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ABSTRAK 

 

 

Muhammad Syafi’i Yasir 2022, Strategi Komunikasi Pendidikan Berbasis 

Daring di Masa Pandemi Covid-19 Studi pada Guru di Sekolah Dasar Jaya 

Negara, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. (Dibimbing oleh M. Amin Umar, 

S.Ag., M.Pd.I dan Syukri, S.Sos., M.Si). Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Pendidikan 

Berbasis Daring di Masa Pandemi Covid-19 Studi pada Guru di Sekolah Dasar 

Jaya Negara, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar & untuk mengetahui faktor 

pendukung serta penghambat Strategi Komunikasi Pendidikan Berbasis Daring di 

Masa Pandemi Covid-19 Studi pada Guru di Sekolah Dasar Jaya Negara, 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Jenis metode penelitian desktriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

guru SD Jaya Negara Kota Makassar dengan mengikuti anjuran pemerintah dan 

memanfaatkan teknologi aplikasi WhatsApp Messanger dan Zoom Cloud Meeting. 

(1) Mengenal khalayak. Guru menyiapkan materi dan mencari referensi, 

electronic book kepada siswa; (2) Menentukan tujuan. Proses pembelajaran guru 

dan siswa dapat berinteraksi untuk bertanya dan berdiskusi, pembelajaran melalui 

jaringan bisa menunjukkan tampilan materi berupa power point, gambar, maupun 

video; (3) Menyusun pesan. Isi pesan yang disampaikan kepada siswa sesuai 

dengan kondisinya; (4) Menetapkan metode. Memengaruhi siswa dalam 

mengakses materi yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan media 

WhatsApp Messanger, Zoom Cloud Meeting serta melaksanakan metode alternatif 

lain dengan berdatangi rumah siswa. Sedangkan faktor pendukung komunikasi 

pendidikan berbasis daring dapat dilakukan secara fleksibel serta faktor 

penghambatnya tidak semua orang tua siswa memiliki ponsel genggam dan 

koneksi internet yang tidak selamanya stabil. 

 

Kata kunci: Strategi Komunikasi Pendidikan, Berbasis Daring, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan sarana yang menghubungkan antara manusia 

yang satu dengan lainnya, komunikasi bagian dari kehidupan manusia, setiap 

orang yang hidup dalam masyarakat senantiasa terlibat komunikasi karena itu, 

proses pendidikan dan penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dengan 

saling menyatakan dan mendukung identitas diri seseorang dalam membangun 

inteaksi dengan orang lain serta bertingkah laku yang diharapkan. 

Pembelajaran komunikasi yang dilakukan bukan hanya suatu proses 

menyampaikan, pengiriman atau penerimaan pesan dengan menggunakan 

jaringan intenet dengan istilah dunia maya, dalam bidang pendidikan proses 

pembelajaran yang dilakukan biasanya melalui tatap muka, yang berubah 

menjadi sistem pembelajaran yang melalui media dalam jaringan, dalam 

perubahan ini secara langsung dari berbagai pihak dapat mengikuti proses 

sehingga sistem dalam pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan efektif 

(Syarifuddin, 2013:143). 

Media dalam proses pembelajaran daring, menurut Sanjaya dalam 

Media Komunikasi Pembelajaran halaman 14, proses komunikasi antara guru 

dan siswa melalui media perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran 

dan proses pembelajaran. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

pesat, siswa bisa belajar dimana saja. Komunikasi yang efektif diartikan 

sebagai proses dimana pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator 

(guru), dapat diteima oleh komunikan (siswa) sehingga mendapatkan 



2 
 

 
 

tanggapan balik (feed back) yang diteirma secara langsung, sehingga 

komunikasi yang tejadi antara dosen dengan mahasiswa bisa diterima dengan 

baik. 

Pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan oleh guru tidak hanya 

melakukan penyampaian matei, pertukaran materi tetapi guru juga harus 

membangun hubungan baik dengan siswanya, relasi yang baik merupakan hal 

terpenting agar terciptanya pembelajaran yang efektif sehingga mahasiswa 

dapat memahami proses pembelajaran yang diajarkan. 

Bentuk pembelajaran yang dapat dijadikan solusi dalam masa pandemi 

covid-19 yaitu pembelajaran dalam jaringan yang memanfaatkan jaringan 

intenet yang memiliki fasilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan 

dalam memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran yang nantinya akan 

mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi 

pembelajaran dengan bantuan internet. 

Sejak tahun 2020 dunia dihadapkan dengan fenomena terkait masalah 

kesehatan yaitu covid-19 dimana pendidikan ditutup dan dialihkan menjadi 

proses belajar melalui pembelajaran dalam jaringan yang menggunakan 

aplikasi zoom cloud meeting. Banyak negara yang terdampak virus covid-19 

termasuk di Indonesia, sehingga memberhentikan aktivitas diluar rumah agar 

dapat memutuskan mata rantai penyebaran covid-19, demi keselamatan warga 

negara, pemerintah menghimbau lembaga pendidikan tidak menerapkan 

pembelajaran tatap muka teapi pembelajaran dilakukan dalam jaringan. 

Strategi pembelajaran daring terdapat model pembelajaran yang dapat 
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digunakan oleh guru sebagai media menyampaikan ilmu pengetahuan, metode 

pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk hadir secara langsung, siswa 

dapat mengakses pembelajaran melalui aplikasi media intenet dengan bantuan 

orang tua. Proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang 

memanfaatkan aplikasi media pembelajaran serta perlengkapan yang 

mencapai tujuan pembelajaran dalam jaringan menggunakan teknologi 

WhatsApp dan Zoom Cloud Meeting. 

Komunikasi dalam konteks pendidikan apabila dikaji dari perspektif 

Al-Qur’an dan ajaran Islam bahwa pentingnya memiliki ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan. Hal tersebut agar dapat membedakan tentang apa yang 

menjadi anjuran dan apa yang menjadi larangan serta agar dapat menjadi nilai 

moralitas dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut terkandung dalam QS. Al-

Kahfi ayat 66: 

ْمَت ُرْشًدا ا ُعل ِ َمِن ِممَّ  قَاَل لَُها َسى َهْل اَ تَّبِعَُك َعلَى اَن تُعَل ِ

Terjemahan: Musa berkata kepada Khidr: “Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di 

antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?” (QS. Al-

Kahfi:66). 

 

Dalam kutipan ayat suci di atas maka dapat dipahami bahwa nilai 

moralitas suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam berilmu. Kondisi 

pendidikan yang efektif tentunya menjadikan peserta didik menjadi pintar dan 

bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi ilmu yang didapatkan 

dan diketahui menjadikan manusia dapat menciptakan perubahan dalam 

peradaban. 
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Teknologi yang berkembang pada generasi milenial ini adalah suatu 

kombinasi yang tesusun melewati unsur-unsur material, fasilitas serta 

prosedur yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran daring dalam penggunaannya dapat menyentuh pendidikan 

diantaranya yaitu media pembelajaran daring kemampuan menggunakan video 

dalam berbagai perangkat seluler, desktop hingga telepon dan sistem ruangan 

(Aswan, 2016:35). 

Proses pembelajaran daring menggunakan aplikasi sejak awal 2020, 

pada masa pandemi covid-19 yang menjadikan aplikasi sebagai layanan tatap 

muka, melalui pembelajaran daring untuk mendapatkan informasi yang kita 

inginkan, siswa dapat menggunakan video dan berkomunikasi dengan guru, 

serta menyediakan fasilitas secara virtual melalui video conference dengan 

laptop atau telepon genggam. 

Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 440/83/DKK/III/2020 tentang 

Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Covid-19 di Kota Makassar yang salah 

satu poinnya menyebutkan bahwa menghentikan sementara proses belajar 

mengajar diseluruh sekolah TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS di Kota Makassar 

dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah. Sesuai situasi dan kondisi 

baik dari konten pembelajaran maupun keadaan lingkungan, pembelajaran 

dalam jaringan dapat menyampaikan konsep yang baik. Strategi komunikasi 

dalam suatu konsep pembelajaran pada mahasiswa menjadi faktor utama yang 

terencana memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Mengenai 
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khalayak (siswa), menyusun pesan agar dalam metode pembelajaran yang 

disampaikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Media pembelajaran dalam jaringan digunakan sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas dan efesiensi, pencapaian tujuan seperti membuat 

kejelasan pesan secara visual, tidak telalu verbal. Tujuan dari penelitian untuk 

mengetahui strategi komunikasi dalam pembelajaran daring tehadap siswa SD 

Jaya Negara Makassar dan diharapkan menjadi inspirasi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran selama covid-19. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti merancang 

penelitian yang berjudul: Strategi Komunikasi Pembelajaran Berbasis Daring 

pada Masa Pandemi Covid-19 di SD Jaya Negara Kota Makassar.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi komunikasi pembelajaran berbasis daring saat masa 

pandemi covid-19 di SD Jaya Negara Kota Makassar? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi pembelajaran 

berbasis daring saat masa pandemi covid-19 di SD Jaya Negara Kota 

Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui strategi komunikasi pembelajaran berbasis daring di SD 

Jaya Negara, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi 

pembelajaran daring di SD Jaya Negara, Kecamatan Tamalate, Kota 

Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi akademisi atau pihak-pihak yang berkompeten dalam 

pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai efektivitas 

komunikasi pendidikan ditengah wabah COVID-19. 

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

efektivitas komunikasi pendidikan selama wabah pandemi COVID-19 di 

SD Jaya Negara, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dibutuhkan 

penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Penelitian terdahulu dalam tinjauan 

pustaka berguna untuk membantu peneliti dalam menentukan keputusan 

sistematis dari teori. Berikut ini adalah penelitian tedahulu sebagai referensi dalam 

penelitian ini: 

Tabel 1: Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Metode dan Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1. Muh. Fitrah (2017), 

Peran Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kualitatif dengan hasil 

yang menjelaskan bahwa 

peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, kepala 

sekolah dituntut untuk 

harus memiliki 

kemampuan dalam 

menjalankan visi dan misi 

serta bagaimana cara gaya 

kepemimpinannya. 

Perbedaan penelitian 

ini yaitu perbedaan 

kondisi belajar 

mengajar saat sebelum 

dan setelah pandemi. 



8 
 

 
 

2. Anna Mar’atuz Zahro, 

Ahmad Yusuf Sobri, 

Ahmad Nurabadi 

(2018), 

Kepemimpinan 

Perubahan Kepala 

Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu 

Pendidikan 

Penelitian tersebut 

menggunakan metode 

kualitatif dengan 

menjelaskan hasil 

penelitiannya bahwa 

peran kepala SMA 

Nasional Malang sebagai 

pemimpin perubahan 

dalam peningkatan mutu 

pendidikan yaitu sebagai 

penanggung jawab 

terhadap semua program 

dan kegiatan yang ada di 

SMA Nasional Malang. 

