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Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Upaya 

Perbaikan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren 

Mahasiswa 

Hasan Argadinata1 

1Universitas Negeri Malang, hasanargadinata@gmail.com 

Email korespondensi: hasanargadinata@gmail.com 

Abstrak. Manajemen mutu terpadu menjadi acuan pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang 

mencakup kualitas seluruh keadaan Sumber Daya Manusia,  tahapan atau proses, layanan, serta 

hasil. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen mutu 

terpadu dalam upaya perbaikan yang diterapkan pada lembaga pendidikan Pondok Pesantren 

Mahasiswa. Metode ilmiah yang digunakan literature review. Mengumpulkan sumber Literature 

kemudian dianalisis. Hasil dari kajian literature review sebagai bukti bahwa proses perbaikan 

dalam lembaga pondok pesantren dapat dilakukan dengan tepat serta dapat meningkatkan mutu 

pada Pondok Pesantren Mahasiswa. 

Kata Kunci: implementasi, perbaikan mutu, pondok pesantren mahasiswa. 

 

 

1.  Pendahuluan 

Pesantren adalah "warisan" agama islam tertua dan merupakan warisan asli bangsa Indonesia di 

bidang Lembaga pendidikan non formal yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan 

bangsa Indonesia. Sejak berdirinya, pesantren di bangsa ini para santri dan kiai selalu terlibat aktif 

dalam membantu penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul di bangsa ini, melalui program 

kepemimpinan para ulama/kiai pondok pesantren yang memiliki jiwa iman yang teguh, berjiwa 

spiritual, keikhlasan dalam berjuang, dan ketangguhan moralis, pondok pesantren yang tersebar di 

pelosok pedesaan memiliki peran besar dalam menjaga dan menciptakan persatuan serta keutuhan 

bangsa Indonesia dari adu domba para penjajah. Contohnya pada masa perjuangan untuk mencapai 

kemerdekaan misalnya, para pemimpin Pondok Pesantren dengan jiwa juang seorang santri turut ikut 

andil dalam membela persatuan kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan di pondok pesantren didirikan 

barisan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa 

representasi seorang tokoh pesantren atas nama KH Wahid Hasyim menjadi salah satu “Founding 

Fathers” bagi NKRI. KH Wahid Hasyim sebagai salah satu panitia sembilan, yang memiliki peran 

penting meredam anggota Tim Sembilan dalam merumuskan Pembukaan UUD’45. 

Lembaga pendidikan pondok pesantren memiliki kekurangan dan kelebihan dalam keikutsertaan 

untuk mewujudkan bangsa yang damai hingga saat ini. Semakin berkembangnya dunia pendidikan 

sampai pada perguruan tinggi di zaman sekarang, pondok pesantren juga mewadahi para mahasiswa 

untuk memiliki sikap profesional religius dan kompetensi unggul dalam bidang keagamaan dengan 

didirikannya pondok pesantren mahasiswa. Oleh karena itu menjadi suatu bahasan yang penting untuk 

dikupas secara mendalam tentang model Manajemen  atau pengelolaan pondok pesantren berbasis 

pendidikan pada mahasiswa guna untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas di bidang pendidikan 
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islam. Tentu manajemen yang dikembangkan di pondok pesantren mahasiswa memiliki keunikan serta 

kearifan lokal yang berbeda dalam menyandarkan pada seluruh pola dan tatanan pengelolaannya 

(Argadinata & Gunawan, 2019). 

Pada lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pondok pesantren mahasiswa, berupaya dengan 

maksimal agar bisa memberikan suatu pelayanan secara maksimal kepada para “pelanggannya”. 

Nantinya, harapan pondok pesantren mahasiswa ini bisa diwujudkan dengan maksimal, maka pondok 

pesantren mahasiswa perlu didukung dengan suatu sistem manajemen perbaikan mutu yang tepat. Ada 

beberapa ciri-ciri yang dikatakan suatu sistem manajemen sudah baik yakni telah tampak pengaturan 

pola yang teratur  dan sistematis (administrative thinking) praktik pelaksanaan dalam suatu kegiatan 

sudah teratur dan terperinci (administrative behaviour), serta bersikap secara baik dalam suatu 

kegiatan yang dicerminkan dengan pelaksanaan tugas yang baik (administrative attitude) (Sulhan, 

2015). 

Pada dasarnya, segala usaha perbaikan dari pemerintah guna menjadikan suatu lembaga pendidikan 

yang berkualitas  masih belum menampakkan hasil yang menggembirakan terutama dalam pendidikan 

non formal di pondok pesantren yang berbasis mahasiswa, bahkan masih adanya kegagalan yang 

disebabkan pada kurang tepatnya pemilihan model dalam manajemen pendidikan (Argadinata & Putri, 

2017). Kegagalan pemerintah juga terjadi pada staff ahli dalam penempatannya belum sesuai 

berdasarkan bidang keahliannya (seperti pengangkatan ketua Pondok Pesantren Mahasiswa yang 

hanya didasarkan pada nuansa nasab bukan apa kompetensi profesionalisme untuk memenuhi 

kebutuhan para santri), penyelesaian masalah tidak diselesaikan oleh ahlinya, sehingga tujuan 

pendidikan berbasis pondok pesantren mahasiswa untuk menjadikan santri profesional dan religius 

melalui peningkatan mutu dalam suatu lembaga pendidikan non formal belum dapat diwujudkan 

secara signifikan dan masih perlu adanya perbaikan.  

Menurut Mulyasa (2005:24) bahwa ketua Pondok Pesantren di asumsikan seorang pemimpin 

pondok pesantren mahasiswa atau kiai pondok pesantren memiliki peran penting dalam meningkatkan 

mutu dalam lembaga pendidikan pondok pesantren mahasiswa. Sedangkan potensi ketua pondok di 

tinjau dari tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan manajemen pendidikan ditekankan pada sosok 

pemimpin pendidikan yang menerapkan kompetensi manajerial. Sebagai manajer sekaligus pemimpin 

di lembaga pendidikan, ketua Pondok Pesantren Mahasiswa/kiai harus: 1) membantu para ustaz dan 

ustazah untuk memahami kurikulum 2) membina kerja sama yang harmonis dengan para pengurus 

lainnya; 3) menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan membinanya; dan 4) menjalin hubungan 

baik antara pondok pesantren mahasiswa kepada masyarakat luas. 

Untuk menjawab menyelesaikan masalah yang ada pada pondok pesantren mahasiswa terletak pada 

manajemen mutu terpadu yang akan memberikan jawaban pada permasalahan yang muncul di pondok 

pesantren mahasiswa pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Dikarenakan manajemen mutu 

terpadu bisa menjadi jembatan perbaikan kerja sama antara pendidikan, bisnis, dan pemerintah. 

Manajemen mutu dapat menciptakan lingkungan luas terutama masyarakat yang responsive terhadap 

keinginan masyarakat di era millenial ini. Manajemen mutu juga dapat membantu pondok pesantren 

mahasiswa cekatan dalam menangkap pembaharuan yang ada dalam lembaga pendidikan demi 

memberikan kepuasan kepada stakeholders. 

Melihat pada latar masalah diatas, dapat kita lihat bahwa dalam lembaga pendidikan pondok 

pesantren mahasiswa masih menghadapi permasalahan yang berat dan kompleks, bukan hanya dalam 

segi substansi dan administrasinya saja akan tetapi dalam faktor kepemimpinan pondok pesantren 

mahasiswa masih mengalami masalah, maka pola hidup dan perilaku serta kebijakan yang timbul dari 

pimpinan pondok pesantren mahasiswa masih menjadi problema, rendahnya keikutsertaan, tanggung 

jawab, dan abstraksi secara komprehensif pada tenaga pendidik dan kependidikan. 

 

2.  Metode 

Karya tulis artikel ini menggunakan metode penelitian literature review atau kajian literatur. Menurut 

Marzali (2016:27) literature review (kajian literatur) adalah suatu karya ilmiah dengan cara penelitian 

dan penelusuran kajian dengan membaca sumber kepustakaan yang sudah diterbitkan yang kemudian 
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menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan isu tertentu sebagai pokok bahasannya. Pada karya ilmiah 

ini Penulis menggunakan sumber buku dan jurnal terkait dengan topik yang akan dibahas oleh penulis 

sebagai sumber informasi yang mendukung pemecahan masalah yang dikaji oleh penulis.  

Adapun langkah-langkah dalam penerapan penulisan karya ilmiah dengan teknik literature review, 

yaitu pertama penulis menentukan permasalahan atau topik bahasan yang akan diangkat, kedua 

penulis mencari sumber-sumber kajian (literature) yang relevan dengan permasalahan yang akan 

diangkat oleh penulis, ketiga penulis menganalisis data yang ada, dan yang terakhir penulis 

mengambil kesimpulan dalam pembahasan yang diangkat. Melalui sumber literature yang 

dikumpulkan oleh penulis, penulis juga memperkaya sebanyak mungkin informasi yang ada terkait 

dengan implementasi dalam upaya perbaikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Mahasiswa.  

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil 

Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di Pondok Pesantren Mahasiswa  

Pondok Pesantren dikatakan bermutu yakni ketika Pondok Pesantren mampu 

mengimplementasikan kaidah yang ada pada manajemen mutu terpadu dengan maksimal. Pondok 

Pesantren yang unggul maka bisa dikatakan bahwa pondok pesantren itu memiliki mutu yang baik. 

Mutu bisa menjadi pembeda antar Pondok Pesantren satu dengan pondok pesantren lainnya dengan 

melihat tingkat keberhasilan dan proses pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren tersebut. 

Penerapan dan implementasi manajemen mutu terpadu melibatkan seluruh pihak yang ada di Pondok 

Pesantren agar dalam proses dan pelaksanaannya dapat diterapkan secara konsisten sehingga mampu 

menciptakan Pondok Pesantren yang memiliki unggul serta memiliki mutu yang baik. Pondok 

Pesantren yang demikian dapat dikatakan sebagai Pondok Pesantren yang mampu menerapkan 

manajemen mutu dengan tepat sesuai dengan prinsip manajemen mutu terpadu.  

Adapun implementasi manajemen mutu terpadu pada Pondok Pesantren berbasis Mahasiswa atau 

sering disebut Pondok Pesantren Mahasiswa berfokus pada upaya dalam memberikan kepuasan 

kepada pelanggan dengan hasil produk yang bermutu atau berkualitas tinggi. Pelanggan yang 

dimaksud dalam karya tulis ini adalah santri, wali santri, dan masyarakat secara luas. Namun, pada 

kenyataannya di lapangan implementasi manajemen mutu terpadu ini tidak bisa hanya terfokus pada 

menghasilkan produk yang berkualitas saja akan tetapi perlu mewujudkan dan juga membutuhkan 

proses produk yang berkualitas, sumber daya dan lingkungan yang mendukung dalam peningkatan 

kualitas produk. Sehingga dapat dikatakan implementasi manajemen mutu terpadu di Pondok 

Pesantren Mahasiswa dapat terpusat pada pemenuhan kebutuhan yang berlaku pada manajemen mutu 

terpadu guna kepuasan pelanggan .  

Pada pelaksanaannya manajemen mutu terpadu juga membutuhkan tahapan serta strategi yang 

tepat guna mendapatkan hasil yang mutu produk dengan maksimal. Tahapan tersebut terdiri dari 

beberapa tahapan yakni tahap persiapan, tahap merencanakan, tahap pengorganisasian, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengawasan. Sedangkan strategi dapat digunakan yakni dengan menerapkan 

tahap evaluasi diri pada Pondok Pesantren Mahasiswa untuk menganalisa kebutuhan yang sudah 

terpenuhi atau belum terpenuhi dan juga dapat menganalisa kelebihan dan kelemahan yang ada pada 

Pondok Pesantren Mahasiswa.  

 

Upaya Perbaikan Pondok Pesantren Mahasiswa 

Upaya dalam proses perbaikan yakni dengan adanya Ketua Pondok sebagai pemimpin Pondok 

Pesantren harus mampu menggerakkan semua pihak yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa untuk 

melakukan tindakan perbaikan dan menjalankan apa yang perlu dikerjakan. Upaya perbaikan 

dilakukan dengan menerapkan model PDCA atau (Plan-Do-Check-Act) yaitu melakukan perbaikan 

dengan merencanakan, melakukan, memeriksa, dan melakukan suatu tindakan perbaikan pada sasaran 

perbaikan produk.  

Sedangkan prinsip-prinsip perbaikan pada Pondok Pesantren Mahasiswa dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: (1) mempelajari proses perbaikan, dimana dalam hal ini Pondok Pesantren 
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Mahasiswa dapat memberikan nilai tambah pada proses perbaikan kinerja sehingga mampu 

menghasilkan output atau lulusan yang bermutu dalam segi intelektual keislaman secara profesional 

dan religius; (2) Pondok Pesantren Mahasiswa mampu membuat model input dan output, untuk 

mengetahui kinerja sebuah proses perbaikan sehingga dapat memastikan kemampuan segala pihak 

yang ada pada Pondok Pesantren Mahasiswa dalam memenuhi permintaan pelanggan dan juga dapat 

memperbaiki proses dengan menganalisis masalah yang timbul sebelum masalah tersebut dapat 

mempengaruhi keluaran atau lulusan; (3) Pondok Pesantren Mahasiswa dapat melakukan perbaikan 

mutu dengan teknik benchmarking. Ada beberapa faktor yang bisa mewujudkan perbaikan pada 

Pondok Pesantren Mahasiswa yaitu (1) keterlibatan stakeholders, (2) implementasi kurikulum yang 

berkualitas pada Pondok Pesantren Mahasiswa dalam proses pembelajaran di Pesantren, serta (3) 

Menjadikan Pondok Pesantren Mahasiswa yang dapat memiliki prestasi akademik dan non-akademik 

dengan maksimal dengan prinsip perbaikan mutu dengan karakter professional religius.   

 

3.2 Pembahasan 

Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di Pondok Pesantren Mahasiswa  

Menurut Nugroho (2013:46) “manajemen mutu terpadu merupakan  suatu usaha dalam 

menjalankan suatu kegiatan unruk mencoba memaksimalkan perbaikan berkelanjutan atas jasa, 

produk, manusia, proses dan lingkungannya”. Implementasi manajemen mutu terpadu pada Pondok 

Pesantren Mahasiswa harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada pada Pondok 

Pesantren Mahasiswa sehingga pencapaian tujuan akan lebih maksimal. Dalam implementasi 

manajemen mutu terpadu dibutuhkan beberapa prinsip mutu dan perbaikan yang akan menciptakan 

lima pilar mutu dapat terlaksana dengan maksimal menurut Deming dalam Arcaro (2005:43), yakni 

(1) prinsip fokus pada customer, (2) prinsip keterlibatan menyeluruh, (3) prinsip pengukuran, (4) 

prinsip berkomitmen, dan (5) prinsip perbaikan pada lembaga Pondok Pesantren. Rosyada (2004:289) 

menyatakan bahwa:  Pelanggan dalam produk manajemen mutu dibagi menjadi lima yaitu (1) santri; 

(2) wali santri; (3) lembaga pendidikan lanjutan; (4) pemakai tenaga kerja; (5) yayasan yang 

memerlukan pegawai terdidik. 

Implementasi perbaikan mutu dapat menerapkan teori lingkaran mutu menurut Sallis 

(2012:191) yang menjelaskan bahwa lingkaran mutu menjadi suatu ciri penting dari metode kontrol 

mutu terpadu untuk meningkatkan perbaikan mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Sebab aktivitas 

perkumpulan ini telah terbukti efektif dalam mengangkat moral pekerja dan dapat meningkatkan 

kualitas dalam manajemen perbaikan lembaga pendidikan yang diimplementasikan dimana saja 

tempatnya. Adapun isi lingkaran mutu ada di gambarkan pada model berikut: 
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Menurut Imam (2007:55-56) suatu lembaga pendidikan yang bermutu yakni lembaga yang sangat 

rasional serta memikirkan prospek produk di masa depan. Sebab pelanggan akan memilih suatu 

lembaga pendidikan yang dipandang ideal. Yang dikatakan lembaga pendidikan yang ideal adalah 

lembaga pendidikan yang dapat mencetak lulusan yang unggul, intelektual, spiritual, bermoral, dan 

mampu mengembangkan potensi sosial. 

Pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren Mahasiswa tidak akan terpisahkan oleh kualitas atau 

mutu, ketika proses perbaikan dalam lembaga dapat berjalan dengan baik serta mempertimbangkan 

sandar dalam manajemen mutu terpadu, maka banyak sekali aspek yang perlu dikembangkan dalam 

proses perbaikan dalam suatu lembaga pendidikan terutama dalam segi mutu suatu lembaga 

pendidikan pondok pesantren mahasiswa. Sehingga harapannya Pondok Pesantren Mahasiswa mampu 

memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan administratif dan 

substantif, maka Pondok Pesantren Mahasiswa akan mencapai perbaikan mutu secara total.  

Implementasi manajemen mutu terpadu menuntut Pondok Pesantren Mahasiswa untuk lebih dalam 

mengontrol semua sumber daya yang ada untuk dimaksimalkan dan menggunakannya secara lebih 

efisien agar pemanfaatan dalam peningkatan mutu di Pondok Pesantren Mahasiswa dapat berjalan 

dengan baik. Kemudian menerapkan strategi yang dapat digunakan yakni dengan menerapkan tahap 

evaluasi diri pada Pondok Pesantren Mahasiswa untuk menganalisa kebutuhan yang sudah terpenuhi 

atau belum terpenuhi dan juga dapat menganalisa kelebihan dan kelemahan yang ada pada Pondok 

Pesantren Mahasiswa.. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pondok Pesantren Mahasiswa bersama 

dengan wali santri dan masyarakat secara luas menentukan hal-hal apa saja yang diperlukan guna 

perbaikan di Pondok Pesantren Mahasiswa sebagai aspek peningkatan mutu Pondok Pesantren 

Mahasiswa yang tetap mengacu pada skala prioritas dan sumber daya yang ada di Pondok Pesantren 

Mahasiswa.  

Upaya Perbaikan Pondok Pesantren Mahasiswa 

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Mahasiswa yakni dengan menerapkan 

model PDCA atau (Plan-Do-Check-Act) yaitu melakukan perbaikan dengan merencanakan, 

melakukan, memeriksa, dan melakukan suatu tindakan perbaikan pada sasaran perbaikan produk. 

Menurut Burhanuddin, dkk (2002:21) ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan model PDCA, yaitu: 

(1) Plan, yakni menentukan suatu proses rencana dengan aman dalam perbaikan serta menentukan apa 

yang akan diperbaiki dengan menentukan informasi yang diperlukan; (2) Do, yakni pengumpulan data 

yang ada dalam suatu proses rencana untuk nantinya akan menjadi bahan tindak lanjut dalam suatu 

perbaikan; (3) Check, yakni langkah seorang pemimpin dalam menafsirkan atau 

mengimplementasikan kebijakan untuk usaha dan upaya perbaikan dalam suatu lembaga pendidikan 

yang dipimpinnya; (4) Action, yakni berupa pengambilan keputusan tentang perbaikan perubahan yang 

ada dalam lembaga pendidikan yang ada untuk suatu implementasi mulai dari penyusunan prosedur 

yang tepat dan baku, mengadakan pelatihan pada anggota, dan penentuan serta pengawasan secara 

berkelanjutan.  

Untuk menciptakan Pondok Pesantren Mahasiswa yang memiliki mutu total diperlukan proses atau 

tahapan yang cukup panjang dan memerlukan perbaikan yang mendalam terhadap sistem mutu yang 

dikembangkan di Pondok Pesantren Mahasiswa. Menurut Nugroho (2013:49) ada tujuh faktor tahapan 

perbaikan secara total dalam perbaikan mutu total dalam lembaga pendidikan yaitu: (1) iklim yang 

kondusif, (2) keterlibatan stakeholders, (3) tercapainya harapan terhadap prestasi akademik, (4) 

kesempatan, tanggung jawab, dan partisipasi santri, (5) pemberian ganjaran dan insentif Pondok 

Pesantren Mahasiswa, (6) tata tertib dan disiplin Pondok Pesantren Mahasiswa, serta (7) pelaksanaan 

kurikulum dan proses pembelajaran di Pondok Pesantren Mahasiswa.  

Selain itu, upaya perbaikan dalam peningkatan mutu Pondok Pesantren Mahasiswa ada tiga faktor 

utama upaya perbaikan, yakni (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan seperti Substansi dan 

administrasi; (2) proses pelaksanaan pembelajaran yang dapat mendorong santri aktif; serta (3) output 

dari lembaga pendidikan menghasilkan kualitas pada santri atau peserta didik yang ad di Pondok 

Pesantren Mahasiswa (Fatah, 2000:90). Untuk itu perlu adanya keterlibatan seluruh pihak yang ada di 

Pondok Pesantren Mahasiswa.  
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4.  Kesimpulan 

Pondok Pesantren yakni suatu lembaga pendidikan non formal tertua yang ada pada bangsa ini. Akan 

tetapi pondok pesantren masih dikatakan lemah dalam perbaikan mutunya. Pondok Pesantren 

dikatakan bermutu yakni ketika Pondok Pesantren mampu mengimplementasikan kaidah yang ada 

pada manajemen mutu terpadu dengan maksimal. Pondok Pesantren berbasis Mahasiswa atau disebut 

dengan Pondok Pesantren Mahasiswa berupaya menerapkan perbaikan dengan manajemen mutu 

terpadu. Adapun upaya perbaikan dilakukan dengan menerapkan model PDCA atau (Plan-Do-Check-

Act). Sedangkan untuk mengimplementasikan perbaikan mutu Pondok Pesantren Mahasiswa 

menerapkan keterlibatan stakeholders, implementasi kurikulum yang berkualitas pada Pondok 

Pesantren Mahasiswa dalam proses pembelajaran di Pesantren, serta menjadikan Pondok Pesantren 

Mahasiswa yang dapat memiliki prestasi akademik dan non-akademik dengan maksimal dengan 

prinsip perbaikan mutu dengan karakter professional religius. 
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Abstrak. Beberapa gerakan kecil seperti meremas merupakan kegiatan dari Motorik halus. 

Gerakan ini dihasilkan dari beberapa otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi  antara mata 

dan tangan secara cermat. Dalam  meningkatkan perkembangan pada motorik halus diperlukan 

pendekatan yanng optimal. Salah satu pendekatan tersebut adalah melalui permainan. Pembuatan 

artikel ini memiliki tujuan agar para pembaca memiliki pengetahuan akan manfaat permainan bagi 

perkembangan motorik anak. Tunadaksa adalah istilah untuk anak yang memiliki kelainan pada 

fisik. Hambatan yang mereka alami akan menimbulkan berbagai macam reaksi negatif. Salah satu 

hambatan yang mereka alami adalah hambatan pada perkembangan motorik halus. Melalui 

permainan yang akan diberikan kepada anak ini akan membantu anak mencapai taraf 

perkembangan motoriknya. Sehingga anak tidak mengalami keterlambatan dan dapat melakukan 

gerakan-gerakan kecil yang tidak jauh berbeda dari anak normal lainnya.  

Kata Kunci: Anak Tunadaksa, Motorik halus, Permainan 

 

1.  Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu lembaga yang wajib didapatkan oleh setiap individu. Hal ini 

bertujuan untuk mencerdaskan serta mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu. Ini juga 

tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menjelaskan tuujuan dari Sistem Pendidikan Nasional 

yaitu untuk mengembangkan kemampuan seseorang yang kreatif, produktif, dan mempunyai jiwa 

yang bertaqwa kepada tuhannya. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan di bidang 

akademik, pendidikan non akademik pun juga diperlukan untuk perkembangan peserta didiknya. 

Pada umumnya perkembangan manusia secara keseluruhan, akan mengalami berbagai 

perkembangan mencakup fisik, motorik, social, kognitif, perilaku, emosi dan perkembangan bahasa 

(RUFAIDA & Reza, 2013). Setiap anak yang memasuki usia perkembangan akan mengalami semua 

perkembangan tersebut, ada yang mengalami perkembangan yang baik dan ada juga yang mengalami 

keterlambatan pada perkembangannya.  

