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MOTTO 

 

“ Hidup adalah perjuangan, perjuangakan mimpi dan libatkan Allah disetiap 

langkah. Kesungguhan, kesabaran dan kerja keras akan membawa kita pada pintu 

kesuksesan” 
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ABSTRAK 

Lestari, Wiji. 2021. Pemanfaatan WhatsApp sebagai Media Pembelajaran dalam 

Jaringan Masa Pandemi Covid-19 kelas VI di Sekolah Dasar, FKIP 

Universitas Jambi, Pembimbing: (I) Drs. Arsil, M.Pd., (II) Silvina 

Noviyanti, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: WhatsApp, Media Pembelajaran, Pembelajaran dalam Jaringan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pemanfaatan WhatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI 

B SDN 131/IV Kota Jambi (2) Hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan 

WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di 

kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi (3) Solusi yang dilakukan untuk  mengatasi 

hambatan  dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam 

jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI B  SDN 131/IV Kota Jambi. 

 

Penelitian ini dilakukan di SDN 131/IV Kota Jambi pada bulan Oktober – 

November 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian fenomenologi yang mendeskripsikan mengenai pemanfaatan WhatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19. Data dari 

penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama Wali kelas yang menjadi 

sumber utama dari penelitian ini, kemudian wawancara bersama 5 peserta didik 

kelas VI B, observasi berupa observasi partisipasi pasif serta dokumentasi sebagai 

data pendukung dari hasil wawancara. 

 

Hasil penelitian menujukkan bahwa guru telah memanfaatkan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran dalam jaringan 

(Daring) dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia seperti fitur foto, 

video, dokumen dan video call. Kemudian dalam pelaksanaan pemanfaatan 

WhatsApp sebagai media pembelajaran terdapat bebarapa hambatan yaitu 

gangguan Sinyal, memori HP penuh, Kurangnya Interaksi, sulit mengetahui 

keseriusan belajar peserta didik, kurangnya motivasi belajar peserta didik, fasilitas 

pendukung pembelajaran online, dan sulit memahami materi yang diberikan, serta 

pada penelitian ini mendekripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi dari pemanfaatan whatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan masa pandemi Covid-19. 

 

Dari hasil penelitian ini disarankan agar pendidik mampu membuat variasi 

pembelajaran terutama dengan menggunakan fitur yag ada pada whatsApp, 

menguasai dan menggunakan TIK dalam proses pembelajaran dalam jaringan 

(Daring). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pengembangan kepribadian 

seseorang, sesuai dengan UU N. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 

pendidikan menciptakan potensi pada diri berupa kekuatan spiritual kagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan untuk dapat dihidup dimasyarakat dengan usaha sadar dan terencana.  

Menurut Pane (2017: 35), Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah 

proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Belajar merupakan suatu sistem yang termuat dalam proses pembelajaran, dan 

pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama 

lain, yang terdiri dari: guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. 

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar terkait pendidikan yang 

melibatkan peserta didik dan tenaga pengajar yang akan membawa perubahan 

tingkah laku berupa sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya, sehingga 

dengan adanya proses pembelajaran memberikan kemudahan dan membantu 

peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Keberhasilan pembelajaran tentunya adanya kerjasama dengan warga 

sekolah termasuk peran guru sebagai pendidik.   

 Media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting untuk 

keberhasilan belajar peserta didik. Dengan adanya penggunaan media 

pembelajaran akan mendorong keterlibatan peserta didik terhadap proses belajar, 

serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Dalam 
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pemilihan media penting sekali memperhatikan faktor-faktor yaitu faktor Access, 

Cost, Technology, Interactictivity, Organizational change, Novelty, and Speed 

(pribadi, 2017:26). 

Penggunaan media pembelajaran sangat memberikan pengaruh terhadap 

respon peserta didik, dengan media pembelajaran proses pembelajaran akan lebih 

efektif, aktif dan kreatif serta dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar 

peserta didik. Oleh karena itu peran seorang guru saat ini sangat dibutuhkan 

bukan hanya profesional dan kompeten dalam bidangnya tetapi mampu 

meningkatkan pengetahuannya, menguasai dan mengembangkan media 

pembelajaran, serta mampu meningkatkan pencapaian prestasi belajar yang sesuai 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator.  

Media sosial WhatsApp saat ini telah banyak digunakan oleh berbagai 

kalangan terutama pelajar. Anwar & Riadi (2017:3) mendefinisikan WhatsApp 

sebagai aplikasi chatting yang bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi 

dan juga video ke orang lain dengan menggunakan smartphone jenis apapun.  

Aplikasi WhatsApp Messenger biasanya menggunakan koneksi 3G/4G atau WiFi 

untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, seseorang dapat 

melakukan obrolan online, berbagi file, dan bertukar informasi (Suryadi, 2018:5). 

Jumiatmoko (2016:53) menyatakan bahwa WhatsApp merupakan teknologi 

Instant Messaging seperti SMS dengan berbantuan data internet berfitur 

pendukung yang lebih menarik dan merupakan media sosial paling populer yang 

dapat digunakan sebagai media komunikasi. Aplikasi WhatsApp Messenger 

sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. 
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Media WhatsApp mempunyai beberapa kelebihan. Adapun beberapa 

kelebihan dari Media WhatsApp yakni penggunaan yang mudah, praktis, cepat 

hemat data internet, dan dapat diakses hanya dengan handphone, memiliki 

berbagai fitur yang dapat digunakan untuk berkomunikasi mendukung seperti 

adanya New Group, New Broadcast, WhatsApp Web, Starred Messages and 

Setting dengan bantuan layanan internet. Pilihan menu group yang dijadikan 

tempat berdiskusi guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan teman-

temannya dalam memecahkan masalah, contohnya guru mengirimkan beberapa 

soal yang harus dipecahkan sesuai materi yang telah diberikan, berdiskusi, 

penyampaian materi oleh guru, contohnya dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

dapat menyampaikan materi dengan cara mengirimkan video pengajaran, dengan 

bentuk foto maupun rekamann suara. Penggunaan WhatsApp sangat membantu 

kegiatan berkomunikasi dalam pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi saat ini. 

(Ricu Sidiq, 2019:146). 

Disamping kelebihan, media WhatsApp juga memiliki kekurangan.  

Adapun beberapa kekurangannya yaitu peserta didik sulit untuk bisa fokus pada 

pembelajaran karena suasana rumah yang kurang kondusif, keterbatasan paket 

internet atau kuota internet yang menjadi penghubung dalam pembelajaran daring, 

banyak sekali orang tua yang juga mengeluhkan beberapa masalah yang dihadapi 

peserta didik dalam belajar dirumah yakni terlalu banyak tugas yang diberikan 

kepada peserta didik, kurangnya kemampuan berinteraksi dan pendidik cenderung 

sering memberikan tugas sehingga peserta didik merasa terbebani oleh tugas-

tugas tersebut, fasilitas handphone yang dimiliki orang tua, mengharuskan peserta 
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didik terlambat mengerjakan tugas serta tidak jarang pengerjaan tugas dilakukan 

oleh orang tua bukan oleh peserta didik. 

Firman dan Rahman (2020:86) mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh 

yang dilakukan kurang dalam hal interaksi, pengajar tidak dapat memantau secara 

langsung proses pembelajaran dan terbatasnya kemampuan dalam menerima 

materi yang disampaikan secara online dengan aplikasi pesan instan seperti media 

WhatsApp. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini masih dianggap 

tidak lebih baik daripada pembelajaran langsung secara konvensional, peserta 

didik tidak dapat bertanya secara langsung kepada guru apabila ada materi yang 

kurang dimengerti melalui penjelasan secara virtual. Penggunaan media sosial 

yang sering digunakan dalam  keadaan pembelajaran daring atau jarak jauh di 

tengah pandemi saat ini yaitu media WhatsApp.  

Tahun  2020 merupakan tahun yang  paling berat untuk berbagai penjuru 

dunia, terutama indonesia. Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah 

sebuah nama atas virus baru yang diberikan oleh Wolrd Health Organization 

(WHO) yang dapat menular dengan cepat.  Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO 

telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan 

dunia akibat persebaran virus corona tersebut. Wabah virus corona telah 

memberikan dampak yang sifnifikan terhadap berbagai sektor, terutama 

pendidikan. 

Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan untuk tetap berada di 

rumah dengan melakukan kegiatan  belajar online atau dalam jaringan (Daring) 

untuk seluruh pelajar Sekolah Dasar, menengah, atas serta perguruan tinggi. Hal 

ini sesuai dengan kebijakan Menteri Nadiem Anwar Makarim yang menerbitkan 
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Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada satuan Pendidikan melalui Surat Edaran 

Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang “Pembelajaran secara Daring 

(Dalam Jaringan) dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Diseases 

(COVID- 19) yang menyatakan segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan 

disemua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona 

terutama pada bidang pendidikan. Dengan adanya surat edaran tersebut 

pemerintah melakukan kebijakan yaitu adanya pembatasan sosial, jaga jarak dan 

penggunaan masker. Serta didukung dengan diterbitkannya SE No. 4 tahun 2020 

mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi Covid -19 

dimana proses belajar dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau Luring  

untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, memberikan kefokusan 

dalam kecakapan hidup, serta kegiatan pembelajaran yang bervariasi  sesuai 

dengan minat, kondisi dan juga fasilitas peserta didik. 

Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (Daring) 

ataupun luring yang dinyatakan pada SE Nomor 4 tahun 2020 maka 

dikeluarkanlah Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman 

penyelenggaraan Belajar dari rumah, dimana proses pembelajaran dilakukakan 

melalui pembelajaran  jarak jauh daring ataupun luring sesuai dengan pedoman 

penyelenggaraan belajar dari rumah, mulai dari kegiatan pra pembelajaran, saat 

pembelajaran maupun usai pembelajaran. Sistem pendidikan jarak jauh menjadi 

salah satu alternatif pembelajaran saat ini. Fokus dari pembelajaran jarak jauh ini 

adalah peserta didik, mereka berperan penting dalam keberhasilan dirinya, dengan 

bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan (Kusuma & 

Hamidah, 2020:98).  Kebijakan yang dikeluarkan ini, memaksa guru dan peserta 
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didik untuk tetap bekerja dan belajar dari rumah secara mandiri dengan bantuan 

media pembelajaran jarak jauh. 

Di tengah keadaan pandemi sekarang proses kegiatan belajar tetap harus 

terlaksana walaupun tidak secara langsung bertatap muka. Disinilah peran guru 

untuk dapat menggunakan media sosial terutama WhatsApp. Kegiatan ini 

mendukung penerapan pembelajaran di era 4.0 yang memanfaatkan teknologi, 

teknologi yang saat ini bisa diakses untuk mendapatkan  informasi dengan sangat 

mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan 

internet, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi ditengah pembelajaran masa pandemi Covid- 19 ini. 

Sehubungan dengan fenomena pandemi saat ini, pemanfaatan media dalam 

pembelajaran jarak jauh dengan berbantuan jaringan sangat membantu proses 

pembelajaran, salah satunya pemanfaatan WhatsApp. Pemanfaatan WhatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan  masa pandemi Covid-19 ini Perlu 

ditinjau lebih dalam lagi terkait pelaksanaannya diberbagai sekolah dasar, salah 

satunya adalah di SDN 131/IV Kota Jambi. Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan oleh peneliti di SDN 131/IV Kota Jambi pada tanggal 23 September 

2020, dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru menerapkan pembelajaran 

sistem daring dengan memanfaatkan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kepala sekolah SDN 131/IV 

Kota Jambi, Bapak Basyir menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran di 

tengah pandemi saat ini guru kelas telah memanfaatkan media WhatsApp. Salah 

satunya Guru kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi yaitu  ibu Atiah menggunakan 

WhatsApp (Grup chat maupun personal Chat) sebagai media pembelajaran dalam 
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jaring (Daring) dan segala aktivitas pembelajaran selama berada di rumah 

berpusat pada penggunaan whatsApp, dengan adanya media tersebut dapat 

membantu guru untuk dapat berkomunikasi dengan peserta didik dan 

menumbuhkan kemandirian peserta didik selama proses pembelajaran daring 

(dalam jaringan). 

Kajian terdahulu yang membahas tentang pembelajaran daring (dalam 

jaringan) ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya berdasarkan 

data terbaru: (1) Yensy, N. A. (2020) mengenai “Efektifitas Pembelajaran 

Statistika Matematika melalui Media WhatsApp Group Ditinjau dari Hasil Belajar 

Mahasiswa (Masa Pandemi Covid-19)”; (2) Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020) 

yang mengkaji tentang “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”, dan 

(3) Prajana, A (2017) yang mengkaji mengenai “Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp 

Dalam Media Pembelajaran Di Uin Ar-Raniry Banda Aceh”. Serta penelitian 

yang telah dilakukan oleh Suryadi, dkk. (2018) dengan Judul Penggunaan Sosial 

Media WhatsApp dan Pengaruhnya Terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam”.   

Berkaitan dengan media pembelajaran daring yang digunakan berupa 

media WhatsApp di SDN 131/IV Kota Jambi, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian agar memperoleh data dan informasi yang akurat terkait 

dengan Pemanfaatan WhatsApp sebagai Media Pembelajaran dalam Jaringan 

Masa Pandemi Covid-19 kelas VI di Sekolah Dasar tersebut. 

Dari temuan awal tersebut, peneliti akan meninjau mengenai bagaimana 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan yang 

diterapkan di SDN 131/IV Kota Jambi pada masa Pandemi Covid-19, bagaimana 
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hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan masa Pandemi, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (Daring) dengan 

memanfaatkan WhatsApp di Sekolah tersebut. Tujuan dari peninjauan tersebut 

adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan 

pemanfaatan  WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar tersebut. 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul” Pemanfaatan WhatsApp 

Sebagai Media Pembelajaran dalam Jaringan Masa Pandemi Covid-19 di  kelas 

VI Sekolah Dasar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam 

jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi? 

2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai 

media Pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI 

B SDN 131/IV Kota Jambi ? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 di kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan pada penelitian ini 

adalah:  

1. Mendeskripsikan pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI B SDN 131/IV Kota 

Jambi. 

2. Mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan WhatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di 

kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi. 

3. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan  dalam 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 di kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 serta diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 



10 
 

 
  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

dan pengalaman yang sangat penting dalam mendeskripsikan pemanfaatan 

whatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di 

kelas VI Sekolah Dasar. 

2. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memacu semangat belajar 

peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran daring pada masa pandemi 

Covid-19, serta melatih peserta didik untuk menggunakan dan melibatkan 

teknologi dalam kegiatan pembelajaran.  

3. Bagi Guru dan kepala sekolah 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan 

menambah pengetahuan tentang pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI B Sekolah 

Dasar, Sebagai bahan perbandingan dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih media yang efektif 

digunakan pada masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran  

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan setiap individu dalam  

mengembangkan dirinya, dari proses tidak bisa menjadi bisa yang dilakukan 

dengan sengaja secara sadar, sehingga terjadi perubahan dalam diri individu, 

seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, tidak 

bisa membaca menjadi bisa membaca dan sebagainya. Belajar adalah proses 

perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya kearah yang 

baik maupun tidak baik, tergantung setiap individu memaknainya karena 

perubahan perilaku merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya. 

Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat terus menerus, fungsional, 

positif, aktif, dan terarah (Pane & Dasopang, 2017:334). Pada dasarnya proses 

belajar merupakan hasil dari pembelajaran yang saling berkaitan untuk 

mengoptimalkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan berinteraksi 

antara guru dengan peserta didik dalam memberikan pengajaran dengan berbagai 

sumber belajar yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Purwati (2015) 

“Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar terkait pendidikan yang 

melibatkan peserta didik dan tenaga pengajar. 

Pane, 2017: 351 mengungkapkan bahwa: 
“Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. Belajar merupakan suatu sistem yang termuat dalam 

proses pembelajaran, dan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling 

berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari: guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, 

dan evaluasi ( Pane,2017: 351)”. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran 

merupakan proses bentuk kegiatan yang memiliki hubungan satu dengan yang 

lainnya yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperoleh 

pengetahuannya. Dengan proses belajar dan pembelajaran yang baik akan 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. 

 

2.1.2 Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) 

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, 

dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di 

rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Belajar di 

rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai 

pandemi Covid-19 (Dewi, 2020:56). Kebijakan yang dibuat di tengah pendemi 

menuntut kita untuk dapat menaati anjuran yang telah dibuat, salah satunya 

anjuran untuk menerapkan pembelajaran daring. Pembelajaran Daring merupakan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan berbantuan jejaring internet 

sebagai akses belajar. Sadikin (2020:216) menyebutkan pembelajaran daring 

adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi, 

telekomunikasi dan internet. Pelaksanaan pembelajaran daring dibutuhkan untuk 

menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan segala 

bentuk informasi digital dalam proses pembelajaran.  
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Kuntarto (2017:109) mengatakan bahwa: 
Model pembelajaran daring telah memberikan pengalaman baru yang lebih menantang 

dibandingkan model pembelajaran konvensional (tatap muka). Tak terbatas waktu dan 

tempat belajar memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih saat yang tepat dalam 

pembelajaran berdasarkan kepentingan mereka, sehingga kemampuan untuk memahami 

bahan pembelajaran menjadi lebih tinggi daripada belajar di dalam kelas. (Kuntarto, 

2017:109) 

 

Pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi online mampu 

meningkatkan kemandirian belajar (Oknisih & Suyoto, 2019:479). Dengan 

meningkatnya sikap kemandirian peserta didik dalam belajar akan membuat 

mereka bertanggung jawab akan tugas yang telah diberikan, serta mampu 

menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan ketersediaan fitur-fitur serta 

tampilan yang menarik yang disediakan oleh aplikasi. 

Dengan adanya penerapan pembelajaran daring di tengah keadaan 

pandemi, tentu akan memberikan perubahan dari peran guru maupun peran 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik harus mampu 

menyesuaikan diri dengan keadaan. Penggunaan berbagai bentuk media 

pembelajaran daring tentu sangat membantu peserta didik mengakses berbagai 

informasi yang siap diterima oleh peserta didik. Astini (2020:24) Menyatakan 

bahwa pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab problema 

akan ketersediaan sumber belajar yang lebih bervariatif. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran daring dalam 

proses pembelajaran saat ini menjadi jawaban yang tepat untuk dilakukan di 

tengah masa pendemi Covid-19. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan  

sebagai penunjang pembelajaran daring antara lain smartphone, tablet, komputer 

yang  terkoneksi internet. 
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2.1.3 Media pembelajaran  

2.1.3.1 Pengertian Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang dalam mempermudah suatu 

aktivitas, terutama aktivitas pembelajaran dalam proses penyalur informasi 

pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Media pembelajaran sebagai alat 

komunikasi antara guru dan peserta didik dapat berupa media cetak ataupun 

teknologi perangkat keras. kehadiran media pembelajaran mampu mendorong 

kemampuan intelektual maupun emosional peserta didik.   

Mahnun (2012:27) menyebutkan bahwa “media” berasal dari bahasa Latin 

“medium” yang berarti “perantara” atau “pengantar”.  Media pembelajaran adalah 

cara atau alat bantu yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendapat mahnun 

sejalan dengan pendapat Pribadi (2017:13) bahwa media menjadi sarana dalam 

kegiatan belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

Menurut Tafonao, T. (2018:109) menyatakan bahwa : 

Peranan media pembelajaran dalam proses pembelajaran antara lain: (1). 

Memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal (dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau tulisan). (2). Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. (3). 

Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. (4). 

Menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. (5). Menghubungkan 

yang nyata dengan yang tidak nyata. 

  

Dapat disimpulkan media pembelajaran sangat menunjang dalam kegiatan 

pembelajaran, meningkatkan keefektifan dalam penyampaian pesan yang ingin 

disalurkan, media pembelajaran berbentuk teknologi ataupun bentuk cetak akan 

memberikan pengalaman belajar mengenai pemanfaatan teknologi yang saat ini 

berkembang sebagai media pembelajaran. 
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2.1.3.2 Fungsi  Media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat strategis dalam proses 

pembelajaran. keberadaan media pembelajaran sangat membantu peran guru 

dalam proses pembelajaran dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. 

Menurut Adam & Taufik (2015:79) fungsi media pembelajaran dapat 

dirumuskan beberapa hal yaitu : 

1. Fungsi Media Pembelajaran Sebagai Sumber Belajar Secara teknis, media   

pembelajaran sebagai sumber belajar.  

2. Fungsi Semantik adalah kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata 

yang memiliki makna mudah untuk dipahami oleh anak didik.  

3. Fungsi Manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri umum yaitu kemampuan merekam, 

menyimpan, melestarikan, merekonstruksikan dan mentransportasi suatu peristiwa 

atau objek.  

4. Fungsi Psikologis, yang terdiri dari: a. Fungsi Atensi b. Fungsi Afektif c. Fungsi 

Kognitif d. Fungsi Imajinatif e. Fungsi Motivasi f. Fungsi Sosio-Kultural. 

 

Selain itu Rusman (2018: 164) juga menyebutkan fungsi media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

2. Sebagai komponen dari sub sistem pembelajaran yang dapat menentukan 

keberhasilan proses maupun hasil pembelajaran. 

3. Sebagai pengarah dalam pembelajaran 

4. Sebagai pembangkitkan semangat dan motivasi peserta didik. 

5. Meningkatkan hasil dan proses pembelajaran 

6. Sebagai alat yang efektif dalam menjelaskan pesan yang disampaikan. 

7. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

 

Keberadaan media tentu menjadi elemen yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran yaitu memperjelas, mempermudah, dan menciptakan 

kemenarikan sebuah pesan pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga timbul 

minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran serta ukuran 

meningkatnya kualitas pembelajaran terutama dalam membantu peserta didik di 

tengah pembelajaran pandemi Covid-19 saat ini.  
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2.1.3.3 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

 Ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely dalam (Rusman, 

2018:168) terbagi menjadi 3 yaitu Fiksatif, Manipulatif, Distributif. 

1. Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media dalam merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekomendasikan, merekonstruksi suatu peristiwa atau 

objek. Jadi ciri ini memungkinan untuk menggunakan kembali format media 

yang telah disampaikan setiap saat. 

