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Abstract  

       The Covid – 19 pandemic has changed all aspects of the life of the indonesian people, 

especially in the aspect of education, so that learning that started using learning with a face to 

face learning system must now be done with a distance learning system. Learning with this 

system using digital media. Whatapp is one of the applications tahat can be used in the distance 

learning proses during this pandemic. In whatsapp there is a group feature that can be used for 

communication with many students, civics learning is complulsory learning in accordance with 

the objectives of civics learning which aims to shape the morals and character of the nation’s 

children. With the group freatur in the whatsapp application so that learning can run 

effectively, the research method carried out in this study is a descriptive qualitative research 

method, in this study data collection procedure was by observation, interviws and 

documentation study, whatsapp group have a role in the effectvess of civics learning during the 

pandemic because application is easily accessible, the learning process using whatsapp group 

is effective because there are supporting factors from learning, including good relations 

between students and teachers and also the motivation of teachers and parents. Learning using 

this media shows effectiveness with student scores 60-70 23,8 %, score 70-80 42,9% and score 

90-100 33,3%. 
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Abstrak  

       Masa Pandemi Covid-19 merubah semua aspek kehidupan bangsa terutama dalam aspek 

pendidikan, sehingga pembelajaran yang mulainya menggunakan pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran Tatap Muka (Luring) kini harus dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak 

jauh (Daring). Pembelajaran dengan sistem ini membutuhkan media digital. Whatsapp adalah 

salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran Jarak jauh dimasa 

pendemi ini. Didalam whatsapp terdapat fitur grup yang bisa digunakan untuk komunikasi 

dengan banyak siswa, pembelajaran PPKn adalah pembelajaran wajib sesuai dengan 

tujuannya pembelajaran PPKn bertujuan untuk membentuk moral dan kararakter anak bangsa, 

dengan fiitur grub yang ada di Aplikasi Whatsapp sehingga pembelajaran PPKn bisa berjalan 

dengan efektif, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang sifatnya deskriptif, dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dengan cara 

observasi,wawancara, dan studi dokumentasi Whatsapp grup mempunyai peran dalam 

efektivitas pembelajaran PPKn dimasa pandemi karena aplikasi mudah diakses, proses 

pembelajaran menggunakan whatsapp grup berjalan efektif karena terdapat  faktor pendukung 

dari pembelajaran antara lain hubungan baik antara siswa dan guru dan juga motivasi dari 

siswa dan orang tua. Pembelajaran menggunakan media ini menjukkan efektivitas dengan nilai 

siswa  60-70 23,8 %, nilai 70-80 42,9% dan nilai 90-100 33,3%. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Jarak Jauh, Pembelajaran PPKn, Whatsapp Grup 
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PENDAHULUAN  

        Pandemi Civid – 19 merubah semua 

aspek kehidupan dari berbagai aspek 

kehidupan aspek kehidupan bangsa 

Indonesia terutama dalam aspek 

pendidikan. Sehingga pemerintah membuat 

kebijakan yang cepat dengan adanya surat 

edaran Mendikbud RI Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 mengenai 

pembelajaran yang di lakukan melalui 

sistem pembelajaran jarak jauh atau dengan 

sistem online tanpa tatap muka untuk 

menggurangi penyebaran covid-19. 

Menurut perihal inilah, Pembelajaran 

daring masih merupakan pembelajaran 

yang cocok untuk kondisi saat ini. Suatu hal 

yang penting diperhatikan yaitu Pasal 31 

(3) UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Isi dari 

Pasal 31 (3) menyebutkan PJJ dilakukan 

pada bermacam rupa, modus, dan 

jangkauan yang disupport oleh sarana dan 

pelayanan belajar. Suatu sarana 

pembelajaran dimana dimungkinkan tersirat 

pada Pasal 31 (3) ini yaitu jaringan internet 

(Hidayat, 2020:43). 

    Kebijakan Pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran jarak jauh atau dengan sistem 

online telah merubah pola belajar semua 

siswa, yang mana pembelajaran yang bisa 

di lakukan dengan sistem tatap muka atau 

pembelajaran yang dilakukan secara 

langsung dikelas kini harus dilakukan dari 

rumah. Menurut Husamah (2015 : 22) 

secara umum, pembelajaran tatap muka 

memiliki berbagai kelebihan terhadap 

pengajar maupun peserta didik, antara lain, 

disiplin formal yang diterapkan pada 

pembelajaran tatap muka dapat membentuk 

disiplin mental, memudahkan pemberian 

penguatan (reinforcement) dengan segera, 

memudahkan proses penilaian oleh 

pengajar, menjadi wahana belajar 

berinteraksi terhadap peserta didik.        

