1 Lebengjumuk B 9 K-13 

11 SDN 1 Rejosari B 10 K-13 

12 SDN 2 Rejosari B 8 K-13 

13 SDN 2 Teguhan B 9 K-13 

14 SDN 4 Putatsari B 8 K-13 

 

 (www.http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/) 

Problem yang ada di Grobogan yaitu masih ada lokasi yang jauh dari 

pusat kegiatan sehingga mereka dalam pengetahuan dan teknologi dapat 

tertinggal dari sekolahan yang berada didekat pusat kegiatan. Hal ini dapat 

dilihat jika pembelajaran menggunakan metode  daring, sekolah yang dekat 

dengan pusat kegiatan tentunya memiliki signal yang baik dan sekolahan yang 

jauh dari pusat kegiatan memiliki signal yang kurang baik. Sedangkan bagi 

guru dalam pembelajaran yaitu tidak bisa seperti dikelas langsung/tatapmuka. 

Banyak hal yang terbatas dalam pembelajran yang membuat siswa kurang 

memahami pelajaran. Dengan adanya kenyataan seperti yang dipaparkan di 

atas, maka penulis membuat judul penelitian “Analisis Dampak Covid-19 
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Terhadap Pembelajaran & Sumber Daya Manusia Guru Sekolah Dasar 

di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2021”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah dampak covid-19 terhadap pembelajaran di sekolah? 

2. Bagaimanakah startegi yang dilakukan guru kelas dalam pembelajaran daring 

saat pandemi Covid-19 disekolah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk ;   

1. Mendeskripsikan dampak covid-19 yang terjadi dalam pembelajaran di 

sekolah. 

2. Menganalisis strategi pembelajaran guru saat pandemi covid-19 di sekolah. 

1.4 Kegunaan penelitian 

Penelitian dilakukan guna memperoleh manfaat atau kegunaan bagi seluruh pihak 

yang bersangkutan. Kegunaan yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini 

antara lain; 

1. Bagi peneliti  

Dapat memberi referensi dan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan 

pembelajaran di sekolahan. 

2. Bagi sekolah 

Dapat mengintrospeksi sekolahan agar lebih meningkatkan pengetahuan 

teknologi kepada guru disekolahan. 

3. Bagi Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Grobogan  
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Merupakan salah satu sumber informasi tentang kondisi kualitas pendidikan 

dan menjadi referensi untuk melakukan perbaikan pembelajaran.  

4. Bagi Fakultas Geografi 

 Bisa menjadi referensi untuk adik tingkat dalam melakukan penelitian. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Virus Corona / Virus Covid-19  

Menurut situs WHO, Covid-19 adalah keluarga besar virus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia virus ini 

diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit 

yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Didalam buku buku Tanya Jawab Seputar Virus Corona, penyakit ini 

menyebar melalui percikan air dari hidung atau mulut pada saat berbicara, batuk 

atau bersin. Air tersebut kemudia jatuh pada benda disekitar. Kemudia jika ada 

orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan air tersebut, lalu 

orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang 

itu dapat terinfeksi virus corona. Atau bisa juga seseorang terinfeksi virus corona 

ketika tanpa sengaja menghirup air dari penderita.  

Seperti penyakit pernafasan lainnya, virus corona dapat menyebabkan gejala 

ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk dan demam. Sekitar 80% kasus 

dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Penyebaran virus ini cukup cepat 

sehingga dihimbau agar waspada dengan penyebaran virus ini.  
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b. Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2003 Sonny Sumarsono menyatakan bahwa Sumber Daya 

Manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan 

tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain Sumber Daya 

Manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu 

tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Yang artinya dimana manusia 

mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya 

tersebut. Dan mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis 

atau kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Tahun 2003 seorang ahli yang bernama Hasibuan berpendapat bahwa sumber 

daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta 

daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Serta sifat/watak yang dilakukan masih 

memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan 

untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi 

keinginannya. Yang artinya sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan 

pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM 

menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. 

