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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Akhir tahun 2019 memiliki catatan sejarah tersendiri bagi ratusan negara di 

dunia. Saat itu seluruh perhatian tertuju pada provinsi Wuhan, China. Pada awal 

kemunculannya, virus ini sementara dinamakan sebagai 2019 novel coronavirus 

(2019-nCoV). Setelah diteliti lebih lanjut, WHO mengumumkan nama baru virus 

ini yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) pada 11 Februari 2020. Virus Corona 

menyerang saluran pernapasan melalui droplet, artinya menular melalui percikan 

air yang keluar dari dalam tubuh penderita seperti air liur atau bersin (Yunus dan 

Rezki, 2020). Pencegahan penyebaran droplet dapat dilakukan dengan menaati 

protokol kesehatan. Di Indonesia, COVID-19 pertama dilaporkan pada tanggal 2 

Maret 2020.  

Pemerintah segera melakukan pencegahan penyebaran virus ini 

(Zahrotunnimah, 2020) dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB) dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 dan 

membolehkan beberapa kota melakukan lockdown mandiri yaitu menutup akses 

masuk maupun keluar sepenuhnya di suatu wilayah. Dan tentu saja akibat 

pandemi COVID-19 ini turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan sistem 

pendidikan (Firman dan Rahman, 2020), melalui surat edaran No. 3 tahun 2020 

tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan No. 4 tahun 2020 

tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran 

COVID-19 salah satunya memberlakukan pembelajaran jarak jauh. 
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Pembelajaran jarak jauh merupakan pola pembelajaran yang berlangsung 

dengan adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran jarak  

jauh biasanya dilakukan dalam jaringan (daring) untuk mengatasi keterbatasan  

tersebut. Kesuksesan pembelajaran daring dinilai dari tumbuhnya minat dan 

kemauan peserta didik untuk menerima ilmu pengetahuan berupa materi pelajaran 

ataupun (yang paling diutamakan) materi kontekstual, secara interaktif maupun 

tidak interaktif. Jika pendidik dan orang tua hanya memberikan materi tanpa 

diterangkan dan memaksakan peserta didik untuk mengerjakan soal, yang tentu 

saja akan membuat peserta didik merasa jenuh untuk belajar.  

Menurut Hakim T (Nurkholis, 2020), kejenuhan belajar adalah keadaan 

mental seseorang saat mengalami rasa sangat penat dan lelah sehingga 

menimbulkan rasa lesu dan tidak bersemangat melakukan aktivitas apapun, 

keadaan`ini dapat menghambat peserta didik dalam proses kematangan berpikir 

serta menggapai tujuan belajarnya secara akademis dan psikologis. Hal ini 

tentulah membutuhkan kerja sama antar pendidik, peserta didik dan orang tua.  

 Dalam melaksanakan pembelajaran daring, dibutuhkan dukungan 

perangkat yang mampu menangkap jaringan internet dan dapat digunakan untuk 

mengakses informasi kapan saja dan dimana saja (Gikas & Grant, 2013), seperti 

smartphone, laptop, komputer dan gawai lainya. 

Secara umum perkuliahan dilakukan secara tatap muka tetapi dengan 

adanya wabah Covid-19 sehingga dosen dan mahasiswa diharuskan belajar dari 

rumah atau belajar jarak jauh. Hal tersebut membuat tenaga pelajar dan pelajar 
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harus menggunakan Aplikasi Zoom, Whatsapp, Google Meet, atau learning 

sebagai wadah agar bisa tetap melangsungkan proses perkuliahan di era pandemi 

covid-19. 