Kelainan yang terjadi pada otott, tulang serta persendian yanng bersifat primer atau sekunder 

mengakibatkann berbagai hambatan pada saat berkomunikasi, melakukan koordinasi, mobilitasi, 

adaptasi, serta gangguan perkembangan lainnya disebut dengan  tunadaksa. kelainan yang dimilikinya 

dapat mengganggu perkembangan motoriknya, baik pada motorik halus maupun motorik kasar. Pada 

umumnya, anak akan melewati masa pertumbuhan dan perkembangan, yang paling utama berada pada 

mailto:anggun080802@gmail.com
mailto:fitriannisa988@gmail.com
mailto:anggun080802@gmail.com
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motorik. (Zulvia et al., 2014) berpendapat bahwa kemampuan motorik merupakan prosess fungsi dari 

organ tubuh yang menimbulkan terjadinya sebuah gerakan. Perkembagnan motorrik dapat 

berpengaruh pada kemampuan dalam masa pertumbuhan seseorang untuk bergerak. Sama halnya 

dengan (Saputra & Setianingrum, 2016) yang menyatakan kalau setiap gerakan motorik halus saling 

terkait dengan kemampuan jari-jari tangan ketika melakukan beragam kegiatan. Contohnya, jari-jari 

tangan telah mampu melakukan kegiatan untuk menulis, memegang gunting untuk menggunting, 

meremas dan lain-lain.  

Apabila di usia anak yang seharusnya sudah bisa mengembangkan keterampilan jari-jarinya 

dalam melakukan beberapa gerakan kecil masih belum menunjukkan kemajuan dapat dikatakan bahwa 

anak mengalami keterlambatan. Keterlambatan motorik yang terjadi pada anak akan berdampak pada 

kepribadian anak. Anak biasanya akan merasa kurang  confidence dalam berinteraksi dengan 

lingkungan disekitarnya (Herliana et al., 2019). Akibat keterlambatan yang mereka alami secara 

sengaja akan membuat mereka untuk menjauh dan menarik diri dari kehidupan sosialnya, ditambah 

lagi tidak adanya dukungan atau motivasi yang didapatkan dari orang sekitarnya. Padahal dengan 

adanya motivasi yang mereka dapatkan akan mendorong mereka untuk tetap bertahan dan mencari 

solusi dari permasalahan yang mereka miliki. 

Untuk itu, perlu diberikannya pendekatan kepada anak untuk memberikan peningkatan 

kemampuan motorik halus anak tunadaksa. Pendekatan yang diberikan pun beragam bentuknya, salah 

satunya adalah dengan memberikan pendekatan bermain pada anak. Pendekatan bermain ini akan 

memberikan hasil yang signifikan terhadap perkembangan motorik anak. Anak dapat melakukan 

permainan dengan menggunakan beberapa media permainan. Dengan adanya media tersebut akan 

mendorong anak untuk mengasah keterampilan motorik halus anak.  

Dari permasalahan tersebut, yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk menulis artikel ini 

dan mencari informasi lebih lanjut mengenai cara meningkatkan perkembangan motoric halus anak 

dengan cara bermain. Dengan begitu, dengan adanya pendekatan ini akan sangat membantu anak-anak 

yang mengalami hambatan perkembangan motorik halus, serta memberikan kemudahan pada para 

guru dan orang tua dalam meningkatkan perkembangan motorik anaknya. 

2.  Metode 

Pada penulisan artikel ini, metode deskriptif menjadi metode yang digunakan penulis, dimana 

penulis berusaha menyelidiki dengan memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis 

berdasarkan fakta yang sesuai dengan apa yang akan penulis jelaskan. Sedangkan untuk pendekatan 

yang dipilih penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini cenderung 

memberikan gambaran yang bersifat deskriptif berupa analisis atau teori. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan penjelasan lebih mendalam lagi tentang fenomena yang terjadi. Pada pengumpulan data, 

teknik yang digunakan penulis adalah studi literature, dimana penulis berusaha menggali informasi 

lebih dalam dari jurnal dan buku mengenai tentang cara meningkatkan motorik halus anak tunadaksa 

melalui pendekatan bermain. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Permainan memiliki kata dassar mainn. Menurut kamus besar bahasa indonesia, main dapat 

didefenisikan sebagai melakukan suatu permainan untukk membahagiakan  hait baik menggunakan 

alat maupun tidak. Menurut Jhon C. Beck, main adalah sebuah lingkungan untuk pelatihan di dunia 

nyata dalam sebuah kelompok yang mana mereka dituntut untuk memecahkan masalah secara 

bersama. Kemudian, Samuel henry menyatakan permainan adalah suatu hiburan yang biasanya 

dijadikan sebagai refreshing atau penyegar dari rasa penat atau capai yang disebabkan oleh kegiatan 

atau rutinitas. Piaget sendiri berpendapat bahwa bermain terdiri atas tanggapan yang mana dilakukan 

secara berulang-ulang untuk sebuah kesenangan. 
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Main atau play, merupakan kegiatan yang menyenangkan yang mana didalam permainan tidak ada 

unsur keterpaksaan dan kegiatan itu dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga muncul rasa 

candu. Dalam bermain kita dapat menemukan aturan-aturan yang dibuat oleh pemain yang mana 

aturan tersebut telah disepakati oleh setiap pemain. Bermain dapat menimbulkan ekspresi senang, 

sedih, marah, bahagia, malu dan sebagainya. Hal ini membuat bermain bisa dijadikan sebagai salah 

satu cara untuk menimbulkan berbagai macam emosi pada anak. Bermain merupakan salah satu cara 

untuk mencapai tugas dari tumbuh kembang anka. 

Perkembagnan motork adalah suatu proses dimana terjaddi penyingkronan antara saraf dengan 

anggota gerak tubuh sehingga terjadi sebuah gerakan. Motorik dibagi jadi dua yaitu motork halus dan 

motorikk kasar. Motorki halus merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakan otot-otot halus 

atau kecil sedangkan motorik kasar adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan atau 

menggunakan otot kasar seperti otot pada kaki. Dalam perkembangan motorik, motorik kasar terlebih 

dahulu berkembang. Hal ini dapat kita lihat ketika anak mulai berjalan atau menggunakan otot pada 

kakinya kemudian mulai menggerakkan tangan untuk menulis atau mencoret-coret. 

Anak berkebutuhan khusus meruppakan anak yang mengalamii ketidakmampuan atau kekurangan 

sehingga membutuhkan layanan khusus. Anak bekebutuhan khusus memiliki banyak jenis seperti anak 

tunanetra atau anak yang memiliki kekurangan untuk melihat, anak tunarungu atau anak yang 

memiliki kekurangan untuk mendengar, anak tunadaksa atau anak yang tidak mampu untuk 

menggerakkan anggota tubuh atau kehilangan anggota gerak tubuh, anak tunagrahita atau anak yang 

tidak mampu secara mental. 

Anak tunadaksa merupakan anak yang mengalam keterlambatan, ketidakmampuan, atau disfungsi 

pada otot, tulang dan persendian. Keterlambatan ini mengakibatkan gangguan atau hambatan pada 

perkembangan anak sehingga anak mengalami keterlambatan pada semua aspek. 

Meningkatkan motorik halus dapat dilakukan dengan pendekatan bermain. Karena aktivitas 

bermain sangat menyenangkan dan digemari oleh anak-anak dan pedekatan bermain anak tidak merasa 

kekakuan suasana atau ketegangan. Melakukan pendekatan bermain membuat anak tidak merasa 

terganggu karena tanpa disadari oleh anak, orangtua atau gurunya sedang melakukan peninglatan pada 

motorik halusnya. Berikut permainan yang dapat meningkatkan motorik halus pada anak tunadaksa. 

 

1. Bermain puzzle, puzzle adalah suatu permainnan menyusun potongan- potongan gambar 

hingga menjadi satu gambar yang sempurna. Bermain puzzle ternyata dapat meningkatkan 

motork halus anak karena tangan akan bergerak seperti menautkan ketiga atau kelima jarinya 

dan hal itu dilakukan secara berulang-ulang hingga potongan gambar tersebut menjadi gambar 

yang sempurna (Maghfuroh, 2018). Selain dapat meningkatkan motorik halus pada annak 

tunadaksa, bermain puzzle dapat meningkatkan daya konsentrasi anak dan dapat meningkatkan 

kognitif anak. Bermain puzzle sama dengan bermain teka-teki. Pemainnya harus memecahkan 

teka-teki ketika menggabunngkan potongan gambar. 

2. Bermain slime, slime atau bahasa indonesianya lendir atau lumpur adalah sebuah permainan 

yang bisa terbuat dari shampoo, atau lem. Permainan ini sangat booming sehingga anak-anak 

sangat menyukai permainan ini. Slime dapat dibuat dirumah dan cara-cara membuatnya 

banyak disajikan di internet karena bahan-bahan pembuatnya sangat mudah ditemukan 

disekitar rumah sehingga siapa saja dapat membuat slime dan membuat slime dapat dilakukan 

bersama orang tua atau teman-teman. Manfaat bermain slime adalah dapat meningkatkan 

motorik halus anak karena slime dimainkkan dengan cara dibentuk, di pencet-pencet atau 

dilumatkan dan hal itu membuat jari-jari aktif untuk bergerak. Slime juga bermanfaat sebagai 

penyalur emosi anak dan dapat menghilangkan stress. Bermain slime harus ada pengawasan 

dari orang dewasa karena terkadang ada slime yang terbuat dari borax. 

3. Bermain plastisin, plastisin atau clay yang terbuat dari lilin atau tepung merupakan permainan 

yang dapat mengasah motorik pada anak, mengasah keterampilan dan seni pada anak. Plastisin 

dapat meningkatkan motorik halus pada anak dikarenakan tujuan dari permainan plastisin 

adalah membentuk, tangan anak aktif bergerak untuk mengambil sedikit demi sedikit 
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kemudian membentuk sesuka hati. Terkadang dalam bermain plastisin, ada bentuk yang 

mendetail sehingga kedua tangan anak aktif bergerak. Hampir sama dengan slime, plastisin 

dapat dibuat dirumah dengan menggunakan tepung, minyak dan sedikit pewarana makanan. 

4. Bermain papan alur atau maze matching board, papan alur adalah sebuah permainan 

mencocokan warna atau simbol. Papan alur memiliki warna dan bentuk yang unik dan cara 

bermainnya pun sangat mudah sehingga anak menyukai bermainn papan alur. Cara bermain 

papan alur adalah tangan anak memegang knob kemudian knob digerakkan sesuai dengan alur 

yang ada di papan alur. Papan alur dapat meningkatkan motorik halus pada anak tunadaksa 

dikarenakan tangan anak aktif memegang, menekan dan menggerakkan knob sesuai alurnya 

(Tifali, 2014). Selain dapat meningkatkan motorik halus pada anak tunadaksa, bermain papan 

alur dapat menambah pengetahuan anak, papan alur sendiri ada beraneka bentuk dan cerita. 

Ada papan alur yang berbentuk huruf atau angka dan ada knobnya berbentuk domba dan 

sebagainya. 

5. Bermain origami, origaami merupakaan  seni melipat kertas yang merupakan seni yang 

berasal dari jepang. Bermain origami membutuhkan teknik dalam melipatnya. Kertas origami 

yang berwarna-warni dapat membuat anak tertarik untuk memainkannya. Origami dapat 

dibentuk beraneka ragam misalnya berbentuk bunga, hewan dan sebagainya. Gerakan melipat 

kertas dapat meningkatkan motorik halus anak selain itu melipat kertas origami dapat melatih 

konsentrasi anak karena ada bentuk yang lebih mendetail sehingga membutuhkan ketelitian 

dalam melipatnya (Zulvia et al., 2014). 

6. Bermain pasir, bermain pasir merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Bermain pasir 

dapat meningkatkan perkembangan bahasa karena ketika bermain anak menjalin komunikasi 

dengan orang sekitarnya selain itu bermain pasir dapat menambah wawasan anak dalam 

matematika yang mana ketika memasukan pasir dalam wadah kita dapat mengajak  anak untuk 

menghitung secara bersama-sama berapa genggam atau berapa sendok pasir bisa memenuhkan 

wadah tersebut. Bermain pasir dapat meningkatkan motorik halus anak ketika bermain pasir 

basah. Tekstur pasir basah yang sedikit padat dapan kita gunakan untuk menulis, ajak anak 

untuk menulis diatas pasir kemudian mencetak pasir menggunakan wadah dan membuat istana 

pasir (RUFAIDA & Reza, 2013). 

 

4.  Kesimpulan 

Beragam permainan yang dapat dimainkan anak tunadaksa dapat kita terapkan sebagai media 

pembelajaran dalam pendidikannya. Hal ini bertujuan  meningkatkan kemampuan keterampilan 

motorik halus anak itu sendiri. Denagn adaniya beberapa permainan ini, dapat melatih anak dalam 

melakukan gerakan-gerakan kecil dari jari-jarinya. Dalam hal ini, diperlukannya kerjasama yang baik 

antara orang tua dan guru pendamping khusus yang bertanggung jawab terhadap anak disekolah untuk 

dapat menerapkan berbagai permainan ini sebagai media pembelajaran baginya baik disekolah 

maupun dirumah. 
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Abstrak. Sekolah Dasar (SD) merupakan tingkatan pendidikan yang mendasar dari jenjang 

pendidikan lainnya sehingga pada jenjang pendidikan dasar ini tentunya harus memiliki sebuah 

kurikulum dengan model kurikulum yang bagus dan efektif guna untuk mencapai tujuan bagi 

pendidikan dasar ini. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan kajian teori 

tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap model kurikulum sekolah dasar. Dalam artikel 

ini penulis menyampaikan model kurikulum yang tepat bagi jenjang pendidikan Sekolah Dasar 

dengan adanya bantuan kemajuan dan perkembangan dari teknologi terhadap dunia pendidikan. 

Kemajuan serta perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi model kurikulum yang telah 

diinovasi untuk diterapkan ke Sekolah Dasar, sehingga adanya bantuan dari teknologi dan bisa 

mengaplikasikan layanan layanan dari teknologi yang tepat maka akan dapat membuat model 

kurikulum terhadap jenjang pendidikan dasar bisa diterapkan secara efektif dan efisiensi untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas peserta didik di dunia pendidikan..  

Kata Kunci: Teknologi, Kurikulum, Sekolah Dasar 

 

1.  Pendahuluan 

Di zaman sekarang ini perkembangan teknologi yang semakin marak dan melonjak sangat 

banyak memiliki manfaat. Sebagai masyarakat indonesia kita harus bisa menyeimbangkan 

perkembangan teknologi tersebut. Tekologi yang canggih sering disalah gunakan oleh seseorang. Pada 

perkembangan teknologi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Kita harus bisa memperhatikan 

mana yang baik dan yang buruk bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Perkembangan 

teknologi saat ini dapat di implementasikan dalam proses belajar mengajar seperti menggunakan 

handphone, komputer, dan media lainnya yang digunakan untuk mengakses internet saat belajar. 

Dengan kecanggihan teknologi saat ini juga mempunyai pengaruh besar bagi kaum milenial yang 

kurang memperhatikan dalam menggunakannya. Perkembangan teknologi juga akan meciptakan SDM 

yang unggul nantinya. Tetapi, jika tidak dimanfaat dengan baik dan penuh ketelitian maka akan 

membawa pengaruh buruk untuk kehidupan. 

Untuk mengetahui pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh teknologi pada kehidupan terutama 

pada pendidikan kita bisa melihat saat sekarang ini yang menggunakan berbagai alat elektonik dalam 

pelaksanaan pendidikan.  Kebutuhan akan teknologi merupakan yang sangat penting di masa sekarang. 

Teknologi sangat tidak sulit digunakan dan didapatkan karena tersedia dengan mudah, murah, dan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi seseorang [1] 
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Kurikulum adalah sebagai rencana pembelajaran bagi peserta didik yang harus ditempuhnya 

dari awal masuk hingga mendapat ijazah. Pengembangan kurikulum haruslah sesuai dengan kebutuhan 

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Pada perkembangan teknologi saat 

ini kita harus bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan siswa agar tidak mempunyai pengaruh negatif. 

Perkembangan IPTEK sangat memiliki pengaruh besar bagi kehidupan, kebudayaan, dan pendidikan. 

Perkembangan IPTEK secara langsung maupun tidak lansung membawa pengaruh terhadap kurikulum 

pendidikan. Pengaruh lansung dari perkembangan ini adalah memberikan isi atau materi bahan yang 

akan disampaikan dalam pendidikan (Ellya Nandita Trianawati, 2019). 

Kurikulum yang dibuat dengan efektif akan memberikan kesempatan dan hasil relevan dengan 

kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi yang sangat membawa 

pengaruh terhadap pendidikan kita harus bisa membuat kurikulum tersebut bisa menyesuaikan situasi 

dan kondisi saat ini. Dengan mengetahui perkembangan yang terjadi saat ini kita bisa memikirkan cara 

yang efektif untuk membrantas pengaruh negatif dan meningkatkan yang positif. 

2.  Metode 

Pada pembuatan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif, penulis memberikan 

gambaran yang memiliki keterkaitan dalam penulisan yang membuat pembaca lebih mudah 

memahami. Pada pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang tidak meggunakan 

angka statistik dalam pengumpulan data. Teknik dalam pengumpulan data penulisan artikel 

berpedoman pada berbagai jurnal, artikel, dan buku sebagai panduan penulisan. Dengan pengumpulan 

dari berbagai sumber tersebut dapat menambah wawasan pembaca dan penulis nantinya. Serta 

mendapatkan teori yang berhubungan dengan pengaruh teknologi terhadap kurikulum.  Tujuan umum 

dari pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang baik, bertaqwa kepada Allah, berpikir kreatif, 

inavatif, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Pendidikan dasar yang memiliki 

tujuan menempatkan dasar kecerdasan, pribadi yang mulia serta terampil dalam kehidupan. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pendidikan Anak Sekolah Dasar 

Sekolah dasar (SD) adalah jenjang pendidikan yang ditempuh anak-anak setelah lulus dari TK 

atau PAUD. Sekolah formal yang ditempuh selama 6 tahun, pembelajaran yang diterapkan pada anak 

sekolah dasar memang agak lebih menekan ketekunan dan kegigihan anak. Beda pada masa taman 

kanak-kanak yang melakukan pembelajaran dengan segenap cara dengan memodifikasinya melalui 

permainan, nyanyian, dan cara yang bisa membuat anak menjadi senang dan mudah dalam memahami 

materi. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mencerdaskan. Melalui proses belajar dapat membuat 

seseorang memperoleh pengetahuan baru dan membuka wawasan berpikirnya [2]. Pada hakikatnya 

tujuan dari belajar adalah untuk membuat peserta didik berfikir kreatif dalam memecahkan masalah 

serta aktif dalam mengikuti berbagai acara. 

Menurut Driyarkara (1980) pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda. [3] 

Pendidikan harus selalu ditempuh agar manusia tidak merasakan pahitnya tanpa pendidikan. Dengan 

adanya pendidikan yang diberikan sejak dini maka akan terciptanya generasi muda yang berkualitas. 

Dengan dimulainya pendidikan dari dasar dapat membentuk karakter, moral, sikap, dan pengetahuan 

yang akan dibawah ke jenjang selanjutnya sampai mendapatkan gelar sarjana dan serta dapat 

menerapkan ke dalam kehidupan sehari harinya. Untuk dapat membentuk karakter yang baik 

dilakukan secara bertahap dengan demikian dalam pendidikan dasar ini dibutuhkan suatu perencanaan 

tatanan proses pembelajaran yang disebut dengan kurikulum yang mana dengan adanya kurikulum 

maka akan lebih mengarahkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum 

yang telah diterapkan.  
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Dalam menempuh jenjang pendidikan disekolah dasar kesehatan pada anak juga harus 

diperhatikan dengan baik. Pemberian bekal pada anak merupakan cara agar anak tidak jajan 

sembarangan. Dengan jajan sembarangan anak akan mudah sakit karena tidak memperhatikan 

kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain penyediaan bekal pada anak pemberian vitamin juga 

diperlukan agar imun tubuhnya kuat. Tidak adanya daya tahan tubuh anak, anak bisa mengalami 

Hipertermi. Hipertermi adalah keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami kenaikan 

suhu tubuh terus menerus lebih dari 37,80C (1000F) per oral atau 38,90C (1010F) per rektal karena 

faktor eksternal [4]. 

Model dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar 
Kurikulum adalah suatu pembaharuan dari ilmu pengetahuan tentang berbagai kegiatan 

pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik sukses dimasa yang akan datang dengan 

mengaplikasikan berbagai pembaharuan dari kurikulum tersebut. Kurikulum merupakan perencanaan 

pembelajaran dan merupakan suatu cara yang paling penting untuk mewujudkan pendidikan. Dunia 

pendidikan seiring kemajuan zaman juga memerlukan suatu kurikulum yang lebih baik pula agar 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Dengan adanya inovasi atau pembaharuan dari Kurikulum 

untuk pendidikan maka akan semakin berangsur angsur pula pelaksanaan kurikulum dengan tepat dan 

baik yang nantinya akan menghasilkan siswa yang berpengetahuan dan keterampilan serta sikap dan 

moral yang sangat bagus. 

 Kurikulum sendiri mempunyai komponen komponen yang melandasinya yaitu berupa 

tujuan, metode atau cara, isi atau materi, serta organisasi pelaksanaanya.Selain itu dari komponen 

tersebut kurikulum juga memiliki peranan yang sangat penting diantaranya peranan konserfatif  yaitu 

memberikan suatu warisan sosial untuk generasi muda penerus bangsa, peranan kritis dan evaluatif  

yaitu sebagai pengawas terhadap kebudayaan karena tidak hanya mewariskan kurikulum saja juga 

sebagai suatu kegiatan untuk memilih hal hal yang berdampak baik dari kebudayaan tersebut, peranan 

kreatif  yaitu kurikulum menuntut untuk membuat peserta didik lebih kreatif dimana bisa menciptakan 

atau mengeluarkan ide dan pendapatnya sehingga nantinya dapat diterapkan kepada masyarakat 

banyak dalam kehidupannya [5].  

Menurut Audrey Nicholls dan Howard Nicholls dalam Oemar Hamalik (2012:96) menyatakan 

bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan terhadap keadaan atau kesempatan pembelajaran 

yang ditujukan kepada siswa agar merasakan perubahan telah terjadi didalam diri siswa tersebut. 

Untuk melaksanakan pengembangan kurikulum tentunya harus memperhatikan bentuk bentuk atau 

model dari kurikulum tersebut [6]. 

Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

serta sebagai tipe desain dari suatu sistem yang disederhanakan agar dapat menjelaskan dan 

menunjukkan sifat bentuk asliya. Kurikulum ada empat kategori yakni humanistik, rekonstruksi sosial, 

teknologi, dan akademik. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan 

kurikulum oleh pengembangnya  supaya kurikulum yang dihasilkan menjadi bahan ajar dan acuan 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Sam Adi Ramadhan Putra Agustin, 

2018). 

Pengaruh Perkembangan Teknologi 

Perkembangan dan perubahan yang dialami di kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan 

lepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan IPTEK, serta seni dan budaya. Dengan adanya 

perkembangan tersebut sangat menuntut perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk 

penyempurnaan kurikulum untuk menciptakan masyarakat yang dapat bersaing dalam perkembangan 

zaman saat ini. Dengan kecanggihan teknologi tujuan yang akan dicapai pada kurikulum dapat 

diterapkan dengan berbagai cara. 

Manfaat teknologi terhadap kehidupan manusia sangatlah banyak serta memberikan kemudahan 

dalam berbagai bidang kehidupan terutama didalam pendidikan. Pengaruh perkembangan teknologi di 

dunia pendidikan sangatlah besar dan memberikan dampak baik untuk perkembangan dan 

meningkatkan mutu dan kualitas seseorang dalam mengikuti dan menempuh pendidikannya. Semua 

jenjang pendidikan dapat merasakan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan dapat mengasah 
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pemikiran untuk memunculkan teknologi baru sehingga pengaruh dari kemajuan teknologi benar 

benar memenuhi standar kebutuhan hidup manusia melalui dunia pendidikan yang dilaksanakan 

berbasis teknologi. 