Perbedaan dengan 

penelitian tesebut 

yaitu titik sentral 

penelitian ini terletak 

pada pergantian 

kepala sekolah 

sebagai pengambil 

keputusan. 

3. Rafika Audina 

(2019), Strategi 

Komunikasi 

Pendidikan dalam 

Meningkatkan 

Pemahaman Siswa 

pada Proses Belajar 

Mengajar di SD 

Muhammadiyah 20 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kualitatif dengan hasil 

yang menjelaskan bahwa 

peran guru dengan siswa 

dalam meningkatkan 

pemahaman siswa pada 

proses belajar mengajar 

dengan cara penyampaian 

materi di kelas yang 

menampilkan kesan 

tentang penguasaan 

materi yang 

menyenangkan.. 

Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu 

proses belajar 

mengajar antara 

sebelum dan pada saat 

pandemi covid-19 

memiliki pengaruh 

perubahan yang cukup 

signifikan dalam 

proses pembelajaran. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi menurut Brown yakni semua perilaku yang telah ditetapkan 

secara sistematis yang dirancang oleh perusahaan. Menurut David Hunger dan 

Thomas L. bahwa strategi ialah rangkaian pilihan dan tindakan manajemen 

untuk menentukan tujuan kerja organisasi dalam jangka panjang (Rosady 

Ruslan, 2000:31). 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui media untuk menimbulkan efek. Komunikasi 

merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

(Effendi, 2003:47). Komunikasi adalah dasar dari seluruh interaksi antar-

manusia. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara 

perorangan, kelompok, maupun organisasi tidak mungkin terjadi (Widjaja, 

2000:120). Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang 

kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang 

dimaksud dan diinginkan oleh kedua belah pihak (Edi Harapan, Syarwani 

Ahmad, 2014:2). Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun 

hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; dan (4) berusaha mengubah 

sikap dan tingkah laku itu (Cangara, 2011:20). 

Menurut teori Dan O’hair yang menyatakan bahwa strategi komunikasi 

bisa memanfaatkan potensi pada tiga area primer diantaranya: 
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a. Pengetahuan situasional, yaitu fakta yang dimiliki (dikumpulkan) 

mengenai persyaratan agar komunikasi dapat berhasil dan efisien pada 

situasi dan kondisi tertentu. 

b. Penentuan tujuan, yaitu setiap konteks komunikasi dapat dipandang 

menjadi aktivitas penentuan tujuan. Bagi suatu forum/organisasi akan 

lebih sukses dalam mengungkapkan komunikasi apabila bisa memilih 

tujuan yang jelas dan sempurna untuk organisasinya. 

c. Kompetensi komunikasi, yaitu saat menyusun strategi komunikasi, 

suatu organisasi/forum perlu menentukan sejumlah komponen 

diantaranya seperti: tipe pesan, saluran, gaya penyampaian yang 

memberitahukan pemahaman mengenai nilai dan kebutuhan forum 

atau organisasi (Dan O’Hair, dkk, 2009:172). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau ide oleh seseorang kepada 

orang lain baik secara verbal atau nonverbal dengan menggunakan media 

ataupun secara langsung. 

2. Komunikasi Pendidikan 

Secara umum, pendidikan diartikan sebagai upaya mengembangkan 

kualitas pribadi manusia dan membangun karakter bangsa yang telah dilandasi 

nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial-budaya dan iptek yang bermuara 

pada pembentukan pribadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia, dan 

berbudi luhur. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki idealisme nasional dan 
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keunggulan profesional serta kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan bangsa dan negara (Natawidjaja, 2007:1-2). 

Komunikasi pendidikan merupakan sebuah kajian baru dalam dunia 

pendidikan. Belum banyak pihak yang tertarik secara mendalam untuk 

mengembangkan komunikasi pendidikan secara mendalam untuk 

mengembangkan komunikasi pendidikan sebagai suatu bidang kajian seperti 

halnya komunikasi organisasi, komunikasi politik, komunikasi bisnis, dan 

komunikasi pemasaran (Nofrion,2018:39). 

Komunikasi pendidikan adalah komunikasi yang terjadi dalam suasana 

pendidikan. Atau dapat dipahami bahwa komunikasi pendidikan adalah suatu 

tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman 

dan praktik interaksi serta tindakan individu yang terlibat dalam dunia 

pendidikan, baik informal, formal, maupun non formal. 

a. Komponen Komunikasi Pendidikan 

Konteks komunikasi pendidikan adalah pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah, di mana peserta didik dan pendidik melakukan 

interaksi (kontak dan komunikasi) dengan berbagai sumber belajar dalam 

suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, komponen komunikasi 

pendidikan hampir sama dengan komponen komunikasi. Bedanya hanya 

terletak pada pemberian tekanan pada aspek-aspek tertentu saja. 

Menurut Nofrion dalam buku Komunikasi Pendidikan (2018:63), 

komponen komunikasi pendidikan terbagi dalam beberapa unsur, diantaranya 

yaitu: 
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a. Pendidik; 

b. Peserta didik; 

c. Pesan/informasi; 

d. Media/saluran; 

e. Efek; dan 

f. Umpan balik/feedback. 

b. Peranan Komunikasi dalam Pendidikan 

Komunikasi merupakan sebuah ilmu, seni, dan lapangan kerja tentu 

memiliki kontribusi yang dapat dimanfaatkan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Komunikasi ada tiga unsur penting yang selalu hadir 

dalam setiap komunikasi yaitu, sumber informasi (receiver), saluran (media), 

dan penerima informasi (audience). Sumber informasi adalah seseorang atau 

institusi yang memiliki bahan informasi (pemberian) untuk disebarkan kepada 

masyarakan luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk pemberian oleh 

sumber berita, beruta media interpersonal yang digunakan secara tatap muka 

maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Audience adalah 

seseorang, kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau 

penerima informasi. 

Komunikasi memiliki peranan yang begitu penting dalam pendidikan 

di antaranya adalah: 

1. Fungsi pengawasan. Fungsi ini berupa peringatan dan control maupun 

kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol ini dapat dilakukan untuk 

aktifitas prevensif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti 
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pemberian informasi bahaya narkoba yang dilakukan melalui media massa 

dan ditunjukkan pada pelajar dan lebih luas lagi kepada masyarakat. 

2. Fungsi sosial learning. Fungsi sosial learning ini adalah melakukan 

guilding dan pendidikan sosial kepada semua orang. Fungsi ini 

memberikan pencerahan kepada masyarakat dimana komunikasi massa itu 

berlangsung. 

3. Fungsi penyampaian informasi. Fungsi ini merupakan proses penyampaian 

informasi kepada masyarakat luas. 

3. Pembelajaran Daring/Online 

Metode pembelajaran yang berbasis teknologi memiliki banyak 

penyebutan, seperti online, dalam jaringan (daring), dan E-Learning. 

Kesemuanya memiliki makna yang sama, hanya saja konteks penempatan 

katanya yang sering dipertukarbalikkan. E-Learning merupakan suatu system 

pembelajaran yang menggunakan media perangkat elektronik. E-Learning 

adalah sebuah kegiatan pembelajaran melalui perangkat elektronik komputer 

yang tersambungkan ke internet, dimana peserta didik berupaya memperoleh 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhannya. 

E-Learning merupakan sebuah inovasi baru yang memiliki kontribusi 

sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, dimana proses belajar 

tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi guru secara langsung tetapi 

peserta didik juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.  
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Penyelenggaraan google classroom di sekolah dasar tanpa 

menyampingkan pembelajaran konvensional yang dilakukan. Hal ini 

merupakan kelebihan blended learning, dimana menggabungkan dua metode 

pembelajaran konvensional dan daring dalam mengonstruksi pengetahuannya 

(Wicaksono dan Rachmadyanti, 2016). 

Kata komunikasi pendidikan dalam tulisan ini, merupakan sebuah 

konsep tunggal yang dibangun dari dua konsep yakni “komunikasi” dan 

“pendidikan”. Dari segi bahasa komunikasi (communication) berasal dari 

perkataan latin communis yang berarti sama (common). Dalam konteks ini 

komunikasi adalah berusaha mengadakan kesamaan dengan orang lain. Sama 

disini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2007:9). 

Komunikasi dimaknai; sebagai proses penyampaian pesan atau suatu 

pernyataan dari seorang kepada orang lain, sebagai konsekwensi dari adanya 

hubungan sosial. Oleh sebab itu kegiatan komunikasi melibatkan sejumlah 

orang, yang mendeskripsikan bahwa yang dimaksudkan dengan komunikasi 

adalah komunikasi manusia (human communication), jadi bukan komunikasi 

antara hewan, komunikasi transendental, atau komunikasi fisik. 

Seiringan dengan itu Ramayulis, menjelaskan bahwa Pendidikan Islam 

adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat 

berubah dan mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. 

Melalui pendekatan ini akan dapat dengan mudah mengubah tingkah laku 

individu peserta didik sesuai dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan alam 

sekitarnya berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam (Ramayulis, 2009:88). 
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Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dididik menuju kepribadian 

yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia 

yang ideal. 

4. Hambatan Komunikasi Pendidikan 

 Menurut Ron Ludlow & Fergus Panton (1992:10-11), hambatan-hambatan 

yang menyebabkan komunikasi tidak efektif yaitu: 

1. Status effect 

Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. 

2. Semantic Problems 

Faktor semantik menyakut bahasa yang dipergunakan komunikator 

sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada 

komunikan. 

3. Perceptual distorsion 

Cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir 

serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. 

4. Cultural Differences 

Perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. 

5. Physical Distractions 

Gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. 

6. Poor choice of communication channels 

Media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. 
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7. No feed back 

Tidak ada respon dan tanggapan dari receiver. 

Pentingnya sebuah komunikasi yang akurat dan baik sehingga apabila 

kesuksesan komunikasi tidak dapat diwujudkan maka akan mampu 

menimbulkan hambatan bagi komunikator dan komunikannya (Fallatehan, 

2011). 

5. Komunikasi Efektif 

Kata efektif termasuk kata dalam bahasa Indonesia yang 

penggunaannya sangat luas dan lintas bidang ilmu/kajian. Menurut KBBI, 

kata efektif diartikan sebagai: 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya); 2) manjur atau mujarab (tentang obat); 3) dapat membawa hasil; 

berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; dan 4) mulai berlaku 

(tentang undang-undang, peraturan) (kbbi.web.id). Secara sederhana, efektif 

dapat diartikan dengan tepat sasaran dan berdaya guna. Terkait dengan 

komunikasi, maka komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran. 

