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Abstrak
Pengaruh adalah daya yang mampu mempengaruhi sekitarnya. Pengaruh ini bisa
berasal dari orang,lingkungan maupun hal lainnya. Dalam artikel ini pengaruhnya
berasal dari covid-19 yang terjadi ini berawal dari kasus covid-19 yang terjadi di Wuhan
, China lalu menyebar hampir ke seluruh belahan dunia termasuk ke Indonesia. Hampir
seluruh tatanan kehidupan mengalami perubahan mulai dari pendidikan, kesehatan,
pemerintahan, dll. Pendidikan yang awalnya dilakukan di sekolah dengan cara tatap
muka kini berubah menjadi sistem belajar dalam jaringan dengan memenfaatkan
perkembangan media komunikasi . Media komunikasi yang sangat menarik digunakan
adalah Zoom. Media komunikasi ini bisa dijadikan penunjang guru dan siswa dalam
melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemic covid-19 khususnya di SMP
Negeri 3 Seririt.
Kata kunci : Pengaruh, Media Komunikasi, Zoom, Sistem Pembelajaran,Covid-19

Abstrack
Influence is a power capable of influencing the surroundings. This influence can come
from people, the environment or other things. In this article, the influence comes from the
covid-19 that happened, starting with the Covid-19 case that occurred in Wuhan, China
and then spread to almost all parts of the world, including Indonesia. Almost the entire
order of life has changed, starting from education, health, government, etc. Education
which was originally carried out in schools by means of face-to-face has now turned into
a learning system in a network by utilizing the development of communication media. A
very interesting communication medium to use is Zoom. This communication media can
be used as a support for teachers and students in conducting distance learning during the
COVID-19 pandemic, especially at SMP Negeri 3 Seririt.
Keywords: Influence, Communication Media, Zoom, Learning System, Covid-19
I. Latar Belakang
Covid-19 adalah penyakit yang

menyebkan gangguan sistem pernapasan

disebabkan oleh virus severe acute

, mulai dari gejala yang ringan seperti

respiratory syndrome coronavirus 2 (

flu, hingga infeksi paru-paru seperti

SARS-CoV-2).

pneumonia.

Covid-19

dapat

Covid-19

adalah

jenis
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penyakit baru yang disebabkan oleh

yang awalnya berlangsung di sekolah

virus dari golongan coronavirus, yaitu

kini berlangsung dari rumah. Pendidikan

SARS-CoV-2

disebut

yang dulunya berlangsung tatap muka

dengan virus corona. Kasus pertama

kini berlangsung secara online dalam

penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China

jaringan internet. Pada awalnya sistem

pada akhir Desember 2019. Setelah itu

pendidikan ini sangat sulit dijalankan

covid-19 menular antar manusia dengan

dan menuai banyak pro kontra dari

sangat cepat dan menyebar ke puluhan

masyarakat terutama orangtua siswa.

negara di dunia termasuk ke Indonesia

Namun

hanya

masyarakat

yang

dalam

sering

beberapa

bulan.

seiring

berjalannya

sudah

hampir

waktu,
terbiasa

Penyebaran yang sangat cepat membuat

dengan sitem pendidikan daring ini,

beberapa negara menerapkan kebijakan

walau dalam beberapa kasus masih

untuk memberlakukan lockdown untuk

mendapati banyak kendala salah satunya

mencegah penyebaran virus corona.

yaitu terbatasnya jaringan internet.

Sampai saat ini belum ada obat untuk

Perubahan yang sangat pesat di

mengatasi penyakit covid-19. Jika anda

tengah pandemi covid-19 ini mau tidak

didiagnosis

tidak

mau harus kita jalani. Teknologi menjadi

mengalami gejala berat maka anda bisa

hal yang harus dikuasai oleh setiap orang

melakukan isolasi dan perawatan diri di

tua maupun muda terutama yang ada

rumah.

angka

pada instansi pendidikan. Guru maupun

kenaikan covid-19 , maka pemerintah

siswa harus senantiasa melek teknologi

menjalankan berbagai program seperti

agar terlaksananya tujuan pendidikan

vaksinasi, lockdow, PSBB, dan sekarang

daring

yang sedang kita laksanakan adalah

pembelajaran yang sering digunakan

PPKM.

oleh sebagian besar orang adalah Zoom.

covid-19

Untuk

tetapi

mengurangi

ini.