Di era globalisasi saat ini dalam dunia pendidikan tenaga pendidik sangat perlu menguasai serta 

mengaplikasikan berbagai macam bentuk layanan dari teknologi pada saat pembelajaran. Menurut 

Rosenberg (2001: 8) dengan berkembangnya serta adanya kemajuan dari teknologi ini terdapat 

beberapa perubahan terhadap tatanan pembelajaran yaitu (1) Tempat atau ruangan belajar bisa dimana 

saja dan belajar pun juga bisa saat kapan saja, (2) Belajar yang biasanya memakai buku  atau kertas 

sekarang bisa melalui online seperti mengirim tugas lewat WA, belajar tatap muka dengan aplikasi 

zoom dan lain sebagainya [7]. Anak Berkebutuhan Khusus tidak semuanya dapat memahami 

teknologi. Di era globalisasi ini pengetahuan sangatlah penting sebagaimana yang dijelaskan 

Notoatmodjo S. (2010) dalam Syahfitri , pengetahuan merupakan hasil dari tahu,dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan didapat dari proses belajar, 

secara terkonsep. Dengan mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus memahami teknologi secara 

bertahap, maka mereka akan memperoleh wawasan yang luas. 

Dengan seiringnya perkembangan zaman yang disertai dengan majunya teknologi di dalam 

pendidikan. Memerlukan suatu kurikulum yang lebih baik agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai 

untuk para siswa yang mengikuti pendidikan pada saat sekarang ini. Kurikulum yang dijadikan suatu 

perencanaan mengenai bahan bahan pembelajaran. Dengan kecanggihan teknologi saat ini kita bisa 

mencari informasi di internet untuk patokan atau contoh pembelajaran yang baik dan cara 

pengaplikasian pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya inovasi atau pembaharuan 

dari Kurikulum dengan tepat dan baik maka dapat menghasilkan siswa siswa yang berpengetahuan, 

mempunyai keterampilan, berkarakter, serta sikap dan moral yang baik. Sehingga tujuan dari 

pendidikan ini bisa tercapai karena adanya aplikasi dari kurikulum yang diterapkan [5].  

Pengembangan dimensi tersebut berpusat pada peningkatan dan pengembangan kesiapan hidup 

yang dilakukan dengan pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, 

berhasil dimasa mendatang. 

4.  Kesimpulan 

Kemajuan dan perkembangan teknologi memudahkan semua kebutuhan manusia dalam bidang 

kehidupan terutama sekali bagi dunia pendidikan dari Sekolah Dasar sampai jenjang pendidikan 

selanjutya, teknologi bermanfaat sekali terhadap pembentukan peserta didik di Sekolah Dasar dengan 

menerapkan sebuah model kurikulum yang telah diinovasi, sehingga tenaga pendidik haruslah bisa 

menerapkan dan menggunakan layanan pembelajaran berbasis teknologi untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. 

Seiring berkembangnya zaman kita harus bisa memanfaatnya dengan baik terutama untuk 

pendidikan. Dengan menggunakan teknologi bisa lebih memudahkan dalam proses belajar dan 

panduan dalam mengembangan kurikulum. Kurikulum yang dapat dikembangkan dengan baik maka 

akan dapat memberikan tujuan dengan tepat kepada peserta didik. Dengan model dan pegembangan 

kurikulum yang efektif akan memberikan hal yang terbaik nantiny 
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Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media youtube di sekolah dasar. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD 

yang berjumalah 20 siswa. jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan melalui 

empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Media pembelajaran yang 

digunakan adalah media youtube. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 

catatan lapangan, dan tes. Analisis data dilakukan dengan deskripif dengan mean (rata-rata) dan 

persentase ketuntasan keseluruhan siswa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan prestasi belajar siswa mulai tahap pra siklus, Siklus I dan Siklus II. Dengan demikian 

penggunaan media youtube mampu meningkatkan hasil belajar siswa V SD.  

Kata Kunci: hasil belajar, media youtube 

 

1.  Pendahuluan 

Pendidikan adalah upaya yang terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran untuk 

mengembangkan potensi dari diri peserta didik sehingga memiliki akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya baik dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan adanya pendidikan 

seorang pendidik dapat mengubah pola pikir peserta didik yang tadinya tidak mengerti sesuatu 

menjadi paham dan menjalankannya, selain itu pendidikan juga dapat mengembangkan kreatifitas 

peserta didik yang akhirnya dapat membawa dirinya menjadi seseorang yang berani dalam 

menghadapi tantangan didalam hidupnya.  Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk 

mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik (Darmaningtyas, 2004:3). Tanpa pendidikan, 

manusia tidak akan pernah berkembang dan berkebudayaan. Di samping itu, kehidupan manusia juga 

akan menjadi statis tanpa ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan 

kepunahan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan benar-benar diarahkan untuk menjadikan peserta 

didik mampu mencapai proses pendewasaan dan kemandirian. 

Pendidikan diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu cita-cita nasional. 

Bangsa yang cerdas dibutuhkan dalam pembangunan negaranya, baik dari segi ekonomi, sosial dan 

budaya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dalam proses pembangunan negara. Melalui pendidikan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi akan mudah diserap sehingga memungkinkan suatu bangsa dan negara tersebut maju. 

Peningkatan suatu pendidikan dilihat dari hasil belajar siswa, Sumiati (2013:38) mengatakan bahwa 

belajar adalah sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi 

perubahan perilaku adalah hasil belajar. Artinya seseorang dikatakan telah belajar, jika ia dapat 

melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Sejalan dengan itu Hamdani (2011: 17) 
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berasumsi bahwa belajar merupakan ciri khas manusia sehingga manusia dapat dibedakan dengan 

binatang. Belajar dilakukan manusia seumur hidupnya, kapan saja, dan di mana saja, baik sekolah, 

kelas, jalanan, dan dalam waktu yang tidak ditentukan sebelumnya. Belajar terjadi ketika adanya 

interaksi antara individu dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik merupakan buku, alat peraga, dan alam sekitar. Adapun lingkungan pembelajaran 

adalah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar.  

Nurmawati (2015: 35) Hasil belajar  adalah segala perilaku yang dimiliki peserta didik sebagai 

akibat dari proses belajar yang ditempuhnya dan  adanya perubahan tingkahlaku. Baik aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Berhasil tidaknya seorang dalam belajar bertanggungjawab pada banyak 

faktor, antara lain; kondisi kesehatan, keadaan intelegensidan bakat,keadaan, minat dan motivasi, cara 

belajar siswa, keadaan keluarga dan sebagainya. 

Hasil belajar merupakan semua kegiatan/prilaku yang dimiliki peserta didik dalam proses 

pembelajaran baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik.  Jadi, dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

peserta didik itu dikatakan baik atau sesuai dengan tujuan pembelajaran apabila dalam proses 

pembelajarannya peserta didik dapat menerima pelajaran yang diajarkan didalam kelas, peserta didik 

dapat mengikuti jalannya pelajaran hingga selesai dan aktif dalam proses pembelajaran, sebaliknya 

jika tidak terjadi interaksi peserta didik selama dalam proses pembelajaran maka keberhasilan dalam 

belajar akan sulit untuk didapat bahkan bisa tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu diharapkan 

semua guru dapat mengembangkandan memberdayakan segala sumber yang ada demi terlaksananya 

proses pembelajaran yang baik dan akan menghasilkan out put yang baik pula. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor 

kemampuan guru dalam pengelolaan kelas, penguasaaan materi, pemilihan strategi atau metode 

pembelajaran, serta penggunaan media yang tepat dan kreatif. Oleh sebab itu, peran seorang guru 

sangat penting terutama pada proses pembelajaran untuk dapat membina dan meningkatkan 

kecerdasan serta keterampilan peserta didik. Keberhasilan dari suatu hasil belajar dilihat dari media 

apa yang digunakan saat pembelajaran.  

Hamalik (dalam Arsyad, 2011:15) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu 

(Musfiqon, 2012:32). Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga 

dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman menyajikan data dengan menarik, serta 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi (Musfiqon, 2012:32). Media dapat 

memperluas pengetahuan serta memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan pesan. Yudhi Munadi 

(2013: 7) mendefinisikan “media pembelajaran adalah Segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif 

di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.  

Media pada proses pembelajaran di fungsikan sebagai pengantar pesan yang disampaikan guru. 

Media juga berfungsi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar (Sudjana & Rivai, 2011). 

Media memudahkan siswa belajar, memberikan pengalaman konkrit, menarik perhatian, mengaktifkan 

indera siswa, dan membangkitkan dunia teori dengan realitanya. bervariasi, menarik perhatian, lebih 

menyenangkan, dapat memberikan pengalaman belajar sehingga peserta didik dapat menangkap 

materi pelajaran dengan mudah. Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah 
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media grafis (gambar, foto, bagan, poster, dan lain-lain), media tiga dimensi (model kerja, mock up, 

diorama, dan lain-lain), media proyeksi (slide, film, OHP, dan lain-lain), serta penggunaan lingkungan 

sebagai media pembelajaran (Sudjana & Rivai, 2011). Media pembelajaran berkembang sesuai dengan 

perkembangan teknologi pada zamannya. Beberapa ahli menggolongkan media pembelajaran dari 

sudut pandang yang berbeda. Schramm (Rayandra Asyhar, 2012: 46) “menggolongkan media 

berdasarkan kompleknya suara yaitu media kompleks (film, TV, video/VCD) dan media sederhana 

(slide, audio, transparansi, teks)”. 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan taksonomi media Edling, taksonomi 

Gagne, taksonomi Rudy Bretz, dan taksonomi Duncan. Berdasarkan taksonomi media, Gagne 

mengklasifikasikan jenis-jenis media berdasarkan fungsi pembelajaran yaitu media demonstrasi, 

penyampaian lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film dengan suara, dan mesin 

pembelajaran (Munadi, 2012). Hamalik sebagaimana dikutip oleh Azhar Arsyad (2011: 15) 

mengemukakan bahwa “pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar tentunya harus dipilih secara tepat agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat memungkinkan seseorang melakukan ekplorasi 

data dan informasi secara lebih luas dan praktis. Pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang 

pekerjaan dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan kegiatan dilakukan dengan cepat, tepat dan 

akurat. Akhirnya hal tersebut akan meningkatkan produktivitas kerja. Kemajuan akan komputer ini 

juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Sebagian besar sekolah juga memasukkan komputer 

menjadi mata pelajaran wajib. Bahkan teknologi komputer memberikan inovasi dalam proses 

pembelajaran dan juga memungkinkan proses belajar mengajar jarak jauh atau pembelajaran tanpa 

tatap muka. 

Fenomena kemajuan yang sangat signifikan dalam bidang ilmu komunikasi, beberapa ahli 

menjuluki fenomena tersebut sebagai revolusi komunikasi (Zamroni, 2009). Perkembangan teknologi 

dan komunikasi memudahkan seseorang untuk terhubung pada berbagai informasi sehingga 

memudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Melalui perangkat gadget dan komputer 

masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti menonton, mencari informasi, menggunakan media 

sosial. Ini mengakibatkan perilaku mereka berubah dimana dulunya ketika menonton harus 

menggunakan televisi namun saat ini dapat menggunakan youtube untuk melihat berbagai video. 

Dwiningrum (2012) menjelaskan bahwa efek yang dihasilkan dari perkembangan teknologi sudah 

diakui serta hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang dalam hal kemudahan serta kenyamanan yang 

disuguhkan. 

Fenomena penggunaan media internet khususnya YouTube yang semakin menjamur tersebut 

tentunya dimanfaatkan oleh perusahaan media dengan membuat akun YouTube untuk menyebarkan 

pemberitaan videonya, media arus utama seperti Kompas TV, Net TV dan stasiun televisi 

konvensional lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Bahkan, masyarakat maupun 

komunitas biasa pun dapat juga membuat akun YouTube sendiri untuk berbagi video yang 

dimilikinya. Tanpa harus mengurus surat izin untuk penyiaran dan menyerupai seperti televisi 

konvensional lainnya, langkah ini juga dimanfaatkan Serambi on TV, sebuah kanal pemberitaan video 

yang berada dibawah naungan grup Serambi Indonesia.  
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Menurut Sianipar (2013) youtube ialah sebuah basis data berisi konten video yang popular di media 

sosial serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu. Youtube mempunyai fungsi untuk 

mencari suatu informasi video atau melihat video secara langsung. Youtube dirancang sebagai situs 

berbagi video yang sangat populer terutama dikalangan generasi muda dan bahkan youtube sebagai 

situs untuk berbagi informasi di era digital saat ini. Generasi muda hampir sebagian besar 

menggunakan youtube dalam kehidupan sehari-hari mereka. Youtube seperti pisau bermata dua 

dimana memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Youtube 

banyak memberikan informasi-informasi yang berguna kepada masyarakat. Pengaruh positif adalah 

masyarakat dapat menggunakannya sebagai alat menambah pengetahuan. Negatifnya adalah bila 

digunakan untuk menonton video-video yang tidak berguna dan dapat merusak moral bila tidak 

dibatasi penggunaanya. 

Di kota-kota besar, youtube sudah digunakan sebagai media pembelajaran oleh siswa- siswa. 

Youtube digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa. Dimana 

mereka dapat mempelajari tutorial-tutorial pelajaran yang diupload oleh guru mereka. Youtube 

memungkinkan juga untuk belajar jarak jauh dan memudahkan pembelajaran secara online terutama di 

era digital saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Adib (2011), bahwa semakin maju dan berkembangnya 

suatu kebudayaan, maka semakin maju pula teknologi yang digunakan.  

Perkembangan Youtube sebagai salah satu media sosial yang paling digemari merupakan sebuah 

peluang di dunia Pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mengembangkan sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 2 keagaamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Lembaga Pendidikan dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan media ajar yang baru dan 

menarik bagi siswa. Dalam konteks pembelajaran, Youtube dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

media ajar. Adanya platform berbagi video, memungkinkan siswa secara mandiri mencari dan 

membagikan informasi berupa pengetahuan dan praktek. Youtube dapat dimanfaatkan oleh Lembaga 

Pendidikan sebagai media ajar yang disukai oleh para siswa. 

YouTube memiliki jangkauan yang sangat luas tidak hanya di daerah tertentu, namun semua orang 

dari berbagai belahan dunia dapat menonton video tersebut. Suatu manfaat yang besar bagi media 

lokal seperti Serambi on TV, videonya diputar di manapun bagian bahkan sampai ke Amerika 

sekalipun. Kita dapat juga menjadi orang tercepat yang dapat menonton video yang baru diunggah 

dengan menggunakan fitur berlangganan (subscrib) pada YouTube yaitu berlangganan video tanpa 

harus membayar sekalipun. 

Youtube sebagai sarana alat pentaransfer ilmu yang memudah kan siswa untuk memahami berbagai 

pembelajaran, penggunaan youtube juga harus dalam pengawasan karena tidak semua situ yang ada 

diyoutube mendidik. Penggunaan youtube yang berlebihan juga akan memberikan dampak negative 

bagi perkembangan anak. Saat anak menggunakan youtube harus ada pengawasan dari orang dewasa 

baik guru atau pun orang tua, agar tujuan pembelajaran yang dilaksanakan tercapai secara maksimal.  

2.  Metode 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas, 

sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskiptif kuantitatif. 

Sukidin (2010:8) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan 

oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu 
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mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam arti luas. PTK terdiri atas rangkaian 

empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap 

siklus yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting). Penelitian ini dilaksanakan di SDN Subjek penelitian pada penellitian ini berjumlah 27 

orang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan, penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2020. 

Teknik analisis data berupa tes, observasi dan wawancara.  

3.  Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes evaluasi siklus II, Hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan 

dalam penelitian. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata siswa dari 65,54 pada siklus I 

menjadi 78,12 pada siklus II. Sedangkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat dari 

akhir 55% pada siklus I menjadi 93% pada akhir siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 

dari hasil tes evaluasi siklus I dan siklus II. Rata-rata skor hasil belajar siswa meningkat dari skor pra 

siklus yaitu 51,32 menjadi 65,54 pada siklus I dan 78,12 pada siklus II. Jumlah siswa yang mencapai 

KKM mengalami peningkatan dari 6 siswa pada pra siklus menjadi 14 siswa pada siklus I dan 27 

siswa pada siklus II.  

Berdasarkan  hasil  observasi  guru  pada  siklus  I  dan  II,  dapat  dilihat bahwa  aktivitas  guru  

telah meningkat.  Dari  empat indikator  dalam  aspek pengamatan, aktivitas guru selama pembelajaran 

pada pertemuan I siklus I dan siklus II, persentase kemunculannya 77,78 % dan 100%. Berdasarkan  

hasil  observasi  siswa  pada  siklus  I  dan  II,  dapat  dilihat bahwa aktivitas siswa pada siklus I dan II 

meningkat. Dari empat indikator  dalam  aspek  pengamatan,  aktivitas  siswa  selama pembelajaran  

pada  pertemuan  I  siklus  I  dan  siklus  II,  persentase kemunculannya 75% dan 77,77%. Hasil  

belajar  siswa  ranah  kognitif,  yaitu  pada  siklus  I mencapai 77,78% % dengan kualifikasi taraf 

keberhasilan proses pembelajaran baik dan pada siklus II mencapai 100% dengan kualifikasi  taraf 

keberhasilan proses pembelajaran sangat baik serta telah melebihi batas ketuntasan klasikal sebesar 

≥71%. 

Data  hasil  penelitian  pada  kondisi  awal  menunjukkan  bahwa peningkatan  hasil  belajar  siswa  

dari  rata-rata  pratindakan  sebesar  44,4 kemudian  pada  siklus  I menjadi  80,4 dan pada  siklus  II 

menjadi  85 dengan  persentase  ketuntasan  belajar masing-masing  sebesar 0 %, 77,78%, dan 100%. 

Ketuntasan dari nilai pratindakan tidak ada siswa yang  mencapai KKM 80 atau ketuntasan klasikal 

≥71%, sementara   pada siklus I meningkat menjadi 27 siswa  dan  pada  siklus  II 27  siswa  yang  

sudah  mencapai KKM 80 dan telah mencapai ketuntasan klasikal ≥71%. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  siklus  I  dan  siklus  II  dapat  diketahui bahwa penerapan strategi 

project based learning telah terbukti dapat membuat siswa tertarik dalam belajar, sehingga 

meningkatkan hasil belajar  siswa yang meliputi aspek kognitif dengan ketuntasan belajar hampir 

100%. Berdasarkan  pembahasan  hasil  tindakan  siklus  I  dan  II, maka  dapat dikatakan  bahwa,  

hipotesis  penelitian  tindakan  penerapan strategi project based learning telah terbukti dapat 

meningkatkan  hasil  belajar siswa  kelas  V  MIS Hidayatussalam Jalan Puskesmas Dusun VII Desa 

Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan telah 

berhasil meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran. 

Hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan media youtube dalam pembelajaran di kelas 

V SD tahun ajaran 2020/2021 menunjukkan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari data-

data yang diperoleh dan dianalisis, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran telah mencapai tujuan 

yang diinginkan. Sebelum menggunakan strategi media youtube dalam pembelajaran 27 siswa 
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yang mengikuti pre test yang dilakukan diperoleh rata-rata 44.4 dengan presentase 100% 

tidak tuntas atau dengan kata lain tidak ada yang mencapai KKM 70. Setelah menggunakan 

media youtube dalam pembelajaran di kelas V terjadi peingkatan disetiap siklusnya. Hal ini 

dapat dilihat pada siklus I hasil belajar siswa mencapai 77,78% dengan rata-rata 80 dan 

terdapat 21 siswa yang telah mencapai KKM 70 serta 6 orang yang tidak mencapai KKM 80 

dari total 27 siswa. Kemudian setelah dilaksanakan siklus II terjadi peningkatan menjadi 

100% dengan rata-rata 85 dan terdapat 27 siswa yang lulus KKM 70 dari total 27 siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media youtube dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media youtube 

memberikan peningkatan yang signifikan. Dengan hasil penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan media youtube dalam pembelajaran di kelas V SD tahun ajaran 2020/2021 

menunjukkan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari data-data yang diperoleh dan 

dianalisis, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sebelum menggunakan strategi media youtube dalam pembelajaran 27 siswa yang mengikuti 

pre test yang dilakukan diperoleh rata-rata 44.4 dengan presentase 100% tidak tuntas atau 

dengan kata lain tidak ada yang mencapai KKM 70. Setelah menggunakan media youtube dalam 

pembelajaran di kelas V terjadi peingkatan disetiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat pada siklus I hasil 

belajar siswa mencapai 77,78% dengan rata-rata 80 dan terdapat 21 siswa yang telah mencapai KKM 

70 serta 6 orang yang tidak mencapai KKM 80 dari total 27 siswa. Kemudian setelah dilaksanakan 

siklus II terjadi peningkatan menjadi 100% dengan rata-rata 85 dan terdapat 27 siswa yang lulus KKM 

70 dari total 27 siswa. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Media daring; (2) Menganalisis 

pembelajaran Bahasa Indonesia; Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar Swasta 

Muhammadiyah 01 Binjai. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak-anak di sekolah dasar 

Swasta Muhammadiyah 01 Binjai. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan studi kasus yaitu. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) media daring berbasis internet sangat berdampak fositif 

bagi pembelajaran siswa, siswa lebih senang menggunakan media daring dalam pembelajaran dari 

pada menggunakan buku pelajaran; (2) Guru menggunakan media daring dengan berbantuan 

Smartphone sangat efektif jika di bandingkan dengan media lain di karenakan pada zaman saat ini 

smartphone lebih sering di genggam dari sebuah buku. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, 

media daring berbasis internet dengan menggunakan smartphone sangat efektif digunakan pada 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Kata Kunci: media daring, pembelajaran Bahasa Indonesia 

 

1.  Pendahuluan 

Salah satu kunci keberhasilan pendidikan adalah terletak pada kualitas guru. Guru adalah 

faktor utama dalam menentukan arah pendidikan. Oleh karena itu guru senantiasa dituntut 

untuk mampu mengelola pembelajaran secara baik dan optimal sehingga tercapainya 

keberhasilan dalam pembelajaran. Usman mengatakan seorang guru harus mampu mengelola 

pembelajaran agar siswa dapat tertarik dan termotivasi dalam belajar. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebuah pembelajaran akan menjadi baik jika mempunyai guru yang 

berkualitas. Dengan kata lain, semakin bagus kualitas guru di suatu daerah, maka akan baik 

pula kualitas pendidikan di daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi terwujudnya proses 

pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan, salah satunya yaitu dengan 

memanfaatan serta mengintegrasikan ICT dalam proses pembelajaran.   
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Industri 4.0 telah memiliki pengaruh 

yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan akses teknologi telah digunakan 

oleh para pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang telah disampaikan oleh 

Keengwe & Georgina dalam penelitiannya telah menyatakan bahwa perkembangan teknologi 
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memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (Keengwe & Georgina, 

2012). Teknologi informasi dapat diterima sebagai media dalam melakukan proses pendidikan, 

termasuk membantu proses belajar mengajar, yang juga melibatkan pencarian referensi dan sumber 

informasi (Wekke & Hamid, 2013). Pada era industri 4.0, teknologi digital dapat memberikan dampak 

buruk bagi dunia pendidikan jika penggunaannya tidak tepat guna. Oleh karena itu, memahami prinsip 

dan faktor yang mempengaruhi efektivitas teknologi digital dalam pembelajaran adalah sesuatu yang 

sangat penting bagi seorang pendidik (Putrawangsa & Hasanah, 2018). Lebih lanjut, Harto (2018) 

menegaskan bahwa seorang pendidik dituntut untuk memiliki empat kompetensi agar dapat 

menggunakan teknologi digitial dengan tepat guna. Pertama, seorang pendidik harus memahami dan 

mampu menggunakan teknologi digital serta penerapannya. Kedua, memiliki kompetensi 

kepemimpinan yang mampu mengarahkan peserta didik memiliki pemahaman tentang teknologi. 