Pandemi pada masa ini dan penerapan pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB) mengharuskan masyarakat untuk tidak berkumpul dan belajar dari rumah 

saja. Sehingga alternatif terbaik adalah menggunakan aplikasi Zoom. Yang di 

mana kita tetap bisa berinteraksi atau melakukan proses pembelajaran. Dan 

Aplikasi Zoom juga memberikan kemudahan karena jumlah pesertanya yang tidak 

terbatas. Walaupun Mahasiswa telah mendapatkan alternatif untuk tetap bisa 

belajar walaupun dari rumah, tetapi beberapa kendalapun di hadapinya seperti, 

kurangnya akses jaringan dan kuota internet yang sering kali menjadi hambatan 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah merupakan salah satu fakultas 

yang ada di Institut Agama Islam Negeri Kendari, dosen dan mahasiswa di 

fakultas tersebut menggunakan aplikasi Zoom sebagai media Komunikasi 

pembelajara di era pandemi Covid-19.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang efektivitas penggunaan aplikasi Zoom dalam berkomunikasi 

antara dosen dan mahasiswa di fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, sehingga 

dengan hal tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Komunikasi Dosen 

dan Mahasiswa di Era Pandemi Covid-19 Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah”. 



 
 

4 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Efektifitas Penggunaan Aplikasi Zoom dalam berkomunikasi 

antara dosen dan mahasiswa di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah? 

2. Hambatan apa yang dihadapi dosen dan mahasiswa dalam berkomunikasi 

menggunakan Aplikasi Zoom di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan aplikasi Zoom dalam 

berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa di Fakultas Ushuluddin, Adab, 

dan Dakwah. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dosen dan mahasiswa dalam 

berkomunikasi menggunakan Aplikasi Zoom di Fakultas Ushuluddin, 

Adab, dan Dakwah. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi Zoom sebagai media komunikasi 

dosen dan mahasiswa di era pandemic covid-19. 
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Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk semua kalangan agar mengetahuai 

seberapa efektif komunikasi verbal dalam menggunakan Aplikasi Zoom sebagai 

media komunikasi di era pandemi Covid-19. 

1.4.2 manfaat Praktis 

1. secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana bagi 

peneliti untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan 

berfikir melalui penelitian karya ilmiah. 

2. Sebagai karya unuk emnambah Khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan 

menjadi referensi untuk bagi generasi selanjutnya, khususnya Program 

Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga untuk pengembangan peneliti 

yang relevan. 

3. Sebagai bahan informasi bagi bagi dosen dan mahasiswa khususnya fakltas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah mengenai efektivitas penggunaan aplikasi 

Zoom sebagai media komunikasi dosen dan mahasiswa di era pandemic 

Covid-19. 

1.5 Defenisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan pandangan teoritis yang lain dalam memahami 

judul skripsi ini, maka peneliti berfikir perlu adanya penegasan secara rinci 

sehingga peneliti mampu memberikan gambaran serta pemahaman terkait 

penelitian ini. 
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Efektivitas adalah suatu usaha yang di lakukan secara maksimal sesuai 

yang di harapkan agar harapan yang di inginkan dapat tercapai dan tidak terbuang 

sia-sia. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau emosi 

baik secara langsung maupun secara lisan. Proses komunikasi ini di lakukan 

menggunakan Aplikasi Zoom selama Pandemi Covid-19.  

Aplikasi Zoom atau Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi yang 

dapat menunjang kebutuhan komunikasi di manapun dan kapanpun dengan 

banyak orang tanpa harus bertemu fisik secara langsung. Aplikasi ini banyak di 

gunakan oleh perguruan tinggi. Salah satunya adalah di Fakultas Ushuluddin, 

Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Perguruan tinggi ini 

menggunakan Aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran di masa pandemi 

Covid-19. 

 Media Secara etimologi kata media berasal dari bahasa latin Medius yang 

artinya tengah, perantara atau pengantar. Istilah media pada umumnya merujuk 

pada suatu yang dijadikan sebagai wadah alat atau sarana untuk melakukan 

iteraksi. 

Interaksi merupakan sebuah hubungan antar individu di mana individu 

tersebut bisa mempengaruhi individu lainnya atau bahkan sebaliknya. Interaksi 

adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek memengaruhi 

atau memiliki efek satu sama lain. Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus 

Disease 2019 merupakan penyakit menular yang di sebabkan oleh SARS COV-2, 

salah satu jenis Coronavirus yang menyebabkan sebagian besar aktivitas di 

lakaksanakan secara daring. 


