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ABSTRAK 

Selama masa pandemi atau kasus virus covid 19 yang kian menyebar, dunia pendidikan pun turut 

merasakan betapa sulitnya akses pembelajaran. Maka dari itu, berbagai sekolah di Indonesia 

mewajibkan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut pembelajaran daring. Dalam penelitian ini, 

saya akan mengkaji berbagai masalah atau problematika selama pembelajaran daring 

menggunakan aplikasi zoom cloud meeting pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian ini 

saya tulis dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala atau masalah yang terjadi 

selama mengajar menggunakan aplikasi zoom cloud meeting dan untuk memperoleh gambaran 

pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Sukoharjo kelas X melalui zoom cloud meeting selama 

pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta 

observasi. Dalam penelitian yang saya lakukan memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa 

kendala yang terjadi pada saat pembelajaran daring menggunakan aplikasi zoom cloud meeting, 

yakni (1) terbatasnya ilmu pengetahuan dari beberapa siswa, (2) sulitnya akses sinyal dan (3) 

penggunaan aplikasi yang menyebabkan kuota internet sangat boros. Dari beberapa kendala 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi zoom cloud meeting kurang efektif 

dilakukan untuk menyampaikan pembelajaran.  

Kata kunci: covid 19, pembelajaran daring, zoom cloud meeting 

 

PENDAHULUAN 

Wabah virus covid 19 yang semakin menyebar luas di dunia mengakibatkan 

berbagai kerugian yang sangat besar, terutama terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 

Untuk melawan Covid-19 pemerintah telah melarang masyarakat untuk berkerumun, 

pembatasan sosial social distancing dan menjaga jarak fisik physical distancing, memakai 

masker dan selalu cuci tangan. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

pemerintah telah melarang sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 

konvensional dan memerintahkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring (Surat 

Edaran Kemendikbud Dikti No. 1 tahun 2020). Sekolah dituntut untuk dapat 

menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online guna meminimalisir tersebarnya 

covid-19 dikalangan siswa (Rahman, 2020).  

Menanggapi himbauan tersebut, pihak SMA Negeri 3 Sukoharjo bergerak cepat 

untuk mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran tatap muka dan akan digantikan dengan pembelajaran daring atau 

pembelajaran jarak jauh untuk meminimalisir penularan virus corona yang semakin meluas. 

Siswa melaksanakan pembelajaran di rumah, sedangkan guru menerapkan sistem WFH work 

from home dan WFO work from offiece. Artinya, dalam seminggu guru akan bekerja dari 

rumah untuk beberapa hari dan juga bekerja di sekolah untuk beberapa hari, sesuai jadwal 
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yang telah ditetapkan sekolah. Kegiatan pembelajaran akan dirancang dengan skenario yang 

mampu mencegah berhubungan secara fisik antara siswa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa lainnya (Rahman, 2020). Penggunaan teknologi digital dapat memungkinkan 

siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan pembelajaran walaupun mereka di tempat 

yang berbeda.  

Skenario pembelajaran yang dapat dijadikan solusi dalam masa pandemi covid-19 

adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring (dalam jaringan) adalah pembelajaran 

yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan 

kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Moore et al., 2010). 

Selain itu, pembelajaran daring mampu mempertemukan guru dan murid untuk 

melaksanakan interaksi pembelajaran melalui internet (Kuntarto, 2017). Pada tataran 

pelaksanaanya pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat 

pembelajaran seperti smarphone atau telepon android, laptop, komputer, tablet, dan iphone 

yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja (Gikas & 

Grant, 2013). Dalam pemanfaatannya, internet mampu mengirim gambar, teks, audio, audio 

visual, dan lain-lain untuk mempermudah proses pembelajaran antara siswa dan guru.  

Dalam pembelajaran jarak jauh, berbagai media dan juga aplikasi dapat digunakan 

untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, misalnya kelas-kelas virtual yang 

menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, dan Schoology, zoom meeting dan 

aplikasi untuk mengirim pesan instan seperti WhatsApp (So, 2016). Bahkan pembelajaran 

secara daring dapat dilakukan melalui media social seperti Facebook dan Instagram.  