Artinya, pesan yang disampaikan oleh komunikator sampai kepada 

komunikan dan komunikan memberikan respon sesuai dengan harapan 

komunikator. Dalam komunikasi efektif, di samping dampak atau respon yang 

menyenangkan atau “pleasing effect.” 

Salah satu upaya untuk menciptakan komunikasi efektif sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan yang sesuai harapan dan bersifat 

menyenangkan, maka pelaku komunikasi harus memperhatikan hukum 
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komunikasi. Prijosaksono dan Sembel (2002) dalam Ermanto dan Emidar 

(2013: 250-252) mengemukakan bahwa ada lima hukum komunikasi yang 

efektif (The 5 Inevitable Laws of Effective Communication) yang dirangkum 

dalam satu kata yang mencerminkan esensi komunikasi efektif yaitu 

“REACH” (Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble). 

1. Respect. Dalam berkomunikasi, komunikator harus memiliki rasa hormat 

kepada pendengarnya. Semua komunikator harus menyadari bahwa pada 

prinsipnya semua manusia ingin dihargai dan dihormati. Penghargaan 

komunikator kepada komunikan sebenarnya adalah cara yang tepat dalam 

menghargai diri sendiri. Jika komunikator dalam berkomunikasi 

membangun komunikasi yang menghormati dan menghargai, maka akan 

tercipta kerja sama yang baik, suasana batin yang nyaman yang pada 

akhirnya akan menghasilkan sinergi dan efektivitas. 

2. Empathy. Empathy adalah sikap atau kemampuan seorang komunikator 

menempatkan diri terhadap kondisi para komunikan. Kemampuan 

menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain akan 

mempermudah sampainya pesan. Salah satu syarat utama dalam memiliki 

sikap empati ini adalah kemampuan komunikator untuk mendengarkan 

atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh 

orang lain.  

3. Audible. Hukum ketiga ini berarti bahwa pesan atau informasi yang 

disampaikan oleh komunikator harus dapat didengar oleh komunikan 

dengan baik. Di samping mengacu kepada kemampuan komunikator 
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dalam menyampaikan pesan/informasi, hukum ini juga berhubungan 

dengan penggunaan berbagai macam media atau saluran komunikasi 

(delivery channel). 

4. Clarity. Clarity adalah kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan 

oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan ini menyangkut kesamaan 

makna antara maksud pengirim dengan penerima pesan. Pesan A harus 

diterima A. Untuk itu, kejelasan pesan ini didukung oleh kualitas suara 

komunikator. Selain itu, clarity juga bias berarti keterbukaan dan 

transparansi. Dalam berkomunikasi diperlukan sikap terbuka (tidak ada 

yang ditutup-tutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan 

rasa percaya (trust) kepada komunikator bukan sebaliknya. 

5. Humble. Hukum terakhir adalah humble yang berarti rendah hati. Maksud 

dari sikap rendah hati ini adalah seorang komunikator tidak bersikap 

sombong atau menganggap komunikator lebih rendah. Hukum ini 

berkaitan dengan hukum pertama yaitu respect. 

Gambar 1: Hukum Komunikasi Efektif 
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Menurut pendapat Santoso Sastropoetro yang dikutip oleh Riswandi 

(2013: 15) menjelaskan bahwa berkomunikasi efektif berarti bahwa 

komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama 

tentang suatu pesan atau sering disebut dengan istilah “the communication is 

in tune”. Untuk menciptakan komunikasi efektif, ada lima syarat yang harus 

terpenuhi:  

1) Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan; 2) Menggunakan 

bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti; 3) Pesan yang disampaikan 

dapat menggugah perhatian atau minat komunikan; 4) Pesan dapat 

menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan; 5) Pesan 

dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. 

 

Dari sudut pandang yang lain, komunikasi yang efektif bias terjadi jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu aspek clarity, content, dan contex: 

1. Aspek clarity (kejelasan). Informasi, bahasa, pesan yang disampaikan 

harusnya jelas. Maka, di sini prinsip keterbukaan diperlukan. 

2. Aspek content (muatan). Artinya, komunikator harus benar-benar 

menguasai isi pesan serta menjahitkannya kepada komunikator. Content 

ini meliputi penguasaan materi serta penyampaian materi. 

3. Aspek contex. Terkait dengan bahasa, informasi ataupun media 

penyampaian informasi hendaknya bisa disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi masyarakat sekitar. Program-program yang content (isi)-nya 
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mungkin sudah jelas, tetapi ketika tidak melihat konteks permasalahan up 

to date yang sedang dihadapi, maka hal ini akan kembali memicu mis-

persepsi yang ujung-ujungnya kembali terjadi konflik antara kedua belah 

pihak. Konteks juga berarti bahwa komunikasi harus memperhatikan 

aspek-aspek demografis, sosiologis, psikologis, dan sebagainya dari suatu 

masyarakat. Kemudian, konteks bisa pula berarti lingkungan yang 

mendukung, sehingga keberadaan konteks akan sangat berpengaruh 

terhadap efektivitas content (muatan isi) yang disampaikan. 

Komunikasi efektif adalah jenis komunikasi yang sangat diharapkan dalam 

kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh siapa pun. Di samping indikator 

efektivitas komunikasi seperti yang telah dijelaskan di atas, komunikasi efektif 

tidak hanya ditandai dengan sampainya maksud komunikator kepada 

komunikan namun lebih dari itu, komunikasi efektif mengharuskan terjadinya 

perubahan paradigma dan cara berpikir  (attitude change) pada diri komunikan 

serta terjadinya saling pengertian yang mendalam (the communication is in 

tune). Dalam konteks pembelajaran, indikator komunikasi efektif seperti inilah 

yang seharusnya terjadi. Di mana pembelajaran tidak sebatas penyampaian 

dan pemindahan pengetahuan (transfer of knowledge) semata namun lebih dari 

itu. Pembelajaran adalah pembentukan sikap dan karakter serta pengembangan 

berbagai keterampilan.  
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2: Kerangka Pikir 
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Strategi Komunikasi 

(Dan O’Hair) 

1. Pengetahuan situasional 

2. Penentuan tujuan 

3. Kompetensi komunikasi 

Faktor 

Penghambat 

Proses Pembelajaran Daring 

di SD Jaya Negara Makassar 

Faktor Pendukung 

Komunikasi 

Efektif 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus memberikan pemisah dalam pembelajaran dan atasan dalam 

mengumpulkan data sampai dengan batasan ini peneliti akan fokus 

memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini 

memfokuskan pada strategi proses belajar mengajar berbasis daring 

terhadap komunikasi guru  Moleong (2004:97) 

E. Deskripsi Penelitian  

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan atau memaknai judul 

proposal ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan definisi terhadap 

variable-variabel judul sebagai berikut: 

1. Guru merupakan subjek paling penting dalam keberlangsungan 

pendidikan. Tanpa guru, sulit dibayangkan bagaimana pendidikan 

dapat berjalan. Bahkan meskipun ada teori yang mengatakan bahwa 

keberadaan orang atau manusia sebaai guru akan berpotensi 

menghambat perkembangan peserta didik, tetapi keberadaan orang 

sebagai guru tetap tidak mungkin dinafikan sama sekali dari proses 

pendidikan. 

2. Pengetahuan situasional adalah fakta yang dimiliki atau dikumpulkan 

mengenai persyaratan agar komunikasi dapat berhasil dan efisien pada 

situasi dan kondisi tertentu. 

3. Penentuan tujuan adalah setiap konteks komunikasi dapat dipandang 

menjadi aktifitas penentuan tujuan. 
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4. Kompetensi komunikasi adalah saat menyusun strategi komunikasi, 

suatu organisasi atau forum perlu menentukan sejumlah komponen. 

5. Faktor pendukung dan penghambat adalah segala sesuatu yang akan 

mendukung dan menghambat dalam proses pembelajaran. 

6. Komunikasi efektif adalah komunikasi tepat sasaran. Yang artinya, 

pesan yang disampaikan oleh komunikator (guru) sampai kepada 

komunikan (siswa) dan komunikan (siswa) memberikan respon sesuai 

dengan harapan komunikator (guru). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan sejak tanggal 13 

September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Makassar. Dimana objeknya 

adalah SD Jaya Negara Kota Makassar lembaga pendidikan yang ikut andil 

dalam menerapkan belajar dalam jaringan dan yang memiliki wewenang 

dalam masalah pendidikan. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kota 

Makassar berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pendidikan di tengah 

masa pandemi Covid-19 dimana SD Jaya Negara Kota Makassar telah 

melaksanakan belajar dalam jaringan namun masih terlihat beberapa 

kekurangan dalam responsivitas belajar mengajar serta masih banyak 

proses belajar mengajar yang berbelit-belit.  

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. 

Dengan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis dan lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

2. Tipe Penelitian 
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Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan fenomenologi karena menekankan pada subyektivitas 

pengalaman hidup manusia untuk memberi informasi mengenai masalah-

masalah yang diteliti. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data Primer data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. 

2. Data Sekunder data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang 

sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi 

seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan 

informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian 

data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Studi kepustakaan tentang pengumpulan data-data yang diperoleh 

melalui Undang-Undang Dasar, buku-buku ilmiah, tulisan (jurnal), 

karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. 

b) Dokumen tentang catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang 

relevan dengan objek penelitian. 

D. Informan Penelitian 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling agar dapat 

menentukan informan penelitian. Purposive sampling adalah pemilihan 
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informan bukan berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah 

namun didasarkan pada tujuan dan pertimbangan yang ditetapkan 

berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Alasan pemilihan sampel 

dengan mengunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditentukan. 

Tabel 2: informan 

Informan penelitian sebagai berikut:  

No. Nama Profesi Keterangan 

1. Nurmawati MA, S.Ag Kepala Sekolah Narasumber 

2. Dra. Sitti Nur Sjam Guru Narasumber 

3. Andi Juniati, S.Pd Guru Narasumber 

4. Muh. Arung Akbar Syalam, 

S.Pd 

Guru Narasumber 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang 

menunjang kredibilitas penelitian kita, maka dari itu di dalam penelitian ini 

peneliti mengunakan dan mengabungkan berbagai teknik pengumpulan data 

untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dengan teknik observasi, peneliti dapat melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, 

sehingga peneliti dapat melihat dan menarik simpulan terhadap proses 

belajar mengajar guru Serta faktor pendukung dan penghambat proses 

belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19. 
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2. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan agar memperkuat kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil observasi.Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab langsung lisan dengan informan yang 

dianggap mengetahui masalah yang diteliti yang berkaitan dengan proses 

belajar mengajar guru Serta faktor pendukung dan penghambat proses 

belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik seperti, foto-foto, tempat 

penyimpangan arsip. Dokumentasi dibutuhkan karena dapat menunjang 

keabsahan sebuah hasil penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisa data untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, 

dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk 

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa 

interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat tiga 

komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga 

komponen tersebut yaitu : 

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisi data yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
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penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti 

dapat dilakukan. 