Ketiga, mempunyai kemampuan memprediksi dengan tepat arah gejolak perubahan dan langkah 

strategis menghadapinya. Keempat, mempunyai kompetensi dalam mengendalikan diri dari segala 

gejolak perubahan, dan mampu meenghadapinya dengan memunculkan ide, inovasi, serta kreativitas 
Information and Communication Technologies (ICT) telah memberikan kontribusi yang 

besar terhadap revolusi di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Eric Ashby 

(dalam Rusman dkk, 2015) mengatakan bahwa dunia pendidikan telah memasuki revolusinya 

yang kelima. Revolusi pertama terjadi ketika orangtua menyerahkan pendidikan anaknya 

kepada seorang guru. Revolusi kedua terjadi yaitu pada saat digunakannya tulisan sebagai 

sarana dalam keperluan pembelajaran. Revolusi ketiga terjadi ketika ditemukan mesin cetak, 

sehingga materi pelajaran dapat tampilkan atau disajikan melalui media cetak. Revolusi 

keempat terjadi ketika perangkat elektronik seperti radio dan televisi digunakan untuk 

pemerataan dan perluasan pendidikan. Kemudian revolusi kelima seperti saat ini yaitu dengan 

dimanfaatkannya ICT dalam kegiatan pembelajaran, khususnya teknologi komputer dan 

internet untuk kepentingan kegiatan pembelajaran.  

Di zaman milenial perubahan pola pembelajaran sangat dibutuhkan guna untuk melakukan 

pembaharuan dalam sebuah sistem pembelajaran konvensional yang dinilai sudah usang dan 

tidak relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Di dalam pembelajaran, ICT berperan 

sebagai penghubung dalam proses pelaksanaan transfer ilmu pengetahuan tanpa sama sekali 

menghilangkan model awal pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di dalam kelas 

(Husain, 2014). Dalam pembelajaran konvensional, guru sering mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan materi yang disebabkan oleh keterbatasan waktu serta penguasaan materi. 

Maka selain mengurangi biaya, keberadaan ICT sebagai media pembelajaran juga dapat 

mengatasi keterbatasan waktu (Simarmata, 2018). Selain memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi, penggunaan ICT juga dapat membuat siswa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal tersebut senada dengan pendapat Bataineh (2018) bahwa dengan ICT siswa 

tidak hanya aktif dalam proses belajar mengajar tetapi juga aktif dalam proses kolaborasi, 

peningkatan visual, sehingga pembelajaran dapat berpusat pada siswa. Dalam hal ini, guru 

bertanggung jawab untuk meningkatkan hasil belajar siswa, salah satu caranya yaitu dengan 

cara menciptakan kegiatan belajar mengajar yang aktif menyenangkan.  
Media Pembelajaran merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam menunjang 

keberhasilan pembelajaran. Media pembelajaran berperan sebagai sarana atau alat bantu penyalur yang 

digunakan oleh guru dan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran juga diartikan sarana pendidikan yang 

dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan 

efisiensi untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam arti yang lebih luas media pembelajaran adalah 

alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi interaksi 

antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas” Sanaky, (2009: 4). Pertimbangan 

memilih media pembelajaran yang tepat, mengatakan bahwa yaitu dengan menggunakan istilah 
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ACTION (Access, Cost, Technology, Interactivity, Organization, Novelety).Access, artinya 

kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media.Cost, artinya pertimbangan 

biaya.Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media pembelajaran harus seimbang dengan 

pemanfaatannya.Technology, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam 

penggunaannya.Interactivity, artinya mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau 

interaktivitas.Organization, artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara pengorganisasiannya. 

Novelety, artinya aspek kebaruan dari media yang dipilih.Media yang lebih baru biasanya lebih 

menarik dan lebih baik”.Sanjaya, (2008:257). Sejalan dengan itu Media pembelajaran dimaksudkan 

salah satu alat komunikasi dalam proses pembelajaran, dikatakan demikian karena di dalam proses 

pembelajaran media pembelajaran terdapat proses penyampaian pesan dari pendidik kepada anak 

didik”. Indriana, (2011: 15). 

Memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran disekolah, ada beberapa hal yang 57 perlu 

mendapat perhatian dan penanganan serius agar pemanfaatan internet untuk pemebelajaran dapat 

berhasil secara efektif dan efisien, Sanaky (2013: 222) berpendapat beberapa yang perlu diperhatikan 

yaitu; Faktor lingkunganmeliputi: 1) Institusi penyelanggara pendidikan dan masayarakat;2) 

Pembelajar, meliputi; Usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. 

3) Pengajarmeliputi; latar belakang, usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitinya. 4) Faktor 

teknologimeliputi; komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan 

yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet dilingungan sekolah. 

Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi, banyak para pengajar bahasa telah 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengajaran bahasa baik pada Lembaga pendidikan 

formal atau pesantren Khusniyah mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Beberapa 

penelitian telah menunjukkan bahwa teknologi memberikan banyak pengaruh positif terhadap 

pembelajaran bahasa seperti membaca menggunakan video (Gheytasi, Azizifar, & Gowhary, 2015). 

Internet telah dipadukan sebagai alat untuk melengkapi aktivitas pembelajaran bahasa (Martins, 2015). 

Salah satu media teknologi yang sering digunakan saat ini adalah aplikasi di telepon genggam. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa siswa yang banyak berinteraksi dengan aplikasi di telepon genggam 

dapat lebih muah memahami isi teks bacaan (Gheytasi et al., 2015). Studi lain menguji tenang strategi 

membaca siswa di sebagian besar Universitas di Swedia. Data diambil dari aktivitas blog bacaan 

mahasiswa (McGrath, Berggren, & Mežek, 2016).   

Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi penting yang diajarkan di SD, karena bahasa 

Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat pen-ting bagi kehidupan sehari-hari. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai-mana dinyatakan oleh (Akhadiah dkk. 1991: 1) 

adalah agar siswa ”memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat 

menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat 

pengalaman siswa sekolah dasar”. fungsi pengajaran bahasa Indonesia di SD adalah sebagai 

wadah untuk mengembangakan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa sesuai dengan 

fungsi bahasa itu, terutama sebagai alat ko-munikasi. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat 

memberikan kemampuan dasar berbahasa yag diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di 

sekolah menengah maupun untuk menyerap ilmu yang dipelajari lewat bahasa itu. Selain itu 

pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat membentuk sikap berbahasa yang positif serta 

memberikan dasar untuk menikmati dan menghargai sastra Indonesia. Dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia perlu diperhatikan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur bangsa, serta 

pembinaan rasa persatuan nasional. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam (BSNP 2006) dijabarkan menjadi beberapa 

tujuan. Tujuan bagi siswa adalah untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya. Adapun tujuan bagi guru adalah untuk mengembangkan 

potensi bahasa siswa , serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai 

dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya. Tujuan bagi orang tua siswa 

adalah agar mereka dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program pembelajaran. Tujuan 
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bagi sekolah adalah agar sekolah dapat menyusun program pendidikan kebahasaan sesuai dengan 

keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia. Sedangkan tujuan bagi daerah adalah agar daerah 

dapat menentukan sendiri bahan dan sumber belajar kebahasaan dengan kondisi kekhasan daerah 

dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial. 

Kurikulum pada dasarnya mengemukakan bahwa, ruang lingkup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup komponen kemampuan barbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut : 1) Mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, 

pengumuman, perintah, dan bunyi atau suara, bunyi bahasa lagu, kaset, pesan, penjelasan, 

laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan nara sumber, dialog atau percakapan, 

pengumuman serta perintah yang dengar dengan memberikan respon secara tepat serta 

mengapresiasi sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, 

syair lagu, pantun dan menonton drama anak; 2) Berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan 

perasaan , menyampaikan sambutan , dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri 

sendiri, teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, gambar tunggal, gambar seri, 

kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata 

petunjuk, dan laporan, serta mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menuliskan 

hasil sastra berupa dongeng cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, 

pantun, dan drama anak; 3)Membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, 

berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kemus, ensiklopedi, serta 

mengapresiasi dan berekspresi, sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa dongeng, 

cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama anak.; 4) 

Menulis, seperti menulis karangan naratif dan normatif dengan tulisan rapi dan jelas dengan 

memerhatikan tujuan dan ragam pembaca, pemakaian ejaan dan tanda baca , dan kosa kata yang 

tepat dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta mengapresiasi dan 

berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra berupa cerita dan puisi. Berdasarkan ruang 

lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia diatas, maka pembelajaran Bahasa Indonesia mengarah 

kepada peningkatan kemapuan berkomunikasi, karena keempat kemampuan berbahasa tersebut 

saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun 

tulisan. 
Teori belajar yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran adalah teori pembeljaaran 

kontruktivisme dalam Anitah (2009: 13) bahwa pandangan kontruktivisme ini berlawanan dengan 

behaviourisme, jika behaviourisme menganggap bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat 

diamati dan diukur, maka kontruktivisme menempatkan posisi peserta didik untuk membangun 

pengetahuannya sendiri secara aktif. Asumsi kontruktivisme yang lain adalah, guru sebaiknya tidak 

mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru 

seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehinga siswa dapat terlibat secara aktif 

dengan materi pembelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial Dale H. Schunk, 

(2012: 324).  
 

2.  Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Creswell, (2014: 135) menjelaskan 

bahwa: ”Studi kasus mencangkup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks 

atau setting kontemporer, penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya 

mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang 

detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi” Dengan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Satori dan Komariah (2011: 28) menjelaskan bahwa : “Penelitian deskriptif 

berusaha untuk mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau seting sosial terjewantahkan dalam suatu 

tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari 

adanya angkaangka. Mendiskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana 
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suatu kejadian terjadi”. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendiskripsikan hasil penelitian secara 

naratif.Untuk memperoleh data peneliti menggunakan sumber data yang peneliti peroleh dari 

narasumber (informan), tempat dan peristiwa, dokumen.Melalui teknik pengambilan subjek penelitian 

yaitu purposive sampling, dimana sampel yang peneliti ambil disesuaikan dengan kebutuhan data 

penelitian.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen.Guna 

memperoleh validitas data digunakan teknik uji validitas data melalui trianggulasi data dan 

trianggulasi metode.Kedua validitas ini digunakan dengan tujuan untuk saling melengkapi data yang 

diperoleh.  

Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan proses analisis data terdapat 

tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. yang dimulai 

dari pengumpulan data dengan tahaptahap (1) Reduksi data yaitu proses penyederhanaan atau proses 

seleksi data sesuai dengan kebutuhan peneliti. (2) Sajian data merupakan proses deskripsi dalam 

bentuk narasi dengan tujuan agar hasil penelitian dapat dipahamailebih mudah, (3) Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi, penarikan dan verifikasi data peneliti dilakukan agar data yang diperoleh 

mudah dan bener-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti 

melalui beberapa prosesur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Persiapan, dimulai 

dari peneliti mengajuan judul sampai pada mengurus administrasi untuk penelitian, (2) Pengumpulan 

Data, dilakukan untukmemperoleh data yang mendukung jawaban rumusan masalah. (3) Analisis 

Data, (4) Penyusunan Laporan Penelitian, bertujuan agar hasil penelitian lebih sistimatis. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Berikut ini adalah hasil peneitian Analisis Media daring bagi guru Bahasa indonesia 

Berbasis Internet melalui Pemanfaatan Smartphone: a. Penerapan media daring bagi guru 

Bahasa indonesia Berbasis Internet melalui Pemanfaatan Smartphone. b. Hasil wawancara 

peneliti mendapati peserta didik dalam proses pembelajaran telah mengikuti kegitan belajar 

dengan penerapan media berbasis internet dan memanfaatkan smartphone yang dimilikinya 

untuk mengakses jaringan internet. c. Pada saat proses pembelajaran berlangasung guru 

Bahasa indonesia dan peserta didik keduanya memanfaatkan smartphone dalam proses 

pembelajaran d. Hasil observasi peneliti juga menemukan 2 peserta didik masih ada yang 

tidak bisa mengakses internet karena keterbatasana sarana yang dimiliki, karena tidak 

memiliki kuota data dan wifi pada kondisi off. e. Hasil analisis dokumen yang peneliti 

lakukan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dimiliki 2 guru Bahasa 

Indonesia keduanya menerapkan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang 

terencana dari awal. Sehingga adanya pembelajaran dengan pemanfaatan smartphone dan 

jaringan internet bukan sematamata bersifat isidental, media pembelajaran ini diterapkan atas 

perencanaan pembelajaran, dan salah satu inovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

f. Secara umum guru Bahasa Indonesia sudah menerapkan media pembelajaran berbasis 

internet melalui pemanafaatan smartphone dan peserta didik juga mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik ketika media pembelajaran diterapkan oleh guru Bahasa Indonesia. 

Dampak dari penerapan media daring berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia a. Hasil wawancara bahwa penerapana media daring 

pembelajaran berbasis internet dalam proses pembelajaran berdampak pada cara berpikir 

peserta didik, dan kemampuan membangun pemahaman menggunakan bahasa yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami peserta didik b. Penerapan media pembelajaran berbasis 

internet melalui pemanfaatan smartphone dalam proses pembelajaran menjadi salah satu 

inovasi yang dipilih oleh guru Bahasa Indonesia, proses pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan media pembelajaran berbasis internet ini adalah pembelajaran yang terencana dan bisa 

diikuti oleh pesert didik, c. Penerapan media pembelajaran bebasis internet dengan 
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memanfaatkan smartphone merupakan salah satu media yang dipilih untuk peserta didik 

dalam rangka memudahkan belajar, terutama dalam memperluas muatan materi yang 

diterima, meskipun ada catatan bahwa peserta ddik juga bahwa harus selektif dalam 

mengambil materi pembelajaran dari sumber yang ada di media internet. Mengingat media 

daring berbasis internet diterapkan memberikan pengaruh positif dan negatif kepada peserta 

didik d. Proses pembalajaran di dalam kelas maupun di luar kelas menjadi hidup dan peserta 

didik antusias mengikuti pembelajaran, beberapa yang dapat dilihat yaitu dengan peserta didik 

berani berargumen, mengkritisi pendapat satu dengan yang lain. e. Berdasarkan analisis 

dokumen peserta didik memiliki catatan yang baik peserta didik memiliki nilai diatas standar 

ketuntasan minimum yang dinilai dari beberapa hal seperti berani dalam menyampaikan 

argumennya. selain itu, peserta didik di atas juga yang berani mengkritisai pendapat yang 

disampaikan teman-teman yang lain pada saat guru menerapkan pembelajaran kelompok, 

diskusi aktif, dan juga presentasi mandiri Pembahasan Bahwa dari penerapan media 

pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran Bahasa 

indonesiadalam penerapannya telah sesuai prinsip dan pertimbangan memilih media 

pembelajaran yang tepat, yang dikenal dengan istilah ACTION (Access, Cost, Technology, 

Interactivity, Organization, Novelety). Meskipun dalam pelaksanaan dan penerapannya ada 

beberapa faktor yang belum berperan optimal, seperti faktor akses dan teknologi. 

 Penerapan media pembelajaran berbasis internet dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

peneliti mengaitkan bahwa media ini memenuhi 4 aspek seperti dikemukaan Wahyu, Harpani 

M dkk (2014: 531) bahwa, media pembelajaran terdiri dari aspek (1) Bahan (materials), dalam 

penerapannya media berbasis internet ini memenuhi aspek bahan yang berupa softwere yang 

dimanfaatkan untuk mencari referensi beajar dan sumber belajar, (2) Alat (device) dalam 

penerapan media berbasis internet ini guru Bahasa Indonesia dan peserta didik memanfaatkan 

hardwere berupa smartphone sebagai alat untuk memproses dan memperoleh referensi belajar 

yang memuat informasi kaiatannya dengan materi pembelajaran, (3) Teknik, atau prosedur 

rutin yang digunakan untuk menggunakan alat bahan dan lingkungan, teknik dalam 

menerapkan ini biasanya dilakukan dengan metode pembelajaran yang diterapkan baik berupa 

diskusi dan presentasi mandiri, terakhir (4) Lingkungan atau setting, lokasi siswa belajar, 

dalam hal ini adalah pembelajaran yang diterapkan ketika media pembelajaran berbasis 

internet diterapkan biasanya baik di dalam maupun luar kelas. Disamping hal tersebut 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis internet berpengaruh positif terhadap kemampuan 

pemahaman peserta didik dengan indikator peserta didik yang memiliki pengetahuan lebih 

luas, dan dapat memiliki sikap kritis yang ditunjukan dengan peserta didik lebih memiliki 

keberanian dalam menyampaikan argumennya di kelas.  

Hasil penelitian ini menunjukan dampak positif dan negatif yang diterima peserta 

didik.berdampak berdasarkan cara belajar melalui proses diskusi dan tugas belajar peserta 

didik dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah materi pembelajaran menggunakan 

bahasa sendiri dengan lebih sederhana sehingga pemikiran peserta didik lebih berkembang 

mandiri. Disamping itu penerapan media ini juga berdampak negatif diantaranya pada 

perilaku belajar peserta didik merasa menjadi malas membuka buku pegangan, terganggu 

dengan iklan yang muncul dalam mengakses internet. Sehubungan dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesia menggunakan media berbasis internet menjadi salah satu sarana yang 

dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran untuk bisa berhasil membentuk pengetahuan, 

kecakapan dan karakter kewarganegaraan. Melalui media yang diterapkan dan peserta yang 

antusis dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu wujud bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media berbasis internet berhasil mengasah 
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pengetahuan peserta didik dalam memperluas pengetahuannya karena luasnya referensi yang 

diperoleh, dan kemampuan untuk merekontruksi dalam menyederhanakan maksud dari materi 

pembelajaran.  

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media daring berbasis internet dengan penggunaan smartphone terlihat efektif dan 

menyenangkan, hal ini terlihat bahwa anak lebih suka menggunkan smartphone saat belajar 

dibandingkan dengan menggunakan buku. Melalui media yang diterapkan dan peserta yang 

antusis dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu wujud bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media berbasis internet berhasil mengasah 

pengetahuan peserta didik dalam memperluas pengetahuannya karena luasnya referensi yang 

diperoleh, dan kemampuan untuk merekontruksi dalam menyederhanakan maksud dari materi 

pembelajaran.  
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Abstrak. Program kebijakan kemerdekaan bagi guru saat ini dilakukan oleh menteri dikarenakan 

menurutnya dalam pendidikan menjadi guru tidaklah mudah.  Merdeka belajar yang dicanangkan 

pemerintah memiliki makna merdeka berpikir. Focus sasaran dari program pemerintah ini adalah 

guru. Dengan adanya program ini pemerintah memiliki visi agar proses belajar dapat dilakukan 

secara merdeka dengan peserta didik. Merdeka belajar dilakukan untuk memberikan kelonggaran 

masalah birokrasi kepada guru. Pemerintah membuat kebijakan menyederhanakan administrasi 

supaya guru dan peserta didik mampu menimati pembelajaran secara maksimal. Menciptakan 

aktivitas pembelajaran yang menyenangkan tanpa terbebani, serta menciptakan SDM cerdas dan 

berbudi luhur sebagaimana yang tertuang dalam konsep merdeka belajar, kesemuanya itu 

memerlukan perhatian khusus bagaimana memfasilitasi pembelajaran mulai dari mendesain 

pembelajaran , serta mengorganisasikan pembelajaran , dan bagaimana pembelajaran bisa menjadi 

efektif, efisien, bermakna, serta humanis.  

Kata Kunci: Tulis beberapa kata kunci 

 

1.  Pendahuluan  

Periode pemerintahan saat ini meneruskan pemerintahan sebelumnya oleh Presiden Republik 

Indonesia yakni Ir. Joko Widodo. Periode kedua pemerintahan yang diamanahkan rakyat kepada 

presiden, beliau manfaatkan untuk membuat kebijakan baru dan sebagian melanjutkan kebijakan 

sebelumnya. Salah satu kebijakan baru tersebut adalah mengganti beberapa meteri dalam cabinet 

periode baru. Termasuk penggantian menteri pendidikan. Saat ini menteri pendidikan baru membuat 

kebijakan yang berbeda dari menteri sebelumnya yakni kemerdekaan belajar. Kebijakan mengenai 

kemerdekaan belajar adalah kemerdekaan berpikir yang lebih diperuntukkan kepada guru(Agustin, 

2016).  

Pada tahun mendatang, system pengajaran juga akan berubah dari  yang awalnya bernuansa di 

dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat 

berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan 

guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, 
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beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa 

survey hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan 

kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja 

dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat (Wikipedia, 2019). 

Program kebijakan kemerdekaan bagi guru saat ini dilakukan oleh menteri dikarenakan 

menurutnya dalam pendidikan menjadi guru tidaklah mudah. Kemudian guru menjadi komponen 

penting dalam suatu pembelajaran (Iwinsah, 2020). Kemudian dalam kebijakan kemerdekaan belajar 

yang dibuat menteri tersebut yang ingin diciptakan adalah suasana bahagia ketika belajar. Jadi 

kebijakan ini menjadi kemugkinan guru, peserta didik, orang tua mendapatkan dampak suasana yang 

bahagia dalam pendidikan. Program ini dicipkatakan karena terdapat banyak keluhan dalam kondisi 

pendidikan sebelumnya (Tempo.com, 2020).  

Manfaat yang akan diberikan dalam membuat kebijakan baru ini adalah kebebasan kepada peserta 

didik dan guru dalam proses pendidikan. Hal ini diharapkan akan membuat pembelajaran maksimal. 

Siswa akan diberikan porsi pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Dengan porsi yang telah 

ditentukan tentunya diharapkan siswa akan mendapatkan pengalaman lebih (Azizi, F. 2014). Tidak 

hanya materi di dalam kelas saja, melainkan pembelajaran interaksi langsung yang akan melatih siswa 

percaya diri dan menemukan bakat yang ada dalam dirinya. Kemudian pada guru akan dihargai karena 

mendapatkan wewenang dalam proses belajar tanpa terikat aturan administrasi yang sulit (Annas, E. 

2012). Di kelas guru tidak dibebani guru sebagai kunci karena hal ini akan menjadi tekanan untuk 

guru sendiri. Pada perubahan dalam kementerian pendidikan, sistem administrasi dalam kelas juga 

diubah menjadi lebih sederhana termasuk pembuatan RPP. Guru dipermudah dengan pembaruan 

kebijakan ini. 

Teknologi Pendidikan adalah bidang jurusan yang ada di perguruan tinggi keguruan. Dalam 

pembelajaran, mahasiswa dicetak menjadi teknolog pendidikan. Tugas seorang teknolog adalah 

menyelesaikan permasalahan Pendidikan. Penyelesaian dapat menggunakan teknologi berupa tools 

atau bisa juga berupa strategi dan metode. Untuk itu dalam artikel ini penulis akan membahas solusi 

berdasarkan sudut pandang teknolog pendidikan, yakni membuat desain pembelajaran(Muhyiddin, M., 

2020). Desain pembelajaran disesuaikan dengan masa pandemi yang dialami masyarakat terutama 

peserta didik. Metode yang digunakan adalah metode nonpenelitian. Jadi penulis menawarkan gagasan 

untuk kemajuan pendidikan. Untuk itu di dalam artikel ini akan membahas bagaimana peran teknolog 

pendidikan dalam penguatan mutu pendidikan dengan korelasi kebijakan merdeka belajar. 