Salah

satu

media

Pandemi covid-19 ini memberikan
dampak yang sangat besar pada tatanan

II. Ruang Lingkup Penelitian

kehidupan masyarakat . Hampir semua

Penelitian ini dilakukan di salah

sektor kehidupan mengalami perubahan.

satu sekolah menengah pertama yang

Salah

mengalami

ada di Kecamatan Seririt, yaitu SMP

perubahan yang sangat signifikan adalah

Negeri 3 Seririt. Kami melakukan

dalam bidang pendidikan. Pendidikan

penelitian

satunya

yang

ini

guna

mendapatkan
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informasi terkait bagaimana teknologi

pandemi

komunikasi

menggunakan

dengan

mempengaruhi

media

sistem

Zoom

belajar

yang

covid-19

ini

kami

beberapa

metode

penelitian untuk mengumpulkan data.

dilakukan guru maupun siswa dalam

1.Yang

pertama

masa pandemi covid-19 ini. Penelitian di

metode penelitian deskriptif kualitatif.

SMP Negeri 3 Seririt ini melibatkan para

Metode

guru dan siswa yang pastinya terlibat

memberikan gambaran secara deskriptif

dalam proses pembelajaran daring.

peristiwa yang sedang terjadi yaitu

ini

digunakan

dilakukan

adalah

dengan

pembelajaran daring efek pandemic
III. Tinjauan Pustaka
Penelitian

covid-19.

ini

oleh

2. Metode kedua yang digunakan adalah

menjadi

metode observatif. Metode ini dilakukan

melaksanakan

dengan cara melakukan pengamatan

penelitian, berikut beberapa penelitian

dengan cara melihat tentang peristiwa

yang dapat menjadi referensi serta bahan

yang terjadi dan kondisi di lingkungan

acuan dalam penelitian ini :

SMP Negeri 3 Seririt di masa pandemi

1. Muqorobin1, Nendy Akbar Rozaq

covid-19 ini. Dalam hal ini peneliti

penelitian

terdahulu

referensi

dalam

Rais2,sukoharjo

didasari
yang

Analisis

melihat serta mempelajari permasalahan

Peran Teknologi Sistem Informasi

yang ada di lapangan yang erat kaitannya

Dalam Pembelajaran Kuliah Dimasa

dengan objek yang diteliti yaitu tentang

Pandemi Virus Corona

pemanfaatan media pembelajaran Zoom

2. Upaya

2020,

Mengatasi

Masyarakat

Di

Kecemasan

Masa

Pandemi

dalam pembelajaran jarak jauh untuk
mendapat data sehingga dapat diolah

Covid-19 Sri Endriyani1 , Hanna

dalam pembahasan penelitian ini.

Derita Lasmaria Damanik1 , Marta

3. Yang ketiga yakni metode literatur.

Pastari1 2021

Metode yang mendeskripsikan atau
menggambarkan

IV. Bahan dan Metode

suatu

objek

yang

diteliti melalui data atau sampel yang

Dalam melaksanakan penelitian

telah dikumpulkan apa adanya tanpa

di SMP Negeri 3 Seririt terkait peranan

melakukan

media

dalam

kesimpulan yang berlaku untuk umum.

melaksanakan pembelajaran di masa

Literatur yang digunakan dalam kajian

komunikasi

Zoom

analisis

dan

membuat
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ini bersumber dari artikel, buku dan

Zoom meeting adalah layanan

jurnal online yang berkaitan dengan

video conference yang memungkinkan

judul penelitian.

pengguna untuk melakukan obrolan
daring dengan memanfaatkan teknologi

V. Hasil dan Pembahasan
Pengaruh

adalah

cloud computer dan keamanan 256-bit
atau

TLS encryption. Zoom didirikan pada

kekuatan yang timbul, baik dari orang

tahun 2011 oleh insinyur dan mantan

ataupun benda serta segala sesuatu yang

eksekutif perusahaan Cisco Webex, Eric

ada dialam, yang mempengaruhi apa saja

Yuan, , sejak 2013 meluncurkan layanan

yang ada di

Pengaruh

perangkat lunak. Pendapatan Zoom yang

memberikan perubahan pada berbagai

terus meningkat bersamaan dengan

aspek kehidupan manusia. Perubahan ini

peningkatan

diantaranya dalam bidang pendidikan

menjadikan perusahaan ini mencapai

meliputi perkembangan teknologi dan

status perusahaan unikorn pada tahun

media komunikasi yang sangat pesat.