2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya 

makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus 

mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat 

peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga 

penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan. 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan siatu kepastian, bahwa yang 

berukur benar-benar variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dapat dicapai 

dengan pengumpulan data dengan cepat. Salah satunya dengan cara proses 

triangulasi,tehnik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu 

yang diluar data untuk keperluan serta sebagai pembanding terhadap data. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dengan membandingkan cara mengecek ulang 

tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang 

berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, 

membandingkanyang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 
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Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, maka untuk melihat kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan wawancara, selanjutnya 

dicetak dengan teknik observasi, dokumentasi dan kuesioner. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang 

berhubungan serat dengan pengecekan data berbagai sumber dengan 

berbagai cara da berbagai waktu perubahan dari waktu kewaktu. Agar 

mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan 

pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. SD Jaya Negara Kota Makassar 

Yayasan Jaya Negara Kota Makassar mengelola lembaga pendidikan yang 

salah satunya yaitu Sekolah Dasar. SD Jaya Negara Kota Makassar berada di 

tengah pemukiman padat penduduk yang titik bangunannya terletak di Kecamatan 

Tamalate, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. 

SD Jaya Negara Kota Makassar itu telah mendapatkan akreditasi dari 

DISDIK dengan nilai B. Adapun upaya yang akan ditempuh dari yayasan 

khususnya sekolah dasar agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dari 

sebelumnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga 

pengajar dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang akan menunjang kegiatan 

belajar mengajar serta meningkatkan promosi sebagai daya tarik untuk menempuh 

pendidikan di SD Jaya Negara Kota Makassar. 

Tabel 3: Data Guru SD Jaya Negara Kota Makassar 

Adapun guru SD Jaya Negara Kota Makassar diantaranya: 

No. Nama Status 

1. Nurmawati Ma, S.Ag Kepala Sekolah 

2. Musdalifah, S.Pd Guru Kelas I 

3. Suhartati, S.Pd Guru Kelas II 

4. Samsir, S.Ag., M.Ag Guru Kelas III 

5. Andi Juniati, S.Pd Guru Kelas IV 
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6. Dra. Sitti Nur Sjam Guru Kelas V 

7. Muh. Arung Akbar Syalam, S.Pd Guru Kelas VI 

Sumber: Data Profil SD Jaya Negara Kota Makassar 

2. Visi dan Misi SD Jaya Negara Kota Makassar 

a. Visi 

UNGGUL DALAM PRESTASI DAN PELAYANAN, BERBUDI 

PEKERTI LUHUR BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA 

b. Misi 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai prestasi yang optimal 

2. Menumbuhkan wawasan siswa melalui komunikasi dan informasi 

3. Menumbuhkan wawasan pengetahuan dan mewujudkan prestasi siswa 

teladan. 

B. Hasil Penelitian 

Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Jaya 

Negara Kota Makassar mengenai strategi komunikasi pendidikan berbasis daring 

di masa pandemi covid-19. Adapun hasil menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Peneliti mengacu kepada identifikasi masalah yang menurut 

(Bungin 2015:62) strategi komunikasi meliputi: mengenal khalayak, menentukan 

tujuan, menyusun pesan dan menetapkan metode serta faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran daring. 

4. Strategi komunikasi pembelajaran daring 
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Strategi merupakan aktivitas perencanaan komunikasi yang memerlukan 

sebuah pencapaian tujuan dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan 

bisa tercapai, fungsi dari strategi komunikasi itu sendiri menyebarkan informasi 

yang bersifat persuasif, informatif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian pendapat Nurmawati Ma, S.Ag 

selaku kepala sekolah mengatakan: 

“strategi sekolah dalam agar pembelajar pada saat pandemi covid-19 

tetap berjalan, kami mengupayakan semaksimal mungkin dari kemampuan 

tenaga pengajar agar dapat tetap memberikan ilmu walaupun kita berada 

dalam kondisi yang sulit. Selain dari itu, kesepakatan hasil rapat dengan 

pihak yayasan bahwasanya melihat dari kondisi ekonomi dari orang tua 

siswa yang mungkin sulit dalam hal fasilitas (handphone/laptop), maka 

kami bersepakat untuk mendatangi rumah siswa agar pembelajaran tetap 

berjalan. Kondisi lokasi kita diuntungkan karena rumah siswa masih dapat 

dijangkau apabila ingin didatangi dari sekolah.” (Hasil wawancara 

Kamis, 22 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil di atas menjelaskan bahwa sekolah mempunyai 

tanggungjawab penuh terkait pendidikan yang seluruh masyarakat memiliki hak 

untuk mendapatkan hal itu. Dengan demikian, dalam kondisi apapun, sekolah 

harus mengupayakan agar pembelajaran tidak berhenti. Apapun media serta 

strategi yang diterapkan oleh sekolah, semua demi pendidikan anak yang harus 

diterima. 

 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian pendapat Dra. Sitti Nur Sjam Guru 

Kelas V mengatakan bahwa: 

“Strategi komunikasi pembelajaran melalui jaringan yang dianjurkan oleh 

pemerintah untuk dapat memanfaatkan media platform yang disediakan 

oleh developer-developer agar menjadi fasilitas dalam memudahkan segala 

aktivitas yang terbatas”. (Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022). 
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Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa strategi yang digunakan SD 

Jaya Negara Kota Makassar dalam menjalankan aktivitas belajar yaitu dengan 

memanfaatkan platform virtual meeting sebagai upaya agar proses pembelajaran 

dapat tetap berjalan.  

Berdasarkan hasil wawancara penelitian pendapat Andi Juniati, S.Pd selaku 

guru kelas IV mengatakan bahwa: 

“Strategi komunikasi belajar mengajar saya kira berkaitan dengan model 

belajar mengajar yang umum digunakan misalnya zoom meeting dan 

google meet. Tetapi kita menggunakan apa yang telah dianjurkan 

pemerintah dan apa yang ditetapkan oleh pihak yayasan”. (Hasil 

wawancara Rabu, 14 September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa strategi komunikasi belajar 

mengajar merupakan perencanaan komunikasi agar dapat tercapainya tujuang 

yang telah ditetapkan dan mampu menunjukkan kemampuan dalam 

pengaplikasiannya yang artinya bahwa pendekatan bisa berbeda tergantung situasi 

dan kondisinya. 

Pendapat Muh. Arung Akbar Syalam, S.Pd selaku guru kelas VI dalam 

wawancara mengatakan bahwa: 

“Selama beberapa tahun kemarin pada saat kita dihadapkan pada kondisi 

yang mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah masing-masing, 

melalui anjuran pemerintah untuk melakukan segala kegiatan seperti 

biasanya namun dengan kondisi yang berbeda. Hal ini justru menjadi 

tantangan bagi kita sebagai tenaga pendidik dalam sector pendidikan yang 

khususnya menangani sekolah dasar. Dengan demikian kita tetap 

menjalankan kewajiban kita sebagai guru dengan tetap memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak-anak yang menempuh pendidikan di yayasan 

ini”. (Hasil wawancara Kamis, 22 September 2022) 

 



34 
 

  
 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kunci 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terciptanya Indonesia 

yang adil, sejahtera, aman, damai serta maju. Proses belajar mengajar yang 

sebelumnya dilakukan intens di dalam kelas harus beralih dengan belajar 

mengajar dari tempat masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

memang masih banyak, terkhusus pada saat masa pandemi covid-19 yang 

menyentuh sektor pendidikan. Kebijakan sangat bergantung dari berbagai faktor 

seperti: pemerintah pusat yang harusnya dapat menjamin dan menyediakan 

koneksi internet yang lancar dan stabil, subsidi paket data, bantuan perangkat 

digital serta peningkatan kapasitas akses digital. 

1.1. Mengenal Khalayak 

Mengena khalayak merupakan pihak yang akan jadi sasaran informasi yang 

dikirim oleh komunikator, komunikator yang dimaksud disini adalah guru yang 

memberikan informasi kepada siswanya. Siswa disini tidak hanya menjadi pihak 

yang akan menerima pesan saja, tetapi juga pihak yang paham dan dapat 

memberikan respon dari pesan yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil penelitian pendapat Muh. Arung Akbar Syalam, S.Pd 

guru kelas VI mengatakan bahwa: 

“kapan guru menyiapkan materi yang akan disampaikan tetapi faktor usia 

yang memanfaatkan kondisi dengan bermain pada saat jam sekolah. Hal 

ini yang menjadi tantangan kepada guru sekolah dasar. Apalagi saya yang 

bertanggungjawab kelas VI yang sebentar lagi akan menghadapi ujian 

nasional agar mereka dapat melanjutkan pendidikan di bangku SMP”. 

(Hasil wawancara Kamis, 22 September 2022) 

 

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas menjelaskan bahwa tenaga 

pendidik harus paham persoalan psikologis anak dengan usia seperti itu. 
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Komunikasi sangat penting diterapkan oleh seorang guru dalam mengetahui 

karakter siswa. Apalagi menghadapi siswa yang dalam masa peralihan dari 

bangku SD menuju SMP. Hal ini dikarenakan segala komponen komunikasi 

sesuai dengan khalayak yang menerima pesan kita.  

Lanjut dari hasil penelitian pendapat Dra. Sitti Nur Sjam mengatakan 

bahwa: 

“cara kita agar dapat mengetahui karakter dari siswa yaitu dilihat dari 

antusias siswa tersebut dalam menerima materi yang telah dijelaskan. 

Karena di usia seperti ini, para siswa tidak bisa dipaksa dalam hal 

berfikir. Jadi kita memberikan materi dan melihat respon dari siswa 

tersebut”. (Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022) 

 

Penjelasan dari hasil wawancara dijelaskan di atas bahwa guru dapat 

melihat karakter dari siswa bisa dilihat dari keaktifan masing-masing siswa dalam 

memperoleh materi yang telah diberikan. Dengan demikian guru dapat memahami 

kemampuan daya tangkap dari masing-masing siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara pendapat Andi Juniati, S.Pd menerangkan 

bahwa: 

“sebelum pembelajaran daring dimulai hal yang diterapkan terlebih 

dahulu bagi siswa yaitu memberikan pemahaman kepada masing-masing 

orang tua agar dapat memahami bahwa kondisi saat ini bukan 

penghalang dari belajar. Semua aspek mengupayakan agar segala 

aktifitas dapat tetap berjalan walaupun tidak seperti biasanya. Namun 

semuanya berusaha agar dapat berjalan dengan optimal dengan situasi 

yang berbeda.” (Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa awal 

pembelajaran dalam jaringan dimulai, guru-guru terlebih dahulu memberikan 

pemahaman kepada setiap orang tua siswa bahwa situasi pandemi tidak dapat 

dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebab hal 
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tersebut lebih penting selain daripada aspek ekonomi. Dengan demikian, orang tua 

juga harus berperan aktif dalam hal pendidikan anak.  