2. Ciri Manipulatif 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan. Ciri ini memungkinan 

untuk menyajikan kejadian yang memakan waktu lama dengan menggunakan 

teknik pengambilan gambar. 

3. Ciri Distributif 

Dalam diri ini memungkinkan suatu objek dalam didistribusikan melalui 

ruang dan waktu secara bersamaan dan dapat disajikan kepada peserta didik 

mengenai objek tersebut. 

  Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan sesuatu dikatakan 

media pembelajaran apabila mempunyai ciri-ciri : (1) ciri Filsatif, (2) ciri 

Manipulatif, (3) ciri distributif, (4) berbentuk hardware maupun software, (5) 

mampu digunakan bersama, baik individu maupun kelompok. 

2.1.4 Media pembelajaran dalam jaringan (Daring) 

 Dalam pembelajaran daring, media yang dipilih haruslah yang memenuhi 

prinsip pembelajaran daring, artinya media yang gunakan dapat dengan mudah 

diakses oleh guru dan peserta didik sehingga terjalin komunikasi yang baik dan 
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tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik walaupun dalam keadaan jarak 

jauh. 

Pembelajaran daring (online) dapat menggunakan teknologi digital seperti 

google classroom, rumah belajar, zoom, videoconverence, telepon atau live chat 

dan lainnya (Dewi, 2020:58). Hal ini sejalan dengan pendapat Basori  (dalam 

Daheri, 2020:776) ada banyak media yang digunakan untuk belajar daring, 

berbagai platform sudah lama menyediakan jasa ini, seperti Google Clasroom, 

Rumah Belajar, Edmodo, Ruang Guru, Zenius, Google Suite for Education, 

Microsoft Office 365 for Education, Sekolahmu, Kelas Pintar. Selain itu 

penggunaan WhatsApp juga merupakan teknologi aplikasi pesan Instant 

Messaging seperti penggunaan SMS (Jumiatmoko, 2016:53). 

Dari paparan yang peneliti tuliskan dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran daring adalah semua perangkat atau alat virtual berbasis media 

sosial yang digunakan oleh guru dalam proses belajar dan mengajar dalam 

penyampaian suatu materi pembelajaran kepada peserta didik dan menciptakan 

interaksi serta komunikasi yang baik sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan. 

 

2.1.5 WhatsApp 

2.1.5.1  Pengertian WhatsApp  

  WhatsApp merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah 

komunikasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. WhatsApp merupakan 

bagian dari media sosial yang memudahkan dan memungkinkan semua 

penggunanya dapat berbagi informasi. Pengguanaan WhatsApp telah 
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dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat karena pengunaannya yang 

mudah. Seiring dengan pendapat Jumiatmoko (2016:53) bahwa WhatsApp 

merupakan aplikasi berbasis internet yang memudahkan penggunanya dalam 

berkomunikasi dengan fitur-fitur yang tersedia serta merupakan media sosial yang 

paling populer digunakan dalam berkomunikasi. 83 % dari 171 juta pengguna 

internet adalah pengguna WhatsApp (Astini,2020:19). 

 Suryadi (2018:5) menyatakan bahwa “ WhatsApp merupakan sarana dalam 

berkomunikasi dengan saling bertukar informasi baik pesan teks, gambar, video 

bahkan telepon.” Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa WhatsApp memberikan 

kemudahan dalam menyampaikan suatu informasi. Pendapat Afnibar (2020: 73) 

yang menyatakan penggunaan WhatsApp akan mempermudah penggunanya untuk 

menyampaikan suatu informasi secara lebih cepat dan efektif. Jadi WhatsApp 

dapat memberikan keefektifitasan dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan 

mudah dan cepat terutama  dalam menyampaian informasi pembelajaran.   

 Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa WhatsApp merupakan 

aplikasi instan berbantuan internet, yang mampu mempermudah penggunaannya 

dengan fitur yang dihadirkan. Penggunann WhatsApp juga menjadi alat 

komunikasi yang banyak digunakan dikalangan masyarakat karena penggunanya 

yang mudah, terutama penggunaannya dalam pembelajaran. 

 

2.1.5.2 Fitur pada WhatsApp  

Jumiatmoko (2016), mengatakan WhatsApp merupakan aplikasi berbasis 

internet yang memungkinkan setiap penggunanya dapat saling berbagi berbagai 

macam konten sesuai dengan fitur pendukungnya. WhatsApp dilengkapi dengan 
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berbagai fitur dengan keunggulan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dengan bantuan layanan internet. Adapun fungsi media WhatsApp 

yang dapat dimanfaatkan, diantaranya adalah bisa mengirim pesan, chat grup, 

berbagi foto, video, dan dokumen.  

Miladiyah (2017: 37) menyatakan bahwa WhatsApp memiliki fitur-fitur 

yang dapat digunakan oleh para penggunanya yaitu:  

a. Foto, yang diperoleh dari kamera, file manager dan media galeri. 

b. Video, berupa gambar bergerak yang direkam. 

c. Audio, pesan yang direkam dapat langsung dari video, file manager atau musik. 

d. Locatoin, berupa pesan keberadaan pengguna dengan bantuan fasilitas Google Maps. 

e. Contact, dapat mengirim kontak yang tersedia dari buku telpon atau phonebook. 

f. View contact dapat melihat daftar nama kontak yang memiliki akun WhatsApp. 

g. Avatar, adalah foto profil pengguna WhatsApp. 

h. Add conversation shortcut, beberapa chatting dapat ditambahkan jalur pintas ke 

homescreen. 

i. Email Conversation, dapat mengirim semua obrolan melalui email.  

j. Group Chat, pengguna bisa membuat kelompok percakapan. 

k. Copy/paste, setiap kalimat perbincangan juga dapat digandakan, disebarkan dan 

dihapus dengan menekan dan menahan kalimat tersebut dilayar. 

l. Smile Icon, banyak pilihan emoticon seperti ekspresi manusia, gedung, cuaca, hewan, 

alat musik, mobil, dan lain-lain. 

m. Search, pengguna dapat mencari daftar kontak melalui fitur ini. 

n. Call / Panggilan, untuk melakukan panggilan suara dengan pengguna lain. 

o. Video Call, selain panggilan suara, pengguna juga dapat melakukan penggilan video. 

p. Block, untuk memblokir nomor milik orang lain.  

q. Status, berfungsi untuk pemberitahuan kepada kontak lainnya bahwa pengguna 

tersebut bersedia atau tidak bersedia dalam melakukan obrolan (chatting). 

 

Hal ini sependapat dengan Barhomi (2015:223) menyatakan bahwa 

manfaat yang diberikan aplikasi WhatsApp Messenger Group menjadi sarana 

diskusi pembelajaran efektif, adapun manfaat dari fitur yang ditampilkan tersebut 

dalam pembelajaran yaitu  

1. WhatsApp Messenger Group memberikan fasilitas pembelajaran secara kolaboratif dan 

kolaboratif secara online antara guru dan peserta didik ataupun sesama peserta didik baik 

dirumah maupun di sekolah.  

2. WhatsApp Messenger Group merupakan aplikasi gratis yang mudah digunakan. 

3. WhatsApp Messenger Group dapat digunakan untuk berbagi komentar, tulisan, gambar, 

video, suara, dan dokumen.  

4. WhatsApp Messenger Group memberikan kemudahan untuk menyebarluaskan 

pengumuman maupun mempublikasikan karya dalam grup.  

5. Informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah dibuat dan disebarluaskan melalui 

berbagai fitur WhatsApp Messenger Group. 
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Penggunaan WhatsApp Grup sebagai media belajar banyak terjadi di 

tingkat Sekolah Dasar. Tentu karena berbagai pertimbangan dari survei yang 

dilakukan peneliti 100% belajar daring hanya menggunakan media WhatsApp 

grup (Rosarians et al., 2020). Alasan para pengguna WhatsApp memilih aplikasi 

ini adalah karena tersedianya berbagai kemudahan yang ada di dalamnya serta 

tidak mengeluarkan biaya (Pranajaya & Hendra Wicaksono, 2017:59). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fitur yang 

dihadirkan di dalam aplikasi WhatsApp mampu mempermudah penyebaran 

informasi komunikasi dengan sesama tanpa harus bertemu, dan semua orang bisa 

dengan mudah memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan, salah satunya 

penggunaan Group whatsApp sebagai tempat berdiskusi serta dapat menunjang 

kemudahan berkomunikasi dalam proses pembelajaran.  

 

2.1.5.3 Kelebihan dan kekurangan WhatsApp 

 WhatsApp menyediakan keuntungan atau kemudahan dalam 

berkomunikasi seperti biaya murah dan mempermudah penggunanya. Oleh sebab 

itu penggunaan WhatsApp sebagai aplikasi chat dapat menjadi media komunikasi 

yang efektif dan bermanfaat bagi penggunanya. Hal ini yang membedakan 

WhatsApp dengan aplikasi lain karena memiliki karakteristik yang membuat 

banyak orang bisa menggunakannya. 

Keberadaan WhatsApp memudahkan kegiatan komunikasi baik jarak dekat 

maupun jarak jauh dan merupakan alat komunikasi lisan maupun tulisan, mampu 

menyimpan pesan dan sangat praktis (Suryadi, 2018:7). Dalam pemanfaatan 

WhatsApp pengguna dapat melakukan obrolan online, bertukar foto, berbagi file 
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dan lain-lain, serta kehadiran berbagai fitur menarik dengan kelebihannya yang 

menarik pengguna. (Afnibar,2020:72-73).  

Selain memberikan kelebihan WhatsApp juga memiliki kekurangan, 

Menurut Yensy (2020:70) menyatakan kekurangan dari aplikasi WhatsApp 

sebagai berikut: 

1. Keberadaan lokasi yang berbeda akan membawa pengaruh yang berbeda juga terhadap 

kekuatan sinyal. 

2. Banyaknya chat yang masuk di WhatsApp Group akan mengakibatkan penuhnya memori 

Hp, sehingga koneksi internet menjadi lambat. 

3. Chat  yang menumpuk, akan sulit unutk diakses karena harus menscroll ke atas agar bisa 

mengikuti jalannya diskusi berlangsung. 

 

Dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan WhatsApp 

mampu membantu sistem komunikasi baik jarak jauh maupun jarak dekat dengan 

biaya yang murah dan penggunaannya yang mudah, bukan hanya dalam 

kehidupan bersosial saja tetapi juga dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun 

WhatsApp memiliki kekurangan, namun keberadaan WhatsApp tetap menjadi 

aplikasi yang paling banyak dan sering digunakan, masyarakat masih tetap 

memanfaatkannya karena dianggap lebih banyak memiliki kelebihan.  

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

   Penelitian yang relevan bertujuan untuk mendukung dan menjadi landasan 

untuk penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan hasil-hasil yang diperoleh 

dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan membahas topik yang sama 

dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dahera, dkk. (2020) yang berjudul 

“Efektifitas WhatsApp sebagai Media Belajar Daring”. Hasil dari penelitian 
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ini menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

daring kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurangnya penjelasan yang 

komprehensif dan sederhana dari guru, rendahnya aspek afektif dan 

psikomotor pada pembelajaran, sinyal internal, kesibukan orang tua dan latar 

belakang pendidikan orang tua. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shodiq & Zainiyati (2020) yang berjudul 

“Pemanfaatan Media Pembelajaran E-Learning Menggunakan WhatsApp 

Sebagai Solusi Ditengah Penyebaran Covid-19 di MI Nurulhuda Jelu”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media WhatsApp sebagai 

media pembelajaran di tengah pendemi sangatlah tepat, mengingat aplikasi 

ini sangat mudah dan sederhana pengoperasiannya dan tentunya memiliki 

fitur-fitur yang dapat memudahkan pengguna dibandingkan dengan aplikasi 

online lainya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afnibar & Fajhriani (2020) dengan Judul 

“Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen Dan 

Mahasiswa Dalam Menunjang Kegiatan Belajar”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa dan dosen menggunakan WhatsApp dalam 

kegiatan berkomunikasi, penggunaan WhatsApp yang memudahkan dan 

menunjang dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan WhatsApp yang mudah 

dari aplikasi lainnya membantu mahasiswa dalam berkomunikasi baik dalam 

pengiriman tugas maupun penerimaan pemahaman materi pembelajaran. 

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan, penelitian tersebut memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 
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Adapun kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang di atas dengan penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada sasaran dan variabel yang akan diteliti. 

1. Hasil penelitian pertama dari penelitian Dahera, dkk. (2020), memiliki 

persamaan yaitu pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. 

Namun memiliki perbedaan yaitu pada tujuan penelitian yaitu untuk 

menganalisis bagaimana efektifitas penggunaan WhatsApp sebagai media 

belajar daring, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pemanfaatan WhatsApp sebagai media dalam pembelajaran 

dalam jaringan serta mengetahui kendala beserta solusi dalam pemanfaatan 

WhatsApp. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shodiq & Zainiyati (2020) memiliki 

persamaan yaitu membahas mengenai pemanfaatan media WhatsApp sebagai 

solusi pembelajaran ditengah pandemi Covid-19, membahas tentang kendala 

yang dihadapi  penggunaan WhatsApp. Namun memiliki perbedaan mengenai 

tujuan penelitian yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari e-learning  

pemanfaatan WhatsApp sedangkan pada penelitian ini mendeskripsikan 

pemanfaatan WhatsApp dalam pembelajaran serta mengetahui kendala beserta 

solusi dalam pemanfaatan WhatsApp. Perbedaan ditemukan kembali pada 

tempat penelitian yaitu di MI Nurulhuda Jelu sedangkan pada penelitian ini 

dilakukan di Sekolah Dasar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afnibar & Fajhriani (2020) memiliki 

persamaan yaitu membahas tentang pemanfaatan WhatsApp. Perbedaan 

penelitian yang terletak pada Tujuan penelitiannya dan subjek penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti mengambil subjek mahasiswa dan Dosen 
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sedangkan pada penelitian ini mengambil subjek guru dan peserta didik 

Sekolah Dasar. Perbedaan ditemukan kembali pada metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dari hasil penelusuran penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan 

terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka, dapat ditarik kesimpulan judul 

penelitian “Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran dalam Jaringan 

Masa Pandemi Covid-19 kelas VI di Sekolah Dasar” layak untuk dilaksanakan 

karena bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar terkait pendidikan 

yang melibatkan peserta didik dan tenaga pengajar yang akan membawa 

perubahan tingkah laku berupa sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya, 

sehingga dengan adanya proses pembelajaran memberikan kemudahan dan 

membantu peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Keberhasilan pembelajaran tentunya adanya kerjasama dengan 

warga sekolah termasuk peran guru sebagai pendidik.   

Wabah virus corona yang menyerang dunia, membuat semua tatanan 

kehidupan berubah, terutama dalam  sistem pendidikan. Pada aspek pendidikan 

adalah mengharuskan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta 

didik berada di rumah atau pembelajaran daring. 
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Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pembelajaran daring terutama 

di Sekolah Dasar tentu memiliki hambatan dalam proses pelaksanaanya, seperti 

kurangnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam proses 

pembelajaran dan peserta didik kurang mendapatkan kebebasan dalam menerima 

materi dan bertanya kepada gurunya terhadap materi yang diajarkan.  

Media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting untuk 

keberhasilan belajar peserta didik.Penggunaan media sosial yang sering 

digunakan dalam  keadaan pembelajaran daring atau jarak jauh di tengah pandemi 

saat ini yaitu media WhatsApp.  

Ketercapaian program pembelajaran daring tidak terlepas dari semua peran 

dan kerjasama warga sekolah dan orang tua. Oleh karena itu guru dituntut untuk 

dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran daring. Guru harus 

mampu memberikan pengalaman belajar yang inovatif, kreatif dan menyenangkan 

kepada peserta didik dalam pembelajaran daring ini. Hal ini sesuai dengan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional. Salah satu media yang dapat digunakan 

guru dalam mendukung kegiatan pembelajaran daring yaitu WhatsApp. 

Usaha yang dilakukan dalam pembelajaran daring di tengah pandemi yaitu 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. Pengimplementasian ini dilakukan di SDN 

131/IV Kota Jambi, terlihat dalam proses pembelajaran guru memanfaatkan media 

WhatsApp mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu diharapkan 

penelitian ini mampu mendeskripsikan mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai 
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media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. 

bagaimana hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa Pandemi, serta solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (Daring) 

dengan memanfaatkan WhatsApp di Sekolah tersebut. 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 131/IV Kota Jambi. Alasan 

pemilihan sekolah ini karena memiliki nilai Akreditas A yang tentunya memiliki 

visi dan misi yang sangat luas kedepannya guna bersaing secara global. Untuk 

waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil 2020/2021 serta disesuaikan 

dengan keadaan guna mengurangi persebaran wabah virus corona. 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2017:4) metodologi kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa penjelasan tertulis maupun 

lisan dari subjek yang diamati. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk 

mendeskripsikan pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam 

jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI Sekolah Dasar.  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Sebab menurut 

Kuntarto & Sugandi (2018: 222) bahwa pendekatan fenomenologi menghasilkan 

data temuan yang ada dilapangan secara mendalam dan bermakna yang nantinya 

akan dideskripsikan sebagai bentuk hasil dari penelitian ini, dengan pendekatan 

ini peneliti seolah melihat dan merasakan realita yang terjadi. Dari penjelasan itu 

sudah membuktikan bahwa jenis penelitian ini adalah didasari oleh suatu 

fenomena. 
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3.3 Data dan Sumber Data  

 Dalam penelitian ini data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yang digunakan berupa catatan dari hasil wawancara 

maupun observasi kepada guru, peserta didik kelas VI B di SDN 131/IV Kota 

Jambi yang mendeskripsikan mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI Sekolah Dasar 

dan data sekunder yang digunakan adalah dalam bentuk foto, video, dan rekaman 

yang dapat mendukung dalam pemerolehan informasi penelitian mengenai 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas VI B yang menjadi 

sasaran dari pelaksanaan pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan masa pandemi Covid-19 dan peserta didik kelas VI B di SDN 

131/IV Kota Jambi.   

 

3.4  Informan 

 Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru dan peserta 

didik VI B di SDN 131/IV Kota Jambi. Penentuan informan tersebut berdasarkan 

pengamatan dan informasi mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di kelas VI B Sekolah 

Dasar. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purpose 

sampling, keberadaan informan dipilih sesuai dengan kriteria dan kebutuhan 

informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan berhenti mencari 

informasi jika informasi yang dibutuhkan telah didapat dan memadai atau sampai 

pada taraf titik jenuh. 
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3.5 Kehadiran Peneliti 

 Dalam proses penelitian ini, peneliti berperan sebagai pelaku utama yang 

merencanakan, melaksanakan, mengolah, menganalisis, dan menyusun secara 

langsung data hasil penelitian yang akan dilaporkan sebagai hasil dari 

terlaksananya penelitian. Pada proses pengumpulan dan pengambilan data di 

lapangan, peneliti berperan sebagai orang yang mengamati dan melakukan 

observasi mendalam dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di SDN 131/IV Kota Jambi. 

Kehadiran peneliti dalam pengambilan data ke Sekolah dilakukan berdasarkan 

tiga tahapan: 

1. Pendahuluan, peneliti melakukan tahap administrasi berupa surat izin 

sekaligus melakukan koordinasi kepada pimpinan sekolah mengenai jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

2. Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan 

proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Evaluasi Data, setelah data terkumpul dan telah menyimpulkan peneliti 

melakukan evaluasi, jika dari data yang terkumpul masih kurang maka 

peneliti akan mengajukan waktu tambahan guna mendapatkan kelengkapan 

dari data tersebut. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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3.6.1 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila 

peneliti ingin mengetahui prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

digunakan untuk respon yang tidak terlalu besar (Sugiyono, 2016:203). Penelitian 

ini menggunakan jenis obervasi partisipasi pasif. Menurut Sugiyono, 2017: 227 

menyatakan bahwa observasi partisipasi pasif yaitu dalam hal ini peneliti datang 

melihat keadaan tempat yang diamati dan tidak ikut terlibat dengan kegiatan yang 

dilakukan.   

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi   

Deskriptor Indikator 

 

 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi 

Covid-19 di Sekolah Dasar 

Membuat Group Belajar 

Memasukkan Peserta didik 

Membuat Absensi Online 

Membuat Jadwal dan Rencana Belajar 

Penyampaian Materi Terstruktur 

Cek Tugas yang disampaikan Peserta Didik 

Rekapitulasi Presensi Aktif 

Penilaian Hasil Belajar Peserta didik 

Laporan Kegiatan Belajar 

   (Sumber: Dimodifikasi dari Mulyadi,2020) 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pemanfaatan  

WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan  dengan terjun secara 

langsung kegiatan yang dilakukan oleh narasumber yaitu ikut bergabung di dalam 

Group WhatsApp mengamati bagaimana proses kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan media WhatsApp tersebut, guna mengoptimalkan proses 

pengamatan dengan keterlibatan peneliti, peneliti mampu menghayati dan 

merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh subjek, sehingga data yang 

diperoleh memiliki kedudukan yang pasti sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Secara umum observasi bertujuan untuk mendukung pengumpulan 
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data yang dapat dilakukan segera setelah kejadian maupun saat berlangsungnya 

suatu kejadian. 

3.6.2 Wawancara 

 Wawancara pada penelitian ini berupa wawancara semi struktur. Menurut 

Sugiyono, 2017: 233 menyatakan bahwa wawancara semi struktur pelaksanaanya 

lebih bebas. Wawancara semi struktur digunakan untuk memperoleh suatu yang 

lebih terbuka, dimana kegiatan wawancara ini informan diminta pendapat, dan ide 

- idenya terkait dengan permasalahan. 

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Tujuan wawancara dari penelitian ini untuk mengetahui 

secara mendalam mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan masa pandemi Covid-19. Narasumber dalam wawancara ini yaitu 

Guru dan peserta didik kelas VI B di SDN 131/IV Kota Jambi. 