2017 dengan valuasi mencapai $1

sekitarnya.

daya

jumlah

pengguna

Media komunikasi adalah sarana

milyar. Pada tahun 2019, Zoom menjadi

yang digunakan untuk menyampaikan

perusahaan terbuka dan terdaftar di

pesan dari komunikator kepada khalayak

NASDAQ.

Sejak

penerima pesan. Media adalah jendela

penggunaan

layanan

yang membuat kita melihat sesuatu yang

meningkat sejak pandemi corona virus

jauh. Media sangat berperan penting

baru merebak di dunia, menjadikan

dalam kehidupan masyarakat. Media

banyak pengguna menggunakan aplikasi

komunikasi dijadikan perantara untuk

ini sebagai layanan bertatap muka secara

menyebarluaskan pesan. Di jaman yang

daring.Meski saat ini Zoom menjadi

sudah maju ini, tanpa ada media rasanya

salah satu aplikasi virtual terbaik, namun

sulit untuk menyampaikan pesan secara

siapa sangka, aplikasi Zoom ternyata

cepat dan akurat. Karena saat ini

sempat mengalami tantangan di awal

kecepatan dan kemudahan adalah hal

pendiriannya. Pendiri Zoom, Eric Yuan

yang utama dalam pengiriman pesan.

menceritakan sejarah hidupnya dan

Media

membeberkan sejarah bagaimana Zoom

komunikasi

ada

diantaranya zoom meeting.

bermacam

awal
Zoom

2020,
terus

dapat berdiri seperti sekarang ini.
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Dengan menggunakan Zoom,
pengguna

dapat

saling

menular sangat cepat hampir ke seluruh

terhubung,

negara di dunia hanya dalam hitungan

melakukan meeting, webinar, chatting,

bulan saja. Hal ini membuat beberapa

hingga melakukan diskusi dalam sebuah

negara termasuk Indonesia menerapkan

Channel. Zoom menjadi alternatif untuk

kebijakan

bekerja dan belajar jarak jauh dari

mencegah penyebaran virus corona.

banyak organisasi dan lembaga di

Selain

seluruh dunia. Zoom dapat diakses

menerapkan beberapa kebijakan untuk

melalui

pencegahan penyebaran virus corona,

handphone

dan

computer.

lockdown

lockdown,

dalam

rangka

Indonesia

Kapasitas aksesnya juga cukup besar

diantaranya

yaitu 1.000 akses bagi anggota dalam

sekarang yang sedang dilaksanakan

satu forum diskusi, serta 10.000 anggota

yaitu

dalam satu forum siaran langgsung. Hal

berpengaruh dalam kehidupan sehari-

ini cukup memudahkan dalam sektor

hari

pendidikan dalam melaksanakan diskusi

pendidikan.

jarak jauh. Penggunaan Zoom cukup
membantu

dalam

pelaksanaan

vaksinasi,

juga

PPKM.

PSBB

PPKM

khususnya

ini

dan

sangat

dalam

bidang

Pandemi Covid-19 menyebabkan
adanya

perubahan-perubahan

besar

pembelajaran di SMP Negeri 3 Seririt

hampir diseluruh aspek kehidupan salah

ini.

satunya
Sistem

pembelajaran

di

pada

Perubahan

sistem
sistem

pendidikan.
pendidikan

Indonesia khususnya di SMP Negeri 3

menyebabkan para siswa yang dulunya

Seririt yang dulunya berlangsung di

belajar

sekolah

kini

kesekolah tatap muka dengan gurunya

jaringan

,tapi kini dengan adanya pandemi Covid

internet akibat adanya pandemi covid-

– 19 pembelajaran para siswa dilakukan

19.

secara jarak jauh atau dilakukan secara

secara

berlangsung

tatap

online

muka

dalam

Covid-19 adalah penyakit yang

dengan

daring.Pelaksanaan

datang

langsung

pembelajarannya

disebabkan oleh corona virus yang

tidak dapat terlepas dari pemanfaatan

menyerang sitem pernafasan manusia.

media komunikasi seperti zoom.

