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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has forced students to study remotely or online. Many problems arise due 

to this online system. One of them is learning difficulties. Learning difficulties experienced by 

students are caused by two factors, namely internal factors and external factors. The internal factor 

that causes learning difficulties is the low interest and motivation of students towards distance 

learning (online). Meanwhile, external factors include limited signal and internet quota and the less 

than optimal role of teachers in facilitating learning activities. Efforts that can be made to solve 

these problems are to restore the interest and motivation of students in learning through the role of 

teachers who are fun and enjoyable. 
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ABSTRAK 

Pandemi COVID-19 memaksa peserta didik untuk belajar secara jarak jauh atau daring. Banyak 

timbul permasalahan akibat sistem daring ini. Salah satunya adalah kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal penyebab kesulitan belajar adalah rendahnya minat dan motivasi peserta 

didik terhadap pembelajaran jarak jauh (daring). Sedangkan faktor eksternal meliputi keterbatasan 

sinyal dan kuota internet serta peran guru yang kurang maksimal dalam memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah 

mengembalikan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar melalui peran guru yang asyik dan 

menyenangkan. 

Kata-kata kunci: Guru Memesona, Kesulitan Belajar, Masa Pandemi COVID-19 

 

Pendahuluan 

Belajar merupakan salah satu kebutuhan setiap peserta didik. Pengertian belajar 

menurut Ramadhani (2020) merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan adanya 

perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. 

Selama pandemi COVID-19 berlangsung, proses belajar mengajar yang semula bertatap 

muka langsung berubah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (daring). Peserta didik dituntut, 

mau tidak mau harus memulai adaptasi baru dengan belajar sendiri di rumah. Hal ini sejalan 

dengan anjuran pemerintah untuk stay at home and social distancing yang harus diikuti 

dengan perubahan modus belajar tatap muka menjadi online yang dikemukakan oleh 

Khasanah (2020). Namun, permasalahan belajar mulai muncul akibat kebiasaan belajar 

peserta didik yang berubah dari luring ke daring. 

Kesulitan belajar merupakan kondisi dimana peserta didik mengalami tidak dapat 

belajar dengan baik, tidak efektif, dan konsentrasi terganggu sehingga materi tidak dapat 

dipahami dengan jelas. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari 

segi internal maupun eksternal. Faktor internal berupa kondisi tubuh, psikologis, minat, 

motivasi, sikap dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal berupa perhatian orang 
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tua, kondisi lingkungan, fasilitas belajar, serta cara guru mengajar yang kurang sesuai 

dengan karakter peserta didiknya. Sejalan dengan hal tersebut, Lestari (2013) menyatakan 

bahwa faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar yaitu minat dan motivasi peserta 

didik dalam belajar. Sedangkan faktor eksternal terdapat pada cara guru mengajar atau 

menyampaikan materi kepada peserta didik. 

Upaya dalam mengatasi permasalahan belajar tersebut dapat dilakukan dengan 

berbagai cara sesuai dengan faktor penyebab yang terjadi. Salah satunya menciptakan 

pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Pembelajaran asyik dan menyenangkan harus 

diciptakan oleh guru dan diadaptasi oleh orang tua peserta didik. Hal ini akan bermanfaat 

bagi peserta didik, diantaranya menurunkan tingkat depresi dan rasa bosan. Manfaat lain 

yang didapatkan adalah minat dan motivasi peserta didik untuk belajar akan kembali muncul 

Pembahasan 

Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi COVID-19 

Kagiatan belajar peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu akibat ditutupnya 

sekolah karena adanya virus yang berbahaya bagi kesehatan. Kegiatan belajar di sekolah 

dialihkan menjadi kegiatan belajar di rumah melalui daring atau online. Menurut kompas, 

28/03/2020 dampak virus COVID-19 terjadi diberbagai bidang seperti sosial, ekonomi, 

pariwisata dan pendidikan. Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 

2020, semua kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu 

ditunda demi mengurangi penyebaran virus corona terutama pada bidang pendidikan. Pada 

tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID yang menjelaskan bahwa proses belajar 

dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dengan cara memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.  