1.2. Menentukan Tujuan 

Menentukan tujuan merupakan pesan atau informasi yang disampaikan 

oleh guru agar dapat menjaga konsistensi dan membangkitkan keinginan dari 

sasaran dan memberikan motivasi dalam mencapai tujuan, setelah mengetahui apa 

yang menjadi tujuan dari proses mengenal khalayak selanjutnya yaitu menentukan 

pesan yang akan disampaikan. 

Kemudian selanjutnya pendapat Muh. Arung Akbar Syalam, S.Pd 

mengatakan bahwa: 

“proses belajar mengajar memang harus lebih variatif dan lebih banyak 

berinteraksi dengan siswa. Jadi guru tidak bisa menyamakan pada saat 

proses belajar dalam kelas, melalui jaringan, ataupun pada saat guru 

mendatangi rumah siswa secara langsung. Guru tidak bisa monoton 

dalam hal memberikan pelajaran, tetapi kita juga tidak bisa terlepas dari 

kurikulum dan silabus yang berlaku.” (Hasil wawancara Kamis, 22 

September 2022). 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses pembelajaran 

guru dan siswa pada saat pandemi memiliki banyak perbedaan. Untuk 

memanfaatkan teknologi, guru dituntut agar lebih kreatif dalam menyiapkan 

materi yang akan diberikan. Hal tersebut bertujuan agar siswa tidak merasa bosan 

dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan wawancara pendapat Andi Juniati, S.Pd mengatakan bahwa: 

“Jadi untuk membangkitkan semangat belajar dari siswa, tentunya kita 

memberikan motivasi, salah satu bentuk dukungan dan motivasi kita juga 

didukung oleh pihak pemerintah dalam bentuk paket internet. Walaupun 
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sebenarnya pembagian dari setiap jenjang pendidikan berbeda, tetapi 

sudah cukup meringankan pengeluaran orang tua dalam menyediakan 

paket internet.” (Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas dijelaskan dalam proses belajar mengajar minat 

sangat diperlukan. Oleh karena itu guru berupaya bersinergi dengan dukungan 

dari pemerintah dalam hal meningkatkan minat belajar dari siswa. Selanjutnya 

siswa yang kurang dalam minat belajar tidak mungkin melakukan aktivitas 

belajar, karena apabila yang berminat terhadap suatu pembelajaran, maka dapat 

dilihat dan diamati partisipasinya dalam menekuni pembelajaran tersebut. Minat 

sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Sebab hal tersebut yang 

akan menjadi pemicu dalam semangat belajar dari siswa. 

1.3.Menyusun Pesan 

Menyusun pesan adalah menentukan materi syarat utama dalam 

memengaruhi siswa agar pesan tersebut mampu membangkitkan perhatian. Yaitu 

pengamatan terpusat karena tidak semua yang diamati dapat menimbulkan 

perhatian dari siswa terhadap pesan yang disampaikan sehingga siswa yang 

diberikan pesan melalui bermacam informasi dari berbagai sumber. Dapat 

menyusun pesan agar pesan yang diberikan memiliki daya tarik bagi siswa 

tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Dra. Sitti Nur Sjam mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya yang pertama media, misalnya paket internet siswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, kadang ada beberapa siswa yang 

keluar masuk dengan alasan paket internet habis. Itu yang penting untuk 

diperhatikan. Kemudian termasuk juga tampilan materi ajar yang harus 

menarik agar kami guru tidak hanya sekedar berbicara dari depan 
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kamera, melainkan agar perhatian siswa bisa teralihkan ke tampilan 

presentasi yang muncul dihandphone mereka.” (Hasil wawancara Rabu, 

14 September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembelajaran mengandung 

arti untuk membuat orang melakukan proses belajar sesuai materi yang dipelajari. 

Pembelajaran dalam jaringan memanfaatkan jaringan internet dalam proses 

pembelajaran. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi guru agar dapat lebih 

kreatif dalam menyiapkan dan menyampaikan materi yang akan diberikan. 

Dengan demikian, seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional 

dan juga dapat mengetahui secara menyeluruh proses pembelajaran itu terjadi 

serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat terlaksana dengan baik 

serta mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan wawancara pendapat Muh. Arung Akbar Syalam, S.Pd 

menyatakan bahwa: 

“yang terpenting segala upaya yang akan dilakukan mendapatkan 

dukungan penuh, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak yayasan itu 

sendiri. Karena itu  juga yang menjadi penunjang semangat dari guru 

maupun siswa dalam memberikan dan memperoleh materi yang diberikan. 

Dan yang terpenting juga komunikasi selalu terjaga antara pihak orang 

tua dengan pihak sekolah. Karena itu yang menjadi evaluasi dari guru-

guru terkait pemahaman yang diterima siswa.” (Hasil wawancara Kamis, 

22 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa yang kita 

ketahui bersama aspek pendidikan merupakan salah satu faktor bagi 

perkembangan social serta perkembangan ekonomi. Pendidikan dasar merupakan 

hal yang sangat penting karena hal tersebut merupakan pondasi dalam membentuk 

karakter anak. Maka dari itu, pembelajaran dalam jaringan sangat berbeda dengan 
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pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas seperti yang terjadi di dunia 

pendidikan saat ini. 

Selanjutnya hasil wawancara pendapat Andi Juniati, S.Pd mengatakan 

bahwa: 

“Itu pembelajaran secara online bisa berjalan dengan lancer apabila 

perangkat pembelajaran lengkap, kesiapan materi dari guru dengan 

waktu yang menjadi hal sangat penting supaya materi yang disampaikan 

dari guru bisa diterima baik oleh siswa. Ini juga termasuk tantangan guru 

dalam mengajar melalui jaringan. Terkadang ada siswa yang terkendala 

persoalan paket internet ada juga yang terkendala persoalan tidak semua 

orang tua siswa tidak memiliki ponsel.” (Hasil wawancara Rabu, 14 

September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa pembelajaran 

dalam jaringan merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan perangkat digital agar dapat menjadikan belajar mengajar lebih 

menarik dan inovatif sehingga dapat berjalan dengan lancer yang meliputi: 

kesiapan, waktu dan jaringan yang memadai sehingga dalam penyampaian materi, 

pemberian tugas, teraksi aktif antara guru dan siswa selama proses pembelajaran 

dalam jaringan berlangsung. 

1.4.Menetapkan Metode 

Menetapkan metode merupakan metode penyampaian kepada khalayak 

sasaran menurut cara pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk metode 

redundancy merupakan cara memengaruhi siswa dengan mengulangi pesan secara 

berkali-kali dan canalizing merupakan cara memengaruhi siswa agar dapat 

menerima pesan yang disampaikan kemudian secara perlahan mengubah sikap 

dan pola piker kearah yang diinginkan. Informatif, menyampaikan sesuatu dengan 
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apa adanya sesuai fakta-fakta dan data yang benar serta persuasif, memengaruhi 

siswa dengan cara membujuk, selanjutnya edukatif yaitu cara memengaruhi siswa 

dari suatu pernyataan umum yang disampaikan untuk memengaruhi dari 

pernyataan umum tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara pendapat Nurmawati Ma, S.Ag Kepala 

Sekolah SD Jaya Negara Kota Makassar mengatakan bahwa: 

“Dari hasil koordinasi dengan pihak yayasan, upaya yang dapat 

dilakukan agar pembelajaran bisa berjalan dengan optimal kami 

melakukan tiga metode, yang diantaranya melalui WhatsApp Group, 

Zoom Meeting, dan mendatangi langsung rumah siswa yang masih bisa 

dijangkau dan terkendala fasilitas.” (Hasil wawancara Kamis, 22 

September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa metode yang digunakan tidak 

selalu dalam jaringan jika masih terdapat kendala. Berbagai upaya dilakukan agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, memanfaatkan 

aplikasi-aplikasi juga tetap dilakukan sebagai metode utama dalam proses 

pembelajaran di saat masa pandemi covid-19 berlangsung. Karena hal tersebut 

menjadi faktor utama dari regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk 

tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Kemudian wawancara pendapat Andi Juniati, S.Pd menerangkan bahwa: 

“metode yang digunakan untuk proses pembelajaran yaitu merangkum 

materi-materi yang biasanya dilakukan secara langsung, saat ini 

digunakan melalui media. Selain dari itu, kami dari pihak sekolah juga 

meminta orang tua agar dapat dapat berperan aktif untuk proses 

pembelajaran dari siswa disaat pandemi yang menjadi penghalang untuk 

melakukan pembelajaran secara langsung.” (Hasil wawancara Rabu, 14 

September 2022). 
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Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa guru dalam 

mengupayakan agar proses pembelajaran dapat tetap berjalan dengan cara 

mengubah silabus dari hasil koordinasi dengan pihak yayasan selaku pengambil 

keputusan. Dengan demikian, guru juga dapat mengefesienkan waktu dalam 

menjelaskan materi dan dapat dipahami secara efektif oleh siswa. Selain dari itu, 

pihak sekolah juga meminta orang tua agar berperan aktif dan memperhatikan 

pendidikan dari siswa demi lancarnya proses pembelajaran dalam situasi dan 

kondisi yang berbeda. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara pendapat Muh. Arung Akbar Syalam, 

S.Pd mengatakan bahwa: 

“Metode yang digunakan terkhusus untuk siswa kelas VI yaitu 

melaksanakan pembelajaran lebih intens. Ini disebabkan karena siswa 

kelas VI akan menghadapi beberapa tahapan ujian sampai ujian nasional. 

Kita juga membutuhkan kesadaran dari orang tua terkait pendidikan anak 

selanjutnya. Karena pengaruh kesadaran orang tua juga menjadi faktor 

pendukung dari semangat belajarnya siswa. Apalagi kalau ada rumah 

siswa yang sulit dijangkau untuk didatangi.” (Hasil wawancara Kamis, 22 

September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas menjelaskan pembelajaran berjalan dengan lancer 

tidak hanya dari faktor guru yang memberikan materi pada saat pembelajaran 

berlangsung. Tetapi faktor dukungan dari orang tua juga sangat memengaruhi 

semangat belajar dari siswa pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua harus terlibat dan berperan aktif guna kelancaran 

pendidikan siswa selanjutnya. 