Kelebihan lainnya yaitu kemampuan 

sosialisasi antara guru dengan siswa, 

maupun antar sesama teman. Selain hal 

tersebut pembelajaran tatap muka memiliki 

banyak kelebihan lainnya karena pandemi 

ini memaksa semua pendidik untuk 

melakukan pembelajaran secara online, 

pembelajaran secara online ini 

membutuhkan kekreativitas seorang guru 

agar transfer pengetahuan dan ketrambilan 

berjalan dengan baik.  

     Dalam pembelajaran dengan sistem 

jarak jauh atau pembelajaran online ini 

membutuhkan suatu media digital yang bisa 

digunakan untuk proses pembelajaran, 

media digital sesuai dengan kemampuan 

sekolah masing-masing yang bisa 

digunakan pembelajaran  antara lain E- 

Learning, Google Classrom, Zoom Cloud 

Meeting, Google Meet, Whatsapp dan lain 

sebagainya Menurut Setyosari (2015:11) 

pembelajaran daring memiliki potensi-

potensi, antara lain: kebermaknaan belajar, 

kemudahan mengakses, dan peningkatan 

hasil belajar. Dalam konteks belajar secara 

online, siswa dapat berhubungan secara 

cepat dan langsung dengan teks, gambar, 

suara, data, dan video dua arah, dengan 

bimbingan pengajar. Tutorial tatap muka 

diganti dengan perantara teknologi yang 

disebut tuweb diharapkan hasil belajar 

siswa menjadi bagus di tengah maraknya 

virus covid-19.  

   Pada pembelajaran PPKn ini, tujuan 

pembelajaran diarahkan agar siswa mampu 

menunjukkan adanya perkembangan sikap 

yang baik. Namun pembelajaran daring 

dalam praktiknya menemui beberapa 

kendala, mulai dari daaya beli paket data, 

jaringan kurang bagus, atau bahkan sama 

sekali tidak ada jaringan. Rendahnya 

partisipasi siswa dalam pembelajaran 

daring pun juga salah satu kendala. 

Sehingga di tempat yang peneliti pilih 

sebagai penelitian ini memilih tegnologi 

digital atau media digital yang digunakan 

dalam pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran jarak jauh yaitu Whatsapp.   

Whatsapp merupakan aplikasi online chat 

yang kompatibel dengan beberapa jenis 

handphone, antara lain Iphone, Android, 

Blackberry, dan merk handphone Nokia.    

Whatsapp melakukan percakapan melalui 

menu chat, bisa meng-copy, men- delete, 
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atau mem-forward pesan (Narti, 2017:23).             

Dalam aplikasi ini terdapat fitur grup yang 

bisa diisi dengan kapasitas yang besar,    

Menurut Afnibar dkk (2020 : 73) WA Grub 

merupakan sebuah ruang kelas virtual yang 

memfasilitasi setiap anggotanya dapat 

berkomunikasi dengan sesama anggota 

yang ada didalamnya mengajak kepada 

kebaikan saja dan berkaitan dengan materi. 

Sehingga dengan aplikasi ini pembelajaran 

PPKn bisa berjalan dengan efektif, 

efektivitas sendiri adalah sebuah hal atau 

tujuan tersebut berjalan sesuai apa yang 

telah direncanakan  

      Menurut Kurniawan (2008:109), 

efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya. Sementara Effendy 

(2003:14) menyebutkan bahwa efektivitas 

adalah komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan biaya yang dianggarkan, waktu 

yang ditetapkan dan jumlah personil yang 

ditentukan. Dari permasalahan tersebut 

sehingga penulis merumuskan masalah 

yaitu “Bagaimana efektivitas Whatsapp 

Grub dalam pembelajaran PPKn  dimasa 

Pandemi Covid-19 di Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Parengan ?” 

METODE PENELITIAN  

     Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. menurut Sugiyono 

(2013 : 15) pendekatan kualitatif adalah : 

Metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositifisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi 

     Adapun jenis pendekatan penelitian ini 

adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data. Jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang digunakan pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi mengenai Whatsapp 

Grub dalam pembelajaran PPKn dimasa 

Pandemi Covid-19 di Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Parengan. 

    Prosedur penggumpulan data yang 

digunkan peneliti adalah dengan teknik 

observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi.Obsevasi langsung dilapangan 

dengan mengikuti proses pembelajaran 

dengan mengguakan Whatsapp Group 

kelas. Untuk proses wawancara dengan cara 

mewawancari informan penelitian yaitu 

guru mapel PPKn dan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 satu parengan. Dan untuk 

study dokumentasi berupa RPP 

pembelajaran Daring kelas VIII SMP 

Negeri 1 Parengan. 