Melania (2020) telah melakukan survei terhadap peserta didik yang melakukan 

kegiatan pembelajaran daring. Hasil menunjukkan bahwa sebagian peserta didik menerima 

pembelajaran daring dengan alasan bahwa pembelajaran daring lebih santai, 

menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, 

dan hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa berkumpul di 

tempat yang sama. Selain itu, manfaat lain pembelajaran daring adalah orang tua bisa 

mengawasi anak-anaknya belajar, membuat peserta didik atau guru menjadi melek 

teknologi, mempercepat era 5.0, serta meningkatkan kemampuan di bidang IPTEK. Peserta 

didik juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas dan dapat mengkondisikan diri 

senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal. Peserta didik juga mengakui 

bahwa memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebermanfaatan mungkin merupakan salah 

satu inovasi yang bagus dan perlu untuk ditingkatkan dalam proses digital mengingat perlu 

dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan IPTEK di era yang serba 

canggih. 

Berbeda pendapat dengan Melania, Tim Kompas (2020) menunjukkan laporan dari 

sejumlah daerah di Indonesia bahwa penerapan pembelajaran daring belum berjalan 

optimal, terutama di daerah pelosok dengan teknologi dan jaringan internet terbatas. Pada 

tahun 2018 saja secara nasional hanya 39,90% penduduk yang mengakses internet. 

Kesiapan infrastruktur sekolah, kemampuan guru mengajar secara daring, serta 
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ketersediaan sarana smartphone menjadi persoalan lain dalam penerapan pembelajaran 

daring di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Purwanto (2020) yaitu terdapat beberapa 

kendala yang dialami oleh peserta didik, guru dan orang tua dalam kegiatan belajar 

mengajar daring yaitu penguasaan teknologi masih kurang, penambahan biaya kuota 

internet, adanya pekerjan tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar, 

komunikasi dan sosialisasi antar peserta didik, guru, dan orang tua menjadi berkurang dan 

jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Selain itu, menurut Anugrah 

(2020) seiring perjalanan waktu muncul banyak permasalahan dalam implementasi 

pembelajaran daring. Di antara permasalahan itu adalah tugas guru yang terlalu banyak dan 

keluhan soal kuota dan jaringan internet yang serba terbatas. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan Maret 

2020 dengan subyek peserta didik usia 14-17 tahun (69% perempuan dan 31% laki-laki) 

berjumlah 717 dari 29 provinsi di seluruh Indonesia melakukan riset terkait pembelajaran 

daring. Hasil riset menunjukkan bahwa 58% peserta didik tidak suka menjalani program 

belajar dari rumah. Faktor penyebabnya adalah peserta menganggap bahwa komunikasi 

dengan teman menjadi terbatas, belum mahir dalam menggunakan teknologi: fasilitas 

internet, gawai, dan buku elektronik. Peserta didik beranggapan bahwa sekolah tidak 

memiliki program yang baik untuk sistem belajar di rumah. Sekolah dan guru hanya 

memberi tugas secara beruntun sesuai rencana pelajaran dan materi pelajaran dalam 

kondisi non-pandemi/kondisi biasa Satriawan (2020). Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

juga menerima sebanyak 213 pengaduan peserta didik dan orang tua di berbagai daerah 

terkait pembelajaran daring. Kebanyakan peserta didik melaporkan perihal tugas harian 

yang diberikan guru yang dianggap berat sementara waktu pengerjaan rekatif pendek. 

Proses pembelajaran daring terasa semakin berat bagi peserta didik yang tidak memiliki 

kuota internet, atau bahkan tidak memiliki komputer Madrim (2020). 