 

2.  Pembahasan 

Merdeka belajar yang dicanangkan pemerintah memiliki makna merdeka berpikir. Focus sasaran 

dari program pemerintah ini adalah guru. Dengan adanya program ini pemerintah memiliki visi agar 

proses belajar dapat dilakukan secara merdeka dengan peserta didik. Merdeka belajar dilakukan untuk 

memberikan kelonggaran masalah birokrasi kepada guru. Pemerintah membuat kebijakan 

menyederhanakan administrasi supaya guru dan peserta didik mampu menimati pembelajaran secara 

maksimal. Guru diharapkan fokus pada inovasi pembelajaran dan ini telah diperjuangkan oleh Bapak 

Menteri. Dalam pidato pak Nadiem Makarim pada saat upacara bendera peringatan Hari Guru 

Nasional tahun 2019 di Jakarta (Pidato Mendikbud Pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru 

Nasional Tahun 2019, 2019), beliau mengatakan “… satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk 

kemerdekaan belajar di Indonesia…”. Bapak Menteri juga mengatakan prinsip birokrasi dan regulasi 

bidang Pendidikan sering kali menghambat inovasi dan kemerdekaan belajar. Beliau mengajak para 

guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan perubaham kecil, antara lain 

mengembangkan diskusi kelas dan siswa mengajar.  

Kemudian dari pemaparan di atas bisa dipikirkan kira-kira apa hubungannya dengan teknologi 

pendidikan. Seorang teknolog pendidikan diharapkan mengambil peran ditengah kebijakan ini. 

Menurut Guru Besar Teknologi Pendidikan belajar adalah sebagai proses mengaitkan pengetahuan 
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baru dengan struktur koginitf yang telah dimiliki oleh peserta didik (Degeng, 2013). Dalam keilmuan 

bidang ini, seseorang akan diajarkan bagaimana mendesain pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan belajar. Bahkan tidak hanya mendesain, bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran juga 

diajarkan. Kemudian dua ilmu ini apabila digunakan dan dikemas dengan kemampuan teknologi 

sesuai kebutuhan maka akan menciptakan formula pembelajaran yang bagus. Namun hal ini juga 

musti melibatkan berbagai komponen sekolah. Kemudian korelasi yang didapatkan adalah dengan 

diadakan program merdeka belajar, peran teknolog pendidikan dapat membantu pendidikan dalam 

menciptakan, mengelola dan memanfaatkan sumber belajar sehingga meningkatkan kinerja belajar. 

Sinergi antara teknolog pendidikan dan guru akan tercipta inovasi pembelajaran sesuai harapan dari 

program merdeka belajar. 

Setela itu menciptakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan tanpa terbebani, serta 

menciptakan SDM cerdas dan berbudi luhur sebagaimana yang tertuang dalam konsep merdeka 

belajar, kesemuanya itu memerlukan perhatian khusus bagaimana memfasilitasi pembelajaran mulai 

dari mendesain pembelajaran , serta mengorganisasikan pembelajaran , dan bagaimana pembelajaran 

bisa menjadi efektif, efisien, bermakna, serta humanis. Harapan kesemua ini telah menjadi ranah 

lingkup kajian Teknologi Pendidikan dengan dua tugas pokok yakni facilitating learning 

(memfasilitasi belajar) dan improving performance (meningkatkan performansi). Facilitating learning 

yang menjadi perwujudan eksplisit dalam pembelajaran tidak lagi menganggap pembelajaran sebatas 

hubungan stimulus dan respon yang mendudukan pebelajar sebagai individu yang pasif, akan tetapi 

menekankan kepada kebebasan (kemerdekaan) dimana pebelajar diberikan kesempatan untuk secara 

aktif belajar menemukan sendiri pengetahuan serta mengkonstruksi pengalaman yang mereka 

dapatkan dari lingkungannya. Untuk memfasilitasi pembelajaran, maka para teknolog pembelajaran 

perlu menyediakan fasilitas belajar mencakup desain lingkungan pembelajaran, pengorganisasian 

sumber daya, serta penyediaan perlengkapan aktivitas belajar. Keselurahan pemfasiltasan bertujuan 

sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap 

pebelajar guna membentuk pebelajar yang berkompeten dan bisa berdaya saing di dunia kerja.  

Sementara itu, improving performance yang berarti meningkatkan kemampuan pebelajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, meningkatkan pembelajaran lebih 

bermakna, efektif, efesiensi, dan lebih humanis. Meningkatkan performansi tidak hanya bersumber 

pada aktivitas pembelajaran formal disekolah melainkan perlu didukung dengan program-program 

pelatihan khusus berdasarkan minat dan bakat pebelajar guna memberikan pengalaman lebih kepada 

pebelajar untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki dan menjadi bibit yang berkompeten dan 

bersaingan pada dunia kerja. Apabila keseluruhan peran teknolog pendidikan dilakukan maka 

penguatan mutu pendidikan akan terjadi. 

3.  Kesimpulan 

Menciptakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan tanpa terbebani, serta menciptakan 

SDM cerdas dan berbudi luhur sebagaimana yang tertuang dalam konsep merdeka belajar, 

kesemuanya itu memerlukan perhatian khusus bagaimana memfasilitasi pembelajaran mulai dari 

mendesain pembelajaran , serta mengorganisasikan pembelajaran , dan bagaimana pembelajaran bisa 

menjadi efektif, efisien, bermakna, serta humanis. Harapan kesemua ini telah menjadi ranah lingkup 

kajian Teknologi Pendidikan dengan dua tugas pokok yakni facilitating learning (memfasilitasi 

belajar) dan improving performance (meningkatkan performansi). Apabila keseluruhan peran teknolog 

pendidikan dilakukan maka penguatan mutu pendidikan akan terjadi. 
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Abstrak. Penelitian berangkat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang kebijakan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan tersebut memfokuskan segala 

sesuatu berbasis digital mulai dari pemberian materi, pencarian materi, bahkan mempresentasikan 

hasil diskusi menggunakan media sosial. Penulis berkeinginan untuk memberikan solusi kepada 

guru atau  peserta didik supaya dapat memanfaatkan teknologi dalam memperoleh informasi pada 

saat pembelajaran jarak jauh. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

pengumpulan data studi literatur untuk mendeskripsikan pentingnya memanfaatkan teknologi, dan 

memberikan solusi memanfaatkan media sosial youtube dapat menambahkan semangat belajar 

peserta didik.  Teknik pengumpulan data bersumber dari jurnal dan e-book  untuk memperkuat 

argumentasi penulisan artikel ini.  

Kata Kunci: youtube, teknologi, dan pembelajaran jarak jauh  

 

1.  Pendahuluan  

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah preventif dalam bidang pendidikan untuk 

mencegah penyebaran virus corona dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. 

Kegiatan belajar mengajar tetap diadakan meskipun tidak secara langsung bertatap muka 

dengan guru atau dosen, tetapi pembelajaran sistem online atau jarak jauh ini diharapkan 

dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan terkait pembelajaran jarak 

jauh yang menggunakan sistem daring ini dirasa dapat melatih para peserta  didik untuk 

menyiapkan generasi Indonesia emas pada Tahun 2045. Untuk menyiapkan generasi 

Indonesia emas pada tahun 2045 tentunya sangat diperlukan wadah pendidikan demi 

menyiapkan masyarakat Indonesia yang bermutu, dan mandiri di masa depan. Dengan adanya 

kebijakan belajar dirumah atau pembelajaran jarak jauh dapat melatih peserta didik supaya 

lebih mandiri dalam mencari beberapa referensi dengan memanfaatkan teknologi.  Impian 

Indonesia saat mencapai usia 100 tahun pada tahun 2045 yaitu Indonesia diharapkan mampu 

bersaing dengan negara lain.  

Tetapi, banyak guru atau dosen yang salah mengartikan dengan cara cenderung 

memberikan lebih banyak tugas tambahan daripada saat menggunakan pembelajaran secara 
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offline, biasanya guru atau dosen memberikan tugas melalui smartphone dengan 

menggunakan media pembelajaran online seperti whatsaap sebagai sarana pemberian tugas 

atau komunikasi saat pembelajaran. Banyaknya tugas tambahan yang diberikan oleh guru atau 

dosen menjadikan penyebab pembelajaran jarak jauh dirasa belum maksimal. Apalagi adanya 

kebijakan perpanjangan masa belajar dirumah yang tentunya menuntut para guru dan dosen 

supaya lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Maka dari itu, perlu 

adanya solusi supaya pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung menyenangkan dan tidak 

membebani peserta didik.  

Teknologi digital telah berkembang sangat pesat dalam satu dekade ini dan memberikan 

dampak yang beragam, baik dampak positif maupun dampak negatif.  Teknologi memiliki 

pengertian sebagai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai tinggi [1]. Maksud 

dari sesuatu yang bernilai tinggi yaitu, teknologi bisa membantu tugas manusia secara cepat 

dan tepat. Kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan akibat pemanfaatan teknologi, 

sebagai contoh pemanfaatan untuk mencari informasi, bertukar informasi, berkomunikasi, 

bahkan melakukan pembelajaran dengan sistem online baik menggunakan aplikasi whatsapp, 

google zoom, google meet, youtube maupun memanfaatkan teknologi lainnya untuk 

mempermudah dalam memperoleh informasi pada saat pembelajaran jarak jauh. Selaras 

dengan pendapat yang disampaikan oleh [2] bahwa teknologi bisa digunakan untuk 

menguraikan sesuatu yang kompleks menjadi sangat sederhana. Sependapat dengan [3] 

bahwasannya jika seseorang dapat memanfaatkan sebuah teknologi dengan cara yang tepat 

guna, maka teknologi tersebut dapat membantu semua orang untuk menyelesaikan sebuah 

pekerjaan dan tugas-tugas secara sederhana. Seperti contoh apabila seorang murid memiliki 

pekerjaan rumah dari guru nya dan dia kesulitan untuk memecahkan masalah tersebut, 

padahal pembelajaran saat pandemi ini sedang dilakukan dengan sistem daring, maka peserta 

didik tersebut tidak perlu khawatir dengan teknologi yang semakin canggih saat ini, peserta 

didik hanya perlu memanfaatkan media sosial seperti youtube untuk mencari pembahasan 

yang mungkin setipe dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan dituntut untuk menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik 

dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi media sosial seperti youtube dinilai 

sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan pembelajaran yang menarik dan melatih 

kemandirian peserta didik dalam rangka memperoleh pengetahuan atau informasi. Peserta 

didik dilatih kemandiriannya dengan cara mencari informasi atau pengetahuan yang tersedia 

di youtube. Manfaat menggunakan media aplikasi youtube yaitu dapat digunakan untuk 

menemukan berbagai macam informasi dan melihat video edukasi yang bebas tanpa terikat 

dengan dengan waktu [4]. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi aplikasi dapat membantu 

seseorang untuk bekerja ataupun mencari informasi sehingga seseorang tersebut dapat 

mengatasi permasalahannya dan bekerja secara menyeluruh [5] [6] [7] 

Youtube sebagai salah satu media sosial yang mengalami perkembangan dan memiliki 

jumlah pengguna yang meningkat secara signifikan pada satu dekade ini merupakan suatu 

peluang yang sangat bagus dalam dunia pendidikan. Urgensi pendidikan sebagai suatu 

kebutuhan mendasar dapat menyiapkan manusia untuk menunjang peran mereka di masa yang 

akan datang [8]. Youtube dapat digunakan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang 

lebih luas yang tidak tersedia dari buku, sehingga memperkaya pemahaman peserta didik 

mengenai suatu materi lebih banyak dan cepat. Dapat disimpulkan bahwa youtube sebagai 

media pembelajaran dapat memberikan materi pembelajaran yang dikemas dengan menarik 

sehingga peserta didik tidak akan merasa jenuh dan dapat meningkatkan antusiasme belajar 

mereka. Peserta didik juga lebih menyukai dan mudah memahami materi pelajaran melalui 
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media pembelajaran berbasis teknologi digital yang menawarkan audio visual dibandingkan 

penyampaian materi secara konvensional di kelas [9] 

 

2.  Pembahasan 

Menurut [10] peserta didik saat ini dikenal sebagai generasi internet yang memiliki 

antusiasme belajar yang tinggi dalam mencari informasi melalui cara yang berbeda. Model 

pembelajaran yang menarik dan bervariatif perlu digunakan oleh guru kreatif untuk 

membentuk suasana belajar yang menyenangkan, yakni melalui pemanfaatan youtube guna 

meningkatkan antusiasme belajar peserta didik. Dalam hal ini guru memiliki peranan sebagai 

seorang manajer kelas untuk membentuk sistem lingkungan belajar yang baik dengan 

berbagai strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, kreativitas guru perlu dikembangkan dan dibina untuk mengelola program 

pembelajaran dengan berbagai metode bervariasi. Guru kreatif dibutuhkan untuk mengelola 

kelas menjadi suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. Menurut [11] bahwa guru kreatif 

memiliki kriteria yang berbeda dengan guru pada umumnya, yakni memiliki otonomi di kelas 

dan menguasai keilmuan. Sedangkan pendapat [12] mengenai guru kreatif yaitu sosok guru 

yang mampu menyampaikan inspirasi kreatif kepada peserta didik agar mereka mudah 

memahami materi yang disampaikan. Kebenaran di lapangan menghasilkan suatu hasil bahwa 

kebanyakan guru di kelas menawarkan metode mengajar yang konvensional dan monoton, 

sehingga membuat peserta ddik tidak tertarik dan kesulitan untuk menyimpulkan materi yang 

telah disampaikan. Oleh karena itu, penting sekali pembinaan pada guru untuk lebih kreatif 

dan aktif dalam mengajar melalui pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum 

yang ada. 

Kebijakan belajar di rumah ini merupakan langkah pemerintah untuk meliburkan seluruh 

aktivitas pendidikan secara tatap muka di sekolah, sehingga pemerintah menghadirkan 

alternatif proses pendidikan berbasis online dengan memanfaatkan media digital. Berdasarkan 

data yang didapatkan oleh [13] bahwa penutupan sekolah telah dilakukan oleh 39 negara 

dengan total peserta didik yang terpengaruh dari kebijakan ini mencapai angka 421 .388.462 

peserta didik. Oleh karena itu, UNESCO memberikan dukungan langsung ke berbagai negara 

yang terdampak virus corona dengan memberikan alternatif solusi yakni salah satunya yaitu 

pembelajaran jarak jauh secara inklusif. Negara yang mengalami dampak virus corona telah 

memberikan respon nasional untuk mengikuti arahan meliburkan pembelajaran di sekolah dan 

menggantinya pada pembelajaran jarak jauh.  

Penerapan kebijakan di negara-negara tersebut dilakukan dengan menutup sekolah dan 

menggantinya pada pembelajaran jarak jauh memberikan dampak pada 421,4 juta anak-anak 

dan remaja di dunia. Saat ini di Indonesia juga telah menerapkan kebijakan yang serupa guna 

memutus rantai penularan virus corona dalam bidang pendidikan. Kebijakan untuk mengatasi 

penyebaran virus corona ini memberikan dampak yang luar biasa bagi pendidik dan peserta 

didik di seluruh dunia. Seluruh jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Banyak peserta didik yang belum terbiasa belajar melalui teknologi 

internet, apalagi guru dan dosen sebagai pendidik masih banyak yang belum menguasai 

penggunaan teknologi internet untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

dapat mudah dimengerti oleh peserta didik terutama di berbagai pelosok daerah. Sebenarnya 

kebijakan pembelajaran jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dirasa dapat melatih para peserta didik dan tenaga pendidik untuk menghadapi 

generasi Indonesia emas 2045 dan juga menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas 
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untuk dapat bersaing dengan negara lain. Untuk menyiapkan generasi Indonesia emas tahun 

2045 tentunya sangat diperlukan wadah pendidikan demi menyiapkan masyarakat yang 

bermutu dan berkualitas. Dengan adanya kebijakan pembelajaran jarakk jauh ini, dapat 

melatih peserta didik supaya lebih mandiri dalam mencari beberapa referensi dengan 

memanfaatkan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi di era digital ini, pendidik 

dituntut untuk dapat merancang desain pembelajaran yang terintegrasi dengan internet. Salah 

satunya yaitu merancang pembelajaran menyenangan berbasis teknologi dengan cara 

memnfaatkan video tutorial yang ada di youtube. Guru atau tenaga pendidik sebagai agen 

perubahan yang diharapkan dapat menghasilkan peserta didik menjadi insan kamil, sehingga 

dapat mensukseskan kegiatan belajar mengajar dengan jarak jauh ini, dan juga dapat 

terwujudkan generasi Indonesia emas pada tahun 2045. 

Menurut [14] terdapat beberapa kelebihan dalam pemanfaatan media video yakni sebagai 

berikut : (1) video pembelajaran dapat diakses dan dipelajari oleh masyarakat luas melalui 

pemanfaatan media sosial youtube; (2) video pembelajaran memiliki jangka waktu yang luas, 

sehingga kapanpun masyarakat khususnya peserta didik dapat mengakses video tersebut 

apabila isi video masih relevan dengan materi yang ada; (3) media pembelajaran yang 

didesain secara simpel, sehingga mudah digunakan dan menyenangkan; (4) media 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk memudahkan dalam memahami 

materi pelajaran dan membantu pendidik untuk menyampaikan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran.  

Pemanfaatan youtube sebagai media pembelajaran dapat mempermudah proses 

pembelajaran bagi peserta didik dan pendidik, sehingga peserta didik tidak mengalami 

kejenuhan akibat kebijakan belajar di rumah. Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan penulis 

adalah pembelajaran daring menggunakan media youtube untuk meningkatkan antusiasme 

peserta didik dalam mendukung kebijakan belajar di rumah. Konsep ini dibuat dengan 

beberapa tahapan dalam model pembelajaran menggunakan media youtube, yaitu : (1) 

mendengarkan; (2) menulis; dan (3) berbicara dalam pembelajaran.   

 

  Tabel 1. Strategi Pembelajaran Menggunakan Media youtube 

No Kegiatan Pembelajaran Metode Pembelajaran Keterampilan 

1 Menonton video edukasi dari youtube Melihat isi video Mendengarkan 

2 Menulis kembalivideo yang ditonton Analisis isi video Menulis 

3 Presentasi melalui video rekaman dan 

dipublikasikan di youtube 

Presentasi Viideo Berbicara 

 

Penerapan media youtube sebagai media pembelajaran memerlukan kemampuan guru 

untuk membuat media tersebut menjadi lebih terarah dan memudahkan peserta didik untuk 

memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah untuk 

memberikan pelatihan bagi guru yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital seperti 

youtube secara maksimal. Pelatihan tersebut bisa dilakukan secara online melalui platform 
pelatihan penggunaan youtube sebagai media pembelajaran. Setelah guru mampu 

memaksimalkan kinerja youtube sebagai media pembelajaran, maka terdapat beberapa 

tahapan yang dapat dilakukan seperti bagan seperti berikut: 
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Gambar 1 . Tahapan pemanfaatan youtube sebagai media pembelajaran 

 

Pembelajaran menggunakan youtube sebagai media pembelajaran memiliki tujuan untuk 

membuat sistem lingkungan belajar yang menyenangkan, menarik, dan interaktif. Video 

pembelajaran di youtube dapat digunakan dalam pembelajaran interaktif secara tatap muka di 

kelas, namun demi mendukung kebijakan belajar di rumah untuk memutus rantai penyebaran 

virus corona, pemanfaatan youtube dapat dialihkan ke pembelajaran jarak jauh melalui 

melihat, menulis, dan presentasi secara online. Menurut [15] bahwa youtube sebagai media 

pembelajaran memiliki beberapa keunggulan, yakni sebagai berikut:  

1. Potensial, artinya youtube memiliki jumlah pengunjung yang banyak setiap hari dan 

menjadi salah satu media populer di dunia internet, sehingga menawarkan penambahan 

nilai dalam dunia pendidikan.  

2. Praktis, artinya youtube dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh semua 

kalangan termasuk peserta didik dan guru.  

3. Informatif, artinya youtube menawarkan banyak konten video yang memberikan 

informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan 

lain-lain.  

Guru membuat suatu grup diskusi melalui media sosial pada setiap materi pelajaran dan 

menentukan tema pembelajaran yang akan dibahas dalam proses pembelajaran 

(contohnya mata pelajaran matematikan, tentang rumus integral). 

 

Guru memberikan rekomendasi video kepada peserta didik melalui link video 
Youtube tertentu sebagai sumber belajar utama. 

Peserta didik mulai melihat video pembelajaran dari link yang direkomendasikan oleh 
guru dan dapat melihat referensi video lainnya sebagai penunjang. 

Peserta didik mulai menulis hasil pembahasan dari video tersebut (misalkan menulis 
rumus lengkap integral atau menulis rumus cepat untuk mengerjakan integral). 

Tindakan lanjutannya adalah aspek berbicara, dimana peserta didik melakukan 
presentasi menggunakan media rekaman dan hasilnya dipublikasikan di Youtube 

Peserta didik menyerahkan link video yang telah dipublikasikan dari youtube kepada 
guru dan guru melakukan penilaian terkait aspek berbicara pada setiap peserta didik 

Peserta didik mengumpulkan tugas menulis dengan mempublikasikannya melalui 
grup media social yang dibuat oleh guru dan guru akan melakukan penilaian 
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4. Interaktif, artinya youtube memfasiltasi para penggunannya untuk berdiskusi atau 

mengkomentari sebuah video pembelajaran.  

5. Dapat dibagikan, artinya youtube memberikan kebebasan bagi pengguna untuk 

membagikan sebuah video pembelajaran di media sosial lainnya, seperti facebook, 

twitter, dan website melalui link HTML atau Embed kode video.  

6. Ekonomis, artinya youtube tidak mengharuskan penggunanya untuk menjadi pengguna 

premium dengan membayar sejumlah uang, sehingga pengguna dapat menikmati video 

yang tersedia di Youtube secara gratis.  

Pemanfaatan teknologi digital seperti youtube dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran online guna mendukung kebijakan belajar di rumah untuk mencegah 

penyebaran virus corona. Dampak dari virus corona memang mengharuskan peserta didik dan 

guru untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh, sehingga guru cenderung hanya 

memberikan tugas-tugas yang tidak menarik antusiasme belajar peserta didik. Maka dari itu 

peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran jarak jauh ini harus dapat 

memfasilitasi dan merancang suasana belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi 

peserta didik. Pembelajaran jarak jauh ini juga melatih peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan abad 21, dimana keterampilan yang wajib dimiliki yaitu dapat memanfaatkan 

teknologi dan informasi; berfikir kritis, memecahkan permasalahan, dan berkolaborasi. 

Peserta didik selama melakukan pembelajaran jauh dilatih untuk selalu memanfaatkan 

teknologi, dimana apabila peserta didik berkeinginan memahami materi pelajaran maka 

peserta didik dapat memanfaatkan teknologi internet untuk mencari bahan-bahan pustaka bisa 

melalui e-library, e-book, jurnal, dan lain-lain. Peserta didik juga dilatih untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sulit, karena pembelajaran jarak jauh ini dirasa komunikasi antara seorang 

tenaga pendidik dengan peserta didik tidak intens seperti saat tatap muka, maka peserta didik 

diwajibkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik dengan 

memanfaatkan teknologi. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari [16] bahwa keterampilan 

abad 21 yang wajib dimiliki oleh setiap generasi muda seperti dapat memanfaatkan teknologi 

dan informasi; memecahkan masalah yang kompleks; berpikir kritis; inovasi; dan juga 

berkolaborasi. Menurut [17] keterampilan abad 21 sangat penting untuk peserta didik supaya 

dapat menyelesaikan permasalahan sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat. 

 

3.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

media sosial youtube bisa digunakan untuk membantu peserta didik belajar dalam 

menghadapi proses pembelajaran jarak jauh. Pemanfaatan youtube sebagai media 

pembelajaran dinilai sebagai suatu langkah inovatif sekolah untukdapat  menyiapkan 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi para peserta didik. Peserta didik dilatih 

kemandirian mereka untuk mencari informasi berupa pengetahuan dan praktek yang tersedia 

di youtube. Selain untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan melatih 

kemandirian, peserta didik juga dipersiapkan untuk menghadapi generasi Indonesia emas 

tahun 2045. Oleh sebab itu, tenaga pendidik mewajibkan peserta didik saat pembelajaran 

jarak jauh ini selalu memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media youtube untuk belajar. 