Dalam pelaksanaanya, zoom meeting merupakan salah satu media yang bagus 

untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Aplikasi ini memungkinkan guru dan siswa untuk 

bertatap muka secara real time, selain itu guru dapat menerangkan materi langsung kepada 

siswa, sehingga ada timbal balik dan interaksi antara guru dan murid. Pendiri aplikasi Zoom 

Meeting adalah Eric Yuan. Aplikasi zoom meeting sendiri diresmikan pada tahun 2011, 

kantor pusatnya berada di San Jose, California. Dalam aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa 

berkomunikasi langsung secara real time dengan siapapun melalui video. Oleh karena itu, 

aplikasi ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Meskipun begitu, masih ada 

kekurangan dari penggunaan aplikasi ini, karena hanya sebagian siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan zoom meeting. Penelitian ini saya tulis dengan tujuan untuk 

mengetahui apa saja problematika atau masalah yang terjadi selama mengajar 

menggunakan aplikasi zoom cloud meeting dan untuk memperoleh gambaran pembelajaran 

daring di SMA Negeri 3 Sukoharjo kelas X selama pandemi covid-19.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan 

data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan 

pembelajaran daring yang diselenggarakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo sebagai upaya dalam 

menekan mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Pembelajaran daring yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran 

seperti zoom cloud meeting yang dapat diakses menggunakan layanan internet. Penelitian 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan survey kepada guru mengenai penerapan 

pembelajaran daring kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi dan wawancara 
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terhadap beberapa siswa. Dari hasil observasi serta wawancara terdapat beberapa siswa 

yang memberikan pendapat mengenai hal tersebut.  

Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 Sukoharjo yang telah 

melaksanakan pembelajaran daring, dan dikelompokkan berdasarkan respon subjek 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara via zoom cloud meeting. Aspek-

aspek yang ditanyakan dalam wawancara adalah: (1) sarana dan prasarana yang dimiliki 

siswa untuk melaksanakan pembelajaran daring; (2) kendala yang dirasakan selama 

pembelajaran daring ; (3) aplikasi yang dirasa nyaman digunakan selama pembelajaran 

daring. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan model analisis Miles & Huberman 

(1994) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, serta penarikan dan 

verifikasi kesimpulan.  

Analisis data penelitian tahap reduksi data merupakan tahap mengumpulkan seluruh 

informasi yang dibutuhkan dari hasil wawancara lalu dikelompokkan datanya. Tahap display 

data merupakan pemaparan data yang diperlukan dalam penelitian dan yang tidak perlu 

dibuang. Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah tahap interpretasi data penelitian 

untuk ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang didapatkan (Miles et al., n. d.).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan terhadap empat kelas dari kelas X SM A Negeri 3 Sukoharjo, 

yakni kelas X IPS 1, X IPS 2, X MIPA 4 dan X BB mengenai aplikasi pembelajaran zoom cloud 

meeting.  

INSTRUMEN OBSERVASI 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama : 

Kelas  : 

Nomor  : 

Gambar 2. Pedoman wawancara 
 

No Kelas Jumlah siswa 

1. X IPS 1 36 siswa 

2. X IPS 2 34 siswa 

3. X MIPA 4 36 siswa 

4. X BB 34 siswa 

Gambar 3. Tabel kelas dan jumlah siswa 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Sarana dan prasarana apa yang dimiliki siswa untuk 
melaksanakan pembelajaran daring? 

 

2. Kendala apa yang kalian rasakan selama pembelajaran 

daring? 

 

3. Aplikasi apa yang dirasa nyaman digunakan selama 

pembelajaran daring? 
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Status Total presentasi (%) 

Pernah 20% 

Tidak pernah 80% 

Gambar 4. Total presentase penggunaan aplikasi zoom cloud meeting 

 

Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Siswa untuk Melaksanakan Pembelajaran 

Daring.  