     Teknik analisis data merupakan proses 

pengolahan data dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan langkah 

langkah menurut Sugiyono (2015:38), 

langkah-langkah dalam menganalisis data 

kualitatif adalah reduksi data, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. Setelah 

dianalisis data divalidasi menggunakan 

trigulasi. Triangulasi sendiri adalah 

pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu maupun berbagai 

cara, dalam penelitian ini menggunakan 2 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

        Pandemi saat ini pembelajaran yang 

semula menggunakan sistem pembelajaaran 

tatap muka (Luring) ini harus menggunakan 

Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (Daring). 

Dan Untuk menghindari terjadinya 

penyebaran Virus Corona SMPN 1 

Parengan menarapkan pembelajaran Jarak 

Jauh (Daring).  Pelaksankan pembelajaran 
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yang dilakukan secara tatap muka dengan 

pembelajaran jarak jauh sangatlah berbeda, 

yang mana pembelajaran tatap muka adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara 

langsung, sedangkan pembelajaran Jarak 

Jauh adalah pemelajaran yang dilakukan 

melalui virtual (Internet). Sehingga guru 

atau tenaga pendidikan harus lebih kreatif 

dalam menyampaikan materi pada siswa, 

agar siswa bisa menangkap materi yang 

telah disampaikan.  

     Suksesnya pembelajaran melalui 

pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh 

kekuatan jaringan internet yang memadai. 

Dan media adalah salah satu penunjang 

dalam proses suksesnya atau efektinya 

pembelajaran, media sendiri adalah segala 

sesuatu untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke pengirim sehingga ada 

perasaan, perhatian dan minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran, Aplikasi Whatapp 

dapat digunakan dalam aktifitas belajar 

mengajar karena di dalamnya memiliki 

Fitur yang dapat digunakan komunikasi 

secara grub yang dapat di gunakan 

komunikasi bersaaman dengan banyak 

siswa. Menurut Atsani (2020:119) Dabbagh 

dan Ritland dalam Atsani menjelaskan, 

pembelajaran online adalah system belajar 

yang terbuka dan tersebar dengan 

menggunakan perangkat pedagogi (alat 

bantu pendidikan), yang dimungkinkan 

melalui internet dan teknologi berbasis 

jaringan untuk memfasilitasi pembentukan 

proses belajar dan pengetahuan melalui aksi 

dan interaksi yang berarti. 

Melalui Whatsapp Grub tersebut menjadi 

ruang belajar secara online sehingga guru 

dan siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan efektif. Whatsapp 

grup adalah media yang efektif yang bisa 

digunakan proses belajar dan mengajar 

pada masa pandemi covid-19 di SMP 

Negeri 1 Parengan. Dengan langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan,Sebelum memasuki 

materi Guru menginformasikan lewat Grub 

Kelas waktu pembelajaran dimulai, agar 

siswa tidak tertinggal pada saat 

pembelajaran agar semua siswa bersiap-

siap mengikuti pembelajaran PKn. Saat 

Peneliti Observasi saat pembelajaran 

berlangsung, guru memberi motivasi pada 

siswa-siswi agar siswa lebih semangat saat 

mengikuti pembelajaran menggunakan WA 

Grub pada masa Pandemi Covid-19. 

2. Kegiatan Inti, dalam kegiatan ini adalah 

kegitan yang mana masuk dalam materi, 

degan guru memberikan materi dan tugas 

pada siswa. 

3. Kegiatan Penutup, kegiatan penutup ini 

guru mapel membing peseta didik 

menyimpulkan hasil pembelajaran PPKn. 

Guru mapel memberikan refleksi dengan 

peserta didik atas manfaat pembelajaran 

yang berkaiatan dengan materi Nilai 

Semangat Sumpah Pemuda khususnya pada 

masa pandemi saat ini. Sebelum doa untuk 

mengakhiri pembelajaran guru mapel 

menyampaikan pembelajaran berikutnya. 