Media youtube dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat memberikan materi 

pembelajaran yang dikemas dengan menarik sehingga peserta didik tidak akan merasa jenuh 

sehingga dapat meningkatkan antusiasme belajar para peserta didik. Untuk dapat 

meningkatkan antusiasme peserta didik dalam memanfaatkan media youtube, maka 



40 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

kreativitas guru juga perlu dikembangkan dan dibina untuk dapat mengelola program 

pembelajaran dengan berbagai metode bervariasi. Guru kreatif dibutuhkan untuk mengelola 

kelas menjadi suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. 
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Abstrak. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla tahun 2015 telah mengeluarkan program nawacita 

dalam mendukung masa kerjanya dalam membangun Indonesia. Salah satu dari nawacita tersebut 

adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka Negara kesatuan. Poin ketiga dari nawacita tersebut telah mendorong pemerintah untuk 

berupaya membangun pendidikan di daerah-daerah pinggiran. Pendidikan di daerah pinggiran 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Disamping kualitas pendidikanya yang belum memadai 

juga banyak masyarakat yang berusia sekolah namun tidak mengenyam pendidikan. Hal tersebut 

dikarena tidak mampu dalam segi perekonomian. Maka dari itu diperlukan sebuah upaya dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis berinisiatif memberikan solusi permasalahan 

dengan membuat Klinik Potensi ASOCA. Klinik Potensi ASOCA merupakan fasilitas pendidikan 

bagi anak putus sekolah di daerah pinggiran yang tidak mampu dalam segi ekonomi menggunakan 

metode analisis ASOCA (Ability, Strenght, Opportunities, Culture, dan Agility). Pendidikan 

dipusatkan pada keenam aspek tersebut. Dalam program ini juga diperlakukan evaluasi mutu 

pendidikan non formal. Evaluasi dilakukan oleh pakar pendidikan. Jadi program ini melibatkan 

kerjasama dengan dinas pendidika. Selain itu peserta didik dibekali untuk mengembangkan potensi 

sesuai dengan keenam aspek yang ada. Hal ini dimaksudkan agar selain mendapatkan pengetahuan 

teoritis berbasis kapabilitas tetapi peserta didik juga dapat mengembangkan diri sesuai dengan 

potensinya. Luaran yang dihasilkan dari program ini yakni dapat membangun Indonesia dari 

daerah pinggiran sehingga melahirkan generasi-generasi baru yang berguna bagi bangsa dalam 

pemerataan kualitas pendidikan dan juga mampu bersaing secara global.  

Kata Kunci: Analisis ASOCA, Pendidikan daerah pinggiran, Peningkatan mutu pendidikan non formal 

 

1.  Pendahuluan (Tanpa Judul) 

Program wajib belajar 12 tahun adalah pencanangan pendidikan setingkat sekolah menengah atas. 

Pentingnya wajib belajar 12 tahun ini tidak hanya karena Indonesia bersiap hadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN, tapi karena siswa Indonesia memang memerlukan pendidikan yang tinggi (Annas, 

E, 2012). Selan itu, dengan adanya ketentuan wajib belajar 12 tahun ini memungkinkan adanya 

pendidikan karakter pada peserta didik (Kemendikbud, 2011). Hal ini jelas diperlukan melihat 

tantangan dan urgensi masyarakat Indonesia kedepan tak terkecuali di daerah pinggiran. Presiden Joko 

mailto:risma.reynaldo@gmail.com
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Widodo berjanji tidak akan menganak tirikan daerah dan terus berkomitmen mewujudkan 

pembangunan yang merata di seluruh pelosok Tanah Air melalui konsep Indonesia sentris. Ketika 

presiden memberikan sambutan dihadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ketika 

berada di Auditorium Tilangga, Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur sebagaimana disampaikan 

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden BeyMachmudin menyebutkan dalam 

tiga tahun terakhir, pembangunan gencar dilakukan mulai dari daerah-daerah perbatasan hingga 

daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah nawacita 

untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara maju melalui pembangunan Indonesia sentris (kompas, 

2015). 

Pendidikan di daerah pinggiran mulai dari daerah-daerah perbatasan hingga daerah-daerah 3T 

(terdepan, terluar, tertinggal) di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Disamping 

kualitas pendidikanya yang belum memadai juga banyak masyarakat yang berusia sekolah namun 

tidak menikmati pendidikan. Baik anak yang putus sekolah maupun anak yang tidak dapat 

mengenyam pendidikan karena tidak mampu dalam segi perekonomian. Dalam rangka memeratakan 

pendidikan di Indonesia dan mengatasi permasalahan kebutuhan tersebut maka diperlukan upaya-

upaya yang solutif dan inovatif  berupa Klinik Potensi ASOCA: membangun pendidikan bagi anak 

putus sekolah di daerah pinggiran dengan metode asoca (ability, strenght, opportunities, culture, 

danagility). 

Klinik Potensi ASOCA merupakan  fasilitas pendidikan bagi anak putus sekolah di daerah 

pinggiran yang tidak mampu dalam segi ekonomi untuk diberikan layanan pendidikan dengan 

menggunakan metode analisis ASOCA (Ability, Strenght, Opportunities, Culture, dan Agility). 

Pendidikan dipusatkan pada keenam aspek tersebut. Selain itu peserta  didik  dibekali untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan keenam aspek yang ada. Hal ini 

dimaksudkan agar selain mendapatkan pengetahuan teoritis berbasis kapabilitas tetapi peserda didik 

juga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi. Pada akhirnya program ini diharapkan dapat 

membangun Indonesia dari daerah pinggiran untuk melahirkan generasi-generasi baru yang berguna 

bagi bangsa dalam pemerataan kualitas pendidikan untuk mampu bersaing secara global. Seperti 

pernyataan Presiden Republik Indonesia “Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang 

dikesampingkan. Tidak ada daerah yang dianaktirikan, semuanya anak kandung Ibu Pertiwi". 

2.  Pembahasan 

2.1 Model dan Keunggulan dari Metode Pembelajaran Klinik Potensi ASOCA bagi 

Masyarakat 

Klinik Potensi ASOCA merupakan  fasilitas pendidikan bagi anak putus sekolah di daerah 

pinggiran yang tidak mampu dalam segi ekonomi untuk diberikan layanan pendidikan dengan 

menggunakan metode analisis ASOCA (Ability, Strenght, Opportunities, Culture, dan Agility). 

Pendidikan dipusatkan pada keenam aspek tersebut. Selain itu peserta  didik  dibekali untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan keenam aspek yang ada. Program Klinik 

Potensi ASOCA memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut membantu pemerintah 

dalam bidang pendidikan khusunya anak putus sekolah di daerah pinggiran. Kegiatannya berupa 

kelas formal pada umumnya dan kelas nonformal yang dikelompokkan menjadi beberapa kelas dan 

juga ditambahkan pemusatan pada potensi non akademik sesuai bakat. Selain itu tersedia kelas 

seperti Kelas kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C untuk masyarakat yang belum 

berkesempatan menyelesaikan sekolah pada waktunya.  

2.1.1 Model 

2.1.1.1 Deskripsi Singkat 

Kelas yang ada pada Klinik Potensi ASOCA merupakan kelas yang diprogram untuk 

benar-benar memfokuskan pada potensi sesuai bakat peserta didik, yang kemudian 

akan disalurkan pada level lebih tinggi bekerjasama dengan pemerintah setempat. 

Terbukti dengan mata pelajaran yang diberikan lebih dominan dengan mata pelajaran 
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yang dapat meningkatkan softskill masing-masing. Selain itu tersedia program paket 

untuk masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan sesuai waktunya 

2.1.1.2 Hasil Belajar 

Setelah mengikuti Kelas yang ada pada Klinik Potensi ASOCA maka diharapkan 

peserta didik mengetahui bakat dan terus dikembangkan hingga tingkat nasional dan 

kemudian bermanfaat dalam terjun dimasyarakat lagi. Ditambah dengan penyediaan 

program penyediaan kebutuhan pendidikan paket A, B, C untuk masyarakat yang 

belum sempat menyelesaikan pendidikan. 

2.1.1.3 Indikator Hasil Belajar 

Mampu mengenal bakat masing-masing individu; Mampu mengembangkan bakat; 

Mampu bersaing sesuai bakat dengan pesaing lokal maupun non lokal; Mampu 

menyelesaikan pendidikan. 

2.1.1.4 Metode 

Ceramah; Praktek; Curah pendapat 

2.1.1.5 Waktu 

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan program Klinik Potensi ASOCA ini 

adalah 21 JP dengan masing-masing JP sama dengan 30 menit per harinya. 

2.1.2 Keunggulan 

Tujuan pembelajaran dengan menggunakan Pembelajaran Klinik Potensi ASOCA  adalah 

untuk mengurangi keragaman kecepatan belajar dari peserta didik agar mencapai suatu tingkat 

pencapaian kompetensi tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun secara 

sistematis dan terstruktur (Rahdiyanta, 2005). Keunggulan dari Pembelajaran Klinik Potensi 

ASOCA yang dibuat oleh penulis ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Keunggulan Keunggulan dari Pembelajaran Klinik Potensi ASOCA 

No. Keunggulan Deskripsi 

1. Adanya Self Instruction ➢ Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam 

unit-unit kegiatan yang kecil/spesifik, sehingga 

memudahkan dipelajari secara tuntas; 

➢ Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya 

yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan 

peserta didik. 

➢ Pembelajaran dipusatkan pada keenam aspek seperti 

Ability, Strenght, Opportunities, Culture, dan 

Agility. Selain itu peserta  didik  dibekali untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai 

dengan keenam aspek yang ada. 

2. Self Contained Seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat 

dalam kelas dan modul yang diberikan. 

3. Stand Alone Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu 

bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan atau 

mengerjakan tugas pada modul tersebut.  

4. Adaptif Memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

5. User Friendly Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil 

bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya.  

 

2.2 Klinik Potensi ASOCA Dapat Menjawab Permasalahan Pendidikan yang Ada pada Daerah 

Pinggiran di Indonesia 
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Klinik Potensi ASOCA  merupakan sebuah program pengabdian yang digagas dengan tujuan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat pinggiran untuk mendapatkan pendidikan yang setara 

dan memotivasi para peserta didik di sana untuk mengembangkan bakat sesuai potensi masing-

masing individu. Klinik Potensi ASOCA  mengabdi di desa Bajulmati dengan penduduk berusia 

sekolah mencapai 124 orang. Total tersebut adalah anak yang putus sekolah dan masih 

membutuhkan pendidikan formal SD, SMP dan SMA. Hal tersebut merupakan salah satu 

hambatan Indonesia menuju wajib belajar 12 tahun dimana wajib belajar 9 tahun harus terpenuhi 

terlebih dahulu. Untuk mencapai hal itu, pendidikan formal dan nonformal berupa klinik potensi 

dan pendidikan setara SD, SMP dan SMA serta penyetaran ijazah melalui paket A, B dan C perlu 

diperhatikan. 

Sesuai dengan tujuan dari program Klinik Potensi ASOCA adalah mensukseskan pemenuhan 

wajib belajar 12 tahun dengan penyetaraan pendidikan setingkat SD, SMP, SMA dan 

pengembangan bakat diperlukan beberapa tahap yang sistematis untuk melaksanakan program 

tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Metode Pelaksanaan Klinik Potensi ASOCA 
No Tahapan Deskripsi 

1. Persiapan Bekerjasama dengan pihak Kepala Desa Bajulmati Kabupaten 

Malang 

Pembukaan pendaftaran bagi sukarelawan melalui komunitas 

Klinik Potensi ASOCA. Sukarelawan adalah mahasiswa aktif 

Universitas Negeri Malang dan anggota dari komunitas 

UMengajar 

Menyusun jadwal mata pelajaran yang akan diajarkan oleh 

sukarelawan (pengajar) 

Pembekalan para sukarelawan oleh dosen pembina Klinik 

Potensi ASOCA   

2. Perancangan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Menentukan poin – poin yang menjadi fokus pembelajaran. (Tes 

bakat dan rencana pengembangan bakat) serta (pemberian 

materi yang sesuai dengan tingkat SD, SMP dan SMA dan Kisi-

kisi untuk ujian Paket A, B, dan C) 

Merencanakan dan membuat media yang cocok dalam 

menyampaikan materi 

3. Pengimplementasian Mengimplementasian materi dan media pembelajaran yang 

dirancang dan dipersiapkan untuk proses pembelajaran 

4. Evaluasi Melihat dan memantau perkembangan program, mencari solusi 

apabila terdapat masalah selama pelaksanaanprogram sehingga 

diharapkan program ini berjalan dengan sukses dan efektif 

5. Pembuatan Laporan Menuliskan hasil yang telah dicapai dan dilakukan dalam 

laporan pertanggungawaban 

 

Tahapan metode pelaksanaan ini dilakukan secara runtut dan sistematis demi tercapainya 

program yang sukses dan efektif. Kemudian dalam mengimplementasikan gagasan ini dibutuhkan 

beberapa pihak yang dapat dipertimbangkan membantu terlaksananya gagasan ini, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

2.2.1 Bekerjasama dengan Kepala Desa Bajulmati 

Kepala Desa Bajulmati merupakan pihak yang paling dekat dengan calon peserta didik yakni 

anak pinggiran. Anak pinggiran memiliki peran yang sangat penting dalam terlaksananya 

kegiatan pembinaan ini. Peran yang dimiliki oleh Kepala Desa antara lain menjadi fasilitator 
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dalam menyediakan tempat untuk kegiatan pembelajaran serta sebagai pihak yang dapat 

mengontrol anak pinggiran agar tidak bertindak semaunya ketika pembelajaran. 

 

 

2.2.2 Ahli Pendidikan yakni Dosen bidang Pendidikan 

Ahli pendidikan yang dimaksud penulis salah satunya adalah dosen bidang pendidikan. 

Dosen bidang pendidikan dianggap memiliki kompetensi yang cukup dalam membina para 

volunteer yang merupakan mahasiswa. Peran dosen bidang pendidikan ini adalah sebagai 

pembina dan pembimbing para mahasiswa yang menjadi volunteer dalam hal mengajar. Selain 

itu, dosen bidang pendidikan membina dan mendorong mahasiswa untuk membuat modul 

pembelajaran untuk anak pinggiran. 

2.2.3 Mahasiswa 

Mahasiswa memiliki julukan sebagai agent of change. Salah satu peran yang dimiliki 

mahasiswa adalah di bidang pendidikan. Mahasiswa mempunya peran yang sangat besar 

dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Peran mahasiswa dalam gagasan ini adalah 

pelaku utama yang melaksanakan pengabdian di Desa Bajulmati yakni sebagai volunteer 

pengajar yang terjun langsung ke desa tersebut. Sebagai pelaku utama dalam program ini, 

mahasiswa membutuhkan pengawasan dalam melakukan kegiatan mengajar yang merupakan 

upaya dalam memamtau dan memonitoring kegiatan yang dilakukan. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat jumlam volunteer yang tidak sedikit dan terikatnya volunteer dalam komunitas 

yang membutuhkan kerjasama yang tinggi antar volunteer. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah 

kartu monitoring yang berfungsi untuk memantau kegiatan mengajar yang dilakukan oleh 

volunteer, tidak hanya itu dengan adanya kartu monitoring volunteer dapat melihat 

perkembangan kemajuan peseta didik sehingga dapat menentukan strategi mengajar di hari 

berikutnya. 

KARTU MONITORING PESERTA DIDIK 

KLINIK POTENSI ASOCA 

Nama:  

No.Induk  : 

Jenjang Belajar : 

No Materi Pembelajaran Tanggal Tercapai Paraf Pengajar 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

3.  Kesimpulan 

Klinik Potensi ASOCA merupakan  fasilitas pendidikan bagi anak putus sekolah di daerah 

pinggiran yang tidak mampu dalam segi ekonomi untuk diberikan layanan pendidikan dengan 

menggunakan metode analisis ASOCA (Ability, Strenght, Opportunities, Culture, dan Agility). 

Pendidikan dipusatkan pada keenam aspek tersebut. Selain itu peserta  didik  dibekali untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan keenam aspek yang ada. Klinik Potensi 
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ASOCA  merupakan sebuah program pengabdian yang digagas dengan tujuan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat pinggiran untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan memotivasi 

para peserta didik di sana untuk mengembangkan bakat sesuai potensi masing-masing individu. 

Program Klinik Potensi ASOCA memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut membantu 

pemerintah dalam bidang pendidikan khusunya anak putus sekolah di daerah pinggiran. 
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Abstrak. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutut pendidikan dapat dilakukan 

melaui akreditasi yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada, dengan berbagai upaya yang 

dilakukan oleh pihak sekolah yang mana hal itu dilakukan untuk mendapatkan akreditasi yang 

baik. Hal ini dikarenakan jika semakin  baik sekolahnya maka akreditasi yang dimiliki oleh 

sekolah tersebut akan semakin bagus pula. Untuk mendapatkan akreditasi yang baik, biasanya 

kepala sekolah beserta jajarannya akan membuat rancangan apa yang sekiranya akan dilakukan 

agar sekolah tersebut mendapatkan akreditasi yang baik, dan juga tak hanya bagi kepala sekolah 

saja tetapi siswa dan juga guru memiliki peran untuk mendapatkan akreditasi yang baik maka 

diperlukan kerja sama ahar dapat meningkatkan mutu pendidikan yang baik pula. Dalam 

meningkatkan akreditasi guru harus tegas dalam meningkatkan kedisiplinan di sekolah, terutama 

akan disiplin waktu. Karena kunci keberhasilan adalah kedisplinan.dan juga didalam proses 

belajar-mengajar juga diperlukan interaksi antara guru dan siswa yang baik hal ini karena kalau 

tidak ada nya interaksi yang antara siswa dan guru pemahaman dalam pelajaran sangat susah untuk 

di mengerti oleh siswa.dan disini juga pemerintah juga harus berupaya bagaimana cara 

meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai cara hal ini dikarenakan anak-anak Indonesia 

agar dapat menjadi generasi penerus untuk masa yang akan datang.  

Kata Kunci: akreditasi , sekolah, mutu pendidikan 

 

1.  Pendahuluan 

Pendidikan adalah hal wajib untuk didapatkan bagi setiap individu tanpa terkecuali, hal ini 

dikarenakan tujuan dari pendidikan itu sendiri yang kita ketahuin yang mana bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa  serta untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri 

setiap individu dimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang no 20. Tahun 2003 yang mana 

dijelaskan tentang tujuan dari sistem pendidikan nasional Pendidikan Nasional yang, terdapat pada 

BAB XVI pada bagian kedua pasal 60 yang menjelaskan tentang akreditasi. (Soedjono, 

2012)Akreditasi memiliki arti yaitu untuk mengembangkan segala potensi setiap peserta didik yang 

mana hal ini agar peserta didik tersebut dapat menjadi manusia yang beriman  serta bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan juga memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi. Pendidikan yang diberikan ini tidak hanya berupa pendidikan dibidang 

akademik tetapi juga pendidikan dibidang non akademik pun juga diperlukan untuk pengembangan 

peserta didik. 

mailto:rurrihandalusia@gmail.com
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Akreditas adalah proses penilai dengan menggunakan suatu indicator tertentu yang ditetapkan 

berbasis fakta yang mana asesor akan melakukan sebuah pengamatan dan juga memberikan penilaian 

yang sesuai dengan realitas, tanpa adanya menipilasi. ProfDr.M.Mastuhu,M.E,d berpendapat bahwa 

akreditasi yang dimiliki sekolah merupakan kebalikan dari evaluasi diri, yang mana evaluasi diri yang 

dimaksud disini yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak dari luar sekolah yang mana penilaian ini 

bertujuan untuk memberi pengakuan terhadap bagaimana mutu pendidikan yang dilaksanakan 

disekolah tersebut. Jadi, akreditas adalah untuk menetukan muru sekolah baik negeri maupun 

pemerintah.biasanya penilaian akreditas sekolah di lakukakan oleh pemerintah (Soedjono, 2012) 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1, pasal 1 ayat (32) 

mengemukakan bahwa, akreditasi adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan ini berisikan penilaian 

akan kelayakan suatu program dalam satuan pendidikan yang mana penilaian ini dilakukan 

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi dijelaskan pada pasal 60 

ayat 1-4 yang mana jelaskan bahwa akreditasi pada sekolah ini dilakukan untuk menentukan apakah 

suatu program layak untuk dilaksanakan dan juga satuan pendidikan yang ada yang mana berada pada 

setiap jenjang pendidikan baik itu jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), jenjang pendidikan 

Sekolah Menengah, dan lainnya. Juga menentukan kelayakan pada tiap-tiap jenis dan juga setiap jalur 

pendidikan (baik itu pendidikan yang dilakukan secara  formal ataupun pendidikan yang 

diselenggarakan secara non formal), namun jika untuk satuan program pendidikan yang dilakukan 

baik itu oleh pemerintah ataupun pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga mandiri non 

pemerintah sehingga nantinya memiliki akuntabilitas yang tinggi. Barulah setelah itu proses akreditasi 

ini dilaksanakan berdasarkan kepada asas keterbukaan.  (Suryana, 2007) 

2.  Metode 

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode 

penulisan deskriptif, simana penulisan mengggunakan metode ini penulis memberikan deskripsi atau 

gambaran yang dilakukan secara sistematis serta berkaitan dengan yang ingim penulis jelaskan 

didalam artikel ini. sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini penulis 

memilih menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendektan ini tidak menggunakan hitung-

hitungan secara sistematis didalam artikel. Tetapi penulis lebih mendekatkan pada kajian yang 

interpretative, dengan kata lain dpat diartikan pendekatan kualitatif adaah pendekatan yang digunakan 

untuk mengumpukan data yang mana data tersebut berupa kata-kata bukan berupa angka. Teknik 

dalam  pengumpulan berbagai data yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan study 

akan kajian literature yang bersumber dari berbagai buku yang ada dan juga jurnal-jurnal lainnya yang 

penulis gunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat didalam 

artikel ini, dimana informasi tersebut berkaitan dengan akreditasi yang digunakan sebagai jaminan 

mutu pendidikan nasional. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan dengan indicator tertentu yang telah ditetapkan 

yang berbasis akan fakta dimana asesor nantinya akan melakukan pengamatan dan juga peniaian yang 

sesuai dengan realitas, tanpa adanya manipulasi hal ini didasarkan pendapat Prof. Dr. M. Mastuhu, M. 

E.d. yang mana akreditasi merupakan kebalikan dari evaluasi yang mana evaluasi yang dimaksud 

disini yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri yang dimaksud disini ialah penilaian yang dilakukan oleh pihak 

dari luar yang mana penilaian ini dilakukan dalam rangka pemberikan pengakuan terhadap suatu mutu 

pendidikan yang telah diselenggarakan. Jadi dapat dikatakan, akreditasi adalah untuk menentukan 

mutu sekolah baik negeri ataupun pemerintah. Biasanya penilaian akreditasi sekolah ini dilakukan 

oleh pemerintah(Asmani, 2012) . Akreditasi sekolah ini merupakan sebuah sarana yang digunakan 

untuk melakukan berbagai upaya yang nantinya akan dilakukan secara terus menerus yang bertujuan 
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untuk meningkatkan berbagai kekuatan yang dimiliki  oleh sekolah yang ada serta juga untuk 

memperbaiki berbagai kelemahan yang sekiranya ada disekolah tersebut. Proses pengakreditasian 

yang dilakukan pada sekolah-sekolah ini hendaklah nantinya sampai pada suatu titik yang membuka 

dan juga memberikan berbagai keyakinan kepada para peserta didiknya dan juga kepada masyarakat. 

Sekolah yang sudah melaksanakan dan juga merancang berbagai program yang akan dilaksanakan 

terhadap berbagai program kerja yang dimiliki sekolah tersebut dengan mempertimbangkan berbagai 

sumber daya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya lain yang nantinya dimanfaatkan 

dengan baik agar dapat mewujudkannya suatu proses pendidikan yang memiliki mutu dan juga 

menghasilkan jebolan yang bermutu pula. Pengakreditasian sekolah haruslah didukung oleh sebuah 

pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat, maka dari itu, segala komponen yang sudah ada baik 

itu bagi sekolah yang telah terakreditasi ataupun yang dalam penyelenggaraan akreditasi yang terjadi  

pada tinggat pusat hinga ke tingkat kota/ kabupaten. 