Jika kita amati secara jelas, peningkatan penggunaan internet di dunia maupun di 

Indonesia sangatlah pesat. Peningkatan dalam penggunaan internet di Indonesia 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Rahadian, 2017). 

Sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan terhadap siswa 

kelas X IPS 1, X IPS 2, X MIPA 4 serta X BB bahwa 99% dari mereka semua memiliki 

smartphone. Apalagi di era digital yang semakin modern ini, mengingat harga sebuah 

smartphone dipasaran hanya berkisar sari satu sampai dua juta saja. Namun hasil survey 

menunjukan bahwa hanya beberapa dari mereka yang mempunyai laptop dikarenakan harga 

laptop yang mahal kemudian menjadi kendala bagi mereka untuk memilikinya.  

Kemampuan smartphone dan laptop dalam mengakses internet membantu siswa 

maupun mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran daring (Chan et al., 2017; Gikas & Grant, 

2013; Kay & Lauricella, 2011). Penggunaan aplikasi zoom cloud meeting memiliki kelebihan 

dapat berinteraksi langsung antara siswa atau mahasiswa dan guru atau dosen serta bahan 

ajar, tetapi di sisi lain zoom cloud meeting ini memiliki kelemahan yakni boros kuata dan 

kurang efektif apabila lebih dari 100 peserta yang mengikuti (Naserly, 2020) 

Dalam kegiatan pembelajaran daring ada dari beberapa siswa yang mengakses 

internet secara seluler dan ada pula yang mengakses menggunkan wiffi. Karena pemerintah 

menerapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh, mau tidak mau siswa harus belajar dari 

rumah. Namun, di sini banyak pula yang mengeluh karena terbatasnya akses sinyal dari 

beberapa siswa yang rumahnya sangat sulit untuk mengangkes internet. Alhasil siswa 

tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan efektif. Hal ini menjadi PR 

besar bagi pihak SMA Negeri 3 Sukoharjo dalam penerapan pembelajaran daring.  

Berbagai Kendala yang Dirasakan selama Pembelajaran Daring  

Dari hasil survey yang dilakukan menggunakan motode observasi serta wawancara 

melalui aplikasi zoom cloud meeting terhadap empat kelas di SMA Negeri 3 Sukoharjo 

memperoleh hasil bahwa banyak dari siswa yang mengeluh karena pembelajaran dilakukan 

secara daring. Mereka mengatakan bahwa banyak kendala yang mereka rasakan selama 

pembelajaran daring ini berlangsung.  

Kendala pertama adalah biaya untuk pembelajaran daring yang sangat mahal. 

Mereka harus menyisihkan uang lebih untuk membeli kuota internet agar dapat mengikuti 

pembelajarn secara daring, karena mengingat ada beberapa siswa yang mengakses internet 

melalui jaringan seluler. Memang pada kenyataanya aplikasi zoom cloud meeting sangat 

menguras banyak kuota jika digunakan dengan durasi yang lama, maka dari itu banyak 

siswa yang menolak apabila aplikasi tersebut digunakan. Sebenarnya banyak bantuan kuota 
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internet yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak sekolah, namun tetap saja 

banyak yang mengeluh dan lebih memilih aplikasi lain yang dirasa cukup sedikit penggunaan 

kuota.  

Kendala kedua adalah kurangnya pengetahuan atau edukasi terhadap penggunaan 

media zoom cloud meeting tersebut. Selama diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, 

banyak sekali aplikasi pembelajaran yang masih awam digunakan atau belum dikenal sama 

sekali oleh sebagian dari siswa, maka dari itu ada beberapa siswa yang masih bingung 

mengoperasikan zoom cloud meeting untuk pembelajaran daring tersebut. Padahal jika dari 

siswa ada niatan untuk belajar, mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik, 

bahkan lebih baik dari para guru yang sudah usia lanjut. Banyak sekali sumber informasi 

yang dapat diakses melalui youtube ataupun internet mengenai cara penggunaan aplikasi 

zoom cloud meeting, dengan begitu kegiatan pembelajaran yang diharapkan akan berjalan 

dengan maksimal.  