Corona Virus Disease 2019 pertama kali

Sistem pembelajaran jarak jauh

ditemukan di Wuhan, China pada akhir

memang sangat baik diterapkan pada

bulan Desember 2019. Virus corona ini

saat kondisi darurat seperti sekarang.
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Para guru dapat memberikan tugas

lokasi

melalui media zoom yang dinilai dapat

memungkinkan

membantu untuk sistem belajar melalui

Zoom. Adanya pembelajaran dengan

sistem daring. Semenjak awal pandemi

media whatapps saja sudah syukur

di Indonesia, telah banyak sekolah yang

terlaksana.

mulai

menggunakan aplikasi zoom ini ialah :

menggunakan

online.

Salah

satu

sistem
sekolah

belajar
yang

di

pedesaan

tidak

pembelajaran

Adapun

dampak

begitu
lewat

dari

Dampak posiitif zoom :

menerapkan sistem belajar online, yaitu

1. Kualitas video yang cukup tinggi

di SMP Negeri 3 Seririt , yang saat ini

atau sering high definition atau

sudah mulai menerapkan sistem belajar

HD.

mengajar melalui aplikasi Zoom .Sistem

2. Bisa menampung 1000 orang

belajar mengajar menggunakan aplikasi
Zoom,

merupakan

diterapkan

secara

sistem

3. Alat

kolaborasi

bisa

melalui

menggunakan perangkat yang

perangkat smart phone atau perangkat

berbeda dalam pertemuan yang

computer. Namun tidak semua guru

sama,

mampu

intraktif.

menerapkan

online

yang

dalam sekali pertemuan.

pembelajaran

melalui Zoom. Guru yang sudah lanjut
usia

bisa

dibilang

kurang

ini

membuat

sangat

4. Keamanan dengan end-to-end

melek

encryption, yang membuat sulit

teknologi dan perlu pelatihan lebih lanjut

utuk disadap, dan penggunaan

untuk menjelaskan cara penggunaan

kata sandi menjadi lebih aman.

aplikasi Zoom ini. Tantangan lainya
ialah , banyak siswa yang terkendala
pada jaringan , yang kita tahu sendiri
mungkin banyak siswa yang tinggal

Dampak negative zoom :
1. Penyusup anonim yang ikut

dipedesaan yang susah mendapatkan
sinyal selain itu tidak semua siswa

pertemuan daring Zoom
2. Pembocoran

memiliki handphone yang mensuport

Rahasia

dari

aplikasi Zoom

aplikasi zoom. Jika dipersentasekan baru

Selama saya melakukan observasi hanya

45% guru yang menggunakan Zoom,

90%

itupun kebanyakan guru yang masih

sendiri, ada yang handphone bersama

muda. Karena kita ketahui bersama

dengan orang tua atau keluarganya

yang

mempunyai

handphone
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bahkan ada sekitar 5 siswa yang tidak

sebagainya,

memiliki handphone. Jadi untuk 5 siswa

memonitoring siswa nya hanya melalui

ini tentunya mereka tidak mengerti cara

pesan yang dikirim dalam bentuk ketikan

menggunakan

komunikasi.

saja, guru tidak bisa mengetahui tugas

Sistem pembelajaran nya khusus yaitu

itu dibuat oleh murid atau bukan. Guru

dating ke sekolah setiap 2x seminggu

juga tidak bisa melihat keseriusan siswa

untuk mengambil dan mengumpul tugas.

mengikuti

Sedangkan 90% siswa lainnya sudah

kemudahan , memang menggunakan

hampir semua mahir menggunakan

whatapps sangat mudah dan hemat

media komunikasi untuk pembelajaran,

sinyal tapi dari segi menarik atau

namun sekali lagi kami tegaskan karena

tidaknya, tentu sangat tidak menarik.

sekolah

selain

Dan untuk Zoom ini sangatlah menarik

terkendala sinyal dan minimnya kuota

namun juga sangat susah diterapkan di

siswa maka jarang diterapkan media

sekolah yang ada di pedesaan dengan

pembelajaran Zoom.

pemakainya anak SMP yang belum

media

letaknya

di

desa

guru

hanya

pembelajaran.