Di Indonesia sendiri harus ada pengakreditasian sekolah yang mana hal ini diakukan untuk 

meningkatkan mutu sekolah, hal ini dilakukan untuk mengacu kepada siswa untuk masuk ke sekolah 

tersebut, karena semakin bagus akreditasi yang dimiliki suatu sekolah maka akan semakin banyak 

yang berminat untuk masuk ke sekolah tersebut. Karena jika akreditasi yang dimiliki sekolah baik 

maka mutu pendidikan yang dimiliki sekolah tersebut juga baik pula. Kebanyakan sekolah yang 

berakreditasi “A” biasanya sekolah tersebut memiliki siswa yang berprestasi dan juga banyak 

memenangkan perlombaan baik itu dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, maupun 

pada tingkat nasional, serta juga kedisiplinan sekolah baik disiplin dalam bidang akademik maupun 

non akademik. Disiplinnya seorang siswa hal ini tergantung kepada bagaimana peraturan yang 

dijalankan disekolah tersebut, dan juga bagaimna cara meningkatkan akreditasi sekolah kepaa sekolah 

bisa saja membuat ekskul lainnya dibidang akademik dan juga dibidang non akademik. Dan jika 

diadakan suatu perlombaan maka siswa tidak akan tergesa-gesa untuk latihan, agar mereka siap untuk 

perlombaan makanya diadakan ekskul tersebut untuk mempersiapkan perlombaan tersebut dan juga 

untuk mengasah kemampuan siswa dan juga penilaian akan akreditasi sekolah ini biasanya dilihat dari 

beberapa aspek seperti aspek kedisiplinan sekolah dan juga potensi yang dimiliki oleh sekolah. 

Penilaian akreditas di lakukan secara: 

1. Objektif, akreditas sekolah menentukan kelayakan yang di tunjukan sekolah untuk menetukan 

kelayakan sekolah dalam melakukan proses belajar mengajar.dan diperikasa dengan benar 

apakah benar terlaksana dengan baik apa yang di katakana dengan apa yang dilihat oleh tim 

penilaian akreditas maka nilai nya akan baik juga,biasa nya banyak indikator-indikator untuk 

menentukan akreditas sekolah. 

2. Komperhensif,penilaian akreditas sekolah juga tidak terlalu terfokus kepada indicator-

indikator penilaian.tapi juga bagaimana kompetensi yang dimiliki siswa dan juga menyeluruh 

dengan demikian maka bisa di ketajui kelayakan sekolah. 

3. Adil,dalam penilaian akreditas sekolah harus adil tidak boleh dibeda-bedakan miasalnya ini 

sekolah pemerintah tersebut dulu,dan seperti budaya,agama,dan juga ras karena 

pengakreditasan sekolah harus persifat adil. 

4. Transparan,penilaian harus bersifat terbuka dan harus disampaikan secara terbuka di 

sekolah,dan juga bisa data penilaian akreditas di lihat dimana saja. 

5. Akuntabel,penilaian yang telah di lakukan dapat di pertangung jawabakan hasil maupun nilai-

nilai yang telah di berikan . 

6. Professional,melakukan penilaian harus di lakukan ornag-orang ynag benar –benar memehami 

tentang penilaiana akreditas ini tidak bisa sembarangan orang. (Asmani, 2012). 

Adapun ruang lingkup akreditasi itu sendiri melingkupi akan jenjang pendidikan taman kanak-

kanak (TK), jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), jenjang pendidikan sekolah menengah baik itu 

sekolah menengah pertama (SMP) ataupun sekolah menengah atas (SMA) dan lainnya sederajat, 

jenjeng pendidikan sekolah menengah kejuruan, dan juga jenjang pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Adapun tujuan di laksanakan nya pengakreditasian sekolah : 
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a. Memberikan informasi ke masyarakat tentang kelayakan dan potensi yang dimiliki sekoah  

b. Meberikan pengakuan kelayakan pengakreditasan sekolah  

c. Serta memberikan rekomendasi tentang kelayakan yang di peroleh sekolah bahwa sekolah 

telah terakreditasi 

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, ada berbagai upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah ini sama halnya dengan pengembangan dan juga penyempurnaan yang 

dilakukan pada kurikulum, pengembangan dari materi-materi pembelajaran, perbaikan sistem yang 

dilakukan dengan evaluasi, pengadaan buku-buku sumber dan juga alat-alat penunjang dalam 

pengajaran, perbaikan akan sarana dan juga prasarana penunjang dalam pendidikan, peningkatan 

kompetensi yang dimiliki guru, serta juga peningkatan mutu pimpinan sekolah (Marjuki, 2018). 

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan tersebutlah yang sampai sekarang belum 

menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Tolak ukur yang digunakan dalam mutu 

pendidikan ini pada setiap jenjang pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Yang mana 

SNP ini merupakan tetapan minimal yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang digunakan 

diseluruh wilayah hukum Indonesia sebagaimana ini telah dijelaskan didalam peraturan pemerintah RI 

NO 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Mentri Pendidikan Nasional, 2005). Dasar 

hukum pelaksaan akreditasidisekolah adalah sebagai berikut (Awaludin, 2017): 
1. UU No.20 Tahun 2003 yang menjelaskan Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yang terdapat 

BAB XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi 

2. PP No. 19 Tahun 2005 yang berisikan tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 86-87 

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO: 087/U/2002 yang berisikan tentang Akreditasi 

Sekolah 

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO: 039/O/2003 yang menjelaskan tentang 

Pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang bertugas untuk  

menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi sekolah 

Akreditasi yang dimiliki oleh sekolah bertujuan untuk memberikan pengakuan atas pencapaian 

standar terhadap mutu pendidikan yang telah ditetapkan yang mana hal ini dibuktikan dengan 

pemberian sertifikat atas status akreditasi yang diberikan kepada sekolah. Yang menjadi objek dalam 

penilaian akreditasi sekolah ini mencangkup akan delapan hal yang merupakan standar nasional 

pendidikan. Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian yang secara lengkap terhadap satuan 

ataupun program yang ada bagi pendidikan. Diindonesia sendiri akreditasi yang dilakukan di seluruh 

sekoah memiliki tujuan sebagai berikut. 

a) Akreditasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan bagi segala usaha dalam perencanaan 

pemberian bantuan yang mana hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan bagi 

sekolah. 

b) Akreditasi dilakukan untuk mendorong serta memeihara agar mutu pendidikan  yang ada 

sesuai dengan ketetapan kurikulum yang telah ditetapkan dan juga berlaku disekolah tersebut 

c) Akreditasi juga bertujuan untuk mendorong dan juga menjaga mutu tenaga kependidikan yang 

berada disekolah-sekolah 

d) Untuk mendorong tersedianya sarana dan juga prasarana yang baik disekolah-sekolah maka 

hal ini merupakan salah satu tujuan dari akreditasi yang dilakukan disekolah 

e) Aktreditasi bertujuan untuk terciptanya dan juga untuk terpeliharanya ketahan sekolah yang 

mana ini dilakukan dalam upaya pengembangan sekolah sebagai pusat bagi  kebudayaan 

f) Untuk melindungi seluruh masyarakat dari berbagai usaha dibidang pendidikan yang kurang 

akan tanggung jawab dalam hal ini diperlukannya akreditasi sekolah 

g) Akreditasi memiliki tujuan agar dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang 

bagaimana mutu pendidikan di suatu sekolah 

h) Dan yang terakhir akreditasi yang ada disekolah-sekolah juga bertujuan untuk mempermudah 

pengaturan bagaimana perpindahan siswa dari sekolah ke sekolah lain. 
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4.  Kesimpulan 

akreditasi sekolah diartikan suatu kegiatan penilaian yang mana penilaian ini menilai akan 

kelayakan yang dimiliki suatu sekolah yang berdasar atas kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya 

dan kegiatan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-SM), nanti  hasilnya inilah 

yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk suatu pengakuan peringkat akan kelayakan yang 

dimiliki sekolah. Kegiatan pengakreditasian sekolah ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah 

gambaran akan kinerja disekolah yang mana hal ini nantinya akan dipakai  sebagai sebuah alat untuk 

pembinaan, pengembangan dan juga peningkatan yang dilakukan pada mutu pendidikan. Akreditas 

sekolah ini dibutuhkan untuk menentukan suatu tingkat kelayakan pada sebuah sekolah sebagai upaya 

penyelenggaraan pendidikan. Disekolah yang diakreditasi ini dilakukan pada seluruh jenjang tingkat 

pendidikan, yang mana sekolah yang diakreditasi meliputi ini meliputi seluruh jenjang pendidikan 

seperti TK, SD, SDLB, SLTP< SMU, dan juga SMK, baik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah, maupun yang juga diselenggarakan oleh masyarakat. (Asopwan, 2018). 

Akreditasi yang dimiliki sekolah ini dimaknai sebagai sebuah upaya yang digunakan untuk 

peningkatan mutu pendidikan, kinerja, serta juga meningkatkan produktivitas pada satuan pendidikan. 

Terdapat tiga hal yang penting didalam proses akreditasi yang dilakukan disekolah agar hasilnya dapat 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang mana ketiga hal itu adalah: ynag pertama masukan, lalu 

prosesnya, dan yang terajhir keluarannya. Akreditasi merupakan salah satu  dari bentuk evaluasi yang 

sangat penting untuk  dilakukan yang mana hal ini dilakukan dalam rangka untuk menegakkan suatu 

mutu pendidikan (Patil & Pudlowski, 2005, pp. 49–58). Untuk tiga tahapan proses pendidikan, yang 

mana tahapan tersebut berupa masukan (input), proses (process), dan hasil (output). Maka dari itu, 

didalam suatu proses akreditasi perlu untuk dilakukan penilaian yang mana penilaian ini dilakukan 

secara menyeluruh mencakup aspek-aspek input, proses, dan hasil. (Marjuki, 2018). 
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Abstrak. Keluarga adalah tempat pertama dimana anak akan mendapatkan pendidikan. Semenjak 

penyebaran virus corona di Indonesia meningkat dan meluas, permerintah menegaskan untuk 

semua siswa belajar secara daring di rumah, dikarenakan virus ini dapat dengan cepat menyebar, 

maka dari itu, pembelajaran dilakukan di rumah dalam upaya memutus rantai penyebaran dan 

mengurangi korban. Dalam masa ini, dukungan keluarga termasuk orang tua sangat berpengaruh 

dalam menunjang pembelajaran anak. Kegiatan itu membuat orang tua memberikan waktunya 

demi mendampingi anak mereka. Berbagai jenis peran orang tua ketika berada di rumah seperti 

peran menjadi guru, fasilitator dan motivator yang akan berpengaruh bagi anak dalam masa 

pembelajaran wabah corona pada saat ini.  

Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Pendidikan, Corona 

 

1.  Pendahuluan 

Penyakit yang saat ini cepat penularannya merupakan sumber dari virus covid-19. Wabah virus ini 

tidak bisa diabaikan begitu saja. Orang-orang pada umumnya menganggap virus ini hanya penyakit 

yang tidak membahayakan namun penyakit ini sangat mematikan saat diteliti oleh ahli kesehatan. 

Karena banyak orang yang menderita penyakit ini, Pemerintah mencari cara untuk meminimalisir 

penyebarannya. pemerintah memberikan kebijakan untuk mengurangi atau membatasi aktivitas keluar 

rumah, kegiatan sekolah dilakukan di rumah saja, bekerja juga dilakukan di rumah dan tempat ibadah 

pun ditutup agar penyebaran virus covid-19 tidak menyebar secara luas. 

Menurut data yang dihimpun dari website (CDC, 2020)  jumlah pasien positif corona di 

Indonesia pertanggal 12 mei 2020 telah mencapai 14.749 dan jumlah pasien yang sembuh telah 

mencapai 3.063 (20,8% dari total terkonfirmasi) hal ini menyebabkan banyak hal harus ditunda akibat 

kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah, yang mana 

pemerintah Indonesia menghimbau untuk melakukan penerapan Social distancing dan physical 

distancing. Menurut centers of disease control and preventation definisi Social distancing merupakan 

pengaturan jarak sosial atau praktik menjaga atau mengurangi aktifitas sosial. Penerapan social 

distancing sangat penting dilakukan untuk semua kalangan dan paling tidak dilakukan selama 14 hari. 
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Hal ini dikarenakan  menurut data yang diperoleh dari website (emc.id, 2020) masa inkubasi virus 

corona membbutuhkan waktu 14 hari. Poin utama dari penerapan social distancing yakni adalah untuk 

memutus rantai penyebaran virus corona. Saat banyak orang melakukan aktivitas dirumah saja, maka 

laju penularan virus COVID-19 dapat berkurang. Hal ini dapat memperkuat bahwa penerapan social 

distancing sangat penting untuk diterapkan dimasa pandemic virus corona bahkan lembaga kesehatan 

dunia (WHO) mengganti istilah anjuran untuk masyarakat melakukan Social distancing menjadi 

Phisical distancing atau menjaga jarak fisik dengan orang lain, yang mana semua hal tersebut 

dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus corona. 

Kegiatan proses belajar dan mengajar dilakukan di rumah, sehingga antara guru dan siswa tidak 

bisa tatap muka secara langsung. Kegiatan tersebut memerlukan kerjasama atau dukungan antara guru, 

keluarga dan siswa. dukungan dari keluarga sangat penting bagi anak ketika mengikuti pembelajaran 

jarak jauh. Dukungan tersebut dapat berupa mendampingi anak saat belajar, memberikan fasilitas 

ketika anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Artikel ini akan membahas tentang dukungan 

keluarga mendampingi anak belajar dimasa pandemi covid-19. 

2.  Metode 

Artikel ini menggunakan metode studi literatur. Hasil dari artikel ini didapat dari beberapa artikel 

yang dikumpulkan menjadi data berupa data sekunder, yang di mana dokumen dan daftar pustaka 

sesuai dengan judul yang telah ditentukan yaitu “dukungan keluarga dalam mendampingi anak dimasa 

pandemi covid-19” Menurut (Arizona et al., 2020): langkah awal saat menyiapkan kerangka penelitian 

bukan hanya penelusuran pustaka saja namun bisa juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data yang akan diteliti. Untuk mendapatkan rekomendasi tentang studi literatur, data 

tersebut didapatkan, disatukan, dikompilasi, dikaji, dianalisis dan disimpulkan. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pembelajaran Dimasa pandemi Covid-19 

Selama terjadinya wabah virus covid-19 yang ada di Indonesia, pemerintah memberikan 

kebijakan untuk menutup sekolah yang akan digantikan dengan pembelajaran online atau daring. 

pembelajaran online atau jarak jauh dianggap langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam 

upaya pencegahan penyebaran wabah ini. Kegiatan belajar yang dilakukan antar siswa dan guru tidak 

dilakukan dengan tatap muka merupakan pengertian dari pembelajaran pembelajaran online atau 

daring. Isaac Pitman pada tahun 1840 merupakan orang yang pertama kali melakukan pembelajaran 

jarak jauh. Pembelajaran online atau daring memiliki kelebihan, yaitu: 

1. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat karena mengurangi efek dari banyak kendala 

tempat dan waktu. 

2. Mengurangi kapasitas kelembagaan yang dapat timbul dari kebutuhan bangunan infrastruktur 

akibat dari penyerahan dari beberapa kegiatan di luar lokasi. 

3. Meningkatkan akses dari beragam latar belakang geografis, sosial, budaya, ekonomi dan 

pengalaman yang ada pada potensi tersebut. 

Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online juga memiliki kekurangan, yaitu: 

1. Antara siswa dan pengajar tidak ada terjadinya interaksi antar mereka. 

2. Gangguan dari teknologi dan rumah tangga merupakan hambatan untuk pembelajaran yang 

efektif. 

Dukungan yang dilakukan orang tua sangat penting dilakukan dimasa pandemi covid-19. Cara 

mendampingi anak saat proses kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu dukungan yang 

diberikan orang tua. Memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak saat pembelajaran 
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online dan membantu anak saat pembelajaran online dilaksanakan. Dukungan dari orang tua akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan dari kegiatan pembelajaran online atau daring dimasa wabah virus 

covid-19 ini. 

Aspek-aspek Yang Terjadi Selama Masa Pandemi Covid-19 

1. Fasilitas yang memadai saat melaksanakan pembelajaran online bagi siswa 

Ketersediaan dari teknologi yang berupa handphone, laptop dan komputer merupakan sarana 

yang diperlukan siswa saat melaksanakan pembelajaran online atau daring dan siswa dituntut 

untuk menguasai teknologi tersebut. dilaksanakan pembelajaran online atau daring, banyak yang 

di antara siswa tersebut merasa kewalahan ketika mengikuti kegiatan daring tersebut. Sinyal 

seluler yang didapatkan tidak semua wilayah mendapatkan sinyal yang baik apalagi di daerah 

terpencil seandainya ada sinyal pun sangat lemah. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa lain 

adalah biaya untuk pembiayaan kuota internet, mereka mengeluarkan biaya yang lebih ekstra 

untuk membeli paket kuota internet. 

2. Pembelajaran Jarak jauh atau Pembelajaran Online Yang Menghasilkan Efektifitas Saat 

Pandemi Covid-19 

Dalam upaya pencegahan dan penyebaran dari wabah covid-19 pembelajaran online diterapkan 

dan dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran dan juga menggunakan aplikasi 

virtual kelas yang bisa didownload dengan website dengan  menggunakan paket data. 

Kemandirian belajar dari siswa bisa dibentuk dari pembelajaran pembelajaran online. 

Pembelajaran online atau daring memicu rasa tanggung jawab siswa saat pembelajaran. Siswa 

dituntut untuk dapat mempersiapkan sendiri dalam pembelajarannya saat mengikuti 

pembelajaran online. tantangan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak 

jauh atau pembelajaran online adalah di mana lokasi pengajar dengan siswa terpisah pada saat 

seadng melakukan pembelajaran, sehingga membuat pengajar tidak bisa memantau langsung 

aktivitas-aktivitas siswanya. Menurut (Firman & Rahayu, 2020) Mengemukakan dalam teorinya 

bahwasannya  pembelajaran online atau daring harus dilakukan dalam waktu yang singkat 

dikarenakan siswa akan  mengalami hambatan dan kesulitan saat mempertahankan konsentrasi 

Jika kegiatan proses belajar dan mengajar secara online dilaksanakan lebih dari satu jam. 

3. Menekan Penyebaran Covid-19 Dengan Upaya Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Atau 

Pembelajaran Online 

Tingkat penyebaran wabah virus covid-19 tergolong sangat cepat. Menurut (Firman & Rahayu, 2020): 

meminimalisir kontak antara yang terinfeksi dengan orang-orang yang rentan ditulari merupakan cara 

untuk mengatasi penyakit menular tersebut. Untuk mengurangi secara luas penyebaran covid-19 

diperlukan sebuah usaha yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. 

Penekanan wabah virus covid-19 bisa juga dilaksanakan dengan social distancing. Daerah yang tidak 

memiliki jaringan yang baik terlihat memiliki jaringan yang baik terlihat memiliki kecenderungan 

yang berbeda dimana mereka sulit mendapatkan sinyal. 

Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Atau Pembelajaran Online Saat Pandemi Covid-19 

1. Dampak Bagi Siswa 

Siswa merasakan dampak saat pandemi covid-19, yaitu: proses belajar mengajar yang 

dilakukan di rumah dengan kondisi jarak jauh tanpa memiliki sarana dan prasarana yang 

memungkinkan saat mereka belajar di rumah. Kelancaran proses belajar mengajar harus didukung 

dengan fasilitas yang memadai bagi siswa. Fasilitas yang harus dimiliki siswa saat belajar di 

rumah, yaitu : handphone, komputer atau laptop agar memudahkan para siswa saat mengikuti 

proses belajar dengan baik dan hal paling utama yang harus dimiliki siswa adalah kuota internet.  

Cara yang bisa ditentukan jika siswa belajar dengan baik, maka merekan diberikan dengan 

bentuk-bentuk kegiatan belajar untuk memperoleh pembelajaran daring yang efektif. Dampak lain 

yang juga dirasakan siswa adalah para siswa jenuh karena sekolah diliburkan dalam waktu terlalu 

lama sehingga siswa menginginkan untuk dapat kembali untuk bersekolah, serta berinteraksi 

dengan teman-teman mereka dan guru mereka. 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 55 

2. Dampak Terhadap Orang Tua 

Ketika anak mereka memerlukan kuota internet saat proses belajar, hal itu tentunya akan 

menambah beban orang tua. teknologi yang akan digunakan oleh anak mereka seperti : laptop 

atau komputer dan handphone, menambah biaya pengeluaran. Dampak lain yang dirasakan orang 

tua adalah orang tua akan meluangkan waktunya lebih banyak kepada anaknya saat pembelajaran 

online yang dilakukan oleh anak mereka. 

Banyak waktu yang diberikan orang tua kepada anak mereka bisa berpegaruh pada 

aktivitasnya sehari-hari. Ibu biasanya akan ikut membantu dalam membantu pembelajaran anak-

anak mereka. Penggunaan teknologi seperti handphone, laptop atau komputer harus dikuasai oleh 

orang tua, mau tidak akan mau mereka harus melakukannya agar mereka dapat membantu anak 

mereka saat kegiatan pembelajaran online. 

Tuntutan kerja dan tuntutan mendampingi anak saat belajar sangat dirasakan oleh orang tua, 

walaupun seperti itu banyak dari orang tua sangat bersemangat membantu anak mereka saat 

belajar online. Dalam teorinya Zapalska (2006) mengemukakan bahwa aktivitas online saat 

pembelajaran daring dirasakan adanya kesenjangan dalam berinteraksi. Banyak orang tua 

berpendapat bahwa proses belajar yang dilaksanakan di rumah masih dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran namun banyak orang tua berpendapat bahwasannya pembelajaran di rumah 

tidak menguntungkan bagi siswa, hal itu disebabkan siswa tidak bisa berinteraksi dengan guru 

dan teman-teman sebayanya. Pembelajaran di rumah juga menyebabkan banyak pengeluaran 

untuk pembelian pulsa dan kuota supaya masih dapat mendapatkan informasi dan mengikuti 

proses pembelajaran. Purwanto (2020) mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi orang tua 

untuk biaya tambahan seperti pembelian kuota yang banyak demi mengikuti proses pembelajaran 

yang berlangsung berbulan-bulan secara online anak di rumah. 

Selama proses pembelajaran online, orang tua dalam membantu anaknya mengerjakan tugas 

berpendapat bahwa tugas yang di berikan guru lenih banyak yang sulit dibandingkan yang 

mudah. Maka dari itu, orang tua di rumah juga memiliki oeran sebagai guru dalam upaya 

membimbing dan memberi arahan kepada anak selama pembelajaran online dilakukan. Winingsih 

(2020) mengemukakan bahwa orang tua memiliki empat peran selama pembelajaran online yaitu: 

a. Orang tua berperan menjadi guru untuk anaknya saat di rumah, dalam menjadi guru orang 

tua membimbing dan memberi arahan kepada anaknya. 

b. Orang tua akan berperan menjadi motivator untuk anak dengan cara memberi anak 

motivasi dukungan serta semangat dalam belajarnya agar memiliki prestasi yang 

gemilang, 

c. Orang tua memiliki berperan sebagai fasilitator denngan memberikan bahan-bahan di 

rumah dan alat yang dibutuhkan anak dalam proses pembelajaran 

d. Berperan untuk mempengaruhi anak atau director. 

Peran orang tua dalam mendampingi anak belajar dan juga melakukan pekerjaannya akan 

memberikan dampak stress terutama pada masa pandemi covid-19 ini. Regulasi emosi diduga 

dapat mencegah faktor penyebab strees ibu yang bekerja dan mendampingi anak belajar. Dari 

penelitian yang telah ada, didalam penelitiannya dikemukakan bawa regulasi emosi berperan 

penting dakam memberi ketenangan bagi psikologis sang ibu. 