 

Tabel 3.2 Kisi –kisi wawancara 

Sumber  

Data 

Variabel Indikator No. item 

 

 

Guru 

 

 

Pemanfaatan 

media WhatsApp 

oleh guru 

1. Pemanfaatan media WhatsApp 

2. Jumlah Grup yang dimiliki 

3. Keunggulan WhatsApp 

4. Kekurangan WhatsApp 

5. Kendala dalam pemanfaatan media 

WhatsApp 

6. Solusi dalam mengatasi kendala 

pemanfaatan media WhatsApp 

1,2,7 

3 

4,5 

6 

8 

9 

 

Peserta 

didik 

 

Pemanfaatan 

media WhatsApp 

oleh peserta didik 

1. Pemanfaatan media WhatsApp 

2. Keunggulan WhatsApp 

3. Kekurangan WhatsApp 

4. Kendala dalam pemanfaatan media 

WhatsApp  

5. Solusi dalam mengatasi kendala 

pemanfaatan media WhatsApp 

1,2,3,6,7 

4,5 

8 

9 

10 

                                            (Sumber:Dimodifikasi dari Khoiroh,2019) 

 

 



32 
 

  
 

3.6.3 Dokumentasi 

 Menurut Sugioyono (2016:329) dokumentasi digunakan untuk melengkapi 

data hasil observasi dan wawancara agar hasil dari observasi dan wawancara dapat 

dipercaya kebenarannya dengan adanya dokumentasi. Dalam penelitian ini 

dokumentasi yang dipilih yaitu berupa video atau rekaman wawancara, screenshot 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan, dan foto-foto 

yang mendukung untuk melengkapi data penelitian seperti silabus, RPP dan lain-

lain.  

3.7 Uji Validitas Data  

 Uji Validitas digunakan untuk mengukur tingkat kesahihan data. Data 

dikatakan valid jika ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian sesuai 

dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Pada penelitian ini uji validitas yang 

digunakan adalah triangulasi. triangulasi adalah suatu penggabungan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah tersedia (Sugiyono, 

2015:330). 

3.7.1 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 

kembali informasi yang didapat melalui teknik yang berbeda, dalam hal ini data 

hasil dari pengamatan dalam pemanfaatan media WhatsApp kemudian akan 

dibandingkan dengan data wawancara dan observasi serta menggunakan 

dokumentasi sebagai data pendukung dari hasil wawancara dan observasi. 
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3.7.2 Triangulasi Sumber 

Trianglasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara guru dan peserta didik 

mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan . 

3.8 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis dalam dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat 

penelitian sudah dilapangan. Teknik analisis data ini menggunakan model Miles 

dan Huberman. Adapun langkah-langkah analisis data berdasarkan model Miles 

dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016: 337) yaitu data reduction, data display, 

dan conclution drawing/verification. 

1. Data reduction (Reduksi  Data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih pokok permasalahan, fokus 

pada data yang diteliti dan membuang data yang tidak diperlukan. Tahap reduksi 

data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Melakukan studi pendahuluan SDN 131/IV Kota Jambi, guna mengetahui 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19. 

b. Menetapkan subjek penelitian yang akan dijadikan informan. 

c. Melakukan observasi terhadap pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh 

guru kelas VI B di SDN 131/IV Kota Jambi. 

d. Melakukan wawancara mendalam dengan jenis wawancara semi struktur 

untuk mengetahui lebih dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media 
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pembelajaran dalam jaringan, hambatan pemanfaatan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran dalam jaringan, dan solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dalam pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar yang 

dilakukan SDN 131/IV Kota Jambi. 

e. Mencatat hasil wawancara guru dan pesetra didik SDN 131/IV Kota Jambi. 

2. Data display (penyajian Data) 

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif. Data disusun 

dalam bentuk uraian singkat agar mudah memahami fenomena yang terjadi dan 

mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

3. Conclution drawing/verification (Kesimpulan dan verifikasi) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara membandingkan proses pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dalam jaringan yang didapat dari hasil observasi dan hasil wawancara guru dan 

peseta didik mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam 

jaringan masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar. 

3.9 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah dibuat untuk 

mencapai keberhasilan dalam penelitian. Pada penelitian ini tahapan yang akan 

dilaksanakan yaitu mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan terakhir 

tahapan penyelesaian dengan tahapan penyusunan laporan.  

Proses persiapan diawali dengan menentukan objek penelitian yang akan 

dilaksanakan di SDN 131/VI Kota Jambi. Pemilihan sekolah tersebut didasari 
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oleh landasan dari penelitian ini, yaitu sekolah yang telah menerapkan 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 ini. 

Setelah menentukan lokasi sekolah atau objek penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah menetapkan fokus penelitian. Fokus masalah penelitian ini 

adalah pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19 di SDN 131/IV Kota Jambi yang disertai dengan pembuatan 

instrumen penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Instrumen yang 

digunakan yaitu instrumen wawancara dan observasi berdasarkan penelitian 

terdahulu. 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti akan mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Saat data diperoleh 

maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan model 

Miles dan Huberman dengan tahapan awal adalah reduksi- penyajian data – 

penarikan kesimpulan untuk memperoleh kesimpulan dari data tersebut. Pada 

tahap penyelesaian dan pembuatan laporan, peneliti membuat laporan sesuai data 

yang didapat sesuai topik dan hasil dari pengumpulan data yang diperoleh. 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 131/IV Kota Jambi di kelas VI B. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendapatkan hasil dari 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa 

pandemi Covid-19. Data yang diperoleh nanti akan dianalisa untuk menunjukkan 

bagaimana pemanfaatan WhatsApp, kendala yang didahapi dalam pemanfaatannya 

setelah itu mendeskripsikan solusi yang diambil dalam pemanfaatan WhatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 secara 

mendalam akan dilakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan 

yaitu guru kelas dan peserta didik kelas VI B. 

Sekolah ini beralamat di JL. A. CHATIB, Pematang Sulur, Kec. 

Telanaipura, Kota Jambi Prov. Jambi. Sekolah ini terakreditas A. Sekolah ini 

memiliki jumlah keseluruahan pegawainya sebanyak 23, yang terdiri dari 1 kepala 

sekolah, 18 guru, 1 tata usaha, 1 Operator, 1 satpam, 1 Penjaga Sekolah dan 

memiliki jumlah peserta didik sebanyak 344 yang terbagi menjadi 12 rombongan 

belajar. 

 Visi SDN 131/IV Telanaipura Kota Jambi “ TAMPIL PRIMA (Prestasi, 

Religus, Inovatif, Manajemen, Asri Lingkungan).” Lalu memiliki misi yang 

diemban sekolah ini sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan Profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan pelayanan 

demi mencapai prestasi. 
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2. Memupuk rasa kekeluargaan, saling menghargai dan menyanyangi, apalagi 

terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. 

3. Menciptakan sekolah yang bernuansa Religius  

4. Mengembangkan ide dan gagasan cemerlang demi pembaharuan 

pembelajaran dalam pendidikan. 

5. Mengembangkan tata admnistrasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, dan 

pemberdayaan potensi sekolah. 

6. Memelihara dan meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, sejuk, 

rindang, nyaman, aman, dan sejahtera. 

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian  

 Penenitian ini dilaksanakan di SDN 131/IV Kota Jambi. Penelitian ini 

dimulai pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai 19 November 2020 dengan 

melakukan teknik observasi dan wawancara mengenai pemanfaatan whatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa Covid-19 di kelas VI B SDN 

131/IV Kota Jambi. WhatsApp merupakan media teknologi informasi yang sangat 

populer saat ini, terutama penggunaannya didunia pendidikan sebagai media 

pembelajaran dalam penunjang keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran dalam 

jaringan (Daring) saat ini.  Layanan fitur yang dimiliki WhatsApp seperti Group 

WhatsApp, telepon, Personal chat, Emoticon sering digunakan oleh guru, 

mengirimkan pesan, dokumen, foto, video, pdf. Dengan demikian pembelajaran 

akan lebih menarik dan menyenangkan. Berbagai fitur yang dimiliki dapat diakses 

secara gratis menggunakan jaringan internet.  

Proses pengambilan data dilakukan pada saat sebelum penelitian dan 

ketika penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 
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pengamatan langsung terhadap pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa Covid-

19 yang dilakukan guru dalam pembelajaran, hambatan-hambatan yang dihadapi 

serta solusi yang diambil untuk menaklukkan hambatan-hambatan yang ada. 

Kemudian dilakukan wawancara mendalam bersama guru dan juga wawancara 

bersama 5 orang peserta didik yang disertai dengan bukti pendukungnya. 

Dokumentasi berupa foto maupun screenshot pembelajaran menggunakan 

whatsApp saat guru sedang mengajar dijadikan sebagai data pendukung dalam 

pengambilan data.  Peneliti melakukan wawancara secara virtual yaitu berbantuan 

aplikasi whatsApp dengan melakukan video call, kepada peserta didik dan juga 

nonvirtual kepada guru wali kelas VI B Ibu Atiah yang menjadi subjek utama 

dalam penelitian ini adalah guru kelas VI B, tindakan ini dilakukan melihat proses 

pembelajaran yang dilakukan secara online dirumah saja dan juga untuk 

mengurangi persebaran wabah Covid-19. 

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara 

1. Guru Kelas 

 Wawancara dilakukan bersama Guru kelas VI B, Aspek yang ditanyakan 

adalah kesan ketika menggunakan WhatsApp di tengah pembelajaran daring saat 

ini. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama guru 

kelas pada tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, 5 November dan 12 November 2020 

bahwa: 

Peneliti : Bagaimana kesan Ibu ketika menggunakan media WhatsApp di 

tengah  pembelajaran saat ini?” 
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Guru kelas :”kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan sesuai dengan surat Edaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah SE No 4 Tahun 2020, menuntut kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan mandiri di rumah, penggunaan whatsApp yang 

bisa dijangkau oleh semua kalangan, terutama ibu sebagai pengajar. whatsApp 

sangat membantu ibu dalam proses pembelajaran. Aplikasi yang dihadirkan 

sangat ramah, praktis dan tidak banyak langkah yang harus dilakukan ketika 

mengoperasikannya.” 

 

 

Gambar 4.1 wawancara guru kelas Minggu ke-1 

Mengenai pemanfaatan whatsApp dalam proses pembelajaran 

 

Kedua, pada proses pelaksanaan  pembelajaran secara online diperlukan 

persiapan dari berbagai aspek yang mendukung pencapaian kegiatan pembelajaran 

dan dijalankan sesuai dengan rancangan (RPP) yang telah dibuat. Hal ini sesuai 

dengan hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama guru kelas pada tanggal 15 

Oktober, 23 Oktober, 5 November dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang ibu lakukan dengan memanfaatkan media WhatsApp? 

Guru Kelas :”Berbicara mengenai langkah pelaksanaan pembelajaran whatsApp ini, 

sebenarnya kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu yaitu dengan 

pembuatan RPP online yang saat ini diberlakukan di tengah pandemi saat ini. 

Dimana dalam RPP tersebut kita harus merancang proses pembelajaran 

sedemikian rupa ajar materi yang akan disampaikan bisa dipahami. Mulai dari 

kegiatan pendahuluan, pelaksanaan (inti) sampai penutup. Pada kegiatan 

pelaksanaan yang ibu lakukan yaitu menyiapkan materi berupa video 

pembelajaran dan materi berbentuk pdf serta menyiapkan LKPD, lalu ibu 
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mengunggah materi dan LPPD tersebut ke dalam group whatsAp, selanjutnya  

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada 

kesulitan, peserta didik bisa langsung mengirimkannya melalui group 

whatsApp maupun personal chat.” 

Ketiga, pada tahapan selanjutnya mengenai sistem pengorganisasian setiap 

mata pelajaran pada penggunaan whatsApp sebagai media pembelajaran ini. Hal 

ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama guru kelas pada 

tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, 5 November dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Bagaimana sistem pengorganisasian setiap mata pelajaran pada 

media WhatsApp tersebut? 

Guru kelas  : “Dalam 1 kelas, pengorganisasian mata pelajaran dalam penggunaan whatsApp 

itu menggunakan beberapa group whatsApp yang terdiri group whatsApp guru 

kelas, guru agama dan PJOK bersama peserta didik serta group whatsApp guru 

kelas bersama wali murid. Selain peserta didik, wali murid pun dapat lebih 

mudah berinteraksi dengan guru, baik perihal tugas maupun perkembanagn anak 

selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Untuk sistem pengiriman 

tugas bisa dilakukan dengan mengirimkan ke group whatsApp maupun personal 

chat dengan guru yang bersangkutan.” 

 

 
Gambar 4.2 Wawancara guru kelas Minggu ke-2 

Mengenai keunggulan dan kekurangan pemanfaatan whatsApp 

Keempat, mengenai penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran yang 

menjadi media belajar paling populer ditingkat Sekolah Dasar dibandingkan 

dengan aplikasi lainnya (Rosarians et al., 2020). Hal ini sesuai dengan hasil 
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kesimpulan wawancara peneliti bersama guru kelas pada tanggal 15 Oktober, 23 

Oktober, 5 November dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Bagaimana pendapat Ibu mengenai penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran dibandingkan  dengan aplikasi lainnya? 

Guru kelas  : “Sebelumnya ibu pernah menggunakan google form, tapi tidak bertahan lama, 

lalu ibu kembali lagi menggunakan whatsApp, hal yang ibu rasakan adalah 

penggunaan whatsApp tidak ribet, semua bisa mengakses dan juga whatsApp 

juga menghadirkan fitur-fitur seperti bisa melakukan pengiriman gambar, voice 

note (berbagi suara), berbagi dokumen dan banyak lagi yang bisa ibu gunakan 

dalam pembelajaran dan mampu membantu dalam menunjang proses 

pembelajaran online saat ini.”  

Kemudian yang kelima, mengenai fitur whatsApp yang digunakan guru 

kelas VI B di SDN 131/IV Kota Jambi didapatkan hasilnya dalam proses 

pembelajaran guru meenggunakan fitur whatsApp yang membantu kegiatan 

komunikasi dan diskusi pembelajaran seperti Group chat, Smile icon, foto dan 

lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama guru 

kelas pada tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, 5 November dan 12 November 2020 

bahwa: 

Peneliti : Fitur apa saja yang sering digunakan ibu dalam pembelajaran 

daring dengan memanfaatkan media WhatsApp ini? 

Guru kelas  : “Dalam penggunaan WhatsApp ini biasanya ibu menggunakan fitur foto, video, 

dokumen, Group WhatsApp, dan call (telpon) secara langsung. Biasanya fitur 

foto digunakan dalam pengiriman tugas yang telah dikerjakan peserta didik, fitur 

video dan dokumen seperti pdf itu ibu gunakan untuk memberikan materi ajar 

yang sebelumnya ibu buat di dalam RPP online 1 lembar itu, lalu fitur Group 

whatsApp ini ibu gunakan untuk mengkoordinasi peserta didik, seperti absen, 

tugas, pemberian materi ajar, konfirmasi tugas, maupun diskusi bersama. 

Selanjutnya untuk call (telpon) biasanya ibu gunakan untuk menghubungi 

peserta didik menanyakan tugas atau kabar ataupun wali murid untuk 

menanyakan perkembangan anak selama belajar di rumah.” 
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Keenam, mengenai keunggulan WhatsApp dilengkapi dengan berbagai 

fitur dengan keunggulan yang dimiliki yang dapat digunakan yaitu didapatkan 

hasil bahwa fitur yang dihadirkan whatsApp membantu kegiatan pembelajaran 

dalam jaringan (Daring) saat ini. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan 

wawancara peneliti bersama guru kelas pada tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, 5 

November dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Apakah fitur WhatsApp yang disedia sangat membantu 

optimalisasi dalam proses pembelajaran? 

Guru kelas  : “Berbicara mengenai optimalisasi proses pembelajaran di tengah pandemi saat 

ini, tentu jauh sekali dengan kata optimal, tetapi sangat membantu sekali dalam 

pembelajaran online saat ini, setidaknya kita sebagai pihak sekolah atau 

pengajar, ibu selalu berusaha memberikan pengajaran yang baik dan efektif saat 

ini, penggunaan whatsApp yang ibu gunakan saat ini dengan berbagai fitur yang 

ada dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sangat membantu ibu. 

Pembelajaran jarak jauh mengharuskan kita untuk belajar dirumah dengan 

adanya whatsApp ibu bisa mengajar walaupun jarak jauh, dengan mengirim 

materi pembelajaran berbentuk video pembelajaran, pdf dan LKPD .”  

 
Gambar 4.3 wawancara guru kelas Minggu ke-3 

Mengenai faktor pendukung dan kendala dalam pemanfaatan whatsApp  

sebagai media pembelajaran  
 

Kemudian yang ke tujuh, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi 

terhadap pemanfaatan whatsApp yaitu didapatkan bahwa salah satu faktor 

pendukung yang besar adalah fasilitas (Handphone) yang dimiliki peserta didik, 

sinyal dan juga kuota internet. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara 
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peneliti bersama guru kelas pada tanggal 15 Oktober, 23 Oktober, 5 November 

dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Apa saja faktor pendukung dari pemanfaatan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

Guru kelas  : “Faktor pendukung dari pemanfaatan whatsApp sebagai media pembelajaran 

ini, terutama di kelas VI B adalah saran dan fasilitasnya seperti handphone, 

alhamdulillah untuk di kelas ibu semua semua peserta didik sudah memiliki 

handphone walaupun bukan milik pribadi melain milik orang tua dan juga kakak 

mereka. Selain itu ketersediaan kuota dan sinyal sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran.”  

Selanjutnya kedelapan, pertanyaan wawancara dilakukan mengenai faktor 

penghambat yang mempengaruhi terhadap pemanfaatan whatsApp yaitu 

didapatkan bahwa faktor penghambatnya adalah peserta didik yang tidak memiliki 

sinyal, peserta didik sulit memahami materi ajar, kurangnya interaksi antara guru 

dan peserta didik, guru tidak bisa memantau keseriusan peserta didik dalam 

belajar, dan memori handphone yang cepat penuh. Hal ini sesuai dengan hasil 

kesimpulan wawancara peneliti bersama guru kelas pada tanggal 15 Oktober, 23 

Oktober, 5 November dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Apa saja faktor penghambat terhadap pemanfaatan WhatsApp 

sebagai media pembelajaran di SDN 131/ IV Kota Jambi? 

Guru kelas  : “Dalam penggunaan whatsApp ini faktor penghambat menurut ibu pertama 

sinyal, tidak jarang karena gangguan sinyal peserta didik terlambat dalam 

mengumpulkan tugas, yang kedua peserta didik sulit memahami materi ajar yang 

diberikan, ketiga kurangnya interaksi peserta didik dengan guru, pembelajaran 

dalam jaringan merupakan hal baru untuk anak, yang biasanya bertatap muka, 

kini dilakukan secara online, mandiri di rumah dari sebagian peserta didik 

menggunakan handphone orang tua atau kakaknya, tentu penggunaannya 

terbatas tidak bisa setiap saat mengaksesnya, lalu yang ketiga adalah guru tidak 

bisa melihat keseriusan peserta didik dalam proses pembelajaran apakah 

semangat atau bosan dan yang terakhir memori handphone yang cepat penuh hal 

ini terjadi karena pengiriman tugas seperti foto, materi pembelajaran berupa 

video maupun pdf, semua peserta didik di group whatsApp secara otomatis 

tersimpan dan bisa diakses oleh siapa saja, asalkan pengirim belum menghapus 

atau menarik pesan tersebut”  
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Gambar 4.4 wawancara guru kelas Minggu ke-4 

Mengenai solusi pemanfaatan whatsApp dalam pembalajaran 
 

Pertanyaan terakhir yaitu mengenai solusi yang diberikan terhadap faktor 

penghambat pemanfaatan whatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan 

yaitu guru memberikan memberikan tambahan waktu pengiriman tugas, 

menggunakan fitur video call untuk berinteraksi atau melihat keseriusan belajar 

peserta didik dan menggunakan aplikasi Google clasroom. Hal ini sesuai dengan 

hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama guru kelas pada tanggal 15 

Oktober, 23 Oktober, 5 November dan 12 November 2020 bahwa: 

Peneliti : Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan pemanfaatan 

WhatsApp sebagai media pembelajaran di SDN 131/ IV Kota 

Jambi? 

Guru kelas  : “Untuk mengantisipasinya pertama untuk ibu menambah waktu pengerjaan dan 

pengumpulan tugas dikarenakan kendala sinyal, lalu untuk siswa yang sulit 

memahami materi ibu memberikan tugas dengan materi yang mudah dipahami 

dan tidak terlalu banyak, kurangnya interaksi tentu berpengaruh juga dengan 

sinyal untuk itu sesekali ibu akan telpon atau video call dan melakukan interaksi 

langsung ketika peserta didik datang kesekolah untuk mengantar tugas atau 

mengembalikan buku tema sesuai intruksi guru, kemudian solusi yang ibu 

lakukan dalam mengatasi memori penuh ini adalah mengapus sebagian data 

handphone ibu, walaupun sedikit ribet dan sekarang ibu sedang belajar dan 

mencoba menggunakan aplikasi google classroom pada google classroom 

memuat materi ajar yang telah ibu buat, yang tentunya tidak membuat memori 
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handphone penuh karena data akan tersimpan di dalam web, tidak langsung 

masuk ke dalam penyimpanan internal handphone tetapi tidak meninggalkan 

pemanfaatan whatsApp, whatsApp tetap berperan dan semua koordinasi kelas 

ada pada group whatsApp.”  