Sumber daya manusia guru pada penelitian ini dilihat dari penggunaan atau 

penguasaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan guru ada 

bermacam-macam, contohnya Whatsapp, Zoom, Google form, email dan lain-

lain, tergantung dengan guru tersebut akan menggunakan media apa untuk 

menyampaikan materi kepada siswa.  
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 c. Dampak Covid-19 bagi masyarakat 

Menurut Indonesia Journal of Nursing and Health Sciences, dampak covid-19 

sangat serius dialami oleh masyarakat dunia, terutama dalam perekonomian 

individu. Masyarakat saat ini sangat cemas dengan perekonomian merekan, hal 

ini disebabkan kaena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak bisa bekerja 

atau berdagang. Kalaupun bisa bekerja dengan sangat terbatas, pendapatan 

mereka juga tidak pasti dan mengalami penurunan. Virus corona tersebar sangat 

cepat sehingga pemerintah membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik 

dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, rumah makan tidak menerima makan-

minum ditempat dan masih banyak lagi. 

Disatu sisi social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti 

kasus baru semakin menurun, namun disisi lain social distancing membuat 

ekonomi mati suri. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan karena di PHK. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data 

total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sector informal yang 

terdampak covid-19, sector formal dirumahkan dan diPHK ada 84.926 

perusahaan. Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 

orang. Sementara sector informal yang terdampak ada 31.444 perusahaan yang 

harus merumahkan karyawannya. Dengan jumlah yang di PHK mencapai 

538.385. Jadi total antara kedua sector untuk perusahaan total 116.370, dan 

jumlah pekerja ada 2.084.593 orang.  

Peningkatan angka pengangguran yang semakin tinggi dapat menyebabkan 

banyak kemungkinan buruk bila tidak ditangani dengan cara yang tepat. Jika 

dilihat kemungkinan dapat menyebabkan kemiskinan mencapai garis batas. 

Kelaparan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan pangannya yang diakibatkan oleh kemiskinan yang disebutkan 
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sebelumnya. Penjarahan dan kriminalitas terjadi saat tidak ada cara lain yang 

dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup.  

Selain itu covid-19 juga berdampak pada pendidikan di Indonesia. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan bahwa dalam 

kegiatan mengajar dilakukan secara virtual atau daring. Sekolah saat ini masih 

diliburkan. Penerapan kebijakan ini tidak menjadi masalah bagi sekolah yang 

sudah memiliki akses internet yang baik, terutama bagi siswa-siwa yang berlokasi 

didekat pusat keramaian. Namun, menjadi masalah bagi sekolahan yang tidak 

memiliki akses internet yang baik. Terutama didaerah pedalaman, siswa-siswa 

kesulitan untuk mendapatkan sinyal internet. 

Belum lagi jika siswa tidak memiliki device untuk mengikuti pembelajaran, 

maka siswa tersebut ketinggalan untuk mengikuti proses belajar. Dengan adanya 

masalah tersebut, pihak sekolah terutama guru kelas menyikapi dengan 

membuatkan soal tugas print out untuk diambil perwakilan siswa di sekolah. 

Selain itu siswa juga merasakan beban tugas terlalu banyak, dan siswa juga harus 

dituntut untuk mengerti / mencermati materi pelajaran sendiri dengan cepat. 

Kalaupun guru memberikan ruang bertanya dalam aplikasi, bisa/tidak siswa harus 

mengerti penjelasan guru, walaupun harus dengan praktik. Contohnya siswa 

bertanya pelajaran matematika, jika siswa tidak mengerti maka sikap siswa harus 

dapat memahami pelajaran itu.  

Selain itu peran orang tua juga harus ekstra dalam mendampingi anaknya 

mengikuti pembelajaran daring. Karena anak sekolah dasar mudah merasa bosan 

jika mengikut pelajaran daring. Terkadang orang tua menjadi bingung dalam 

mendampingi anaknya apabila kurang memahami pelajaran. Selain itu orang tua 

juga dituntut untuk memahami pelajaran dan harus mengajarkan kepada anaknya. 