Kesulitan Belajar Peserta Didik Selama Masa Pandemi COVID-19 

Pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 sudah menimbulkan masalah 

tersendiri bagi peserta didik, orang tua bahkan guru. Belum lagi ditambah kesulitan belajar, 

hilang minat dan motivasi dari peserta didik terhadap kegiatan belajarnya. Ada beberapa 

kasus kesulitan belajar yaitu kasus kesulitan dengan latar belakang kurangnya motivasi dan 

minat belajar. Kasus kesulitan yang berlatar belakang sikap negatif terhadap guru, pelajaran 

dan situasi belajar Budiyono (2018) dan Rusmawan O2013). Aji (2020) menambahkan 

beberapa kendala atau masalah selama pembelajaran daring masa pandemi antara lain: 

keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan peserta didik, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, kurang siapnya ketersediaan 

anggaran dari pusat ke daerah. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi (2020) dengan adanya metode pembelajaran jarah jauh membuat para peserta didik 

perlu waktu untuk beradaptasi atau membiasakan diri agar mampu menghadapi perubahan 

baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar. 

Faktor penghambat proses belajar mengajar pada saat pandemi COVID-19 adalah 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari peserta didik adalah 

menurunnya minat belajar karena menggunakan gawai sebagai media belajar. Hal ini 

menyebabkan fokus terpecah karena hadirnya game online yang bisa diakses di gawai. 
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Kedua, peserta didik mengalami masalah untuk mengerjakan tugas, sehingga membutuhkan 

bantuan dari media online. Ketiga, stress bertambah karena tidak bisa bermain atau belajar 

dengan teman sebaya. Keempat, waktu pengawasan dan pendampingan belajar di rumah 

oleh orang tua kurang maksimal. 

Faktor eksternal adalah halangan atau rintangan dalam belajar daring dari luar 

seperti lingkungan dan media pendukung dalam kegiatan belajar. Guru kurang terampil 

dalam mengemas proses pembelajaran secara daring. Ditambah masalah sinyal dan kuota 

internet. Hal ini terjadi karena aplikasi yang digunakan seperti youtube, googlemeet, 

ataupun zoom membutuhkan kuota yang besar dan sinyal yang kuat. Terkadang kuota juga 

tidak bisa dikontrol pengeluarannya karena peserta didik tidak hanya menggunakannya 

untuk belajar melainkan juga untuk bermain game dan media sosial lainnya sehingga kuota 

internet yang digunakan cepat habis.  

Peran Guru Selama Masa Pandemi COVID-19 

Selain menciptakan pendidikan yang ramah anak, guru juga harus mampu 

mengupgrade pengetahuan tentang teknologi. Guru harus melek teknologi dan mau belajar 

dari berbagai macam platform maupun aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung 

kegiatan belajar di masa pandemi COVID-19. Guru dituntut dan harus mampu menyusun, 

mengolah dan menyajikan pembelajaran yang menarik. Jika hal tersebut dapat dilakukan, 

maka pembelajaran yang asyik dan menyenangkan akan diperoleh peserta didik.  

Namun juga perlu diingat bahwa semutakhir dan semaju apapun teknologi yang ada 

sekarang, tidak akan ada yang bisa menggantikan peran seorang guru. Tidak ada teknologi 

secanggih apapun yang mampu menyaingi kasih sayang tulus seorang guru yang diberikan 

kepada peserta didiknya. Sevima (2020) mengemukakan bahwa Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim memberikan tips mengajar untuk para pengajar di 

Indonesia di masa pandemi COVID-19. Yang pertama menghindari stress. Masa pandemi 

tidak mudah untuk dihadapi. Mas Menteri menyarankan agar mencoba metode mengajar 

baru yang lebih efektif. Keluar dari zona aman sangat diperlukan. Mencoba hal-hal baru 

dapat memberikan tantangan tersendiri bagi baik manfaatnya untuk guru. Hal demikian 

dapat diterapkan untuk seluruh guru di Indonesia, yakni mencoba mencari metode mengajar 

yang baru. Yang kedua adalah mencoba untuk membagi kelompok belajar menjadi 

kelompok kecil-kecil. Awalnya, penyampaian materi hanya dilakukan di dalam kelas. Di 

tengah wabah COVID-19 ini penyampaian materi lewat tatap muka harus beralih menjadi 

daring. Peserta didik yang mengalami kesulitan dengan pembelajaran daring, dapat dibantu 

melalui sitem kelompok kecil. Sistem kelompok kecil membuat belajar lebih efektif. Selain 

itu, belajar dalam sistem kelompok kecil juga dapat mengantisipasi kemampuan peserta 

didik yang tidak sama. Yang ketiga mencoba untuk project based learning. Project Based 