 

2. Peserta didik 

 Wawancara yang dilakukan bersama perwakilan peserta didik yaitu terdiri 

dari 5 orang informan yaitu Muhammad Nabil, Putri Hazanisa, Akbar maulana, 

Aqila khansa dan M. Syahir Maulana. Wawancara dilakukan dengan cara Video 

call secara bergiliran dan disesuaikan dengan waktu ketersedian peserta didik 

untuk melakukan wawancara secara online. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama 5 informan peserta didik, didapatkan bahwa hal pertama yang ditanyakan 

adalah media pembelajaran apa saja yang digunakan yaitu menggunakan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan berbantuan jaringan internet seperti whatsApp 

dan penggunaan google classroom, dan intensitas penggunaan media yang sering 

digunakan adalah whatsApp. Hal ini sesuai dengan kesimpulan wawancara 

peneliti bersama peserta didik wawancara peneliti bersama guru kelas pada 

tanggal 16 Oktober, 24 Oktober, 7 November dan 21 November 2020, bahwa: 

Peneliti : Apa saja media aplikasi yang digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

Peserta didik : “Media yang digunakan selama proses pembelajaran di rumah atau online, 

menggunakan whatsApp dan juga google calssroom. Tetapi penggunaan 

google classroom hanya sesekali. pembelajaran lebih banyak digunakan 

dengan media whatsApp”. 
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Gambar 4.5 Wawancara bersama Muhammad Sabil  

Kedua, hal yang ditanyakan kepada peserta didik adalah sistem 

pelaksanaan yang dilakukan dalam pemanfaatan whatsApp dalam pembelajaran 

dalam jaringan (Daring) yaitu kegiatan pembuka seperti mengucap salam, absen, 

lalu kegiatan inti memberikan materi, serta kegiatan penutup penugasan, evaluasi 

kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kesimpulan wawancara peneliti 

bersama peserta didik, bahwa: 

Peneliti : Bagaimana sistem pelaksanna pembelajaran dengan  

menggunakan WhatsApp ini? 

Peserta didik : “ Pelaksanaan pembelajaran dengan mengggunakan whatsApp ini diawali 

dengan menyapa mengucapkan salam, menanyakan kabar, melakukan absen, 

pemberian materi pembelajaran oleh ibu Atiah biasanya berupa video 

pembelajaran dan juga pdf, selanjutnya mengerjakan evaluasi materi 

pembelajaran hari ini, untuk pengumpulan tugas dalam bentuk foto 

pekerjaannya.” 

 

Ketiga, mengenai Intensitas penggunaan whatsApp dalam kegiatan 

pembelajaran selama di rumah, yaitu didapatkan bahwa peserta didik 

menggunakan whatsApp dalam proses pembelajaran kurang lebih 2 jam dalam 

sehari. Hal ini sesuai dengan kesimpulan wawancara peneliti bersama peserta 

didik, bahwa: 
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Peneliti : Berapa lamakah dalam sehari ananda mengakses WhatsApp 

untuk pembelajaran? 

Peserta didik : “Dalam 1 hari menggunakan media whatsApp, kira-kira 1- 2 jam. Kegiatan 

yang dilakukan dengan menggunakan whatsApp seperti menerima materi 

pembelajaran yang diberikan pada saat proses pembelajaran, mengerjakan 

tugas yang diberikan di Group WhastsApp, bertanya dengan guru dan teman 

melalui personal Chat dan melakukan komunikasi dengan teman-teman 

seperti menanyaan kabar. Biasanya pengerjakan tugas dilakukan ketika 

mama pulang kerja karena menggunakan handphone mama atau bergantian 

dengan handphone kakak, proses pembelajaran dibimbing dengan mama.” 

 
Gambar 4.6 Wawancara bersama Putri Hazanisa 

Keempat adalah terkait penggunaan whatsApp yang dilakukan selama 

pembelajaran dilakukan di rumah yaitu didapatkan bahwa peserta didik  

menggunakan whatsApp mengalami kemudahan dengan pemanfaatan fitur yang 

ada pada whatsApp. Hal ini sesuai dengan kesimpulan wawancara peneliti 

bersama peserta didik, bahwa: 

Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai penggunaan WhatsApp 

dalam pembelajaran? 

Peserta didik : “Belajar dengan whatsApp enak pembelajaran jarak jauh lebih mudah, tugas 

bisa dikumpulkan hanya berbentuk foto dan tidak perlu ke sekolah, 

membantu dalam proses pembelajaran online ini, tidak ribet, tidak 

membutuhkan banyak kuota, tapi kalau download video lumayan besar 

sampai beberapa Mb, untuk foto dan pdf itu sedikit kecil dan penggunaannya 

juga mudah.” 
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Kelima, hal yang ditanyakan adalah mengenai kelebihan penggunaan 

whatsApp dibandingkan dengan media yang sebelumnya pernah digunakan yaitu 

didapatkan bahwa peserta didik merasakan kemudahan penggunaan whatsApp, 

karena penggunaan yang mudah dan dilengkapi dengan fitur yang beragam yang 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran selama pandemi ini. Hal ini sesuai 

dengan kesimpulan wawancara peneliti bersama peserta didik, bahwa: 

Peneliti : Menurut ananda apa kelebihan penggunaan  whatsApp dengan 

media lainnya dalam pembelajaran? 

Peserta didik : “WhatsApp lebih mudah, bisa gunakan dimana saja seperti saat ini dalam 

jarak jauh, bisa menyimpan foto, video dan pdf yang telah dikirim, banyak 

pilihan fitur yang bisa digunakan seperti video call, chat, telpon dan 

lainnya,.” 

 
Gambar 4.7 Wawancara bersama Akbar maulana 

Keenam, mengenai fitur yang sering digunakan selama belajar 

menggunakan whatsApp, didapatkan bahwa peserta didik lebih banyak 

menggunakan fitur chat group dan personal chat, tetapi tidak jarang 

menggunakan fitur lainnya. Hal ini sesuai dengan kesimpulan wawancara peneliti 

bersama peserta didik, bahwa: 

Peneliti : Fitur apa saja yang sering ananda gunakan dalam proses 

pembelajaran? 
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Peserta didik : “Fitur yang biasa saya gunakan itu adalah Group WhatsApp, group 

WhatsApp digunakan untuk pemberiaan tugas, konfirmasi kehadiran, 

penyebaran informasi dan bertanya jika ada materi yang belum diketahui lalu 

Personal Chat biasanya digunakan untuk mengirimkan tugas secara personal 

kepada ibu Atiah, telepon, foto ataupun dokumen ini digunakan untuk 

mengirimkan tugas yang telah dikerjakan”. 

Ketujuh, mengenai manfaat yang dirasakan dalam memanfaatkan 

whatsApp, terutama dalam proses pembalajaran, didapatkan bahwa peserta didik 

terbantu dengan adanya whatsApp memudahkan dalam berkomunikasi dan 

berbagi informasi walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung selama 

pembelajaran online ini. Hal ini sesuai dengan Hal ini sesuai dengan kesimpulan 

wawancara peneliti bersama peserta didik, bahwa: 

Peneliti : Menurut ananda, manfaat apa yang dirasakan ketika proses 

pembelajaran dilakukan dengan media WhatsApp? 

Peserta didik : “Dengan menggunakan WhatsApp memudahkan berkomunikasi dan 

berbagi informasi walaupun tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru 

dan juga teman. Tidak mengeluarkan banyak biaya untuk menggunakan 

whatsApp.” 

 

 
Gambar 4.8 Wawancara bersama Aqila khansa 

Kedelapan, yaitu mengenai perasaan peserta didik mengikuti pembelajaran 

selama pandemi ini dengan memanfaatkan whatsApp, didapatkan bahwa peserta 

didik merasa senang selama proses pembelajaran dengan berbagai fitur pengguna 
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whatsApp, namun peserta didik juga merasakan bosan dan jenuh dengan jumlah 

yang terlalu banyak. Hal ini sesuai dengan kesimpulan wawancara peneliti 

bersama peserta didik, bahwa: 

Peneliti : Bagaimana perasaan ananda ketika megikuti proses 

pembelajaran dengan dengan WhatsApp? 

Peserta didik : “Ketika menggunakan whatsApp pada saat pembelajaran ini senang, 

walaupun jarak jauh pembelajaran dilakukan online di rumah tetapi saya 

semangat dalam belajar, contohnya seperti perhatian dan juga semangat yang 

diberikan ibu Atih, ketika kami selesai mengerjakan tugas dan 

mengirimkannya, ibu selalu mengirimkan sticker lucu, ucapan terima kasih 

dan juga semangat untuk kami terus belajar walaupun tidak tatap muka 

secara langsung. Dan juga tidak jarang merasakan bosan atau jenuh dengan 

tugas yang terlalu banyak dan merasakan kesulitan dalam memahami 

materi.” 

 

Selanjutnya kesembilan, mengenai hambatan atau kesulitan yang 

dirasakan dalam menggunakan whatsApp selama proses pembelajaran Daring, 

didapatkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi, 

interaksi yang kurang, memori hp yang penuh dengan semua berkas yang masuk 

di group whatsApp, dan tidak jarang gangguan sinyal yang naik turun, Hal ini 

sesuai dengan kesimpulan wawancara peneliti bersama peserta didik, bahwa: 

 Peneliti : Hambatan apa yang sering muncul ketika ananda menggunakan 

WhatsApp dalam pembelajaran?  

Peserta didik   :“Hambatan yang dirasakan pertama interaksi yang kurang, kesulitan dalam 

memahami pembelajaran, tugas yang diberikan terlalu banyak, memori hp 

yang penuh karena secara otomatis file atau dokumen yang di share seperti 

foto, video, dan juga pdf berdownload hal ini membuat hp menjadi lambat, 

serta gangguan sinyal.” 
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Gambar 4.9 Wawancara bersama M. Syahir Maulana 

Pertanyaan terakhir yaitu mengenai solusi yang dilakukan peserta didik 

untuk mengatasi hambatan yang yang terjadi, didapatkan bahwa peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran mandiri ketika ada kesulitan dalam memahami 

pembelajaran, mencari sumber lain jika belum didapatkan penjelasan yang 

memuaskan mereka akan menghubungi personal chat kepada guru yang 

bersangkutan, untuk memori yang penuh peserta didik membersihkan sebagian 

datanya agar bisa mengirim ataupun menerima pesan baru, selanjutnya menunggu 

keadaan sinyal baik baru bisa melakukan kegiatan belajar kembali. 

Peneliti : Bagaimana cara ananda mengatasi hambatan yang dirasakan 

dalam penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran? 

Peserta didik : “ Ketika saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang pertama saya 

bertanya kepada orang tua dan mencari sumber lain seperti buku dan juga 

searching di internet, atau langsung bertanya kepada ibu Atiah melalui 

personal chat. Kemudian untuk memori biasanya harus menghapus terlebih 

dahulu foto-foto atau file lama yang tidak terpakai agar ada ruang untuk 

menerima pesan selanjutnya, selanjutnya untuk sinyal biasanya menunggu 

sampai ada sinyal baik atau meminta hospot kakak”. 
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4.2.2 Deskripsi Hasil Observasi 

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD 131/IV Kota Jambi 

mengenai pemanfaatan whatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan 

masa Covid-19 oleh guru kelas VI B yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober, 

17 Oktober, 29 Oktober, 18 November, dan 25 November 2020, telihat bahwa 

guru memanfaatkan whatsApp sebagai media pembelajaran seperti, memberikan 

materi pembelajaran berupa video dan pdf, pengumpulan tugas dapat berupa foto 

atau dengan mengisi link google form yang sebelum disebarkan melalui group 

whatsApp. Semua aktivitas utama pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan 

media whatsApp. 

 

Tabel 4.1 lembar Observasi Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran dalam 

Jaringan Masa Candemi Covid-19 Oleh Guru kelas VI B. 

No Komponen Aspek Yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Aspek 

Perencanaan 

 Guru menyiapkan bahan ajar/ 

Panduan Rencana Pembelajaran 

(RPP) Daring.  

Peneliti melihat guru menyiapkan 

bahan ajar sebelum melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

 

 Guru menentukan jadwal  dan 

Rencana Pembelajaran. 

peneliti menemukan jadwal dan 

rencana pembelajaran yang dibuat 

oleh guru. 

 Guru membuat Group belajar 

dengan menggunakan WhatsApp. 

Peneliti menemukan ada group 

belajar whatsApp yang sudah dibuat 

oleh guru.  

 Guru menyiapkan bahan untuk 

pembelajaran metode daring 

Peneliti melihat guru meyiapkan 

bahan ajar berupa video, pdf dan juga 

LKPD. 

 Guru memasukkan peserta didik 

untuk mengikuti proses pem-

belajaran daring.  

Peneliti menemukan guru telah 

memasukkan peserta didik ke dalam 

group whatsApp. 

 Guru membuat Absensi online Peneliti melihat bahwa guru 

menyiapkan Absensi Online yang 

nanti akan disebarkan ke group 

whatsApp. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Aspek 

Pelaksanaan 

a. Keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran 

 Membuka kelas pembelajaran 

daring dengan salam 

Peneliti melihat guru membuka kelas 

dengan mengirimkan ucapan salam 

sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai.  

 Guru memberikan aturan yang 

harus dipenuhi sebelum kegiatan 

belajar dimulai. 

Peneliti melihat guru memberikan 

instruksi kegiatan apa yang akan 

dilakukan. 
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 Menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

daring secara terstruktur. 

Peneliti melihat guru dalam 

pelaksanaan menyampaikan materi 

pembelajaran dengan terstruktur di 

dalam group whatsApp. 

 

b. Persiapan metode pembela-

jaran daring 

 Guru sudah menentukan materi 

Peneliti melihat bahwa guru 

menentukan materi sesuai dengan 

capaian yang ingin dicapai sesuai 

dengan buku guru dan siswa. 

 guru mempelajari hal-hal yang 

perlu disampaikan. 

 

Peneliti melihat mempelajari materi 

atau hal-hal akan disampaikan kepada 

peserta didik. 

c. Pelaksanaan metode pembela-

jaran daring 

Peneliti menemukan guru 

melaksanakan pembelajaran daring 

dengan memanfaatkan whatsApp. 

 Guru menyampaikan materi me-

nggunakan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp 

Peneliti melihat guru menyampaikan 

materi pembelajaran dengan 

menggunakan whatsApp, berupa 

video, pdf dan juga LKPD dengan 

memanfaatkan fitur whatsApp yang 

tersedia. 

 

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik apabia ada 

materi yang belum dipahami, 

dengan mengirimkan bentuk 

tangan kepada gurunya sebagai 

bentuk ingin bertanya. 

Peneliti menemukan guru 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik dengan cara 

mengirimkan icon gambar tunjuk 

tangan tangan  atau bisa langsung 

personal chat ke gurunya. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Aspek 

penutup 

 Guru memberikan latihan soal/ 

tugas kepada peserta didik. 

Peneliti melihat guru memberikan 

tugas kepada peserta didik, yang 

dikirimkan ke group whatsApp. 

 Guru menutup pembelajaran 

daring  

Peneliti melihat guru menutup 

pembelajaran Daring. 

 Guru melakukan kegiatan 

mengirimkan bentuk jempol di 

tersedia di fitur aplikasi 

WhatsApp sebagai bentuk 

apresiasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

Peneliti menemukan guru 

menggunakan icon pada whatsApp 

berupa jempol atau pun sticker 

sebagai apresiasi kepada peserta didik 

yang telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

4. 

 

 

Evaluasi 

 Guru memeriksa tugas yang 

disampaikan Peserta Didik. 

Peneliti melihat guru memeriksa 

tugas peserta didik yang dikirimkan 

dalam bentuk foto kedalam group 

whatsApp maupun personal chat. 

 Rekapitulasi Presensi Aktif Peneliti melihat guru merekapitulasi 

presenti kedalam bentuk fisik rekap 

dari absensi online yang telah 

disebarkan melalui group whatsApp. 

 Penilaian Hasil Belajar Peserta 

didik 

Peneliti melihat group melakukan 

penilai atas tugas yang telah 

dikerjakan, baik berupa penilaian 

sikap, kognitif dan juga psikomotor 

dan memasukkannya kebuku analisis 

nilai siswa. 

 Guru membuat Laporan Kegiatan 

Belajar 

Peneliti melihat guru membuat 

laporan kegiatan belajar. 
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A. Persiapan Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran. 

   Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran guru mempersiapkan segala aspek perencanaan yang dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran secara online terutama dalam persiapan penggunaan 

whatsApp. Persiapan yang dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. 

1. Guru membuat group whatsApp kelas yang akan digunakan. 

2. Guru mempersiapkan RPP Daring yang akan digunakan. 

3. Guru menentukan jadwal dan rencana yang digunakan. 

4. Guru mempersiapkan materi yang berupa video ataupun bentuk pdf. 

5. Guru mempersiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

6. Guru mempersiapkan kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran 

melalui absensi yang dibuat secara online dengan memanfaatkan 

whatsApp. 

B. Pelaksanaan  Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran. 

   Peneliti mengamati prmanfaatan whatsApp sebagai media pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru kelas VI B yaitu oleh ibu Atiah. Melalui pengamatan 

langsung yang peneliti lakukan di kelas VI B terlihat bahwa guru memanfaatkan 

whatsApp sebagai media belajar online saat ini di tengah pandemi, peneliti 

bergabung langsung di dalam group whatsApp kelas, mengamati aktivitas selama 

proses pembelajaran berlangsung baik di dalam jam sekolah maupun di luar jam 

sekolah. Pemanfaatan whatsApp tersebut antara lain sebagai berikut. 

Pada awal pembelajaran guru menyapa peserta didik melalui group 

whatsApp dengan mengucapkan salam, lalu dilanjutkan dengan mengirimkan 
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absensi online dengan menggunakan google form dan mengirimkan link ke dalam 

Group WhatsApp kelas. Lalu guru memberikan instruksi akan kegiatan yang akan 

dilakukan. Setelah guru mengirimkan absensi, peserta didik mengisi daftar hadir 

tersebut, dan siapa yang yang sudah absen akan otomatis terdata nama –nama 

yang sudah mengisi absen. 

Kemudian guru mengirimkan materi pembelajaran, materi pembelajaran 

yang digunakan biasanya berupa video pembelajaran dan pdf yang telah dirancang 

sesuai dengan buku siswa dan guru. Setelah guru mengirimkan ke group 

whatsApp. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memahami materi yang telah 

diberikan melalui whatsApp dengan baik, kemudian guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau kurang paham akan materi 

yang telah disampaikan dengan cara mengirimkan sticker atau icon whatsApp 

seperti icon menunjukkan tangan . 

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, interaksi yang 

dilakukan oleh guru yaitu dengan melakukan telpon atau personal chat, sedangkan  

interaksi antara peserta didik dilakukan dengan diskusi melalui group whatsApp 

atau personal chat. 

Setelah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik, dan 

menyatakan paham akan tugas yang telah diberikan, guru melanjutkan kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan tugas, tugas yang diberikan berupa LKPD yang 

sudah dibuat oleh guru. Guru memberikan waktu pengiriman tugas hingga pukul 

21.00 WIB, hal karena ada sebagian peserta didik yang menggunakan handphone 

orang tuanya, dan menunggu orang tuanya pulang bekerja dulu, setelah itu baru 

bisa mengerjakan tugas yang diberikan. 
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Tugas yang diberikan dapat dikumpulkan dalam bentuk foto dan 

dikirimkan ke group whatsApp atau dikirimkan langsung personal kepada guru. 

Bagi peserta didik yang terlambat mengirimkan tugas sampai batas waktu yang 

telah ditentukan, masih bisa mengirimkan keesokan harinya, tetapi harus 

disertakan alasan yang logis. 

Setelah semua peserta didik mengerti akan materi dan tugas yang telah 

diberikan, guru menutup pembelajaran dengan memberikan apresiasi dengan 

ucapan terimakasih, sticker lucu, maupun icon whatsApp berupa jempol   

berupa kepada peserta didik yang telak mengikuti pelajaran dengan baik. 

 

C. Evaluasi Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran. 

Setelah peneliti melakukan pengamatan serta didukung dengan 

wawancara, Sistem evaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu setelah semua tugas 

yang diberikan kepada peserta didik sudah diterima oleh guru, guru akan 

mengoreksi satu persatu tugas yang masuk di group whatsApp atupun personal 

chat dan memasukkan nilai peserta didik ke dalam buku penilaian siswa, untuk 

peserta didik yang belum mengerjakan atau mendapat nilai di bawah KKM, guru 

akan memberikan informasi melalui personal chat langsung kepada orang terkait. 

Presensi yang telah diisikan melalui google form, guru akan merekapituasi 

semua kehadiran peserta didik, ke dalam buku absen guru, sebagai bukti fisik. 

Selanjutnya melalui kegiatan dengan menggunakan whatsApp guru laporkan hasil 

kegiatan pembelajaran ke dalam laporan kegiatan belajar peserta didik yang 

dibuat setiap harinya, dan dilaporkan kepada kepala sekolah tepat setiap 

minggunya. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan 

masa pandemi Covid -19  kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober sampai 

Desember 2020 di kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi, dengan melakukan 

observasi dan wawancara yang telah peneliti uraikan, serta didukung dengan 

dokumentasi, dapat dilihat bahwa guru memanfaatkan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan untuk menunjang proses pembelajaran selama di 

rumah dalam hal ini guru telah melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan  

Menteri Nadiem Anwar Makarim yang menerbitkan Surat Edaran Nomor  3 

Tahun 2020 pada satuan Pendidikan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 tentang “Pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) 

dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Diseases (COVID- 19). 

Kebijakan yang dikeluarkan ini, memaksa guru dan peserta didik untuk tetap 

melaksanakan proses pembelajaran dari rumah dengan bantuan media 

pembelajaran jarak jauh salah satunya penggunaan whatsApp yang digunakan 

oleh guru kelas VI B, semua aktiviitas pembelajaran diakses melalui WhatsApp 

baik penyampaian materi, informasi, diskusi serta kegiatan evaluasi yang 

dilakukan dengan memanfaatkan fitur seperti foto dan dokumen . 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh guru 

kelas VI B dalam penggunaan media pembelajaran dapat membantu proses 

penyampaian informasi dari materi yang akan dipelajari. Pribadi (2017:13) bahwa 

media menjadi sarana dalam kegiatan belajar, sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam keadaan pandemi saat ini, penggunaan 
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media pembelajaran dalam jaringan tentu memberikan kemudahan kepada guru 

maupun peserta didik dalam proses komunikasi selama melakukan pembelajaran 

daring. Ada banyak teknologi aplikasi digital yang bisa digunakan Menurut 

Jumiatmoko (2016:53) WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang 

memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi dengan fitur-fitur yang tersedia 

serta merupakan media sosial yang paling populer digunakan dalam 

berkomunikasi. WhatsApp menjadi pilihan untuk digunakan menjadi media utama 

dalam proses pembelajaran daring di SDN 131/IV Kota Jambi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta diperkuat dengan adanya 

bukti dokumentasi, fitur whatsApp yang sering dimanfaatkan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu fitur foto, video, dokumen, Group WhatsApp, dan call 

(telpon). Dengan adanya fitur yang disediakan mempermudah guru dalam proses 

pembelajaran. Menurut Barhomi (2015:223) manfaat dari fitur yang ditampilkan 

tersebut dalam pembelajaran yaitu WhatsApp Messenger Group memberikan 

fasilitas pembelajaran secara kolaboratif dan kolaboratif secara online antara guru 

dan peserta didik ataupun sesama peserta didik baik dirumah maupun di sekolah, 

aplikasi gratis yang mudah digunakan serta dapat digunakan untuk berbagi 

komentar, tulisan, gambar, video, suara, dan dokumen.  