Mengingat bahwa sebagian orang tua belum siap dalam hal ini (Sumber ; 

surveymeter.org).  
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Dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pembelajaran daring, 

maka guru disekolahan pun juga terkena dampaknya. Sebelum adanya virus ini 

guru menyampaikan materi dengan cara tatapmuka, sedangkan untuk saat ini, 

guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode daring. Dampak yang 

dialami guru yaitu mereka harus menguasai teknologi daring, jika guru tersebut 

tidak dapat menguasai teknologi daring, makan guru kesulitan dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Teknologi daring yang harus dikuasai guru 

antara lain ; HP, email, Whatsapp, Zoom, dan sistem microsoft.  

Perubahan metode pembelajaran luring ke daring membutuhkan waktu 

keterbiasaan guru tersebut. Guru disekolahan harus belajar atau menguasai 

teknologi yang akan digunakan untuk menyampaikan kepada muridnya. Selain itu 

murid juga harus membiasakan diri untuk menggunakan gadget yang tentunya 

harus diawasi oleh orang tua.  

 d. Pengertian analisis dan deskripsi 

Pada tahun 2001, Komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah kegiatan 

berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Analisis dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui bagaimana keadaan-keadaan sekolah dan kualitas sdm siswa 

sekolah dasar yang ada di kecamatan Grobogan.  

Gorys Keraf (1982:93), berpendapat bahwa deskripsi adalah suatu wacana 

yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek pembicaraan sehingga para 

pembaca seperti melihat sendiri objek tersebut secara langsung. Di dalam deskripsi 

penulis memindahkan kesan-kesannya, hasil pengambatan, perasaan, penyampaian 

sifat, dan rincian wujud yang ditemukan pada objek.  
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Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa seperti keaadaan 

yang sekarang terjadi. Banyak manusia yang masih memiliki kualitas sumber daya 

manusia dibawah standar. Dengan hal tersebut masih banyak yang harus dilakukan 

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Negara ini. 

 e. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan siswa tentunya juga mempengaruhi juga tentang 

pengetahuan mereka, bagi siswa kelas 1- 3 SD mereka belum banyak mengenal 

atau mengetahui tentang gawai dan cara mengoperasikannya, sedangkan untuk 

kelas 4-6 mereka sudah memahami cara-cara menggunakan gawai. Artinya tingkat 

pendidikan di kelas terendah mereka merasa kesulitan saat pembelajaran dan harus 

dibantu dengan orang tua, sedangkan untuk kelas 4-6 mereka sudah mandiri saat 

pembelajaran menggunakan metode daring maupun luring. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Dewi (dalam Hamdani dan Priatna, 2020) bahwa siswa kelas 1 belum 

bisa menggunakan gawai sehingga membutuhkan pendampingan orang tua. 

 f. Strategi Guru 

Strategi guru untuk menghadapi pembelajaran dimasa pandemi ini yaitu 

mereka menggunakan cara masing-masing. Ada beberapa guru yang menggunakan 

metode daring menggunakan metode luring. Jika guru menggunakan metode 

daring, tentunya lokasi mereka didukung oleh signal yang bagus, hampir tidak ada 

kendala dengan signal. Pembelajaran secara daring dapat memafaatkan media 

online yang membutuhkan koneksi internet untuk mengakses aplikasi untuk 

pembelajaran, seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, dan sebagainya (Atsani, 2020). 