Learning dapat digunakan dalam pembelajaran di masa pandemic COVID-19. 

Mengembangkan pembelajaran dengan kegiatan berbasis proyek membuat peserta didik 

menjadi lebih antusias. Peserta didik dituntut untuk mandiri, kreatif dan inovatif dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat yaitu alokasikan waktu yang lebih 

banyak bagi yang tertinggal. Selama pandemi COVID-19 banyak peserta didik yang 

ketinggalan materi pelajaran. Sistem tatap muka belum maksimal dalam menyelesaikan 

kesulitan belajar peserta didik. Terlebih di masa pandemi ini, peserta didik harus belajar 

secara daring menyebabkan kesuliaan belajar yang dialami peserta didik bertambah besar. 
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Diperlukan peran orang tua untuk menyelesaikan masalah tersebut. diharapkan orang tua 

dapat membagi waktu mengajar dengan guru sehingga kesulitan belajar peserta didik dapat 

teratasi. Yang kelima fokus terhadap waktu yang paling penting. Selain melakukan 

eksperimentasi pada alokasi waktu. Pengajar juga bisa membagi konsep-konsep dasar yang 

tertinggal. Menggaris bawahi materi yang paling penting inilah diharapkan dapat membantu 

peserta didik agar mampu mengejar ketertinggalan materi di sekolah. Selain itu, dengan 

melakukan hal ini, diharapkan peserta didik juga dapat mengakomodasi kemampuan yang 

dimiliki. Yang keenam adalah saling interaksi dengan sesama guru. Siapa bilang guru tidak 

butuh melakukan tukar pikiran terhadap sesama guru. Di masa yang serba membingungkan 

seperti ini hal itu sangat dibutuhkan. Guru disarankan meminta bantuan sesama guru untuk 

memberikan timbal balik dalam metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. 

Sehingga guru satu dan yang lain bisa melakukan koreksi terhadap pembelajaran yang 

sudah dilakukan. Tidak hanya itu, guru bisa memasuki kelas yang diajar guru lain saat 

melakukan virtual class. Inilah yang bisa membantu guru agar bisa memiliki inovasi lebih 

jauh dalam bidang teknologi. Selain itu, metode seperti ini bisa membuat guru bisa 

menyampaikan materi dengan inovasi baru di kelasnya. Yang ketujuh adalah have fun. 

Mengajar memang tidak mudah, namun di waktu yang seperti ini, orang tua dan guru 

seharusnya bisa melakukan inovasi terbaru untuk melakukan pengajaran terhadap peserta 

didik. Di masa yang bisa membuat stres seperti ini, peran guru dan orangtua sangat 

dibutuhkan oleh para peserta didik dalam kegiatan belajar. Buatlah pembelajaran yang 

sangat menarik dan menyenangkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk membuat materi 

yang disampaikan lebih efektif kepada para peserta didik. 

Simpulan dan Saran 

Hambatan, solusi dan harapan dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem 

daring menjadi topik yang menarik dalam masa pandemi Wabah Covid-19 ini. Meski dalam 

kondisi yang serba terbatas karena pandemi COVID-19 tetapi masih dapat melakukan 

pembelajaran dengan cara daring. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik yaitu 

kurangnya minat dan motivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan 

peran guru yang keratif dan inovatif. Sehingga kegiatan belajar yang asyik dan 

menyenangkan dapat menjadi solusi terbaik di masa pandemi COVID-19. 
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