Berdasarkan wawancara narasumber Dra. Sitti Nur Sjam mengatakan 

bahwa: 
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“Selain dari metode dengan menggunakan aplikasi, kami juga pernah 

menerapkan proses pembelajaran secara bergantian. Jadi ada beberapa 

siswa yang hari ini belajar di sekolah, kalau pembelajaran di sekolah 

sudah selesai, guru selanjutnya ke rumah siswa yang bukan jadwalnya 

untuk belajar di sekolah. Besoknya bergantian lagi dengan siswa yang 

sebelumnya didatangi di rumahnya.” (Hasil wawancara Rabu, 14 

September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menerangkan bahwa ada banyak 

metode yang dapat dilakukan demi keberlangsungan proses belajar mengajar. 

Memanfaatkan fasilitas dan tenaga yang memadai, pihak sekolah juga harus 

memikirkan hal-hal yang akan terjadi jika dalam menetapkan metode 

pembelajaran tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat selama Pembelajaran dalam Jaringan 

2.1. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung hasil penelitian antara lain: 

Berdasarkan wawancara dari Nurmawati Ma, S.Ag mengatakan bahwa: 

“sebagai faktor pendukung dari pemerintah, pihak guru maupun siswa itu 

sendiri diberi paket internet secara subsidi. Jadi itu menjadi hal yang 

diuntungkan dari semua pihak untuk kelancaran belajar mengajar. Faktor 

pendukung lain dari pihak sekolah yang memberikan fasilitas wifi apabila 

guru ingin melaksanakan mengajar di sekolah, dan memang pihak 

yayasan juga meminta kepada pihak guru untuk berada di sekolah pada 

saat jam mengajar.” (Hasil wawancara Kamis, 22 September 2022). 

 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor pendukung dari 

pihak pemerintah itu sendiri sangat berpengaruh untuk semua pihak. Selain demi 

kelancaran proses belajar mengajar berlangsung, hal tersebut juga dapat 

meringankan beban dari orang tua dalam penyediaan paket internet. 

Berdasarkan wawancara pendapat Muh. Arung Akbar Syalam, S.Pd 

menjelaskan bahwa: 
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“Faktor pendukung yang dapat dirasakan apabila orang tua juga ikut 

andil dalam pembelajaran siswa. Karena orang tua menjadi faktor utama 

dalam hal pendidikan anak. Hal itu menjadi pendorong semangatnya 

siswa untuk sekolah kalau diberikan semangat oleh orang tuanya.” (Hasil 

wawancara Kamis, 22 September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas dapat diambil penjelasan bahwa keikutsertaan 

orang tua dalam memberikan dorongan semangat belajar kepada siswa merupakan 

faktor pendukung dari proses pembelajaran. Sebab, tanpa dorongan dan dukungan 

semangat belajar kepada siswa dapat menimbulkan kejenuhan dalam belajar dan 

memanfaatkan situasi pandemi covid-19 untuk bermain dalam waktu belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara narasumber Dra. Sitti Nur Sjam mengatakan 

bahwa: 

“Jadi ada beberapa faktor pendukung yang diberikan, mau itu untuk guru 

maupun untuk siswa. Jadi faktor pendukung yang diberikan dari sekolah 

untuk guru itu berupa uang transport yang digunakan untuk mendatangi 

rumah-rumah siswa yang terkendala fasilitas. Jadi bantuan seperti itu 

yang mendukung guru-guru sehingga tidak memikirkan lagi persoalan 

uang bensin ataupun uang makan. Faktor pendukung lainnya, ada 

beberapa siswa yang terkendala fasilitas dan memiliki rumah yang mudah 

untuk dijangkau. Artinya tidak terlalu jauh dari sekolah. Jadi itu menjadi 

salah satu yang memudahkan dalam akses mobilisasi ke rumah-rumah 

siswa.” (Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dukungan dari 

sekolah yang dapat meringankan guru dan siswa juga menjadi sesuatu yang 

penting. Artinya pihak sekolah membuat kebijakan alternatif dalam hal 

pembelajaran selama pandemi dan pihak sekolah juga memberikan kemudahan 

kepada guru dan siswa demi kelancaran pembelajaran. Hal itu demi komunikasi 

pembelajaran tetap berjalan walaupun berada di situasi yang sulit. 

Kemudian hasil wawancara pendapat Andi Juniati, S.Pd menyatakan 

bahwa: 
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“Hal yang menjadi dukungan terkait untuk menghadapi situasi pandemi 

demi pembelajaran tetap berlangsung itu peran orang tua. Jadi kami 

sangat senang jika orang tua juga kooperatif terhadap sekolahnya 

(pendidikan) siswa. Hal itu juga membuat kami sebagai guru untuk lebih 

bertanggungjawab dalam memberikan materi yang akan diajarkan.” 

(Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sikap orang tua 

juga menjadi faktor pendukung demi berjalannya sekolah secara optimal 

walaupun berada di situasi yang berbeda. Pendidikan tanpa dukungan dari orang 

tua dalam memberikan semangat dalam belajar akan membuat siswa seolah-olah 

suatu hal yang biasa. 

2.2. Faktor Penghambat 

Berdasarkan wawancara Dra. Sitti Nur Sjam mengatakan bahwa: 

“yang menjadi faktor penghambat selama pembelajaran daring itu 

terkendala persoalan ekonomi orang tua yang tidak memiliki pekerjaan. 

Jadi mendatangi rumah siswa menjadi salah satu metode alternatif 

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan” 

(Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022). 

 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada faktor lain yang bisa 

menjadi penyebab dalam berjalannya pembelajaran di masa pandemi. Faktor 

ekonomi orang tua yang menjadi salah satu penghambat tersebut. Maka dengan 

itu, pihak sekolah harus berinisiatif untuk melakukan langkah lain agar 

pembelajaran kepada siswa dapat tetap berjalan. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara Andi Juniati, S.Pd menyatakan 

bahwa: 

“lingkungan tempat tinggal siswa juga yang menjadi faktor penghambat 

dalam proses pembelajaran. Karena kalau ada siswa yang mendapatkan 

jadwal untuk daring, ada beberapa siswa yang memanfaatkan jam belajar 

untuk bermain. Jadi lingkungan juga berpengaruh dalam proses 
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pembelajaran daring. Kendala lain upaya lain yang diterapkan pihak 

sekolah untuk mendatangi rumah siswa. Hal itu dilakukan secara door to 

door (rumah ke rumah) yang membuat guru harus mengefisienkan waktu 

dalam mengajar.” (Hasil wawancara Rabu, 14 September 2022). 

 

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pendidikan juga dapat 

berpengaruh dari aspek lingkungan. Hal itu bisa menjadi pemicu kepada siswa 

untuk tidak ikut belajar apabila melalui daring serta dapat menyita konsetrasi 

dalam melakukan komunikasi tidak tepat tempat dan waktunya yang dapat 

mengabaikan dan menunda untuk mengikuti pembelajaran. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Strategi komunikasi dalam proses pembelajaran daring yang 

dilakukan SD Jaya Negara Kota Makassar 

 

Strategi dalam proses pembelajaran dapat diartikan pola atau rencana yang 

mengintekrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan merangkai tindakan dalam 

suatu pernyataan yang saling mengikat. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pembelajaran melalui jaringan memiliki dampak: kebermaknaan 

belajar, kemudahan mengakses dan peningkatan hasil belajar. Dalam konteks 

belajar secara online mahasiswa dapat terhubung secara cepat dan langsung 

dengan teks, gambar, suara, data dan video dalam bimbingan pembelajaran 

dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp group, zoom cloud meeting serta 

menerapkan strategi lain yaitu mendatangi rumah siswa yang memiliki kendala 

untuk ikut belajar secara daring: 

Aplikasi Zoom Cloud Meeting merupakan alat reservasi video berbasis 

web dengan klien desktop local dan aplikasi seluler yang memungkinkan para 
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penggunanya untuk bertemu secara online dengan atau tanpa video. Penggunaan 

aplikasi ini dapat memilih untuk merekam sesi, berkolaborasi dengan proyek serta 

membuat anotasi dilayar satu dengan yang lainnya. Semuanya dengan satu 

aplikasi yang mudah digunakan. Zoom Cloud Meeting menawarkan kualitas 

video, audio serta kinerja layar nirkabel, dengan sistem ruang windows, android 

maupun iOS. Melalui zoom cloud meeting pembelajaran daring menjadikan 

pembelajaran jadi efektif (sesuai dengan jangkauan jaringan) hal ini zoom cloud 

meeting menyediakan fitur video conference yang dapat dijangkau oleh guru dan 

siswa, selain itu merekam video pun terjaga keamanannya dan memiliki fitur 

chatting. (Marlini, 2020:47) 

Gambar 3: Logo Zoom Cloud Meeting 

Sumber: Zoom Cloud Meeting 

Langkah penggunaan zoom cloud meeting; (1) guru mempersiapkan siswa 

agar mengunduh aplikasi zoom cloud meetng kemudian dapat digunakan melalui 

ponsel genggam atau laptop, (2) setelah mengunduh siswa diberikan ID untuk 

masuk ke dalam beranda, (3) pilih bergabung dengan rapat atau join meeting, (4) 

semua guru dan siswa dapat berkomunikasi menggunakan audio maupun 

menggunakan fitur chatting didalam video conference. 
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Zoom cloud meeting memiliki empat jenis akun yaitu basic, professional, 

business, dan interprise: 

a. Akun zoom basic: 

 Melakukan meeting hingga 100 peserta 

 Durasi 40 menit 

 Bisa berbagi layar 

b. Akun zoom professional: 

 Zoom professional dengan harga $149,90/tahun yang memiliki 

fitur seperti: durasi meeting yang tidak terbatas. 

 Partisipasi hingga 100 peserta 

 Mendapatkan 1 GB Cloud Recording 

 Bisa berbagi layar 

 Bisa sosial media streaming 

c. Akun zoom business: 

 Durasi meeting yang tidak terbatas 

 Peserta bisa mencapai 300 partisipan 

 Bisa mengatur dengan domain serta berbagi layar 

 Tidak ada batas penyimpanan recording dan transkrip 

d. Akun zoom interprise: 

Zoom interprise dengan harga $199,90/tahun yang mempunyai fitur 

seperti: 

 Partisipan mencapai 1000 peserta 

 Transkrip 
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 Bisa berbagi layar 

 Penyimpanan tidak terbatas (unlimited) 

Aplikasi WhatsApp Messanger yaitu aplikasi yang berguna untuk 

mengirim pesan memanggil dan panggilan video, foto, dokumen, pesan suara dan 

dimana whatsapp dapat dipasang pada ponsel yang bersistem operasi android, 

iphone, mac OS, windows OS dengan menggunakan koneksi internet yang 

berkoneksi jaringan (4G/3G/2G) atau wifi. (Barhaoumi, 2015:221) 

a. Fitur dan fungsi whatsapp messanger 

Adapun fungsi dan fitur whatssapp antara lain: 

1. Pesan: Pengguna (user) dapat memanfaatkan koneksi internet untuk 

mengirim pesan kepada pengguna lain. 