       Pembelajaran menggunakan media 

Whatsapp grup terdapat faktor pendukung 

dan juga faktor pemghambat dalam proses 

pembelajaran, faktor pendukung antara lain 

: 1) Aplikasi Mudah diakses, aplikasi 

whatsapp adalah sebuah aplikasi yang 

sangat familiar dikalangan masyarakat, 

aplikasi ini mudah digunakan karena 

aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan 

setiap hari untuk berkomunikasi, sehingga 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

menggunakan aplikasi ini. 2) Hubungan 

baik antara guru dan siswa, hubungan yang 

baik antara guru dan siswa sangat 

mempengaruhi dalam proses pembelajaran 

menggunakan Whatsapp ketika guru dan 

siswa memiliki hubungan yang baik maka 

pembelajaran daring bisa berjalan dengan 

efektif, seperti saat siswa belummengerti 

pembelajaran karena mempunyai hubungan 

baik dengan guru siswa tidak akan takut 
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untuk bertanya kepada guru mapel. 

Sebaliknya jika siswa dan guru tidak 

memiliki hubungan yang baik maka proses 

pembelajaran akan tidak efektif. 3) 

Motivasi dari guru dan orang tua, Selama 

pandemi ini pembelajaran dilakukan di 

rumah tidak di sekolah seperti pembelajaran 

sebelum pandemi sehingga orang tua sangat 

berperan dalam pembelajaran ini, hubungan 

yang baik antara siswa dan orang tua 

menjadi pengaruh dan faktor pendukung 

terhadap efektivitas pembelajaran siswa 

selama pandemi. Dukungan dan hubungan 

baik dari orang tua kepada siswa bentuknya 

beragam. Ada yang dengan ucapan 

semangat, ucapan selamat, hadiah dan lain 

sebagainya. 

    Selain Faktor Pendukung terdapat juga 

faktor penghambat dalam proses 

pembelajaran menggunakan Whatsapp 

antara lain : 1) Kendala Singal, 

Pembelajaran daring membutuhkan singal 

karena pembelajan ini mengunakan 

jaringan yang mana jaringan ini adalah 

jaringan internet, Semua Aplikasi yang 

digunakan dalam pembelajaran Darin 

membutuh akses internet begitupun aplikasi 

Whatsapp yang mana penggunaannya 

menggunakan Jaringan Internet (singal). 2) 

Tatap Muka Virtual yang terbatas, Aplikasi 

Whatsapp adalah aplikasi yang hanya bisa 

digunakan untuk tatap muka secara virtual 

dengan batas yang telah di tetapkan, 

sehingga semua siswa tidak bisa melakukan 

tatap muka secara virtual dengan waktu  

yang bersamaan. Dan berikut ini adalah 

hasil nilai siswa harian dalam pembelajaran 

daring. 

 
Tabel 1 Hasil Nilai Siswa  

        NilIai Jumlah Siswa Presentase 

60-70 5 23,8% 

70-80 9 42,9% 

90-100 7 33,3% 

 

 
      Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

pembelajaran mengunakan Whatsapp Grub 

dalam pembelajaran PPKn efektif siswa 

mengikuti pembelajaran dengan baik dalam 

pembelajaran PPKn menggunakan 

Whatsapp grub, mayoritas siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang telah diberikan oleh guru 

mapel. 

SIMPULAN 

      Pada masa Pandemi Covid-19 yang 

mana pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran tatap muka kini harus  

menggunakan pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran jarak jauh yang mana sistem  

ini membutuhkan internet untuk 

mengaksesnya, pembelajaran menggunakan 

sistem pembelajaran jarak jauh ini juga 

membutuhkan media digital, dan Whatsapp 

adalah salah satu media yang bisa digunkan 

untuk pembelajaran daring, aplikasi 

whatsapp dengan fitur grub mempunyai 

peran yang besar dalam efektivitas 

pembelajaran jarak jauh dimasa pendemi 

Covid-19 dengan media ini, pembelajaran 

daring dapat berjalan dengan efektif. 

      Dengan langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan RPP covid-19 antara lain :1) 

Tahap Persiapan, 2) Tahap Inti, 3) Tahap 

penutup. Dalam pembelajaran jarak jauh 

menggunakan Whatsaap Grup terdapat 2 

faktor yaitu faktur pendukung maupun 

faktor penghambat, fakto pendukung antara 

lain, 1) Aplikasi mudah diakses, 2) 

Hubungan Baik antara Guru dan Siswa, 3) 

Motivasi guru dan orang tua. Adapun faktor 

penghambat antara lain : 1) Kendala Singal 

2). Tatap muka virtual yang terbatas. Dari 

hal-hal tersebut, dengan penelitian yang 

telah peneliti lakukan menghasilkan 

Whatsapp Grub adalah media yang efektif 

digunakan dalam pembelajaran jarak jauh 

dimasa pandemi covid 19 di SMP Negeri 1 

parengan. 
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