Sementara itu guru yang menggunakan metode luring dikarenakan kesulitan 

menggunakan metode daring. Hal ini disebabkan lokasi yang jauh dari pusat 

kegiatan, dan jumlah tower signal yang ada tidak sama dengan lokasi yang ada 

didekat dengan pusat kegiatan. Senada dengan penelitian Ekantini (2020) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran luring dapat meningkatkan hasil pembelajaran 
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IPA karena siswa dapat menggunakan fasilitas sekolah dalam hal mengamati, 

eksperimen, hingga mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Jika guru 

menggunakan metode luring, tentunya juga ada peraturan. Saat guru melakukan 

pembelajaran luring hanya memiliki waktu yang singkat, hanya 60-90 menit, dan 

tentunya juga mematuhi protokol kesehatan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang saya lakukan mengacu pada 3 jurnal skripsi yang sudah 

terdahulu, antara lain ; 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Dewi Rahmawati dengan judul 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Peningkatan Kualitas 

Sekolah. Penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu : metode interview, 

metode observasi, dan metode dokumentasi. Dari ketiga metode tersebut ada 

kesamaan dalam penelitian saya, yaitu metode observasi/survey. Hasil dari 

penelitian saudara Ika Rahmawati yaitu : 

a. Kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam 

peningkatan kualitas sekolah MI Muhammmadiyah PK 

Kartasura, 

b. Peningkatan kualitas sekolah MI Muhammadiyah PK 

Kartasura lewat peningkatan sumber daya manusia(guru, TU, 

Pustakawan,Laboran) 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, dengan judul Manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) Diperpustakaan SMA Negeri 1 Pangkajane. 

Penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu : metode deskriptif kualitatif, dan 

metode interview. Dari kedua metode tersebut ada kesamaan dengan 

penelitian saya, yaitu dengan menggunakan metode interview atau 

wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu :  
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a. Dalam mengelola sumber daya manusia yang ada,perpustakaan 

telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian,penggerakan, dan pengawasan. 

b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh 

Perpustakaan SMA Negeri 1 Pangkajene seringkali membuat 

staf perpustakaan bekerja tidak berdasarkan pada uraian 

tugasnya masingmasing 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arip Rachman Budianto, dengan judul 

Analisia SDM Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten 

Grobogan. Penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu metode survey dan 

metode wawancara. Dari kedua metode tersebut dapat saya lakukan 

didalampenelitian saya, yang dimana saya juga menggunakan 2 metode 

penelitian itu. Hasil dari penelitian ini yaitu; 

a.  Mengetahui sekolah dasar negeri yang sudah memenuhi 

standar sesuai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. 
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Tabel 1.2 Referensi penelitian 

No  Peneliti dan 

Penelitian 

Metode Hasil 

1 IKA DEWI 

RAHMAWATI, 

MANAJEMEN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA (SDM) 

DALAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

SEKOLAH 

(Studi Empirik 

Madrasah Ibtidayah 

(MI) 

Muhammadiyah 

Program Khusus 

Kartasura Tahun 

Pelajaran 2011/2012 

) 

-. Metode interview 

kepada kepala madrasah. 

- Metode observasi, untuk 

mendapatkan data tentang 

letak geografis, proses 

pembelajaran 

- Metode dokumentasi 

- Kegiatan 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia dalam 

peningkatan 

kualitas sekolah MI 

Muhammmadiyah 

PK Kartasura 

- Peningkatan 

kualitas sekolah MI 

Muhammadiyah 

PK Kartasura lewat 

peningkatan 

sumber daya 

manusia(guru, TU, 

Pustakawan, 

Laboran) 
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Lanjutan tabel 1.2 

No Peneliti dan 

Penelitian 

Metode Hasil 

2 ZULKIFLI. 

MANAJEMEN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA (SDM) 

DIPERPUSTAKAAN 

SMA NEGERI 1 

PANGKAJENE 

- Metode deskriptif 

kualitatif 

- Metode interview 

- Dalam mengelola 

sumber daya 

manusia yang ada, 

perpustakaan 

telah menerapkan 

fungsi-fungsi 

manajemen yaitu 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

penggerakan, dan 

pengawasan. 