Berdasarkan hasil wawancara guru menggunakan fitur foto sebagai bentuk 

hasil dari pengerjaan tugas peserta didik, guru akan memberikan perintah atau 

tugas kemudian peserta didik akan mengirimkan hasil akhir tugas mereka dalam 

bentuk foto yang di share pada Group WhatsApp atau melalui personal chat 

kepada guru yang bersangkutan, lalu penyampaian materi disampaikan 

menggunakan fitur dokumen, guru dapat mengirimkan berbagai bentuk dokumen 
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seperti word, PDF, ataupun PPT, dalam kegiatan pembelajaran guru 

menggunakan fitur ini dalam bentuk PPT maupun pdf yang berisikan materi ajar. 

Sedangkan penggunaan video, guru memanfaatkan media WhatsApp untuk 

mengshare video pembelajaran sebagai menunjang aktvitas belajar, video yang 

dibuat akan dikirimkan pada Group WhatsApp kelas, semua bentuk foto, dokumen 

dan video yang dikirimkan yang bisa di donwload dan disimpan oleh peserta 

didik, Group WhatsApp sebagai wadah fasilitator penyampaian pesan yang diisi 

oleh wali murid dan peserta didik, serta fitur call menurut Miladiyah (2017: 37) 

untuk melakukan panggilan suara dengan pengguna lain seperti guru dengan wali 

murid ataupun dengan peserta didik langsung. 

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada guru dan peserta 

didik tersebut, menurut Mulyadi (2020) sesuai dengan kisi-kisi observasi dalam 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran, diperoleh hasil tahapan-

tahapan yang dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan 

Guru perlu melakukan persiapan sebelum memanfaatkan whatsApp 

sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19. Persiapan 

yang dilakukan oleh guru seperti membuat group whatsApp kelas yang akan 

digunakan, guru mempersiapkan RPP Daring yang akan digunakan, guru 

menentukan jadwal dan rencana yang digunakan, guru mempersiapkan materi 

yang berupa video ataupun bentuk pdf, mempersiapkan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD), dan mempersiapkan kesiapan peserta didik dalam proses 
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pembelajaran melalui absensi yang dibuat secara online dengan memanfaatkan 

whatsApp. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan realisasi dari perencanaan yang telah dibuat oleh 

guru. Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan hasil 

observasi di kelas VI B SDN 131/VI Kota Jambi, peneliti paparkan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran diawali dengan guru menyapa 

peserta didik melalui group whatsApp dengan mengucapkan salam, lalu 

dilanjutkan dengan mengirimkan absensi online dengan menggunakan google 

form dan mengirimkan link ke dalam group whatsApp kelas. Lalu guru 

memberikan instruksi akan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah guru 

mengirimkan absensi, peserta didik mengisi daftar hadir tersebut, dan siapa yang 

yang sudah absen akan otomatis terdata nama –nama yang sudah mengisi absen. 

b. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti guru memberikan kesempatan kepada peserta didik, dan 

menyatakan paham akan tugas yang telah diberikan, guru melanjutkan kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan tugas, tugas yang diberikan berupa LKPD 

yang sudah dibuat oleh guru. Guru memberikan waktu pengiriman tugas hingga 

pukul 21.00 WIB, hal karena ada sebagian peserta didik yang menggunakan 

handphone orang tuanya, dan menunggu orang tuanya pulang bekerja dulu, 

setelah itu baru bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan 

dapat dikumpulkan dalam bentuk foto dan dikirimkan ke group whatsApp atau 
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dikirimkan langsung personal kepada guru. Bagi peserta didik yang terlambat 

mengirimkan tugas sampai batas waktu yang telah ditentukan, masih bisa 

mengirimkan keesokan harinya, tetapi harus disertakan alasan yang logis. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan pembelajaran diakhiri guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan apresiasi dengan ucapan terimakasih, sticker lucu, maupun icon 

whatsApp berupa jempol  kepada peserta didik yang telak mengikuti pelajaran 

dengan baik. 

3. Evaluasi 

   Setelah peneliti melakukan pengamatan, Sistem evaluasi yang dilakukan 

oleh guru yaitu setelah semua tugas yang diberikan kepada peserta didik sudah 

diterima oleh guru, guru akan mengoreksi satu persatu tugas yang masuk di group 

whatsApp atupun personal chat dan memasukkan nilai peserta didik ke dalam 

buku catatan nilai sebagai bukti fisik penilaian peserta didik. Kemudian akumulasi 

nilai akan diperoleh dari dari hasil ulangan dan juga tugas yang telah dikerjakan, 

untuk peserta didik yang belum mengerjakan atau mendapat nilai di bawah KKM, 

guru akan memberikan informasi melalui personal chat langsung kepada orang 

terkait. 

 Presensi yang telah diisikan melalui google form, guru akan merekapituasi 

semua kehadiran peserta didik, ke dalam buku absen guru, sebagai bukti fisik. 

Selanjutnya melalui kegiatan dengan menggunakan whatsApp guru laporkan hasil 

kegiatan pembelajaran ke dalam laporan kegiatan belajar peserta didik yang 

dibuat setiap harinya, dan dilaporkan kepada kepala sekolah tepat setiap 

minggunya. 
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Penilaian yang dilakukan berupa penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Dalam kondisi kegiatan pembelajaran jarak jauh sekarang untuk 

menilai sikap peserta didik dengan cara melihat kesantunan dan kedisplinan 

mereka saat berinteraksi dalam Group WhatsApp, penilaian pengetahuan dilihat 

dari seberapa paham mereka dengan materi yang ada dengan pengerjaan tugas, 

seperti pemberian LKPD, serta melakukan penilaian keterampilan dengan melihat 

hasil kerja berupa tulisan, prakarya yang mereka kerjakan. 

4.3.2 Hambatan dan solusi dalam pemanfaatan WahtsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa pandemi covid -19  kelas VI B SDN 

131/IV Kota Jambi. 

Yensy (2020:70) menyatakan hambatan dalam pemanfaatan whatsApp 

sebagai media pembelajaran adalah gangguan sinyal dan memori handpone 

penuh. 

1. Gangguan sinyal 

Gangguan sinyal yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran daring 

tentu akan berdampak pada proses mengakses pembelajaran. faktor ini terjadi 

ketika mati lampu, atau faktor lain yang membuat signal lambat, hingga 

mengakibatkan pembelajaran terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Melalui wawancara bersama guru kelas VI B, diketahui bahwa solusi 

yang dilakukan adalah dengan tambahan waktu dalam pengiriman tugas, 

pengiriman bisa dilakukan sampai malam hari pukul 21.00 WIB. 

2. Memori HP penuh 

Memori HP yang penuh, tentu akan membuat penggunaan HP menjadi 

lambat. Dari haris wawancara bersama informan bahwa jumlah foto berupa tugas 
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dan materi pembelajaran yang dikirimkan, membuat operasi HP tidak bekerja 

dengan baik. Solusi yang dilakukan adalah guru mencoba menggunakan media 

google classroom yang berisikan materi pembelajaran dan absensi, yang akan 

diakses melalui link yang dibagikan di group whatsApp, atau penggunaan Zoom 

Meeting dan penggunaan Google Classroom.  

3. Kurangnya interaksi 

Berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran daring yang dilakukan 

mengakibatkan kuranya interaksi antara guru dan peserta didik, begitu juga 

peserta didik dengan temannya terutama dalam pemanfaatan whatsApp sebagai 

media belajar, interaksi terbatas, salah satu faktor adalah fasilitas handpone milik 

orang tua mengakibatkan anak susah berinteraksi dengan guru dan teman, karena 

handphone dibawa kerja oleh orang tuanya. Menurut Pane (2017: 351) bahwa 

Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, maka dari itu solusi yang dilakukan 

yaitu melakukan pertemuan 1 minggu sekali ke sekolah, dan membuat forum 

diskusi di group WhatsApp untuk memberikan kesempatan peserta didik 

berinteraksi dengan teman dan guru, dengan kesepakatan jadwal bersama dengan 

walimurid serta penggunaan Zoom Meeting sebagai media interakasi dalam poses 

pembelajaran tetapi tidak menggantikan penggunaan WhatsApp sebagai media 

utama. 

4. Sulit mengetahui keseriusan peserta didik 

Menurut Oknisih & Suyoto (2019:479) Pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi online mampu meningkatkan kemandirian belajar, dengan 

kemandirian akan menumbuhkan tanggung jawab dan juga dapat menumbuhkan 
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minat belajar peserta didik. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu didapatkan kesulitan dalam melihat keseriusan peserta didik 

terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, hal dapat dilihat dari tugas 

yang telah dikerjakan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama 

bersama orang tua, dan mendokumentasikan kegiatan belajar dalam bentuk foto  

dan dikirimkan melalui personal chat kepada guru.  

5. Motivasi peserta didik  

Menurut Rusman (2018:164) bahwa media pembelajaran dapat 

membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik, tetapi melalui hasil 

wawancara bersama informan didapatkan hasil bahwa motivasi belajar menurut 

dengan penggunaan media pembelajaran daring dengan memanfaatkan whatsApp, 

hal ini harus segera diatasi, karena kan berpengaruh kepada hasil belajarnya. 

Solusinya ialah guru dapat membuat variasi pembelajaran yang sesuai dengan usia 

peserta didik, dilengkapi dengan adanya penjelasan materi yang ringkas, suara, 

teks, dan gambar yang menarik sehingga dapat menumbuhkan minat peserta didik 

untuk belajar, serta melakukan pendekatan yang dapat memberikan semangat, hal 

ini bisa dilakukan dengan melakukan video call ataupun chat personal. 

6. Fasilitas pendukung pembelajaran online. 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa, penggunaan fasilitas belajar 

online berupa handphone yang dimiliki oleh peserta didik adalah milik orang tua. 

Dari paparan teori di bab II menyatakan bahwa media komunikasi yang dapat 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran daring antara lain smartphone, tablet, 

komputer yang terkoneksi internet. Dengan adanya media penunjang 

pembelajaran daring proses pembelajaran daring akan lebih mudah direalisasikan. 
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Adapun solusi yang dilakukan yaitu peserta didik dapat mengerjakan tugas setelah  

orang tua mereka pulang bekerja. 

7. Sulit memahami materi yang diberikan 

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan, bahwa mereka 

kesulitan dalam memahami materi yang diberikan, materi yang terlalu banyak dan 

juga tidak diberikan penjelasan yang mendalam. Solusi yang dilakukan yaitu 

mencari sumber materi dari buku ataupun internet, bertanya kepada orang tua atau 

langsung menanyakan pada guru yang bersangkutan. Pembelajaran daring 

merupakan tantangan bagi semua guru, kegiatan tatap muka tergantikan dengan 

dunia maya, maka dari itu guru tentunya meningkatkan kompetensi dalam 

pemahaman teknologi terutama dalam menggunakan media yang mendukung 

proses pembelajaran berlangsung. 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti 

lakukan sejak 12 Oktober- 02 Desember 2020 data yang dihasilkan telah 

menunjukkan titik jenuh. Oleh karena itu semua kegiatan pengumpulan data 

penelitian di SDN 131/IV Kota Jambi dihentikan pada tanggal 02 Desember 2020. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran dalam Jaringan Masa 

Pandemi Covid-19 Oleh Guru kelas VI B  SDN 131/IV Kota Jambi pertama 

pemanfaatan yang dilaksanakan oleh guru kelas dalam kegiatan pembelajaran 

yang memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian fitur yang 

sering digunakan fitur foto, video, dokumen, Group WhatsApp, dan call 

(telpon) secara langsung. Kemudahan dirasakan dengan kehadiran fitur 

whatsApp dan juga penggunaannya yang mudah dan dapat digunakan oleh 

berbagai kalangan. 

2. Hambatan-hambatan dalam Pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa Pandemi Covid -19 di  kelas VI B SDN 

131/IV Telanaipura Kota Jambi yaitu gangguan sinyal yang mengakibatkan 

whatsApp akan sulit diakses, kendala lain yaitu kurang efektifnya proses 

pembelajaran guru tidak bisa secara langsung melihat kesungguhan peserta 

didik, memori handpone yang cepat penuh dengan dokumen yang masuk, 

tidak semua peserta didik memiliki alat pendukung pembelajaran online saat 

ini, alasan tersebut salahnya kurang kepercayaan terhadap handphone yang 

diberikan, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik lainnya, serta 

pembelajaran menggunakan whatsApp juga kurang efektif karena tidak semua 

peserta didik paham akan tugas dan materi yang diberikan. 
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3. Solusi mengatasi hambatan dalam Pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaringan masa Pandemi Covid -19 di kelas VI B SDN 

131/IV Telanaipura Kota Jambi yang dilakukan guru adalah dengan 

meminimalisir semua kendala baik dari gangguan jaringan dengan 

memperpanjang jangka waktu pengiriman tugas, membuat materi 

pambelajaran lebih sederhana dan mudah dimengerti, melakukan interaksi 

dengan melakukan video call atau melakukan interaksi seminggu sekali 

sesuai jadwal pertukaran buku pembelajaran, dan melakukan inovasi media 

lain seperti google classroom atau zoom meeting tetapi tidak meninggalkan 

peran utama penggunaan whatsApp. 

 

5.2  Implikasi  

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan 

guru memberikan masukan dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan 

WhatsApp sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi Covid-19 di 

kelas VI B Sekolah Dasar, Sebagai bahan perbandingan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam 

memilih media yang efektif digunakan pada masa Pandemi Covid-19 di Sekolah 

Dasar. 
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5.3  Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan terdapat beberapa saran dari 

peneliti terkait pemanfaatan whatsApp sebagai media pembelajaran dalam 

jaringan masa pandemi Covid-19 ini, maka saran dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

1.  Pemanfaatan whatsApp dengan penggunaan fitur yang ada sangat 

membantu dalam proses pembelajaran, tetapi pelaksanaan ini kurang 

efektif karena tidak semua materi yang disampaikan dipahami dengan 

baik. Guru harus menunaikan kewajiban belajar dan mengajar agar materi 

dapat disampaikan dengan baik. 

2.  Dengan hambatan yang dirasakan salah satunya pemberian tugas dan 

materi yang terlalu banyak, saran dari peneliti materi yang disampaikan 

lebih disederhanakan lagi agar mudah dipahami agar peserta didik tidak 

bosan. 

3.  Perlunya peningkatan kompetensi guru mengenai penggunaan TIK, 

sehingga kesiapan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

seperti saat ini dapat lebih dimaksimalkan. 
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Lampiran 5 Kisi-kisi Wawancara 

Kisi –kisi wawancara 

Sumber  

Data 

Variabel Indikator No. item 

 

 

Guru 

 

 

Pemanfaatan media 

WhatsApp oleh 

guru 

7. Pemanfaatan media WhatsApp 

8. Jumlah Grup yang dimiliki 

9. Keunggulan WhatsApp 

10. Kekurangan WhatsApp 

11. Kendala dalam pemanfaatan media WhatsApp 

12. Solusi dalam mengatasi kendala pemanfaatan 

media WhatsApp 

1,2,7 

3 

4,5 

6 

8 

9 

 

Peserta 

didik 

 

Pemanfaatan media 

WhatsApp oleh 

peserta didik 

6. Pemanfaatan media WhatsApp 

7. Keunggulan WhatsApp 

8. Kekurangan WhatsApp 

9. Kendala dalam pemanfaatan media WhatsApp  

10. Solusi dalam mengatasi kendala pemanfaatan 

media WhatsApp 

1,2,3,6,7 

4,5 

8 

9 

10 

 

 

Lampiran 6 Kisi-kisi Observasi 

kisi- kisi Observasi 

Deskriptor Indikator 

 

 

Pemanfaatan Media WhatsApp dalam 

Pembelajaran Daring  Masa Pandemi 

Covid-19 di Sekolah Dasar 

Membuat Group Belajar 

Memasukkan Peserta didik 

Membuat Absensi Online 

Membuat Jadwal dan Rencana Belajar 

Penyampaian Materi Terstruktur  

Cek Tugas yang disampaikan Peserta Didik  

Rekapitulasi Presensi Aktif 

Penilaian Hasil Belajar Peserta didik 

Laporan Kegiatan Belajar 
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Lampiran 7 Validasi Instrumen 
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Lampiran 8 Instrumen Wawancara 

Instrumen Wawancara Guru Kelas  

Nama Informan Ratumas Atiah S.Pd 
NIP 197011092005012006 
Jabatan Guru kelas VI B 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Bagaimana kesan Ibu ketika 

menggunakan media WhatsApp di tengah 

pembelajaran saat ini? 

 

 

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan 

dengan memanfaatkan media WhatsApp? 

 

 

3. Bagaimana sistem pengorganisasian 

setiap mata pelajaran pada media 

WhatsApp tersebut? 

 

 

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran dibandingkan  dengan 

aplikasi lainnya? 

 

 

5. fitur apa saja yang sering digunakan 

dalam pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan media WhatsApp ini? 

 

 

6. Apakah fitur WhatsApp yang disedia 

sangat membantu optimalisasi dalam 

proses pembelajaran? 

 

 

7. Apa saja faktor pendukung dari 

pemanfaatan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

 

 

8. Apa saja faktor penghambat terhadap 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran di SDN 131/ IV Kota 

Jambi? 

 

 

9. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi 

hambatan pemanfaatan WhatsApp  

sebagai media pembelajaran di SDN 131/ 

IV Kota Jambi? 
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Instrumen Wawancara Peserta Didik 

Nama Informan  
NIS  
Kelas  
Tgl. Pelaksanaan  

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apa saja media aplikasi yang 

digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

 

2. Bagaimana sistem pelaksanna 

pembelajaran dengan  menggunakan 

WhatsApp ini? 

 

3. Berapa lamakah dalam sehari 

ananda mengakses WhatsApp untuk 

pembelajaran? 

 

4. Bagaimana pendapat ananda 

mengenai penggunaan WhatsApp 

dalam pembelajaran? 

 

5. Menurut ananda apa kelebihan 

penggunaan WhatsApp dengan 

media lainnya dalam  pembelajaran? 

 

6. Fitur apa saja yang sering ananda 

gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

 

7. Menurut ananda, manfaat apa yang 

dirasakan ketika proses pembe-

lajaran dilakukan dengan media 

WhatsApp? 

 

8. Bagaimana perasaan ananda ketika 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan dengan WhatsApp? 

 

9. Hambatan apa yang sering muncul 

ketika menggunakan WhatsApp 

dalam pembelajaran?  

 

10. Bagaimana cara ananda mengatasi 

hambatan yang dirasakan dalam 

penggunaan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran? 
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Lampiran 9 Instrumen Observasi 

No Komponen Aspek Yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Aspek 

Perencanaan 

 Guru menyiapkan bahan ajar/ 

Panduan Rencana Pembelajaran 

(RPP) Daring.  

. 

 

 Guru menentukan jadwal  dan 

Rencana Pembelajaran. 

 

 Guru membuat Group belajar 

dengan menggunakan WhatsApp. 

 

 Guru menyiapkan bahan untuk 

pembelajaran metode daring 

 

 Guru memasukkan peserta didik 

untuk mengikuti proses pem-

belajaran daring.  

 

 Guru membuat Absensi online  

 

 

 

2. 

 

 

 

Aspek 

Pelaksanaan 

d. Keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran 

 Membuka kelas pembelajaran 

daring dengan salam 

 

 Guru memberikan aturan yang 

harus dipenuhi sebelum kegiatan 

belajar dimulai. 

 

 Menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

daring secara terstruktur. 

 

 

e. Persiapan metode pembela-

jaran daring 

 Guru sudah menentukan materi 

 

 guru mempelajari hal-hal yang 

perlu disampaikan. 

 

 

f. Pelaksanaan metode pembela-

jaran daring 

 

 Guru menyampaikan materi me-

nggunakan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp 

 

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik apabia ada 

materi yang belum dipahami, 

dengan mengirimkan bentuk 

tangan kepada gurunya sebagai 

bentuk ingin bertanya. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Aspek 

 Guru memberikan latihan soal/ 

tugas kepada peserta didik. 

 

 Guru menutup pembelajaran 

daring  
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penutup  Guru melakukan kegiatan 

mengirimkan bentuk jempol di 

tersedia di fitur aplikasi 

WhatsApp sebagai bentuk 

apresiasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Evaluasi 

 Guru memeriksa tugas yang 

disampaikan Peserta Didik. 

 

 Rekapitulasi Presensi Aktif  

 Penilaian Hasil Belajar Peserta 

didik 

 

 Guru membuat Laporan Kegiatan 

Belajar 
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Lampiran 10  Hasil Wawancara Guru Kelas Minggu ke -1 

Nama Informan Ratumas Atiah S.Pd 
NIP 197011092005012006 
Jabatan Guru kelas VI B 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Bagaimana kesan Ibu ketika 

menggunakan media WhatsApp di tengah 

pembelajaran saat ini? 

 

Kesan ibu menggunakan WhatsApp dalam 

pembelajaran sangat membantu berjalannya 

proses pembelajaran. Aplikasi yang dihadirkan 

sangat ramah, praktis dan tidak terlalu banyak 

langkah yang harus dijalani. 

 

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan 

dengan memanfaatkan media WhatsApp? 

 

Langkah-langkah pembelajaran dalam 

penggunaan whatsApp ini, pertama ibu 

menyiapkan materi ajar berupa pdf dan LKPD, 

kedua memposting materi melalui WhatsApp 

Group, lalu yang ketika ibu melakukan tanya 

jawab terhadap siswa mengenai materi yang 

telah ibu sampai melalui WhatsApp Group. 