2. Chat Group: Pengguna (user) dapat membuat grup yang terdiri dari 

nomor ponsel yang sudah terdaftar pada whatsapp untuk 

memudahkan berkomunikasi sesama anggota dalam grup. 

3. WhatsApp Web dan Desktop: Pengguna (user) dapat mengirim dan 

menerima pesan WhatsApp langsung dari browser komputer atau 

langsung pada computer dengan syarat WhatsApp pada ponsel tetap 

aktif. 

4. Video WhatsApp: Melakukan panggilan suara dan panggilan video 

(video call) diseluruh dunia menggunakan koneksi internet ponsep 

atau wifi. 
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5. Foto dan video: Berbagi foto dan video diantara pengguna baik 

personal maupun dalam grup. 

6. Enkripsi End to End: Sistem keamanan privasi dari pengguna satu ke 

pengguna yang dipilih. 

b. Sistem Keamanan dan Privasi WhatsApp 

Jaminan keamanan dan privasi setiap penggunanya, WhatsApp 

menggunakan sistem keamanan end to end. WhatsApp tersedia ketika antar 

pengguna (pengirim dan penerima) saling berkomunikasi atau saling berkirim 

pesan. WhatsApp juga memastikan bahwa tidak ada pihak lain termasuk 

WhatsApp yang dapat melihat  dan membaca pesan, sehingga pengguna yang 

sedang berkomunikasi akan dapat membaca pesan atau yang lebih diterima 

pengguna lain, itu karena segala pesan diamankan (dienkripsi) dengan sandi 

khusus (kode keamanan), sehingga penerima dan pengirim yang akan memiliki 

sandi spesial untuk keperluan membuka dan membaca segala isi pesan. 

Sedangkan tambahan keamanan yaitu setiap pesan yang dikirim akan 

memiliki sandi yang unik dan terjadi secara otomatis, tanpa harus mengaktifkan 

berbagai pengaturan tertentu yang memiliki sifat rahasia hanya untuk mengaankan 

pesan pengirim dan penerima pesan. 

Salah satu media pembelajaran karena memiliki fungsi dan cara 

pemakaiannya yang dimana siswa dapat berbagi (sharing) materi pembelajaran 

atau tugas dalam bentuk gambar, pdf, ppt, audio, video secara langsung dan 

meminta tanggapan (jawaban) dari siswa yang tetap didampingi oleh orang tua 
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masing-masing. Sehubungan dengan peyelesaian tugas, aplikasi seluler seperti 

whatsapp ini lebih disukai karena melalui grup, apapun informasi yang diposting 

oleh guru akan langsung dapat diakses oleh orang tua siswa setelah pengirim 

mengirim pesannya. Artinya, kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi 

WhatsApp Group akan membawa manfaat bagi sikap siswa dan orang tua 

terhadap pembelajaran dan pendidikan secara dalam jaringan (daring). 

WhatsApp memiliki kelebihan, antara lain: 

1) WhatsApp tidak memerlukan sistem login setiap akan membuka grup, 

hamper menyerupai SMS yang menggunakan nomor telepon yang 

terdaftar pada ponsel pengguna. 

2) Segera terhubung dengan kontak pengguna. Guna untuk memudahkan 

mendeteksi nomor ponsel yang sudah terdaftar pada WhatsApp. 

3) Pesan offline: WhatsApp akan menyimpan pesan-pesan pengguna dan 

mengirimkannya kembali ketika menggunakannya kembali. Sehingga 

pengguna tidak akan kehilangan pemberitahuan pesan baru atau pada 

saat mematikan ponsel. 

4) Kelebihan lain yang dimiliki, dapat bertukar kontak pengguna lain, 

memnagikan lokasi (share live location), email riwayat percakapan, 

mengatur wallpaper dan nada pemberitahuan khusus, juga kirim pesan 

ke beberapa kontak sekaligus (broadcast). 

Adapun kekurangan dari aplikasi WhatssApp yaitu: 
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1) Guru dan siswa harus terhubung dengan layanan internet guna 

mendapatkan informasi secara real time. 

2) Komunikasi menggunakan video, gambar, dan file yang berukuran 

besar berpengaruh pada penggunaan paket data. 

3) Tanpa aturan atau kesepakatan yang jelas oleh admin grup (guru), 

komunikasi dapat keluar dari konteks pembelajaran. 

Berkunjung ke rumah siswa secara langsung merupakan bentuk upaya 

alternatif dari pihak sekolah kepada siswa yang memiliki kendala persoalan 

fasilitas ponsel. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar siswa tetap 

mendapatkan informasi dan pembelajaran. Namun segala upaya yang dilakukan 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain: 

Kelebihan: 

1) Dapat mempermudah siswa dalam memperoleh informasi. 

2) Siswa dapat lebih mengerti jika melakukan pembelajaran secara 

langsung. 

3) Orang tua dapat mendampingi secara langsung dan melihat 

perkembangan pendidikan anak. 

Kekurangan: 

1) Membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. 

2) Harus memikirkan langkah apabila ada rumah siswa yang sulit 

dijangkau karena terkendala jarak. 
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3) Harus mendatangi rumah satu per satu agar pembelajaran dapat 

terlaksana. 

 

1.1. Mengenal Khalayak 

Mengenal suatu khalayak dalam proses pemberian pesan merupakan 

langkah yang sangat penting dan perlu adanya kesiapan yang harus disiapkan oleh 

guru kelas. Agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dari guru kepada siswa, 

mengenal khalayak perlu digunakan untuk memaksimalkan strategi komunikasi 

sehingga dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi, agar dapat menjadi tolak ukur 

dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Khalayak, guru yang akan memberikan pesan kepada siswa dan fokus 

dalam proses komunikasi sehingga mengenal khalayak merupakan langkah 

penting. Mengenal khalayak disini siapa yang menerima pesan serta memahami 

situasi kondisi dalam proses komunikasi sehingga muncul indikator yang 

pertama: kesiapan dalam memberikan materi kepada siswa serta memahami 

karakter tetapi masih ada sebagian siswa yang kurang peduli karena dalam proses 

belajar mengajar yang berbasis dalam jaringan misalnya guru yang sudah bersiap 

namun siswa yang belum bergabung ke dalam aplikasi pembelajaran; kedua: 

sebagai alternatif pembelajaran karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah 

untuk membatasi aktifitas tatap muka sehingga dibutuhkan pembelajaran daring. 

Pembelajaran dalam jaringan (daring) pada sistem pembelajaran daring ini 

menggunakan berbagai macam cara agar pembelajaran dapat tetap berjalan 

misalnya: WhatsApp Messanger dan Zoom Cloud meeting, agar dalam proses 
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pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh guru dan memantau 

pembelajaran lewat media yang digunakan, terkadang menemukan kendala seperti 

terdapat siswa yang tidak aktif selama proses belajar mengajar dikarenakan 

jaringan yang kurang memadai, tidak memiliki fasilitas teknologi yang 

mendukung (handphone dan laptop) serta paket internet. Setiap pembelajaran 

terkadang memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk pada saat pembelajaran 

melalui daring pada masa pandemi covid-19. Tetapi dari sistem pembelajaran 

daring diharapkan guru untuk lebih kreatif dan inovasi dalam mendidik siswanya. 

1.2. Menentukan Tujuan 

Setelah mengenal khalayak, langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan. 

Menurut Mulyana (2009: 33) komunikasi instrumental mempunyai beberapa 

tujuan umum, seperti menginformasikan mengajar, mendorong, mengubah sikap 

dan keyakinan, menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Selanjutnya Nofrion 

(2018: 148) mengatakan bahwa dalam konteks pembelajaran, komunikasi yang 

dilaksanakan berfungsi sebagai komunikasi instrumental yaitu komunikasi dengan 

tujuan-tujuan tertentu. Menciptakan pembelajaran yang bervariatif dan kreatifitas 

dari guru dalam memberikan materi kepada siswa, menentukan suatu tujuan apa 

yang harus dihasilkan dalam proses belajar mengajar, kemudian memanfaatkan 

pembelajaran daring dapat membangun komunikasi sehingga dapat berinteraksi 

satu dengan yang lain. Guru dapat dengan mudah meberikan materi berupa 

gambar, dokumen, serta ppt. selain itu juga siswa dapat mengunduh bahan materi 

tersebut serta menggabungkan dengan materi sebelumnya sehingga dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Personalisasi pembelajaran 
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berdasarkan kebutuhan siswa yang menggunakan simulasi seperti ice breaking 

agar dapat membangkitkan semangat dan perhatian dari guru sebagai komunikator 

kepada siswa yang menerima pesan. 

1.3. Menyusun Pesan 

Pesan atau informasi yang disampaikan oleh guru berdasarkan proses 

pembelajaran melalui media yang digunakan, dalam proses pesan dan informasi 

yang dilakukan adalah untuk melaksanakan suatu hasil dari proses pembelajaran 

serta mamahami tugas-tugas komunikasi yang akan dilaksanakan (Cangara, 

2014:172). Oleh sebab itu, untuk dapat menyajikan informasi dan memberikan 

tugas serta menetapkan tujuannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

Dalam membangkitkan minat belajar siswa strategi dalam menyampaikan 

pesan yang mampu membangkitkan minat dalam proses belajar mengajar atau 

komunikasi yaitu salah satu kunci proses menyampaikan pesan tersebut berjalan. 

Guru mengaplikasikan aspek-aspek apa saja yang perlu disiapkan dalam proses 

belajar mengajar berlangsung ditandai dengan kepribadian, unik, aktif, dan 

ketertiban sosial. Aspek-aspek yang paling penting dari pandangan sebagai diri 

seseorang bisa saja disebut sebagai organisme atau individu. Tetapi pertama-tama 

ia harus dianggap sebagai manusia karena semua ciri akan sesuai dengan konsep. 

Selain kepribadian, setiap manusia adalah pribadi yang unik dan keuinakan ini 

yang menjadikan ciri yang paling bernilai karena dapat berkomunikasi dengan 

banyak cara yang sama dengan orang lain, tetapi bukan berarti kita bisa 

menggeneralisasikan objek. 
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Sebagai seorang guru, mereka harus dituntut untuk memberikan motivasi. 