Dari

bisa

segi

Secara teknik penggunaan, media

begitu mengenal teknologi. Beda hal nya

komunikasi Zoom jelas lebih menarik

dengan siswa SMP yang ada di kota yang

digunakan karena interaksi bisa terlihat

sudah sebagian besar melek teknologi.

lebih nyata ketimbang menggunakan

Beberapa fitur yang ditawarkan oleh

media whatapps, classroom atau media

aplikasi Zoom Meeting ini antara lain

lainnya

sebagai berikut :

yang

komunikasinya

pelaksanaan

hanya

menggunakan

1. HD Video dan Audio

kata ketikan saja. Belajar dengan media

Dengan menggunakan aplikasi

Zoom lebih menarik karena baik guru

Zoom ini kita tidak perlu kawatir

maupun siswa bisa melihat ekspresi yang

dengan kualitas video dan audio

ditampilkan pada layar. Jadi dengan

yang

Zoom, guru lebih mengetahui mana

menawarkan

siswa

mengikuti

definition dengan jumlah peserta

mudah

hingga 1000 orang dalam grid

yang

pembelajaran

serius
dan

lebih

ditampilkan,

memberikan nilai pada siswa. Jika

layar.

menggunakan media komunikasi lainnya

2. Keamanan

kualitas

Zoom
high

seperti whatsapps, classroom, dan lain
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Aplikasi

Zoom

menawarkan

Aplikasi Zoom Meeting juga

keamanan dengan teknologi end-

dilengkapi

to-end encryotion, selain itu

obrolan dan akan tersimpan

aplikasi

dalam

ini

juga

dilengkapi

dengan fitur keamanan sandi
untuk setiap penggunanya.

dengan

arsip

sistem

history

hingga

sepuluh tahun.
Fungsi Aplikasi Zoom Meeting secara

3. Rekaman dan Transkrip

garis besar fungsi aplikasi zoom meeting

Aplikasi Zoom Meeting juga

adalah untuk melakukan komunikasi

dilengkapi

fitur

dengan menggunakan video dan audio

kegiatan

melalui jaringan internet. Aplikasi zoom

dapat

ini sangat berguna untuk proses belajar

terdokumentasi dan dapat dibuka

mengajar secara online ataupun daring

kembali sewaktu – waktu.

tanpa perlu kita bertatap muka langsung.

recording,

dengan
sehingga

dalam

zoom

4. Berbagi Layar

Zoom bisa diakses secara gratis (

Aplikasi Zoom juga dilengkapi

basic ) maupun secara berbayar ( pro ).

dengan

layar,

Zoom basic memungkinkan pengguna

sehingga para peserta dalam

melakukan video conference berdurasi

zoom dapat berinteraksi dengan

maksimal

lebih interaktif.

pertemuannya dengan jumlah anggota

fitur

berbagi

5. Penjadwalan

40

menit

dalam

setiap

mencapi 100 orang. Sedangkan untuk

Aplikasi Zoom Meeting juga

Zoom pro atau berbayar menggunakan

dilengkapi

Layanan Small Teams Zooms bertarif

penjadwalan

dengan

fitur

yang

dapat

sangat variative

$15-20 per bulan

diinformasikan melalui email

dengan waktu 30 jam, lisensi record

atau ical.

hingga 1GB,social media streaming dan

6. Obrolan Tim

tambahan add on dengan jumlah orang

Dengan menggunakan aplikasi

yang berpartisipasi hingga 1000 orang

Zoom Meeting ini obrolan group

banyaknya. Jika pengguna memiliki

menjadi lebih mudah. Sehingga

kebutuhan yang lebih besar, maka

kita akan terasa lebih dekat

disarankan untuk berlangganan Zoom

dengan anggota lainnya.