 

3. Bagaimana sistem pengorganisasian 

setiap mata pelajaran pada media 

WhatsApp tersebut? 

 

Penggorganisasiannya sesuai dengan jadwal 

pembelajaran dan tugas dikirimkan ke 

WhatsApp guru masing-masing. 

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran dibandingkan  dengan 

aplikasi lainnya? 

 

WhatsApp ini penggunaannya tidak rimbet, 

semua bisa menggunakannya termasuk fitur-

fitur yang sangat membantu ibu, nah WhatsApp 

ini juga dapat diakses kapan dan di manapun. 

5. fitur apa saja yang sering digunakan 

dalam pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan media WhatsApp ini? 

 

Dalam penggunaan WhatsApp ini biasanya ibu 

menggunakan fitur foto, video, dokumen, 

Group WhatsApp, dan call (telpon) secara 

langsung. 

 

6. Apakah fitur WhatsApp yang disedia 

sangat membantu optimalisasi dalam 

proses pembelajaran? 

 

Iya kehadiran fitur pada WhatsApp sangat 

membantu proses pembelajaran, misalnya 

pekerjaan tugas yang dilakukan terlebih dahulu 

materi akan dijelaskan dalam bentuk video 

ataupun PDF lalu, tugas yang dikerjakan 

dikumpulkan dalam bentuk foto. 

 

7. Apa saja faktor pendukung dari 

pemanfaatan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

 

Tentunya ketika kita menggunakan teknologi 

informasi seperti WhatsApp, faktor 

pendukungnya tentu handphone, sinyal maupun 

kuota. 

 

8. Apa saja faktor penghambat terhadap 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran di SDN 131/ IV Kota 

Jambi? 

 

Dalam penggunaan WhatsApp  ini tentu ada 

kendala atau hambatanya ya, seperti ketika 

mengirimkan video, foto secara otomatis akan 

terdonwload dan dapat membuat memori cepat 

penuh, sehingga penggunaan handphone 

menjadi lambat. 
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9. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi 

hambatan pemanfaatan WhatsApp  

sebagai media pembelajaran di SDN 131/ 

IV Kota Jambi? 

 

Untuk mengatasi hambatan tersebut ibu harus 

menghapus sebagian data dulu baru bisa 

mengirimkan materi karena penuh, lalu ibu 

sedang belajar untuk menggunakan aplikasi 

lain, tetapi tidak meninggalkan WhatsApp  ini 

sebagai media utama pembelajaran. 

 

Jambi,  15 Oktober 2020                  

Guru Kelas VI B 

 

      

RATUMAS ATIAH, S.Pd 

NIP.197011092005012006 
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Lampiran 11  Hasil Wawancara Guru Kelas Minggu ke -2 

Nama Informan Ratumas Atiah S.Pd 
NIP 197011092005012006 
Jabatan Guru kelas VI B 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Bagaimana kesan Ibu ketika 

menggunakan media WhatsApp di tengah 

pembelajaran saat ini? 

 

Sejak diberlakukannya pembelajaran online 

atau pembelajaran jarak ini oleh diknas,  Kesan 

ibu menggunakan WhatsApp ini ibu dan peserta 

didik tidak bisa bertemu secara langsung, dan 

ibu juga kesulitan dalam melihat keriusan dan 

kepercayaan diri baik berupa voice note video 

itu kurang, meraka malu-malu. Dengan 

penggunaan WhatsApp ini sangat membantu ibu 

dalam proses pembelajaran daring ini. 

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan 

dengan memanfaatkan media WhatsApp? 

 

Langkah-langkah pembelajaran dalam 

penggunaan whatsApp ini, tentunya ibu harus 

menyiapkan mteri terlebih dahulu berupa 

LKPD, Video ataupun ringkasan materinya. 

Setiap pagi ibu menyapa terlebih dahulu” 

Anak-anak ibu apa kabar, sebelum memulai 

pembelajaran ada baiknya kita berdoa” nah 

seperti ibu yang ibu lakkan, kemudian ibu 

memberikan stimulus tentag materi apa yanng 

akan dipelajari hari ini melalui group 

WhatsApp, setelah merreka menjawab ibu 

kmudian memposting materi melalui WhatsApp 

Group berupa ringkasan materi dalam bentuk 

PDF, lalu Ibu melakukan kegiatan tanya jawab, 

untuk melihat pemaham mereka ibu 

membagikan LKPD yang telah ibu buat dan 

mereka mengisinya, untuk mengirimannya 

dengan batas waktu pukul 21.00 WIB. 

3. Bagaimana sistem pengorganisasian 

setiap mata pelajaran pada media 

WhatsApp tersebut? 

 

Untuk mata pelajaran biasanya dilakukan 

dengan guru masing-masing, setiap mapel 

Tema, Agama itu dalam 1 group semua guru 

bergabung dalam griup tersebut, untuk tugas 

akan diinformasikan di group bersama, tetapi 

untuk pengorganisasiannya sesuai dengan 

gurunya masing-masing apakah setiap tugas 

yang diberikan dapat dikirimkan melalui Group 

atau pun melalui Personal Chat.  

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran dibandingkan  dengan 

aplikasi lainnya? 

 

 Setelah ibu menggunakan WhatsApp ibu 

terbantu, penggunaanya tidak ribet dan anak- 

anak juga mudah dalam mengoperaskannya, 

Banyak fitur WhatsApp yang bisa 

dimanfaatkan, seperti bisa mengirimkan 

gambar, video, Vn dan telpon dengan beberapa 

orang.   

5. fitur apa saja yang sering digunakan 

dalam pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan media WhatsApp ini? 

 

Selama ibu menggunakan whatsApp dalam 

proses pembelajaran daring ini, ibu lebih sering 

menggunakan fitur foto, dokumen (pdf),call 

baik di Group WhatsApp maupun personal chat 

dengan anak –anak. 
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6. Apakah fitur WhatsApp yang disedia 

sangat membantu optimalisasi dalam 

proses pembelajaran? 

 

Kalau kita berbicara optimal, tentu belum bisa 

kita katakan optimal apalagi proses 

pembelajaran online saat ini, tetapi dengan 

adanya penggunan ini dengan fitur yang ada 

sangat membantu proses pembelajaran yang ibu 

lakukan. 

7. Apa saja faktor pendukung dari 

pemanfaatan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

 

Dalam pembelajaran online ini, tentunya 

peserta didik itu harus mempuya handphone, 

dengan handphone lah kita bisa berkomunikasi 

dan berinteraksi, dan lalu aplikasi whatsApp, 

dan yang terpenting punya kouta. 

8. Apa saja faktor penghambat terhadap 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran di SDN 131/ IV Kota 

Jambi? 

 

Pembelajaran Online ini tentu menjadi 

tantangan buat kami ya para guru yang dengan 

usia yang tidak muda lagi harus bisa menguasai 

setidaknya menganal TIK, Lalu dalm kegitaan 

pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp 

ini ibu kesulitan untuk bisa melihat keseriusan 

peserta didik dalam belajar, kurangnya motivasi 

belajar, lalu ada yang tidak memiliki 

Handphone sendiri, jadi menunggu orang 

tuanya pulang bekerja dahulu, dari beberapa 

penjelasan materi yang ibu sampaikan ada 

bebrapa peserta didik yang kesulitan menerima 

materi dan memahaminya.  

9. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi 

hambatan pemanfaatan WhatsApp  

sebagai media pembelajaran di SDN 131/ 

IV Kota Jambi? 

 

Untuk mengatasi itu semua tentunya ibu 

kembali lagi kepada diri ibu sendiri, ibu harus 

memahami dan menguasai TIK, lalu melakukan 

evaluasi setiap pembelajaran berrlangsung 

untuk melihat keberhasilan pembelajaran, 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

unutk datang kesekolah ataupun bertanya 

melalui whatsApp atas materi yang belum 

dimengerti dan juga keberhasilan pembelajaran 

daring ini tentu atas kerjasama pihak sekolah 

dan ornag tua, jadi ibu bekerja sama dengan 

orangtua dalam proses pembelajaran mereka di 

rumah.  

 

Jambi,  23 Oktober 2020                  

Guru Kelas VI B 

 

      

RATUMAS ATIAH, S.Pd 

NIP.197011092005012006 
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Lampiran 12  Hasil Wawancara Guru Kelas Minggu ke -3 

Nama Informan Ratumas Atiah S.Pd 
NIP 197011092005012006 
Jabatan Guru kelas VI B 

 
No. Pertanyaan Keterangan 

1. Bagaimana kesan Ibu ketika 

menggunakan media WhatsApp di tengah 

pembelajaran saat ini? 

 

Pembelajaran menggunakan WhatsApp dalam 

pembelajaran sangat mudah, hal ini membuat 

ibu merasa senang dan terbantu dengan adanya 

penggunaan whatsApp sebagai media 

pembelajaran dalam jaring (Daring) ini.  

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan 

dengan memanfaatkan media WhatsApp? 

 

Setiap awal pembelajaran ibu menyapa anak-

anak melalui Group WhatsApp, dan meminta 

mereka untuk mengisi absensi kehadiran, untuk 

kegiatan pembelajaran ibu sebelumnya sudah 

sudah menyiapkan materi dan juga LKPD , 

ringkasan materi kan ibu kirimkan melalui 

Group WhatsApp berupa pdf atau word, setelah 

itu peserta didik memahami materi yang ibu 

berikan, kemudian untuk tugasnya ibu 

mengirimkan LKPD yang harus diselesaikan 

dan dikumpulkan pada puul 21.00 wib. Untuk 

sistem evalusinya ibu menilai dari kesponan 

mereka, kedisiplinan, kerapian pengerjaaan 

tugas dan bentuk kerjasama dengan orang tua 

selama dirumah. 

3. Bagaimana sistem pengorganisasian 

setiap mata pelajaran pada media 

WhatsApp tersebut? 

 

Untuk sistemnya akan dilakukan oelh guru 

mata pelajaran masing-masing melalui Group 

WhatsApp ataupun Personal Chat. 

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran dibandingkan  dengan 

aplikasi lainnya? 

 

Setelah ibu menggunakan menggunakan  

WhatsApp  sebagai media belajar daring  ini ini 

meraka kemudahan dan tidak ribet seperti 

aplikaasi lainnya seperti zoom dan google 

Clasroom. WhatsApp ini merupakan media yng 

ramah, selain murah dan penggunaan yang 

mudah diakses oleh siapapun, WhatsApp juga 

juga memiliki berbagai fitur yang menari dan 

juga mambantu ibu dalam proses pembelajaran.  

5. fitur apa saja yang sering digunakan 

dalam pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan media WhatsApp ini? 

 

Untuk  penggunaan WhatsApp ini biasanya ibu 

menggunakan fitur foto, video, dokumen, 

Group WhatsApp, dan call (telpon) secara 

langsung. 

6. Apakah fitur WhatsApp yang disedia 

sangat membantu optimalisasi dalam 

proses pembelajaran? 

 

Iya kehadiran fitur pada WhatsApp sangat 

membantu proses pembelajaran, misalnya 

pekerjaan tugas yang dilakukan terlebih dahulu 

materi akan dijelaskan dalam bentuk video 

ataupun PDF lalu, tugas yang dikerjakan 

dikumpulkan dalam bentuk foto. 

7. Apa saja faktor pendukung dari 

pemanfaatan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

 

Tentunya ketika kita menggunakan teknologi 

informasi seperti WhatsApp, faktor 

pendukungnya tentu handphone, signal maupun 

kuota. 

8. Apa saja faktor penghambat terhadap 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

Hambatanya pertama, semua dokumen yang 

dikirimkan akan otomatis tersimpan dan 
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pembelajaran di SDN 131/ IV Kota 

Jambi? 

 

membuat Hp menjadi  cepat penuh, gangguan 

sinyal, interaksi menjadi berkurang, materi yng 

disamapikan tdak sepenuhnya dapat dipahami 

oleh semua peserta didik, dan juga dengn 

pembelajaran daring ini sulit sekali melihat 

keseriusan peserta didik dalam belajar dan juga 

ada sebagian peserta didik yang tidak memiliki 

Hp sendiri jadi tidak bisa mengikuti 

pembelajaran ataupun mengirimkan tugas tepat 

wktu dikarenakan Hp yang digunakan dibawa 

oeh tuanya, jadi mereka mengerjakan tugas 

setelah orang tua pulang berkerja.  

9. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi 

hambatan pemanfaatan WhatsApp  

sebagai media pembelajaran di SDN 131/ 

IV Kota Jambi? 

 

Yang bisa ibu lakukan adalah membuat variasi 

yang menarik dengan membuat materi 

pembelajaran melalui video, lalu memberikan 

perpanjaganan waktu pengiriman tugas sesuai 

dengan kondisi peserta didik, dan melakukan 

kerjasama dengan walimurid yang 

membimbing peserta didik belajar dirumah. 

Untuk mengatasi sering penuhnya memori ibu 

masih belajar untuk menggunakan Google 

Clasroom untuk menyampaikan materi tetapi 

tidak meninggalkan peran utma penggunaan 

Group WhatsApp.  

 

Jambi,  5 November 2020                  

Guru Kelas VI B 

 

      

RATUMAS ATIAH, S.Pd 

NIP.197011092005012006 
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Lampiran 13  Hasil Wawancara Guru Kelas Minggu ke -4 
Nama Informan Ratumas Atiah S.Pd 
NIP 197011092005012006 
Jabatan Guru kelas VI B 

 
No. Pertanyaan Keterangan 

1. Bagaimana kesan Ibu ketika 

menggunakan media WhatsApp di tengah 

pembelajaran saat ini? 

 

Kesan ibu ketika  menggunakan WhatsApp dalam 

pembelajaran sangat membantu berjalannya proses 

pembelajaran. Aplikasi yang dihadirkan sangat 

ramah, praktis dan tidak terlalu banyak langkah 

yang harus dijalani. 

2. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan 

dengan memanfaatkan media WhatsApp? 

 

Langkah-langkah pembelajaran dalam penggunaan 

whatsApp ini, pertama ibu menyiapkan materi ajar 

berupa pdf dan LKPD, kedua memposting materi 

melalui WhatsApp Group, lalu yang ketika ibu 

melakukan tanya jawab terhadap siswa mengenai 

materi yang telah ibu sampai melalui WhatsApp 

Group. 

3. Bagaimana sistem pengorganisasian 

setiap mata pelajaran pada media 

WhatsApp tersebut? 

 

Penggorganisasiannya sesuai dengan jadwal 

pembelajaran dan tugas dikirimkan ke WhatsApp 

guru masing-masing. Seperti guru agama dan tema 

biasanya langsung menghubungi dan melakukan 

personal chat, iuntuk pemberitahuan untuk tugas 

atau lainnya tetap dilaksankaan melalui group 

WhatsApp bersama. 

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran dibandingkan  dengan 

aplikasi lainnya? 

 

WhatsApp ini penggunaannya tidak rimbet, semua 

bisa menggunakannya termasuk fitur-fitur yang 

sangat membantu ibu, WhatsApp dapat diakses 

5. fitur apa saja yang sering digunakan 

dalam pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan media WhatsApp ini? 

 

Dalam penggunaan WhatsApp ini biasanya ibu 

menggunakan fitur foto, video, dokumen, Group 

WhatsApp, dan call (telpon) secara langsung. 

6. Apakah fitur WhatsApp yang disedia 

sangat membantu optimalisasi dalam 

proses pembelajaran? 

 

WhatsApp sangat membantu proses pembelajaran, 

misalnya pekerjaan tugas yang dilakukan terlebih 

dahulu materi akan dijelaskan dalam bentuk PDF 

lalu, tugas yang dikerjakan dikumpulkan dalam 

bentuk foto. Penggunaan whatsApp belum bisa ibu 

katakan optimal karena belum semua peserta didik 

memahami materi yang disampaikan melalui 

pembelajaran daring ini. 

7. Apa saja faktor pendukung dari 

pemanfaatan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

 

Yang pertama Punya Hp, kedua memiliki sinyal 

dan kuoto dan yang ketiga memiliki aplikasi 

WhatsApp lalu ada aplikasi word, ppt dna juga 

PDF. 

8. Apa saja faktor penghambat terhadap 

pemanfaatan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran di SDN 131/ IV Kota 

Jambi? 

 

Tentunya terdapat kendala, seperti gangguan sinyal, 

lalu kurannya motivasi belajar peserta didik, tiadak 

bisa secara langsung berinteraksi dan melihat 

keseriusan mereka dalam belajar, tidak semua 

memiliki fasilitas yang sama terutama penggunaan 

Hp dan yang paling terpenting kami guru harus bisa 

menguasai teknolgi unutk menunjang pembelajaran 

daring ini, untuk mempermudah berlangsungya 

kegiatan pembelajaran Daring ini. 
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9. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi 

hambatan pemanfaatan WhatsApp  

sebagai media pembelajaran di SDN 131/ 

IV Kota Jambi? 

 

Yang bisa ibu lakukan perlahan mulai belajar 

dengan rekan guru lain mengenai teknologi 

pembelajaran, lalu ibu membuat variasi belajar 

dnegan vn atau bentuk foto, kemudian membuat 

jadwal pertemuan beberapa kali selama seminggu  

dengan peserta didik yang kesulitan dalam proses 

pembelajaran daring ini, melakukan video call 

dengan peserta didik, untuk memotivasi dan 

membangun interaksi dan juga membangun 

interaksi bersama walimurid dengan melakukan 

kerjasama untuk kecercapaian proses pembelajaran 

daring, seperti dengan membimbing anak belajar 

dirumah, mengkomunikasi dengan guru mengenai 

perkembangan belajar, dan mengirimkan foto 

ketika anak belajar sebagai bentuk keseriusan 

mereka mengikuti kegiatan selama dirumah.  

 

Jambi,  12 November 2020                  

Guru Kelas VI B 

      

RATUMAS ATIAH, S.Pd 

NIP.197011092005012006 
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Lampiran 14  Hasil Wawancara Peserta didik (1) 
Nama Informan Muhammad Nabil 
NIS 2206 
Kelas 6b 
Tgl. Pelaksanaan 16 Oktober 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apa saja media aplikasi yang 

digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

Ada beberapa aplikasi yang digunakan ibu, yaitu 

Whatsapp dan google class room, tapi yang paling sering 

itu penggunaan WhatsApp. 

 

2. Bagaimana sistem pelaksanna 

pembelajaran dengan  menggunakan 

WhatsApp ini? 

Guru membuka pembelajaran dengan mengabsen, 

memberikan materi pembelajaran, dengan video, pdf, dan 

foto, lalu saya mengerjakan tugas dan mengirimkan 

kembali hasilnya dengan personal chat dengan ibu atiah, 

jika saya kurang paham saya bertanya dengan personal 

chat dan juga diskusi dengan teman. Ketika ada yang 

belum mengerjakan atau remedial guru mengingatkan 

dengan membuat list nama-nama yang sudah mengerjakan 

atau belum mengerjakan. 

3. Berapa lamakah dalam sehari 

ananda mengakses WhatsApp untuk 

pembelajaran? 

Dalam 1 hari hampir 2 jam saya mengakses WhatsApp 

seperti dalam proses pembelajaran, mengerjakan tugas 

yang diberikan di Group WhatsApp, bertanya dengan guru 

dan teman melalui personal Chat. 

4. Bagaimana pendapat ananda 

mengenai penggunaan WhatsApp 

dalam pembelajaran? 

Penggunaan dengan WhatsApp ini lebih cepat, misalnya 

ketika ibu guru mengupload gambar dan video akan 

mudah dan cepat diakses, tergantung dengan jaringan juga.  

5. Menurut ananda apa kelebihan 

penggunaan WhatsApp dengan 

media lainnya dalam  pembelajaran? 

Mudah diakses, lebih sederhana dan tidak banyak 

menghabiskan kuota internet. 

6. Fitur apa saja yang sering ananda 

gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

Group WhatsApp, Personal Chat, telepon. 

7. Menurut ananda, manfaat apa yang 

dirasakan ketika proses pembe-

lajaran dilakukan dengan media 

WhatsApp? 

Manfaat yang dirasakan dari pemanfaatan whatsApp ini 

ada yaitu mudah berkomunikasi dengan teman, terutama 

ditengah pandemi ini, mendapatkan informasi dengan 

mudah dengan fitur chat maupun telpon.  

8. Bagaimana perasaan ananda ketika 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan dengan WhatsApp? 

Sering merasakan bosan, jenuh dan merasakan kesulitan 

dalam memahami materi. 

9. Hambatan apa yang sering muncul 

ketika menggunakan WhatsApp 

dalam pembelajaran?  

Kesulitan yang dirasakan pertama interaksi yang kurang, 

kesulitan dalam memahami pembelajaran, tugas yang 

diberikan terlalu banyak, memori hp yang penuh karena 

secara otomatis file atau dokumen yang di share seperti 

foto, video, dan juga pdf berdonwload hal ini membuat hp 

menjadi lambat atau lemot. 

10. Bagaimana cara ananda mengatasi 

hambatan yang dirasakan dalam 

penggunaan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran? 

Jika merasakan kendala dalam memahami biasanya saya 

membaca buku dan juga mencari di google, berdiskusi 

dengan teman, bertanya kepada orang tua serta langsung 

bertanya kepada ibu atiah. 
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Lampiran 15  Hasil Wawancara Peserta didik (2) 
Nama Informan Putri Hazanisa 
NIS 2211 
Kelas 6B 
Tgl. Pelaksanaan 24 Oktober 2020 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apa saja media aplikasi yang 

digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

dalam pembelajaran daring ini, pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan WhatsApp, tapi ibu 

juga pernah menggunakan google clasroom. 

2. Bagaimana sistem pelaksanna 

pembelajaran dengan menggunakan 

WhatsApp ini? 

Setiap pagi ibu guru menyapa, melakukan absen  

lalu memberikan materi pembelajaran dalam bentuk 

video dan juga PDF. Pengumpulan tugas dilakukan 

dengan memfoto tugas dan dikirim ke 

groupWhatsApp. 