-Keterbatasan 

sumber daya 

manusia (SDM) 

yang dimiliki oleh 

Perpustakaan SMA 

Negeri 1 

Pangkajene 

seringkali membuat 

staf 

perpustakaan 

bekerja tidak 

berdasarkan pada 

uraian tugasnya 

masingmasing. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Lanjutan tabel 1.2 

No Peneliti dan Penelitian Metode Hasil 

3 Arip Rachman Budianto. 

Analisia SDM Guru Sekolah 

Dasar Di Kecamatan Pulokulon 

Kabupaten Grobogan 

- Metode 

survey 

- Metode 

wawaancara  

Mengetahui sekolah 

dasar negeri yang 

sudah memenuhi 

standar sesuai 

peraturan menteri 

pendidikan dan 

kebudayaan 

4 Edwin Tito Nur Kuncoro. 

Analisis Dampak Covid-19 

Terhadap Pembelajaran & 

Sumber Daya Manusia Guru 

Sekolah Dasar di Kecamatan 

Grobogan Kabupaten 

Grobogan 

- Survey 

- Deskripsi 

- Mengetahui 

dampak covid-

19 didalam 

pembelajaran 

- Mengetahui 

perbedaan 

metode 

pembelajaran 

dibeberapa 

sekolahan 

- Mengetahui 

strategi guru 

yang 

digunakan 

dalam 

pembelajaran. 

 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 2020 

 Dari kerangka penelitian diatas dapat dipahami bahwa permasalahan yang 

dihadapi yaitu berupa dampak covid-19 terhadap pembelajaran, yang dimana dampak 

ini sangat berpengaruh besar dengan nilai-nilai siswa. Dengan dilakukannya belajar 

dirumah, siswa sangat terbatas dalam memahami materi yang diajarkan guru, 

terutama pada pelajaran yang harus dilakukan praktik, contohnya ; matematika, dan 

olah raga. Pelajaran ini membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi, jika siswa 

dirumah, maka yang mendampingi adalah orang tua siswa, belum tentu orang siswa 

paham juga pelajaran yang diberikan dari guru kelas.  

Kemudian proses pembelajaran juga terganggu, yang dimana untuk ulangan 

tengah semester (UTS) dan ulangan akhir semester (UAS) hanya dilakukan dirumah, 

yang dimana kegiatan itu dapat dilakukan kecurangan dari siswa. Bukan siswa yang 

Permasalahan : adanya 

covid-19 yang 

mempengaruhi 

pembelajaran 

Nilai siswa saat pandemi covid-19 

Tingkat 

pemahaman siswa 

dalam belajar 

Strategi guru dalam 

melakukan 

pembelajaran 
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mengerjakan, bisa jadi orang tua siswa yang mengerjakan agar mendapat nilai yang 

bagus.  

Strategi guru sangat penting dilakukan dalam dalam masa pandemi ini, 

terutama dalam pembelajaran dengan cara daring (dalam jaringan). Untuk 

meningkatkan mutu siswa atau nilai siswa guru harus pandai dalam menyusun 

strategi, contohnya ; guru menggunakan aplikasi smarphone yang dimana semua 

kegiatan pembelajaran menggunakan internet. Absen menggunakan internet sekarang 

juga sudah bisa. Mengumpulkan tugas lewat internet juga bisa. Ada juga guru yang 

hanya menuliskan soal lalu di fotocopy dan diberikan ke salah satu sisa, lalu siswa 

tersebut menyebarkan naskah soal itu ke teman-temannya, atau secara manual.  

1.7 Batasan Operasional 

 Batasan operasional penelitian meliputi ; 

1.  Melakukan penelitian dan pengumpulan data dari 14 SD di 

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. 

2. 122 narasumber berdasarkan data jumlah guru sekolah 

dasar. 

3. Penelitian ini hanya untuk menganalisis  dampak covid-19 

terhadap pembelajaran dan SDM guru dalam menggunakan 

teknologi untuk melakukan pembelajran daring. 

4. Penelitian ini hanya dilakukan di kecamatan Grobogan 

kabupaten Grobogan. 

 

 

 