Ketiga adalah sulitnya akses sinyal. Mereka mengalami kesulitan sinyal selular ketika 

di daerah masing-masing, jikapun ada sinyal yang didapatkan biasanya sangat lemah. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembelajaran daring di SMA Negeri 3 

Sukoharjo. Pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet lemah, dan 

intruksi guru yang kurang dipahami oleh siswa (Astuti, 2019).  

Kendala selanjutnya adalah tidak suportnya smartphone yang dimiliki siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, baik menggunkan aplikasi zoom cloud 

meeting ataupun aplikasi lainnya. Dari hasil survey, ada beberapa siswa yang 

mengungkapkan bahwa smartphone yang dimilikinya belum dapat mengakses aplikasi 

tersebut, atau bisa dibilang masih jadul. Sampai sini perlu dimaklumi, karena tidak dari 

semua siswa berasal dari keluarga yang mampu. Namun kendala tersebut dapat diakali 

dengan cara bergabung dengan temannya yang lain agar siswa tersebut dapat mengikuti 

pembelajaran secara daring, atau bisa juga lebih pro aktif untuk menghubungi teman atau 

guru untuk sekedar menanyakan materi dan juga tugas yang telah diberikan.  

Kemudian kendala yang terakhir adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan oleh guru. Jika dilihat, pada realitanya pembelajaran secara tetap 

muka dirasa lebih efektif daripada pembelajaran yang dilakukan secara daring. Bisa dilihat 

dari beberapa kendala di atas yang menjadi alasan utama mengapa pembelajaran jarak jauh 

kurang efektif digunakan. Apalagi dalam pembelajaran jarak jauh siswa dituntut untuk lebih 

giat dalam belajar secara mandiri karena terbatasnya ruang dan waktu yang tidak 

memungkinkan untuk bertemu. Banyak dari siswa yang mengeluh karena terlalu banyak 

dibebani tugas oleh guru sehingga banyak dari mereka yang mungkin lupa atau memang 

malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.  

Aplikasi yang ingin digunakan untuk pembelajaran daring.  

Dari beberapa problematika yang telah disebutkan di atas, banyak dari siswa yang 

kurang tertarik menggunakan aplikasi zoom cloud meeting untuk pembelajaran jarak jauh. 

Menurut hasil wawancara,70% dari mereka lebih memilih aplikasi pesan singkat whatsapp 

dikarenakan lebih hemat kuota serta tidak sulit dalam penggunaanya. Namun pada 

prakteknya, guru merasa kurang puas karena sulit berinteraksi dengan siswa. Banyak dari 

siswa dan bahkan hampir 80% yang hanya menyimak materi yang telah disampaikan oleh 

gurunya. Di sini juga siswa tidak bisa diawasi langsung oleh guru sehingga ada juga siswa 
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yang hanya sekedar mengisi presensi lalu tidak mengikuti pembelajaran. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa pasif dalam melakukan pembelajaran daring.  

SIMPULAN 

Pembelajaran daring atau jarak jauh yang telah dicanangkan pemerintah ini 

dilaksankan untuk meminimalisir penularan virus covid 19 terutama di lingkungan SMA 

Negeri 3 Sukoharjo. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa 99% dari 

siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo telah memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang 

memadai untuk melaksankan pembelajaran jarak jauh, yaitu smartphone dan laptop. 

Namun, selama kegitan pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, terdapat beberapa kendala 

yang menjadikan kegiatan tidak berjalan dengan efektif salah satunya adalah sulitnya akses 

sinyal dari beberapa siswa, apalagi yang rumahnya jauh dari kota. Banyak dari siswa yang 

mengeluh borosnya kuota karena penggunaan berbagai aplikasi untuk mendukung 

berlangsungnya kegiatan secara daring ini. 80% dari mereka lebih suka atau lebih minat 

menggunakan aplikasi pesan singkat whatsapp untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

secara daring karena lebih mudah dan sedikit penggunaan kuota.  
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