3. Berapa lamakah dalam sehari 

ananda mengakses WhatsApp untuk 

pembelajaran 

Dalam 1 hari saya membuka WhatsApp kira-kira 

kurang dari 3 jam. Saya menggunakan terutama 

untuk belajar membuka group kelas dan juga 

berkomunikasi dengan teman-teman baik bertanya 

mengenai tugas maupun bertanya kabar.  

4. Bagaimana pendapat anda mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

Penggunaan WhatsApp ini enak mudah 

digunakan,pembelajaran online pun terasa mudah 

tugas dan materi bisa diakses digengaman 

didownload dan untuk tugas bisa langsung 

dikirimkan dalam bentuk foto tampa harus datang 

kesekolah, materi yang dikirim dalam bentuk foto 

dan video tampak jelas. 

5. Menurut anda apa kelebihan 

penggunaan WhatsApp dengan 

media lainnya dalam pembelajaran? 

Saya disekolah menggunkaan WhatsApp dan juga 

google classroom, yang saya rasakan WhatsApp 

lebih simple tidak ribet, kuota yang diperlukan juga 

tidak terlalu banyak. 

6. Fitur apa saja yang sering ananda 

gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

Fitur yang biasa saya gunakan itu adalah Group 

WhatsApp, Personal Chat, telepon, foto ataupun 

dokumen. 

7. Menurut ananda, manfaat apa yang 

dirasakan ketika proses pembe-

lajaran dilakukan dengan media 

WhatsApp? 

Dengan menggunakan WhatsApp memudahkan 

berkomunikasi dan berbagi informasi walaupun 

tidak bisa bertatap muka dengan teman. Tidak 

mengeluarkan banyak biaya untuk menggunakan 

whatsApp. 

8. Bagaimana perasaan ananda ketika 

megikuti proses pembelajaran 

dengan dengan WhatsApp? 

Perasaan saya ketika menggunakan whatsApp ini 

senang, karena penggunaannya yang mudah. Tetapi 

saya juga pernah merasakan bosan dan juga 

kebingungan dalam memahami materi. 

9. Hambatan apa yang sering muncul 

ketika ananda menggunakan 

WhatsApp dalam pembelajaran?  

Kesulitan yang saya rasakan itu terkendala dengan 

signal, kadang dirumah signal bagus kadang juga 

jelek, kesulitan dalam memahami materi yang 

dikasih terutama dalam bentuk PDF. 

10. Bagaimana cara ananda mengatasi 

hambatan yang dirasakan dalam 

penggunaan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran? 

Biasanya ketika saya kesulitan memahami materi 

saya langsung menelpon ibu atau chat personal dan 

juga mencari di google serta bertanya sama mama 

dirumah.  
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Lampiran 16  Hasil Wawancara Peserta Didik (3) 
Nama Informan Akbar Maulana 
NIS 2421 
Kelas 6B 
Tgl. Pelaksanaan 7 November 2020  

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apa saja media aplikasi yang 

digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

Selama belajar dirumah pembelajaran dilakukan 

denga menggunakan WhatsApp, pernah beberapa 

kali ini ibu menggunakan google clasroom dalam 

memberikan materi, nanti linknya dikirim di group 

whatsApp lalu kami membuka link tersebut. 

2. Bagaimana sistem pelaksanna 

pembelajaran dengan menggunakan 

WhatsApp ini? 

Kegiatan pembelajaran dilaksanan dengan neyapa 

mengucapkan salam terlebih dahulu, absen, 

selanjutnya ibu mengirimkan materi pembelajaran 

di whatsApp Group, tugas dikumpulkan dengan 

memfoto pekerjaan rumah lalu kirim ke group 

whatsApp atau personal chat sama ibu atiah. 

3. Berapa lamakah dalam sehari 

ananda mengakses WhatsApp untuk 

pembelajaran 

Saya menggunakan whatsApp dalam 1 hari 1 jam, 

itu biasanya saya membuka group whatsApp setelah 

mama pulang kerja baru saya mengerjakan tugas, 

sorenya saya les.  

4. Bagaimana pendapat anda mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

Belajar dengan WhatsApp ini enak, gak ribet dan 

kuota tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. 

5. Menurut anda apa kelebihan 

penggunaan WhatsApp dengan 

media lainnya dalam pembelajaran? 

Menurut saya whatsApp lebih mudah, bisa gunakan 

dimana saja seperti saat ini dalam jarak jauh, bisa 

menyimpan foto, video dan pdf yang telah dikirim, 

banyak pilihan fitur yang bisa digunakan seperti 

video call,chat,  telpon dan lainnya. 

6. Fitur apa saja yang sering ananda 

gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

Saya lebih sering menggunakan Group WhatsApp, 

Personal Chat, nah saya mengirimkan tugas-tugas 

yang diberikan itu melalui group dan bisa juga 

langsung ke ibu atiah. 

7. Menurut ananda, manfaat apa yang 

dirasakan ketika proses pembe-

lajaran dilakukan dengan media 

WhatsApp? 

Dengan WhatsApp ini saya mudah berkomunikasi 

dan berbagi informasi dengan temen-temen dirumah 

dan juga ibu dan bapak guru disekolah. 

8. Bagaimana perasaan ananda ketika 

megikuti proses pembelajaran 

dengan dengan WhatsApp? 

Perasaan saya ketika menggunakan whatsApp ini 

senang, walaupun jarak jauh tetapi saya semangat 

dalam belajar, contohnya seperti perhatian dan  juga 

semangat yang diberikan ibu Atih, ketika kami 

seelesai mengerjakan tugas dan mengirimkannya, 

ibu selalu mengirimkan sticker lucu, ucapan terima 

kasih dan juga semangat untuk kami terus belajar 

walaupun tidak tatap muka secara langsung. 

9. Hambatan apa yang sering muncul 

ketika ananda menggunakan 

WhatsApp dalam pembelajaran?  

Kesulitan yang saya rasakan itu terkendala dengan 

signal, dan juga terkadang masih bingung dengan 

materi pembelajaran.  

10. Bagaimana cara ananda mengatasi 

hambatan yang dirasakan dalam 

penggunaan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran? 

Ketika saya kesulitan memahami materi saya 

bertanya langsung kepada ibu atiah, mencari 

dibuku-buku dan juga belajar sama mami dirumah.  
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Lampiran 17  Hasil Wawancara Peserta Didik (4) 
Nama Informan Aqila Khansa 
NIS 2225 
Kelas 6B 
Tgl. Pelaksanaan 21 November 2020 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apa saja media aplikasi yang 

digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

Dalam pembelajaran secara online ini saya 

menggunakan whatsApp dan juga google classrom. 

2. Bagaimana sistem pelaksanna 

pembelajaran dengan menggunakan 

WhatsApp ini? 

Pelaksanaan pembelajaran dengan WhatsApp ini 

pertama ibu guru menyapa dan mengucapkan 

salam, mengabsen, menanyakan kabar, lalu 

memberikan materi berupa pdf dan juga video. 

Tugas dikirimkan lewat group whatsApp atau 

personal chat.  Nah nanti ibu guru akan 

menginformasikan setiap tugas yanng telah diterima 

dengan membuat list nama. 

3. Berapa lamakah dalam sehari 

ananda mengakses WhatsApp untuk 

pembelajaran 

Dalam 1 hari saya membuka whasApp selama 2 

jam, untuk belajar mengerjakan tugas dan juga 

bertanya kepada teman. Karena saya menggunakan 

handphone kakak, jadi saya secara bergantian 

dengan kakak, untuk tugas dikumpulan sampai jam 

9 malam jadi waktunya banyak.  

4. Bagaimana pendapat anda mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

Belajar dengan whatsApp enak tidak ribet, tidak 

membutuhkan banyak kuota, tapi kalau download 

video lumayan besar sampai beberapa MB, untuk 

foto dan pdf itu kecil. 

5. Menurut ananda apa kelebihan 

penggunaan WhatsApp dengan 

media lainnya dalam pembelajaran? 

Kelebihannya tidak menggunakan banyak kuota 

internet, penggunaannya mudah, tugas yang dikirim 

digroup bisa didownload bersama. 

6. Fitur apa saja yang sering ananda 

gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

Fitur yang biasa saya gunakan itu adalah Group 

WhatsApp, Personal Chat, foto ataupun dokumen. 

7. Menurut ananda, manfaat apa yang 

dirasakan ketika proses pembe-

lajaran dilakukan dengan media 

WhatsApp? 

Dengan adanya whatsApp ini membantu saya dalam 

mengerjakan tugas selama dirumah, mudah 

berkomunikasi. 

8. Bagaimana perasaan ananda ketika 

megikuti proses pembelajaran 

dengan dengan WhatsApp? 

Perasaannya senang karena belajar lebih gampang, 

tidak ribet, dan juga kadang merasakan 

kebingungan dalam memahami materi. 

9. Hambatan apa yang sering muncul 

ketika ananda menggunakan 

WhatsApp dalam pembelajaran?  

Memori handphone cepat penuh, kurang dalam 

memahami materi, karena materi kurang lengkap 

dan kurang penjelasannya. 

10. Bagaimana cara ananda mengatasi 

hambatan yang dirasakan dalam 

penggunaan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran? 

Untuk mengatasinya saya hapus dulu foto-foto 

tugas yang lama baru bisa kirim tugas baru, lalu 

untuk yang belum mengerti saya beajar dengan 

kakak dirumah atau langsung chat ibu Atiah secara 

personal chat 
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Lampiran 18  Hasil Wawancara Peserta Didik. (5) 
Nama Informan M. Syahir Maulana 
NIS 2474 
Kelas 6B 
Tgl. Pelaksanaan 21 November 2020 

 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Apa saja media aplikasi yang 

digunakan ananda dalam 

pembelajaran? 

Saat ini belajarnya menggunakan whatsApp dan 

juga kadang-kadang ibu guru menggunakan google 

clasroom. 

2. Bagaimana sistem pelaksanna 

pembelajaran dengan menggunakan 

WhatsApp ini? 

Kegiatan pembelajarannya muai dari absen, 

bertanya kabar, memberikan materi dan 

pengumpulan tugas yang dilakukan didalam group 

whatsApp kelas. 

3. Berapa lamakah dalam sehari 

ananda mengakses WhatsApp untuk 

pembelajaran 

Dalam 1 hari saya menggunakan whatsApp kira-kira 

2 jam. 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai 

penggunaan WhatsApp dalam 

pembelajaran? 

Penggunaan whatsApp sangat membantu saya 

belajar dirumah, penggunaannya tidak sulit banyak 

pilihan yang bisa digunakan dan juga tidak banyak 

menghabiskan kuota internet. 

5. Menurut anda apa kelebihan 

penggunaan WhatsApp dengan 

media lainnya dalam pembelajaran? 

Kelebihannya lebih hemat, banyak fitur, bisa 

mendowload tugas-tugas yang ada di dalam group.  

6. Fitur apa saja yang sering ananda 

gunakan dalam proses 

pembelajaran? 

Saya lebih banyak menggunakan personal chat, 

tetapi sering juga menggunakan group whatsApp, 

foto dan juga telpon. 

7. Menurut ananda, manfaat apa yang 

dirasakan ketika proses pembe-

lajaran dilakukan dengan media 

WhatsApp? 

Manfaat whatsApp ini membuat saya mudah dalam 

menerima materi, karena lebih cepat dan juga tidak 

sulit, walaupun jarak jauh, saya terasa lebih dekat 

dnegan guru dan teman-teman dengan 

menggunakan whatsApp ini, saya bisa video call, 

telpon maupun chat secara langsung 

8. Bagaimana perasaan ananda ketika 

megikuti proses pembelajaran 

dengan dengan WhatsApp? 

Saya senang sekali menggunakan whatsApp, 

penggunaannya mudah, ukuran aplikasinya tidak 

terlalu besar, ketika menerima infomasi terasa lebih 

cepat. 

9. Hambatan apa yang sering muncul 

ketika ananda menggunakan 

WhatsApp dalam pembelajaran?  

Dalam belajar saya sering mengalami kesulitan 

terutama jaringan yang buruk, kadang bagus kadang 

buruk,akan membuat proses donwload lambat, 

interaksi saya dengan teman-teman dan guru 

terbatas, karena jaringan danjuga akses handphone 

serta kesulitan memahami materi pembelajaran, 

karena penjelasannya kurang banyak.   

10. Bagaimana cara ananda mengatasi 

hambatan yang dirasakan dalam 

penggunaan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran? 

Cara saya mengatasinya ketika jaringan saya buruk, 

saya meminta hospot kakak, untuk interaksi saya 

beberapa kali datang kesekolah untuk bertemu guru 

sambil mengantar buku, lalu ketika saya kurang 

paham materinya saya meminta bantuan mama, 

membaca buku, mencari digoogle atau langsung 

bertanya kepada ibu atau bapak melalui group 

whatsApp atau personal chat 
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Lampiran 19 Hasil Observasi 1 (14 Oktober 2020) 

No Komponen Aspek Yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Aspek 

Perencanaan 

 Guru menyiapkan bahan ajar/ 

Panduan Rencana Pembelajaran 

(RPP) Daring.  

Peneliti melihat guru menyiapkan 

bahan ajar sebelum melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

 

 Guru menentukan jadwal  dan 

Rencana Pembelajaran. 

peneliti menemukan jadwal dan 

rencana pembelajaran yang dibuat 

oleh guru. 

 Guru membuat Group belajar 

dengan menggunakan WhatsApp. 

Peneliti menemukan ada group 

belajar whatsApp yang sudah dibuat 

oleh guru.  

 Guru menyiapkan bahan untuk 

pembelajaran metode daring 

Peneliti melihat guru meyiapkan 

bahan ajar berupa video, pdf dan juga 

LKPD. 

 Guru memasukkan peserta didik 

untuk mengikuti proses pem-

belajaran daring.  

Peneliti menemukan guru telah 

memasukkan peserta didik ke dalam 

group whatsApp. 

 Guru membuat Absensi online Peneliti melihat bahwa guru 

menyiapkan Absensi Online yang 

nanti akan disebarkan ke group 

whatsApp. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Aspek 

Pelaksanaan 

a. Keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran 

 Membuka kelas pembelajaran 

daring dengan salam 

Peneliti melihat guru membuka kelas 

dengan mengirimkan ucapan salam 

sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai.  

 Guru memberikan aturan yang 

harus dipenuhi sebelum kegiatan 

belajar dimulai. 

Peneliti melihat guru memberikan 

instruksi kegiatan apa yang akan 

dilakukan. 

 

 Menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

daring secara terstruktur. 

Peneliti melihat guru dalam 

pelaksanaan menyampaikan materi 

pembelajaran dengan terstruktur di 

dalam group whatsApp. 

 

b. Persiapan metode pembe-

lajaran daring 

 Guru sudah menentukan materi 

Peneliti melihat bahwa guru 

menentukan materi sesuai dengan 

capaian yang ingin dicapai sesuai 

dengan buku guru dan siswa. 

 guru mempelajari hal-hal yang 

perlu disampaikan. 

 

Peneliti melihat mempelajari materi 

atau hal-hal akan disampaikan kepada 

peserta didik. 

c. Pelaksanaan metode pembe-

lajaran daring 

Peneliti menemukan guru 

melaksanakan pembelajaran daring 

dengan memanfaatkan whatsApp. 

 Guru menyampaikan materi me-

nggunakan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp 

Peneliti melihat guru menyampaikan 

materi pembelajaran dengan 

menggunakan whatsApp, berupa 

video, pdf dan juga LKPD dengan 

memanfaatkan fitur whatsApp yang 

tersedia. 
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 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik apabia ada 

materi yang belum dipahami, 

dengan mengirimkan bentuk 

tangan kepada gurunya sebagai 

bentuk ingin bertanya. 

Peneliti menemukan guru 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik dengan cara 

mengirimkan icon gambar tunjuk 

tangan tangan  atau bisa langsung 

personal chat ke gurunya. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Aspek 

penutup 

 Guru memberikan latihan soal/ 

tugas kepada peserta didik. 

Peneliti melihat guru memberikan 

tugas kepada peserta didik, yang 

dikirimkan ke group whatsApp. 

 Guru menutup pembelajaran 

daring  

Peneliti melihat guru menutup 

pembelajaran Daring. 

 Guru melakukan kegiatan 

mengirimkan bentuk jempol di 

tersedia di fitur aplikasi 

WhatsApp sebagai bentuk 

apresiasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

Peneliti menemukan guru 

menggunakan icon pada whatsApp 

berupa jempol atau pun sticker 

sebagai apresiasi kepada peserta didik 

yang telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

4. 

 

 

Evaluasi 

 Guru memeriksa tugas yang 

disampaikan Peserta Didik. 

Peneliti melihat guru memeriksa 

tugas peserta didik yang dikirimkan 

dalam bentuk foto kedalam group 

whatsApp maupun personal chat. 

 Rekapitulasi Presensi Aktif Peneliti melihat guru merekapitulasi 

presenti kedalam bentuk fisik rekap 

dari absensi online yang telah 

disebarkan melalui group whatsApp. 

 Penilaian Hasil Belajar Peserta 

didik 

Peneliti melihat group melakukan 

penilai atas tugas yang telah 

dikerjakan, dan memasukkannya 

kebuku analisis nilai siswa. 

 Guru membuat Laporan Kegiatan 

Belajar 

Peneliti melihat guru membuat 

laporan kegiatan belajar. 
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Lampiran 20 Hasil Observasi 2 (17 Oktober 2020) 

No Komponen Aspek Yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Aspek 

Perencanaan 

 Guru menyiapkan bahan ajar/ 

Panduan Rencana Pembelajaran 

(RPP) Daring.  

Peneliti melihat guru telah 

menyiapkan bahan ajar  

 Guru menentukan jadwal  dan 

Rencana Pembelajaran. 

Tersedia jadwal dan Rencana 

Pembelajaran. 

 Guru membuat Group belajar 

dengan menggunakan WhatsApp. 

Guru telah membuat dan 

menggunakan Group whatsApp daem 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyiapkan bahan untuk 

pembelajaran metode daring 

guru menyiapkan bahan ajar berupa 

pdf dan LKPD. 

 Guru memasukkan peserta didik 

untuk mengikuti proses pem-

belajaran daring.  

Guru dan peserta didik telah 

mempunyai group WhatsApp dalam 

kegiatan belajar. 

 Guru membuat Absensi online Guru menyiapkan Absensi Online 

yang nanti akan disebarkan ke group 

whatsApp. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Aspek 

Pelaksanaan 

a. Keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran 

 Membuka kelas pembelajaran 

daring dengan salam 

Peneliti melihat guru menyapa 

peserta didik sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru memberikan aturan yang 

harus dipenuhi sebelum kegiatan 

belajar dimulai. 

Guru sudah menerapkan aturan 

kegiatan kepada peserta didik 

sebelum proses pembelajaran 

dimulai. 

 

 Menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

daring secara terstruktur. 

Guru sudah dalam pelaksanaan 

menyampaikan materi pembelajaran 

dengan terstruktur. 

 

b. Persiapan metode pembela-

jaran daring 

 Guru sudah menentukan materi 

Guru sudah menyiapkan dan 

menentukan materi sesuai dengan KD 

dan juga disesuaikan dengan buku 

guru dan buku siswa. 

 guru mempelajari hal-hal yang 

perlu disampaikan. 

 

Guru telah mempelajari materi dilihat 

dari penyampaian dan kesiapan guru 

dalam mengajar. 

c. Pelaksanaan metode pembela-

jaran daring 

Guru telah memanfaatkan media 

whatsApp dalam proses 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan materi me-

nggunakan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp 

Guru telah meyampaikan materi 

dengan mengirimkan materi dan juga 

LKPD di Group WhatsApp. 

 

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik apabia ada 

materi yang belum dipahami, 

dengan mengirimkan bentuk 

tangan kepada gurunya sebagai 

bentuk ingin bertanya. 

Guru telah memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya 

baik secara persoal Chat maupun 

melalui Group WhatsApp dengan 

cara memanfaatkan fitur unjuk jari 

pada icon whatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan latihan soal/ 

tugas kepada peserta didik. 

Guru memberikan soal kepada 

peserta didik melalui group dalam 

bentuk LKPD. 
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3. Aspek 

penutup 
 Guru menutup pembelajaran 

daring  

Guru telah menerapkan kegiatan 

penutup 

 Guru melakukan kegiatan 

mengirimkan bentuk jempol di 

tersedia di fitur aplikasi 

WhatsApp sebagai bentuk 

apresiasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

Guru menggunakan pesan suara 

ataupun  icon pada WahtsApp seperti 

jempol, maupun sticker lucu sebagai 

bentuk apresiasi. 

 

 

4. 

 

 

Evaluasi 

 Guru memeriksa tugas yang 

disampaikan Peserta Didik. 

Guru memeriksa tugas yang 

dikirimkan melalui Group WhatsApp 

maupun tugas yang dikirimkan 

melalui personal chat. 

 Rekapitulasi Presensi Aktif Detiap harinya guru merekap presensi 

kehadiran dan keaktifan peserta 

didik. 

 Penilaian Hasil Belajar Peserta 

didik 

Guru melakukan kegiatan penilaian 

dan merekap hasil akhir pada buku 

analisi jurnal siswa. 

 Guru membuat Laporan Kegiatan 

Belajar 

Guru telah embuat laporan laporan 

kegiatan belajar, sebagai bentuk 

refleksi kegiatan pembelajaran. 
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Lampiran 21 Hasil Observasi 3 (18 November 2020) 

No Komponen Aspek Yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Aspek 

Perencanaan 

 Guru menyiapkan bahan ajar/ 

Panduan Rencana Pembelajaran 

(RPP) Daring.  

Guru telah menyiapkan bahan ajar 

berupa RPP yang telah 

disederhanakan. 

 

 Guru menentukan jadwal  dan 

Rencana Pembelajaran. 

Guru telah membuat jadwal dan 

rencana pembelajaran yang di 

jabarkan melalui RPP 

 Guru membuat Group belajar 

dengan menggunakan WhatsApp. 

Di dalam kelas ada beberapa Group 

ada group bersama orang tua, guru 

dan peserta didik dan juga guru 

mapel lainnya seperti mata pelajaran 

Agama.   