Motivasi merupakan keseluruhan daya pergerakan di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari berbagai 

kegiatan serta memberikan arahan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai. Fungsi motivasi: 1) mengarahkan, motivasi berperan mendekatkan atau 

menjauhkan individu dari sasaran yang dicapai apabila sasran atau tujuan sesuatu 

yang diinginkan individu maka motivasi berperan menjauhi sasaran; 2) 

mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan, suatu perbuatan atau kegiatan yang 

tidak bermotif atau motifnya akan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak 

terarah dan memiliki kemungkinan tidak akan membawa hasil. Sebaliknya, 

apabila motivasinya besar dan kuat maka dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 

terarah penuh semangat sehingga akan berhasil. 

Sistem pembelajaran selama pandemi covid-19 ada beberapa peraturan 

pemerintah yang diterbitkan untuk pencegahan penyebaran wabah tersebut salah 

satunya social distancing atau upaya menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan 

kontak fisik. Adanya social distancing tersebut sudah jelas sangat berpengaruh 

pada dunia pendidikan. Pembelajaran daring ialah pembelajaran yang dilakukan 

dengan bantuan internet, yang dibutuhkan sarana dan prasarana berupa laptop, 

komputer, ponsel genggam serta bantuan internet. Selain dari sarana dan 

prasarana, seorang guru juga harus mampu menyesuaikan dengan keadaan siswa. 

Namun pembelajaran dalam jaringan juga memiliki tantangan tersendiri salah 

satunya yaitu ketersediaan jaringan internet, kesulitan dalam mengikuti 
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pembelajaran online karena tidak semua orang tua memiliki ponsel sebagai alat 

pendukung dari proses pembelajaran. 

1.4. Menetapkan Metode 

Setelah menyusun pesan sesuai dengan khalayak, maka menetapkan 

metode menyampaikan pesan adalah langkah yang selanjutnya harus dikaji dalam 

konteks komunikasi. Metode yang terkait dengan jenis komunikasi yang akan 

dipakai dalam menetapkan metode penyampaian dapat dilihat dari dua aspek 

yaitu: cara pelaksanaannya dan isinya, menurut cara pelaksanaannya dalam 

bentuk metode redundancy dan canalizing. 

Menurut bentuk isinya dikenal dengan metode informatif. Lebih 

ditunjukkan pada penggunaan atau pikiran guru dan dijabarkan melalui bentuk 

pernyataan atau keterangan dan penerapannya. Memanfaatkan berbagai media 

aplikasi dan sumber belajar lainnya, guru dapat melaksanakan belajar mengajar 

melalui aplikasi tersebut. Pembelajaran sebelum dan pada masa pandemi covid-19 

tidak menghilangkan strukturnya masih tetap ada kegiatan awal, tengah, dan akhir 

pembelajaran serta masih ada evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk melihat 

tingkat pemahaman siswa. Hal yang berubah yaitu media pembelajarannya, 

kreatifitas pembelajaran yang harus ditingkatkan. 

Dampak positif dari sistem pembelajaran daring yaitu pada saat pandemi 

covid-19 memberikan ancaman terhadap dunia pendidikan tetapi jika dilihat dari 

perspektif yang berbeda, ancaman yang dapat memengaruhi adanya sebuah 

perubahan besar di dalam dunia pendidikan. Peluang yang ada memberikan 
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motivasi besar untuk melewati masa-masa yang sulit agar tetap fokus meraih 

tujuan. 

a. Pembelajaran daring mendorong percepatan tranformasi pendidikan. 

Sistem jarak jauh atau dikenal dengan pembelajaran daring tentunya 

membutuhkan informasi teknologi (IT). Pada guru dan siswa 

didampingi orang tua dituntut agar dapat cakap mengimplementasikan 

teknologi tersebut. Hal inilah yang menjadi pemicu adanya percepatan 

tranformasi teknologi pendidikan yang setara dengan era 4.0 yang 

terus bergerak maju. Oleh karena itu era industri 4.0 dimana semua 

aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi. 

b. Pembelajaran daring menimbulkan maraknya kreatifitas tanpa batas. 

Pandemi covid-19 memberikan dampak positif untuk membuat ide-ide 

baru bermunculan dari guru saat itu. Dimana berupaya menyesuaikan 

diri dalam penggunaan aplikasi belajar seperti Zoom Cloud Meeting 

dan WhatsApp Messanger. Kemudian setiap guru mendesain materi 

pembelajaran lebih kreatif dan inovatif dengan tujuan agar siswa dapat 

memahami materi yang diajarkan. Kreatifitas tanpa batas ini dalam 

bentuk adanya pandemi covid-19 yang menggunakan aplikasi dalam 

proses pembelajaran. 

Dampak negatif pembelajaran daring di dunia pendidikan yaitu tingkat 

kemampuan memahami materi ajar sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

pembelajaran. Penguasaan struktur materi di awal proses pembelajaran akan 

sangat berpengaruh terhadap penguasaan materi setelahnya. Apabila masih 
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terdapat siswa kesulitan dalam memahami materi yang sedang dipelajari maka 

akan masih banyak siswa yang kurang dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Demikian proses pembelajaran yang berlangsung secara daring: 

a. Penguasaan IT: penyelenggaraan pendidikan bukan hanya diruang 

tertutup dengan buku dan pendidik revolusi teknologi mengubah cara 

kerja manusia mulai dari cara berkomunikasi, cara memproduksi, dan 

cara mengkoordinasi, cara berpikir hingga cara belajar dan mengajar. 

Pada saat ini belum semua pihak menguasai teknologi informasi secara 

optimal. Kendala teknologi tersebut membatasi mereka dalam 

mengaplikasikan media belajar secara daring. Hal ini yang dirasakan 

oleh para siswa dan orang tua yang kondisinya hamper sama dengan 

para guru yang dimaksud penuh dengan keterbatasan dalam 

pemahaman penggunaan teknologi. 

b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai: salah satu lembaga 

pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana dalam 

menunjang proses pembelajaran yang berlangsung. Apabila di masa 

pandemi covid-19 perangkat pendukung yang digunakan oleh guru dan 

siswa dapat berupa komputer, laptop, dan ponsel genggam yang bisa 

mengakses aplikasi pembelajaran sat ini tidak semua orang tua siswa 

mempunyai ponsel genggam yang tidak memiliki kapasitas 

penyimpanan yang memadai. 

c. Akses internet yang terbatas. Perangkat yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar daring tentunya membutuhkan jaringan internet yang 
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stabil. Pada kenyataannya sampai detik ini jaringan internet benar-

benar mengalami perbedaan kecepatan, tergantung dari kartu provider 

yang digunakan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pembelajaran 

Daring di SD Jaya Negara Kota Makassar sebagai berikut: 

2.1. Faktor pendukung. Proses pembelajaran bisa dilakukan dimana saja 

serta kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa subsidi 

paket internet yang diberikan kepada guru dan siswa serta bantuan 

transport dari pihak sekolah dalam melakukan kegiatan mengajar di 

rumah siswa. 

Kebijakan kemendikbud mengeluarkan program subsidi paket 

internet bagi guru dan siswa cukup penting. Program subsidi paket 

internet ini dilaksanakan selama empat bulan dari bulan September 

sampai dengan desember 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meresmikan kebijakan bantuan 

kuota data internet tahun 2020, Jumat (24/09) (kemdikbud.go.id). Pada 

pertengahan pandemi covid-19 ternyata mendapat respon positif dari 

publik. 

2.2. Faktor penghambat. Terbatasnya fasilitas ponsel dan paket internet, 

fasilitas ini termasuk aspek yang sangat penting penting untuk 

pembelajaran daring bisa terlaksana, tetapi tidak semua siswa yang 

memiliki ponsel dan paket internet yang cukup guna mengikuti 

pembelajaran secara daring. Koneksi jaringan internet yang buruk dan 
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tidak di tempat-tempat terntentu dan sulit untuk mengakses internet 

akibat lokasi pemukiman yang belum memiliki akses internet yang 

stabil. Jadi kestabilan jaringan internet sangat berperan penting agar 

proses pembelajaran daring bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga 

kemampuan guru dalam mengoperasikan teknolofi informasi, karena 

selama pada masa pandemi covid-19 masih banyak guru yang belum 

memiliki pengetahuan teknologi informasi untuk pelaksanaan 

pembelajaran secara daring.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil simpulan strategi komunikasi pendidikan berbasis 

daring di masa pandemi covid-19 studi pada guru di Sekolah Dasar Jaya Negara 

Kota Makassar sebagai berikut: 

1. Strategi komunikasi yang dilakukan di SD Jaya Negara Kota Makassar 

berbagai macam upaya, pada saat awal pandemi menggunakan 

WhatsApp Messanger dan Zoom cloud meeting, dipertengahan 

pandemi pihak sekolah mencari alternatif lain agar pembelajaran bisa 

berjalan optimal, yaitu mengarahkan guru-guru untuk mendatangi 

rumah siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas. 

1.1. Mengenal khalayak. Guru mencoba mempersiapkan materi dan 

mencari referensi. 

1.2. Menentukan tujuan. Proses belajar mengajar antara guru dan siswa 

dapat berinteraksi dan berdiskusi, pembelajaran daring bisa 

menunjukkan tampilan materi dalam bentuk power point, gambar, 

maupun video. 

1.3. Menyusun pesan. Isi pesan yang disampaikan kepada siswa sesuai 

dengan kondisinya. Selain itu siswa dapat menambah wawasan 

dengan membuka situs-situs yang direkomendasikan oleh guru 

dengan didampingi orang tua. 
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1.4. Menetapkan metode. Memengaruhi siswa dalam mengakses 

materi yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan media 

WhatsApp Messanger, Zoom cloud meeting, serta menerapkan 

metode lain yaitu mendatangi rumah siswa. 

2. Faktor pendukung komunikasi pembelajaran dalam jaringan dapat 

dilakukan dimana saja dan menghemat waktu. Faktor penghambatnya, 

ponsel genggam dan keterbatasan paket internet yang kurang memadai 

dalam proses pembelajaran sehingga kurang tercapai dan fasilitas dari 

sekolah yang masih terbatas. 

B. Saran 

1. Pihak Yayasan Jaya Negara Kota Makassar hendaknya lebih 

memberikan fasilitas kepada guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran terutama pada saat pandemi covid-19. 

2. Guru dapat lebih mengembangkan pembelajaran yang dapat membuat 

kondisi belajar mengajar tetap efektif walaupun dilakukan dengan cara 

terbatas. 

3. Siswa lebih diberikan motivasi dalam pembelajaran agar pada saat 

pelaksanaan proses pembelajaran meskipun dalam kondisi terbatas 

tetapi siswa tetap memiliki semangat dan dapat mengikuti 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
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