Business, Zoom United Business, Zoom

7. Riwayat

Enterprise serta fitur Zoom lainnya
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dengan harga yang lebih mahal tapi

lain

keterbatasan

dengan layanan yang lebih unggul.

keterbatasan

sinyal

alat

internet,

komunikasi

yang

dimiliki siswa. Mengingat letak SMP
VI. Kesimpulan

Negeri 3 Seririt yang di pedesaan dengan

Covid-19memberikan perubahan

masyarakat

yang

kurang

melek

yang sangat siginifikan pada sebagian

teknologi jadi media komunikasi Zoom

besar sektor di kehidupan manusia. Salah

ini agak kurang tepat diterapkan walau

satu sektor yang mengalami perubahan

media

adalah

pelaksanaan sangatlah menarik.

dalam

bidang

pendidikan.

komunikasi

ini

dari

segi

Dimana sebelum ada covid-19 ini
pendidikan

berlangsung

di

sekolah

VII. Saran

dengan cara belajar tatap muka langsung

Dengan adanya situasi yang

antara guru dan siswa, namun kini dapat

menyebabkan perubahan seperti ini, kita

kita lihat sendiri sistem pendidik sangat

sebagai generasi yang terdidik, terpelajar

mengalami perubahan. Kini semua serba

dan lebih berpikiran terbuka alangkah

online dalam jaringan internet dengan

lebih

memanfaatkan media komunikasi yang

perubahan kemudian menyaring dan

mudah digunakan seperti whatapps,

menggunakan mana hal yang baik

classroom, zoom dll. Namun yang sangat

diterapkan

menarik

zoom.

memberikan keuntungan dan membantu

Dengan media komunikasi ini baik guru

pelaksanaan aktivitas kita sehari-hari.

maupun siswa dapat melihat wajah

Sebagai

masing-masing dan bisa berbincang

pelaksanaan

dengan leluasa layaknya belajar tatap

Sebaiknya kita jangan melihat dari satu

muka di sekolah. Mengingat kondisi saat

sudut pandang saja. Memang metode

ini

jadi

pembelajaran ini kurang tepat digunakan

penggunaan media komunikasi Zoom ini

untuk sasaran siswa di Indonesia dan

sangatlah

proses

membuat minat belajar anak sangatlah

dalam

berkurang. Dari satu sisi jelas metode

pelaksanaannya tentu mengalami banyak

pembelajaran ini terlihat negative, tapi

kendala

dampak

jika dilihat dari sisi lain, kondisi yang

positif dan negatif. Kendalanya antara

tidak memungkinkan untuk belajar di

digunakan

yang

serba

adalah

pembatasan

membantu

pembelajaran.

yang

Namun

memberikan

baiknya

pada

contoh

menerima

kehidupan

perubahan

pendidikan

saat

segala

yang

pada
ini.
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sekolah akibat corona , jelas metode

https://kbbi.web.id/pengaruh ( diakses

pembelajaran

tanggal 23 Agustus 2021 )

daring

sangat

tepat

digunakan untuk mengurangi angka
penyebaran corona. Awal penerapannya
mungkin susah, namun seiring waktu
pasti kita akan terbiasa dengan daring
ini. Namanya saja perubahan pasti selalu
menrima pro dan kontra dari khalayak.
Disinilah kita sebagai generasi penerus
bangsa

harus

senantisan

berpikiran

terbuka terhadap perubahan dan tetap
berlaku sesuai aturan demi cepatnya
pemulihan kondisi di Indonesia saat ini.

VII. Daftar Pustaka
https://www.gramedia.com/bestseller/cara-menggunakan-zoommeeting/ ( diakses tanggal 16 Agustus
2021 )
https://www.mapel.id/contoh-metodepenelitian/ ( diakses tanggal 16 Agustus
2021 )
https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/
efektivitas-pembelajaran-daring-dimasa-pandemi-covid-19

(

diakses

tanggal 19 Agustus 2021 )
https://id.wikipedia.org/wiki/Zoom_Vid
eo_Communications ( diakses tanggal
19 Agustus 2021 )
https://www.localstartupfest.id/kelebiha
n-kekurangan-zoom/ ( diakses tanggal
23 Agustus 2021 )
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