 Guru menyiapkan bahan untuk 

pembelajaran metode daring 

Guru meyiapkan bahan ajar berupa 

video, pdf dan juga LKPD. 

 Guru memasukkan peserta didik 

untuk mengikuti proses pem-

belajaran daring.  

Peneliti menemukan guru telah 

memasukkan peserta didik ke dalam 

group whatsApp. 

 Guru membuat Absensi online Guru melakukan kegiatan presendi 

dengan cara mengirimkan link google 

Form pada group whatsApp. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Aspek 

Pelaksanaan 

a. Keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran 

 Membuka kelas pembelajaran 

daring dengan salam 

Guru melakukan interaksi dengan 

peserta didik sebelum memulai 

pembelajaran dengan menyapa dan 

menanyakan kabar. 

 Guru memberikan aturan yang 

harus dipenuhi sebelum kegiatan 

belajar dimulai. 

Guru memberikan instruksi kegiatan 

apa yang akan dilakukan sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai. 

 

 Menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

daring secara terstruktur. 

Guru menyampaikan materi dengan 

menggunkan  word, ppt atau video, 

lalu memberikan kesempatan peserta 

didik untuk bertanya, kemudian 

memberikan tugas melalui group 

whatsApp. 

 

b. Persiapan metode pembela-

jaran daring 

 Guru sudah menentukan materi 

Guru menentukan materi sesuai 

dengan capaian yang ingin dicapai 

sesuai dengan buku guru dan siswa. 

 Guru mempelajari hal-hal yang 

perlu disampaikan. 

 

Guru telah menguasai materi yang 

akan disampaikan dengan didukung 

dengan ringkasan materi. 

c. Pelaksanaan metode pembela-

jaran daring 

Guru telah melaksanakan 

pembelajaran daring dengan 

memanfaatkan whatsApp. 

 Guru menyampaikan materi me-

nggunakan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp 

Guru menyampaikan materi dengan 

mengirimkan video dan juga PPT 

yang berisikan meteri ajar. 
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 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik apabia ada 

materi yang belum dipahami, 

dengan mengirimkan bentuk 

tangan kepada gurunya sebagai 

bentuk ingin bertanya. 

Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya 

jika ada yang belum dimengerti 

sengan cara bertanya digroup, 

personal chat dan juga bisa 

melakukan pertemuan dengan gru di 

sekolah sesuai dengan kesepakatan. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Aspek 

penutup 

 Guru memberikan latihan soal/ 

tugas kepada peserta didik. 

Guru memberikan tugas kepada 

peserta didik dalam bentuk foto 

ataupun LKPD, yang dikirimkan 

melalui group whatsApp. 

 Guru menutup pembelajaran 

daring  

Guru melakukan kegiatan penutuo 

dengan memberikan apresiasi. 

 Guru melakukan kegiatan 

mengirimkan bentuk jempol di 

tersedia di fitur aplikasi 

WhatsApp sebagai bentuk 

apresiasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

Guru memberikan aperiasi dengan 

memberikan pengahrgaan sederhana 

dengan ucapan terimakasih, motivasi 

dan juga icon jempol yang tersedia 

pada fitur WhatsApp. 

 

 

4. 

 

 

Evaluasi 

 Guru memeriksa tugas yang 

disampaikan Peserta Didik. 

Guru memeriksa tugas peserta didik 

yang dikirimkan melalui personal 

chat baik itu berbentuk foto maupun 

berbentuk voice note.tugas peserta 

didik yang dikirimkan dalam bentuk 

foto kedalam group whatsApp 

maupun personal chat. 

 Rekapitulasi Presensi Aktif Guru melakukan presensi dengan 

mengirimkan absensi online ke daam 

group whatsApp. 

 Penilaian Hasil Belajar Peserta 

didik 

Guru melakukan penilaian terhadap 

peserta didik, baik itu melalui sikap 

selama proses belajar, tulisan dan 

kerapian dalam mengerjakan tugas 

dan keterampilan berupa kerajinan 

ataupun kreasi. 

 Guru membuat Laporan Kegiatan 

Belajar 

Guru melakukan evaluasi dengan 

membuat laporan kegiatan belajar. 
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Lampiran 22 Hasil Observasi 4 (25 November 2020) 

No Komponen Aspek Yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Aspek 

Perencanaan 

 Guru menyiapkan bahan ajar/ 

Panduan Rencana Pembelajaran 

(RPP) Daring.  

Guru menyiapkan RPP dan 

menyiapkan LKPD dan juga 

ringkasan materi. 

 

 Guru menentukan jadwal  dan 

Rencana Pembelajaran. 

Guru telah membuat jadwal dan 

rencana pembelajaran yang akan 

dipelajari pada malam hari kepada 

peserta didik pada group whatsApp. 

 Guru membuat Group belajar 

dengan menggunakan WhatsApp. 

Guru telah menggunakan Group 

WhatsApp seperti group bersama 

orang tua dan juga peserta didik 

dengan para guru.  

 Guru menyiapkan bahan untuk 

pembelajaran metode daring 

guru meyiapkan bahan ajar berupa 

video, pdf dan juga LKPD. 

 Guru memasukkan peserta didik 

untuk mengikuti proses pem-

belajaran daring.  

Guru telah memasukkan peserta didik 

ke dalam group whatsApp. 

 Guru membuat Absensi online Guru menyiapkan Absensi Online 

berupa google form yang nanti akan 

disebarkan ke group whatsApp dan 

juga  mengabsen dari hasil tugas yang 

telah dikirimkan. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Aspek 

Pelaksanaan 

a. Keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran 

 Membuka kelas pembelajaran 

daring dengan salam 

Guru melakukan aktivitas membuka 

kegiatan pembelajaran dengan 

menyapa, absensi dan juga 

memberikan motivasi sebelum 

belajar.  

 Guru memberikan aturan yang 

harus dipenuhi sebelum kegiatan 

belajar dimulai. 

Guru memberikan instruksi kegiatan 

apa yang akan dilakukan, misalnya 

dalam pengerjaan tugas yaitu dengan 

membaca terlebih dahulu materi yang 

telah diberikan kemudian meinta 

peserta didik untuk menjawab dengan 

baik dan cermat. 

 

 Menyampaikan materi 

menggunakan pembelajaran 

daring secara terstruktur. 

Guru dalam pelaksanaan 

menyampaikan materi pembelajaran 

dengan terstruktur di dalam group 

whatsApp. 

 

b. Persiapan metode pembela-

jaran daring 

 Guru sudah menentukan materi 

Guru menentukan materi sesuai 

dengan capaian yang ingin dicapai 

sesuai dengan buku guru dan siswa. 

 guru mempelajari hal-hal yang 

perlu disampaikan. 

 

Guru mempelari materi yang akan 

diajarkan didukung dengan adanya 

bahan ajar yang telah dibuat seperti  

PPT, ringkasan materi dan juga 

video. 

c. Pelaksanaan metode pembela-

jaran daring 

Guru melaksanakan pembelajaran 

daring dengan memanfaatkan 

whatsApp dengan memanfaatkan 

kelebihan pada whatsApp, seperti 

fitur foto, dokumen, dan video. 
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 Guru menyampaikan materi me-

nggunakan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran dengan menggunakan 

whatsApp, berupa video, pdf dan juga 

LKPD dengan memanfaatkan fitur 

whatsApp yang tersedia. 

 

 Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik apabia ada 

materi yang belum dipahami, 

dengan mengirimkan bentuk 

tangan kepada gurunya sebagai 

bentuk ingin bertanya. 

Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya 

dan berdiskusi baik melalui group 

whatsApp maupun personal Chat. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Aspek 

penutup 

 Guru memberikan latihan soal/ 

tugas kepada peserta didik. 

Guru memberikan tugas kepada 

peserta didik, yang dikirimkan ke 

group whatsApp. 

 Guru menutup pembelajaran 

daring  

Guru menutup pembelajaran Daring. 

 Guru melakukan kegiatan 

mengirimkan bentuk jempol di 

tersedia di fitur aplikasi 

WhatsApp sebagai bentuk 

apresiasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

Guru menggunakan icon pada 

whatsApp sticker maupun pesan suara  

sebagai apresiasi kepada peserta didik 

yang telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

4. 

 

 

Evaluasi 

 Guru memeriksa tugas yang 

disampaikan Peserta Didik. 

Guru memeriksa tugas peserta didik 

yang dikirimkan dalam bentuk foto 

kedalam group whatsApp maupun 

personal chat dan tugas yang 

berbentuk suara, foto bahkan word. 

 Rekapitulasi Presensi Aktif Guru mengirimkan link absensi 

peserta didik dan merekapitulasi 

presensi tersebut sebagai bentuk fisik. 

 Penilaian Hasil Belajar Peserta 

didik 

Guru melakukan penilaian baik 

penilaian sikap, pengetahuam dan 

psikomotor. 

 Guru membuat Laporan Kegiatan 

Belajar 

Guru melakukan catatan berupa 

laporan kegiatan yang dilakukan 

setelah poses pembelajaran selesai 

dan akan dilaporkan setiap 

minggunya kepada kepala sekolah. 
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Lampiran 23 Bukti Hasil Penemuan 

1. Absen kelas offline 

 

 
 

Absensi peserta didik kelas VI B 
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Absensi bulan september-Oktober 2020 
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Absensi bulan November 2020
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2. Absen kelas online 
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3. Jurnal Penilaian Sikap 

 

 

4. Jurnal Penilaian Pengetahuan dan keterampilan 
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116 
 

 
 

5. Bukti pelaksanaan pembelajaran pemanfaatan WhatsApp 

   

Pembelajaran 3 Tema 2 persatuan dalam perbedaan 

Sub tema 2 

 

  

Tema 2 Sub Tema 2 Pembelajaran 5 dan materi Operasi hitung Campuran 
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6.  Bukti Bukti penilaian/ evaluasi yang dilakukan. 
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7. Bukti wawancara bersama guru kelas VI B 

 

( Wawancara Minggu 1) 

 

 

 

(Wawancara Minggu 2) 
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                                                       (Wawancara Minggu 3) 

 

 

 

(Wawancara Minggu 4) 
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8. Bukti wawancara bersama peserta didik 

 
Wawancara bersama Muhammad Nabil 

 

 

 

 

 
Wawancara bersama Putri Hazanisa 
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Wawancara bersama Akbar Maulana 

 

 

   
Wawancara bersama Aqila Khansa 

 

 

  
Wawancara bersama M. Syahir Maulana 

 



125 
  

 
 

 

9. Lampiran Hasil penelitian  

Lampiran Jadwal Pengumpulan Tugas Peserta Didik 
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Lampiran Penggunaan Google Classroom Dan Penggunaan Zoom Meehting 

 

 

 

Pembelajaran menggunakan Google Classroom 
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Guru melakukan kegiatan pembelajaran mengguankan Zoom Meething 

sebagai upaya mengatasi hambatan kurangya interaksi dalam proses 

pembelajaran dalam jaringan (DARING) 
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Lampiran  Pertemuan Dengan Peserta Didik  

 

 
Guru melakukan kegiatan pertemuan dengan peserta didik untuk 

membangun interaksi dan memberikan penjelasan materi yang belum 

dipahami selama proses pembelajaran dalam jaringan (DARING) 
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Lampiran Kerjasama Orang Tua Dan Peserta Didik Selama Proses Pembelajaran 

Di Rumah.  

 

Guru melakukan kegiatan kerja sama dengan orang tua selama dirumah 

dengan mengirimkan melalui via WhatsApp untuk melihat keseriusan belajar 

dan capaian dari materi yang telah diberikan proses Pembelajaran dalam 

Jaringan (DARING) 

 
Muhammad Nabil bersama Bunda 

 

 

 
Putri bersama Bunda 
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Syahir bersama Bunda 

 

 

 
Akbar bersama Bunda 
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Lampiran  Meningkatkan Motivasi Dan Semangat Peserta Didik Video call 

 

Guru melakukan kegiatan untuk menumbuhkan motivasi belajar dengan 

melakukan video Call 

 
Melakukan aktivitas seperti menanyakan perasaannya mengikuti 

pembelajaran daring, bagaimana materi yang disampaikan dan memberikan 

motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti proses Pembelajaran dalam 

Jaringan (DARING) 
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Lampiran 24 Rencana Pelaksanaa Pembelajaran  (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

 

Satuan Pendidikan   : SDN 131/IV Kota Jambi  

Kelas / Semester    :  6 /1 

Tema                         :  Persatuan dalam Perbedaan (Tema 2) 

Sub Tema                      :  Bersatu Kita Teguh (Sub Tema 3) 

Muatan Terpadu    :  Bahasa Indonesia, IPA 

Pembelajaran ke            :  3 

Alokasi waktu              :  1 hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan 

tumbuhan dan hewan dengan tepat. 

2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara 

melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. 

3. Setelah membaca teks tentang Sang Saka Merah Putih, siswa mampu 

menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta 

pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. 

 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahulua

n 

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar 

dan mengecek kehadiran peserta didik melalui Group 

WhatsApp. 

2. Kelas dilanjutkan dengan mengingatkan peserta didik untuk 

berdo‟a sebelum memulai pembelajaran. 

3. Pembiasaan membaca (kegiatan literasi) buku/bacaan yang ada 

di rumah 10-15 menit. 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh 

peserta didik. 

Disesua

ikan 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru meminta siswa melanjutkan kegiatan dengan mengamati 

poster dan mengajak curah pendapat tentang poster pada materi 

yang di berikan memalui PPT yang di kirmkan di Group 

WhatsApp.„Apa yang disampaikan pada poster?‟ 

2. Setiap siswa memilih satu tumbuhan atau hewan terkait habitat 

dan manfaatnya. Mereka dapat mendiskusikan terlebih dahulu 

pilihannya. Guru dapat memimpin diskusi secara klasikal dan 

memastikan apa yang mereka pilih adalah benar. 

3. Siswa membuat poster sesuai kriteria yang disampaikan. 

4. Setelah selesai, siswa menyampaikan posternya melalui Group 

WhatsApp kepada teman-temannya dan diberikan masukan. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

5. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks tentang 

Sang Saka Merah Putih dan mengisi peta pikiran berikut. 

6. Guru meminta salah satu siswa untuk membacakan peta 

pikirannya di depan kelas dan memberikan masukan. Siswa 

lain diberi kesempatan untuk berkomentar. 

7. Setiap siswa kemudian mengembangkan peta pikirannya 

dengan menggunakan kata baku dan membacakannya melalui 

Group WhatsApp  dengan fitur Voice Note. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan refleksi, penguatan dan kesimpulan  

2. Peserta didik  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari penyampain guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

3. Menyanyikan salah satu lagu daerah yang dipilihkan guru 

untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. 

4. Mengingatkan peserta didik untuk senantiasa menjaga 

kesehatan selama masa pandemi covid-19. 

5. Salam dan do‟a penutup dilakukan secara mandiri dengan 

instruksi dari guru. 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubrik penilaian.  

 

 Jambi,                  2020 

Guru Kelas VI B 

 

RATUMAS ATIAH, S.Pd 

NIP.197011092005012006 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

BASYIR, S.Pd 

           NIP.  197003172005011005 

 Jambi,                        2020 

Guru Kelas VI 

 

 

RATUMAS ATIAH, S.PD 

          NIP.197011092005012006 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

BASYIR, S.Pd 

           NIP.  197003172005011005 

 Jambi,                        2020 

Guru Kelas VI 

 

 

RATUMAS ATIAH, S.PD 

          NIP.197011092005012006 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

 

Satuan Pendidikan   : SDN 131/IV Kota Jambi  

Kelas / Semester   :  6 /1 

Tema                         :  Persatuan dalam Perbedaan (Tema 2) 

Sub Tema                   :  Bersatu Kita Teguh Tujuan (Sub Tema 3) 

Muatan Terpadu    :  IPS, SBdP 

Pembelajaran ke        : 5 

Alokasi waktu          : 1 hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi 

makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di 

awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. 

2. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis makna upaya 

mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal 

kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. 

3. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan 

peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan dan pola 

lantai pada tari Indang. 

4. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan 

peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai 

pada tari Indang. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta 

didik melalui Group WhatsApp. 

2. Kelas dilanjutkan dengan mengingatkan peserta didik 

untuk berdo‟a sebelum memulai pembelajaran. 

3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu 

nasional yang dipilihkan guru supaya peserta didik 

senantiasa menjunjung rasa nasionalisme .  

4. Pembiasaan membaca (kegiatan literasi) buku/bacaan 

yang ada di rumah 10-15 menit. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

oleh peserta didik.   

Disesua

ikan 

Kegiatan 

Inti 

1. Siswa diminta membaca teks tentang makna upaya 

mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera 

di masa awal kemerdekaan Indonesia. 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 2. Siswa menuliskan informasi penting berdasarkan teks 

dalam bentuk bagan. 

3. Siswa mendiskusikan bagan dalam kelompok. 

4. Siswa diminta menampilkan tari Indang secara mandiri 

melalui rekaman video yang dikirimkan kepada guru 

melalui Group WhatsApp. 

5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah 

berani untuk menampilkan tari Indang dengan penuh 

percaya diri. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan refleksi, penguatan dan kesimpulan  

2. Peserta didik  diberikan kesempatan berbicara /bertanya 

dan menambahkan informasi dari penyampain guru 

selama pembelajaran berlangsung. 

3. Menyanyikan salah satu lagu daerah yang dipilihkan 

guru untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan 

toleransi. 

4. Mengingatkan peserta didik untuk senantiasa menjaga 

kesehatan selama masa pandemi covid-19. 

5. Salam dan do‟a penutup dilakukan secara mandiri 

dengan instruksi dari guru. 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubrik penilaian.  

 

 

 Jambi,                 2020 

Guru Kelas VI B 

 

RATUMAS ATIAH, S.Pd 

    NIP.197011092005012006 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

BASYIR, S.Pd 

           NIP.   

 Jambi,                        2020 

Guru Kelas VI 

 

 

RATUMAS ATIAH, S.PD 

          NIP.197011092005012006 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  

 

 

BASYIR, S.Pd 

           NIP.  197003172005011005 

 Jambi,                        2020 

Guru Kelas VI 

 

 

RATUMAS ATIAH, S.PD 

          NIP.197011092005012006 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

 

Satuan Pendidikan   : SDN 131/IV Kota Jambi  

Kelas / Semester         :  6 /1 

Tema                         :  Globalisasi (Tema 4) 

Sub Tema                      :  Globalisasi di Sekitarku (Sub Tema 1) 

Muatan Terpadu      :  Bahasa Indonesia, IPA, IPS  

Pembelajaran ke          :  1 

Alokasi waktu              :  1 hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan dan 

menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk 

kerja sama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat.  

2. Dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyajikan informasi 

penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk 

visual dengan tepat.  

3. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu 

mengidentifikasi dan melaporkan hasil pengamatan tentang cara 

menghasilkan energi listrik dengan benar  

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 

kabar dan mengecek kehadiran peserta didik melalui 

Group WhatsApp. 

2. Kelas dilanjutkan dengan mengingatkan peserta didik 

untuk berdo‟a sebelum memulai pembelajaran. 

3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu nasional 

yang dipilihkan guru supaya peserta didik senantiasa 

menjunjung rasa nasionalisme .  

4. Pembiasaan membaca (kegiatan literasi) buku/bacaan 

yang ada di rumah 10-15 menit. 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

oleh peserta didik.   

Disesuaikan 

Kegiatan 

Inti 

1. Siswa mengamati beragam benda yang ada di rumah.  

2. Siswa mengindentifikasi negara yang memproduksi 

benda-benda yang mereka temukan, kemudian 

menuliskannya dalam tabel yang tersedia.  

3. Siswa mengamati gambar tentang pengaruh globalisasi 

yang ada di buku siswa. 

4. Siswa mengidentifikasi bagaimana barang-barang 

tersebut dapat dengan cepat diakses dari negara asalnya 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

hingga menjadi populer di Indonesia dan di seluruh 

dunia.  

5. Siswa mendiskusikan secara berkelompok mengenai 

beragam hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut dari 

hasil pengamatan dan hubungannya dengan globalisasi. 

Siswa kemudian mendiskusikan pertanyaan tersebut 

bersama guru secara klasikal. 

6. Siswa membaca artikel berita tentang pertemuan politik 

para menteri luar negeri negara-negara di dunia dan 

negara-negara di ASEAN. Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan yang terdapat di buku.  

7. Siswa kemudian mendapatkan tugas untuk mencari 

informasi contoh-contoh kerja sama antara Indonesia 

dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial 

dan budaya. 

8. Siswa menuliskan informasi yang didapat pada diagram 

yang tersedia.  

9. Siswa membaca teks eksplanasi ilmiah tentang proses 

menghasilkan energi listrik dari PLTA. Siswa diminta 

mencermati dan memahami proses menghasilkan energi 

listrik melalui teks tersebut. Siswa menuliskan jawaban 

pada diagram yang tersedia, sesuai dengan urutan 

paragraf pada teks eksplanasi ilmiah.  

10. Siswa mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air 

mikrohidro.  

11. Siswa diminta menganalisis proses dihasilkannya listrik 

oleh pembangkit tersebut, berdasarkan informasi yang 

telah mereka dapatkan dari teks sebelumnya. 

12. Siswa kemudian menuliskan proses tersebut dalam 

bentuk gambar dan tulisan. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan refleksi, penguatan dan kesimpulan  

2. Peserta didik  diberikan kesempatan berbicara /bertanya 

dan menambahkan informasi dari penyampain guru 

selama pembelajaran berlangsung. 

3. Menyanyikan salah satu lagu daerah yang dipilihkan guru 

untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan 

toleransi. 

4. Mengingatkan peserta didik untuk senantiasa menjaga 

kesehatan selama masa pandemi covid-19. 

5. Salam dan do‟a penutup dilakukan secara mandiri dengan 

instruksi dari guru. 

 

 



138 
  

 
 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubric penilaian.  

 

 

 Jambi,                  2020 

 

Guru Kelas VI 

 
RATUMAS ATIAH, S.Pd 

      NIP.197011092005012006 
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Lampiran 25  BUKTI CEK PAGIAT  
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