3. Dampak Terhadap Guru 

Banyak dari guru yang tidak pandai mengaplikasikan teknologi ketika pembelajaran, 

apalagi bagi guru senior belum mahir menggunakan teknologi tersebut sebagai sarana kegiatan 

belajar online yang akan dilakukan bersama dengan siswa-siswanya. dampak lain yang dirasakan 

oleh guru ketika biaya pembelian paket data yang terus  bertambah dapat  menyebabkan 

pengeluaran tambahan untuk guru. 

Perlunya dukungan antara keluarga ketika pembelajaran bagi anak dan siswa mereka dapat 

belajar secara optimal. Sangat penting dibutuhkan dukungan baik dukungan dari pihak guru 

maupun keluarga termasuk orang tua sang anak. Antara keluarga dan guru harus memiliki 
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hubungan sosial dengan baik yang dapat membuat anak menjadi mudah melalui kegiatan 

pembelajaran yang akan mereka laksanakan. 

 

4.  Kesimpulan 

Dengan kebijakan pemerintah yang awalnya pembelajran dilakukan secara tatap muka, di masa 

wabah penyakit menular ini diberikan kebijakan yang mengharuskan siswa agar mengikuti 

pembelajaran secara online, hal tersebut akan berpengaruh dalam proses pembelajaran anak 

dikarenakan faktor pemahaman anak mengenai materi yang di pelajari sedikit yang ia fahami juga 

sarana dan prasarana yang tersedia terbatas. Anak melakukan pembelajaran daring di rumah dimana 

keluarga sangat berperan dalam menunjang anak. Arahan dan pengetahuan mengenai wabah covid-19 

yang sangat berbahaya dan menelan banyak korban merupakan peranan penting dari orang tua kepada 

anaknya. Sehingga dalam kuliah daring ini, anak akan sangat terbantu karena orang tua yang 

meluangkan waktunya dalam upaya mendampingi anak saat proses pembelajaran online berlangsung. 
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mendapatkan informasi peran 

orang tua proses belajar mengajar secara online di rumah akibat dari adanya pandemic COVID-19. 

Penelitian menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya 

menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi kendala 

dan akibat dari pandemic COVID-19 terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Dalam penelitian 

ini, responden sebanyak 6 orang guru dan orang tua murid di sebuah sekolah dasar di Medan. 

Untuk tujuan kerahasiaan, responden diberi inisial R1, R2, R3, R4, R5 dan R6. Wawancara semi-

terstruktur dilakukan dan  daftar  pertanyaan disusun untuk wawancara dikembangkan berdasarkan 

literature terkait. Responden untuk penelitian ini adalah para guru dan orang tua murid di sebuah 

sekolah dasar di Medan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Orang tua bukanlah sosok yang 

hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan material anak. Kebutuhan immaterial juga harus 

mendapatkan porsi yang sama, bahkan lebih. Sebab, kesibukan dan kepadatan urusan orang tua 

bias menjadi boomerang ketika tidak diseimbangkan secara baik dalam kehidupan keluarga. Tanpa 

pendampingan yang bagus dari orang tua, maka hasil pendidikan dari bangku sekolah tidak akan 

berbekas dan bermakna dalam kemasyarakatan. Sekal lagi, pengawasan dan pengendalian anak 

usia sekolah sangatlah membutuhkan peran orang tua. Sebab, kemampuan akademis yang 

mencakup seluruh aspek karakter bahkan jiwa dan raga, tidaklah semata-mata tanggung jawabs 

ekolah (guru). Dan ini menjadi kunci bagi keberhasilan peserta didik menjadi SDM unggul. 

 

Kata Kunci: Orang tua, Pendidikan, Era pandemi 

1.  Pendahuluan 

Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang  pertama dan terutama  di dunia. Banyak negara   

memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa  

(PBB) menjadi gusar dengan adanya fakta tersebut.  Organisasi Internasional yang bermarkas di 

NewYork AS itu menangkap bahwa pendidikan menjadi salah satu sector yang begitu terdampak  oleh  

virus corona. Parahnya lagi, hal itu terjadi dalam tempo yang cepat dan skala yang luas. 

Berdasarkan laporan ABC News 7 Maret 2020, penutupan sekolah terjadi dilebih dari puluhan 

negara  karenawabah  COVID-19. Menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan  

PBB  (UNESCO), setidaknya ada 290,5 jutas iswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi 

terganggu akibat sekolah yang ditutup. Di tingkat perguruan tinggi Amerika   serikat, wabah virus 

corona juga menunjukkan intervensinya. Gara-gara COVID-19, program pertukaran mahasiswa antar 

Negara harus distop. Ini banyak dilakukan oleh universitas di AS. 
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Melihat kondisi  Italia yang merana karena corona, beberapa universitas memin taseluruh 

mahasiswanya kembali dari program study exchange di Italia. Kebijakan ini menyusul keputusan 

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) yang menempatkan  Italia  dari  status  darurat  

Level 2 ke  Level  3  pada  26  Februari lalu. Universitas Elon, Universitas Fairfield, Universitas 

Internasional Florida, Universitas Tampa, Universitas Gonzaga, Universitas Loyola Chicago, 

Universitas Miami-Ohio, Universitas Negeri Penn, Universitas Stanford, Universitas Syracuse, 

Universitas Taman Maryland-College, Universitas Miami dan Universitas Villanova telah memin 

tamahasiswa mereka untuk segera meninggalkan Italia dan kembalike AS. Virus corona- lockdown di 

New York Amerika Serikat Beberapa mahasiswa, seperti yang ada di Universitas Villanova, juga 

diminta untuk memenuhi masa karantina selama14 hari sebelum kembali kekampus. Di Washington, 

di mana banyak kasus virus corona telahdi laporkan, pejabat kesehatan mengatakan tidak ada protokol 

yang ditetapkan untuk penutupan sekolah. 

Sebanyak 13 negara termasuk Cina, Italia dan Jepang telah menutup sekolah-sekolah di seluruh 

negeri dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus mirip flu tersebut. Itu mempengaruhi 

hampir 290 juta siswa, kata UNESCO. Sebagian besar siswa berasal dari China, tempat wabah itu 

berasal. Di seluruh negeri, termasuk wilayah administrasi khusus Hong Kong dan Makau, lebih dari 

233 juta siswa tidak sekolah karena virus. Itu diikuti oleh Jepang, yang memiliki hampir 16,5 

jutasiswa yang dipindahkan, menurut data UNESCOInstitute of Statistics. Sejumlahsekolah di 

Amerika Serikat telah membatalkan  kelas akibat virus corona. Antaranya adalah Mariner High School 

dan Discovery Elementary School, yang terletak di negara bagian Washington, yang telah melihat 

peningkatan tajam dalam kasus yang dikonfirmasi. Negara bagian New York dan Kota New York juga 

telah menutup beberapa sekolah setelah pejabat kesehatan mengkonfirmasi setidak nya 22 kasusdi 

seluruh negara bagian. Pejabat Los Angeles, ketika menyatakan keadaan darurat pada hari Rabu, 

mengatakan kepada orang tua bahwa penutupan sekolah adalah suatu kemungkinan dan harus 

disiapkan. Pejabat kesehatan saat ini tidak merekomendasikan penutupan sekolah jika tidak ada kasus 

coronavirus lokal. Sebaliknya, mereka menekankan perilaku sehat seperti mencuci tangan dengan air 

sabun panas, tinggaldi rumah saat sakit dan menutup ibatuk.  

UNESCO akan mengadakan pertemuan darurat pada 10 Maret tentang penutupan sekolah terkait 

coronavirus. Badan tersebut mengatakan mendukung implementasi program dan platform 

pembelajaran jarak jauh skala besar untuk menjangkasus siswa dari jarak jauh. Dampak pandemi 

corona kini mulai merambah dunia pendidikan, pemerintah pusat hingga daerah memberikan 

kebijakan untuk melibur kan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah 

meluasnya penularan virus corona. Diharapakan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak 

melaksanakan aktivitas seperti biasanya, hal ini dapat meminimalisir menyebarnya penyakit covid 19 

ini. Hal serupa juga sudah dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar penyakit covid 19 ini, 

kebijakan lockdown atau karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang 

dapat member akses pada penyebaran viruscorona. 

Penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai 

lesu, tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh 

banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat 

pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik 

maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakanproses pendidikan pada lembaga pendidikan. 

SejakSenin, 16 Maret 2020 hampirseluruhsekolah se-Indonesia diliburkan. Pembelajarannya 

diganti dengan mengerjakan tugas di rumah atas pengawasanorangtua. Mekanismenya, guru 

memberitugasuntukbeberapahari dan tugas langsung dikumpulkan ke guru tiapharinya via online. 

Langkah ini menindak lanjuti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem 
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Anwar Makarim dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga 

pendidikan. 

Sekilas keputusan untuk belajar di rumah tersebut terkesan menyenangkan. Namun faktanya ketika 

proses berjalan, banyak keluhan di mana-mana. Terutama dariorangtua murid di tingkat PAUD dan 

SD. Keluhannyaberagam, mulai dari masalah teknis semisal tidak bisa mendisiplinkanan aku ntuk 

segera mengerjakan tugasnya, hingga keluhan pada tataran ketidak mampuan secara ilmu untuk 

membantu anak-anakn yamengerjakan tugas. 

Problem berbedamuncul pada pembelajaran di rumahbagisiswa SMP dan SMA yang 

menggunakanpembelajaran daring (pembelajaran dalam jejaring).  Disini justru kita melihat ada 

ketidak siapan guru dalam proses pembelajaran nya.  Misalnya ketika sudah disepakati pembelajaran 

menggunakan google classroom. Murid siap semua, giliran gurunya tidak siap dengan operasionala 

plikasinya.  

Seperti yang diungkap pemerhati pendidikan Indra Charismiadji, “Belum semua guru siap dengan 

pembelajaran daring. Banyak guru yang kebingungan bagaimana pembelajaran daring tersebut." 

Belum lagi ketidak siapan juga dialami daerah-daerah yang minim fasilitas, baik piran timpun 

jejaringnya. Sejumlah sekolah yang terbiasa menggunakan perangkat teknologi tentut idak 

menjadimasalah, namunsangatbermasalahsekalibagidaerah yang minim fasilitas. Kini proses 

pembelajaran di rumah telah berlangsung. Meski pun kesiapan guru, siswa dan sekolah bervariasi.  

Ada yang siap, terpaksa siap dan betul-betul tidak siap.  

Memang tidak bisadi pungkiri perubahan cara belajar jarakjauh ini berlangsung begitu cepat akibat 

merebaknya Covid-19. Dari peristiwa ini  kita bisa menakar bahwa banyak sekali yang patut 

dievaluasi dari sistem pendidikan dan tenaga pendidik yang ada di negeri ini. Selainitu, kita juga bisa 

menakar sejauh mana peran keluarga selama ini dalam keberhasilan proses pendidikan anak. 

Dalam kontek kekinian dengan adanya surat edaran Mas Menteri dapat memberi pengaruh terhadap 

perkembangan sosial, terutama guru, orang tua dan peserta didik. Pengaruh kelompok sosial yang 

pertama-tama dihadapi manusia sejak dilahirkan, yaitu kelompok keluarga. Keluarga merupakan 

kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat pertama dalam belajar dan 

menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Pengaruh 

dominannya itu distorsi terhadap waktu penjadwalan kegiatan pembelajaran peserta didik, baik secara 

struktur, pembagian tugas dan internalisasi norma-norma. Peran yang selama ini dilaksanakan di 

satuan pendidikan beralih fungsi di satuan keluarga. 

Adanya kebijakan stay at home dengan melakukan kerja, ibadah dan belajar di rumah yang di 

ambil oleh pemerintah, dalam rangke memutus mata rantau penularan Covid -19 ini. Dan 

mengharuskan anak-anak usia sekolah belajar di rumah, disadari atau tidak telah mengembalikan tugas 

dan tanggung jawab orang tua dalam melakukan pendidikan bagi anak-anaknya. 

Oemar Hamalik menuturkan, pembelajaran merupakan kombinasi yang tertata meliputi segala 

unsure manusiawi, perlengkapan, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan dari pembelajaran. Setidaknya  terdapat tiga rumusan yang dianggap penting dalam  

pembelajaran: Pertama, pembelajaran merupakan upaya dalam mengorganisasikan lingkungan 

pendidikan untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi siswa. Kedua, pembelajaranmerupakan 

upaya penting dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan 

diharapkan. Ketiga, pembelajaran merupakan proses dalam membantu siswa untuk menghadapi 

kehidupan atau terjun di lingkungan masyarakat. 
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Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara dua unsure yaitu unsure pendidik dan 

unsure peserta didik. Selain itu dalam pembelajaran juga memerlukan sumber belajar sebagai bahan 

belajar. Proses ini menyatu dengan tempat yang dijadikan sebagai lingkungan belajar. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang terdapat di didalam  Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas 

yang termuat dalam pasal 1 ayat 20. 

Selama ini Proses pembelajaran biasanya dilaksanakan di setiap Satuan Pendidikan dari tingkat 

Dasar sampai ketingkat Perguruan Tinggi. Di tempat itulah peserta didik (siswa) akan bertemu secara 

langsung dengan pendidik (guru). Mereka bertatap muka secara langsung untuk mengolah bahan 

belajar dengan memanfaatkan sumber belajar dilengkapi dengan fasilitas belajar yang tersedia di 

masing-masing tingkat Satuan Pendidikan. Di bawah bimbingan guru siswa dapat belajar dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan pula. 

Namun terkaitd engan kondisi akhir-akhir ini tentang situasi kesehatan sebagian besar negara di 

dunia termasuk Indonesia yang sedang menghadapi pandemic penyakit menular Corona Virus 

Disease ( Covid-19) menjadikan pihak Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perubahan sistem 

Pembelajaran di setiapSatuan Pendidikan. Dinas Pendidikan juga  mengeluarkan Surat Edaran tentang 

keharusan siswa untuk belajar di rumah dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sebagai upaya untuk 

mencegah penularan penyakit Corona Virus Disease ( Covid-19)  ini. Himbauan untuk melakukan 

tindakan Social Distancing (menjaga jaraksosial) juga mengakibatkan pendidik dan peserta didik tidak 

dapat  berkumpul di sekolah guna melaksanakan proses pembelajaran. 

Ada beberapa guru yang mencoba memanfaatkan Ilmu Teknologi untuk menyikapi masalah 

pembelajaran jarak jauh ini dengan memberikan tugas secara online. Tetapi hal di atas ternyata 

memiliki beberapa kendala seperti kondisi ekonomi orang tua yang tidak sama akan  mengakibatkan 

tidak semua siswa mempunyai android. Adanya keterbatasan pemahaman siswa dan orang tua tentang 

pengetahuan terhadap Ilmu Teknologi juga mempengaruhi hal ini,  Apalagi  tidak stabilnya jaringan 

internet di suatu tempat kadang menjadikan siswa terlambat dalam mengirimkan tugas-tugas dari guru. 

Atas beberapa kendala di atas maka pendidik berupaya untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh 

dengan cara membentuk grup Whats App wali murid. 

Sistem belajar jarak jauh sebenarnya sudah ada sejak dulu. Di Tingkat Perguruan Tinggi mungkin 

hal ini sudah biasa akan tetapi  penerapan di Sekolah Dasar bisa dikatakan masih jarang. Namun 

mengingat kondisi pandemi wabah penyakit menular Corona Virus Disease ( Covid-19) saatinimaka 

pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah pilihan bagi guru dan orang tua. Sebagian orang mungkin 

menganggap ini sebagai  hal baru. Pembelajaran jarak jauh sangat memerlukan kerjasama yang baik 

 antara siswa, guru, dan orang tua. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh guru dan siswa tidak lagi dapat bertemu secara 

langsung. Sebaliknya orang tualah yang  mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi secara 

langsung dengan putra-putrinya. Hal ini mengakibatkan peran orang tua menjadi bertambah dalam 

proses pembelajaran jarak jauhini. Orang tua bukan hanya sekedar sebagai orang yang 

melahirkananak-anaknya tetapi mempunyai beberapa peran yang lain. Beberapa peran orang tua dalam 

pembelajaran jarak jauh antara lain sebagai berikut. 

Pertama, adalah orang tua mempunyai peran sebagai guru nomor satu di rumah. Sebab sebelum 

anak memasuki masa sekolah orang tualah yang berperan sebagai pendidik utama bagi anak sejak dari 

bayi bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya. Dalam halini orang tua berperan dalam 

mengontrol waktu dan cara belajaranak. Orang tua wajib mengingatkan anak untuk belajar secara rutin 

di rumah. Tidak lupa orang tua dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi anak-anak dalam 
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mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Upayakan agar anak tidakmerasa tertekan dan 

stabil emosinya. 

Peran kedua, adalah sebagai fasilitator. Fasilitator berarti orang yang berperan sebagai penyedia. 

Jika di dalam kelas guru berperan sebagai penyedia bahan belajar maka orang tua di rumah juga 

mempunyai peran sebagai penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan anak dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini. Dengan tersedianya fasilitas belajar yang diperlukanakanmendukung 

keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. 

Peran ketiga, tentu saja sebagai motivator. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia motivator 

berarti orang yang member motivasi kepada orang lain. Ketika anak mengalami kesulitan belajar di 

rumah maka orang tua orang harus dapat membantu dengan member inspirasi kepada anak. Orang tua 

juga harus dapat menjadi penggerak dan pendorong kepada anak untuk selalu meningkatkan motivasi 

belajar pada dirinya. 

Peran keempat, yaitusebagaipengarahatau director. Orang tua mempunyai peran untuk selalu 

membimbing anaknya agar dapat mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Orang tua juga 

berperan untuk mengarahkan anak sesuai denganbakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing 

anak. Hal ini dikarenakan anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Anak memiliki hak untuk 

mewujud kancita-citanya. Anak harus selalu dingatkan agar tidak larut dalam situasi libur sekolah 

yang tidak menentu seperti saat ini. 

Itulah beberapa peran orang tua yang sangat diperlukan oleh anak sebagai siswa, yang harus 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tanpa kehadiran guru di dekatnya secara langsung. Ternyata, 

ada persamaan peranantara guru dan orang tua dalam proses pembelajaran di tempat yang berbeda. 

Orang tua mempunyai peran sebagai guru di rumah, dan guru juga mempunyai peran sebagai orang 

tua kedua di sekolah. Mereka sama-sama diperlukan dalam proses pembelajaran. 

2.  Metode 

Penelitian menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya menggunakan 

metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan mengetahui peran orang tua sebagai 

media fasilitator pendidik di era pandemi COVID-19 terhadap kegiatan proses belajar mengajar. 

Ukuran sampel didasarkan pada pencapaian kedalaman dan kekayaan deskripsi, bukan ukuran sampel. 

Menurut Guetterman (2015), ukuran sampel bukan masalah opini representative dan pandangan, tetapi 

lebih merupakan masalah kekayaan informasi. Dalam penelitian ini, responden sebanyak 6 orang guru 

dan wali murid. Untuk tujuan kerahasiaan, respondendiberi inisial R1, R2, R3 dan R4. Wawancara 

semi-terstruktur dilakukan dan daftar pertanyaandisusun untuk wawancara dikembangkan berdasarkan 

literatur terkait. Responden untuk penelitian ini adalah para guru dan orang tua murid di sebuah 

sekolah dasar. 

Tabel 1. Profil Responden 

 

Initial 

Jenis  

Kelamin 

 

Usia 

 

Status 

 

Pend, 

R1 Laki-laki 27 Menikah S1 

R2 Perempuan 38 Menikah S1 

R3 Perempuan 46 Menikah S1 

R4 Laki-Laki 38 Single S1 

R5 Perempuan 44 Menikah S1 

R6 Laki-Laki 36 Mneikah S1 
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Metode pengumpulan dengan primer denganwawancara semi-terstruktur sedangkan data sekunder 

dikumpulkan dari data yang dipublikasikan seperti artikel jurnal-jurnal dan buku. Penelitian ini 

terbatas pada ukuran sampel 6responden yang tinggal diKota Medan.Penelitian ini adalah studi kasus 

eksplorasi dan sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif, 

teknik purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. 

Tidak ada batasan jumlah responden untuk membuat sampel purposive, asalkan informasi yang 

diinginkan dapat diperoleh dan dihasilkan (Bernard, 2002).Untuk melakukan penelitian studi kasus, 

Creswell (2013) memberikan pengamatan dan beberaparekomendasi ukuran sampel, yang berkisar 

tidak lebih dari empat hingga lima kasus. Dalam studi kasus para responden diwawancarai hingga 

saturasi data tercapai dan tidak ada lagiinformasi baru dapat diperoleh (Guest et al., 2006; Krysik dan 

Finn, 2010). Semua responden menyediakan lembar informasi sebelum wawancara. 

Untuktempatwawancara dilakukan di lokasi yang nyaman bagi para responden. Semua wawancara, 

dengan izin dan persetujuan yang ditandatangani, direkam secara audio dan kemudian ditranskrip 

secara verbal. 

Analisis dan interpretasi data adalah bagian paling kritis dari penelitian kualitatif. Pedoman 

analisis data tematik (Creswell, 2009) digunakan. Ini dianggap yang paling tepat untuk setiap 

penelitian yang berupaya mengeksplorasi beberapa interpretasi (Alhojailan, 2012). Dalam analisis 

tematik "semua kemungkinan interpretasi adalah mungkin" (Alhojailan, 2012, hal. 10). Alasan untuk 

memilih analisis tematik adalah bahwa "pendekatan tematik yang ketat dapat menghasilkan analisis 

mendalam yang menjawab pertanyaan penelitian tertentu" (Braun dan Clarke, 2006, hal. 97).Setelah 

analisis yang ketat, peneliti menggambarkan temuan, sesuai dengan empat temautama.Untuk 

menggali dan mendapatkan informasi peran orang tua sebagain fasilitator pendidik pada era 

pandemic COVID terhadap kegiatan proses belajar mengajar dibuat beberapa pertanyaan penelitian, 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai peran oran tua sebagai 

fasilitator pendidik pada era pandemic COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar. Semua 

tanggapan peserta adalah kutipan asli, dan mereka telah dikutip sebagaimana dinyatakan oleh para 

responden. 

Seorang dari responden (R6) memberikan pernyataan: 

“para murid di “paksa” belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah ” (R6). 

Responden lain memberikan pernyataan sebagai berikut:“Murid belum ada budaya belajar jarak 

jauh karena selama ini system belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka.”(R5). Dia juga 

menambahkan pernyataan bahwa: “guru tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau 

media social sebagai sarana pembelajaran”(R5). 

Beberapa responden memberikan pernyataan : “belum ada system baku yang menjadi pegangan 

dalam pembelajaran jarak jauh” (R3).Mirip dengan ini, responden lain memberikan pernyataan 

sebagai berikut: belum ada sistem yang baku dalam mengawasi pelajar, siswa dan guru dalam 

menjalankan proses belajar melalui jarak jauh” (R2). Responden lainnya menambahkan: “biaya 

pembelian kuota internet bertambah”(R1). Seorang responden mennyatakan bahwa: “saya sebagai 

orang tua harus meluangkan lebih ekstra waktu kepada anak anak mendampingi belajar online“ 

(R3).“perlu biaya tambahan pembelian pulsa kuota internet” (R4). “Saya pikir, anak-anak 

kehilangan jiwa social, jika di sekolahmereka bias bermain berinteraksi dnegan teman-temnanya 

tetapi kali ini mereka tidak bisa”(R5). 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 63 

Beberapa responden memberikan pernyataan sebagai berikut:“sekolah diliburkan terlalu lama 

membuat anak-anak jenuh” (R6). Mirip dengan ini, responden lain memberikan pernyataan sebagai 

berikut:“ anak-anak mulai jenuh di rumah dan pingin segera kesekolah bermain dengan teman- 

temannya” (R2). Beberapa responden lainnya memberikan pernyataan sebagai berikut: “orang tua 

ikut jadi sebagai guru mendampingi anaknya” (R1). Mirip dengan ini, responden lain memberikan 

pernyataan sebagai berikut:“ saya ikut belajar mendampingi anaks aya”(R3). 

Sebanyak 6 responden telah  memberikan pernyataan dan pendapat yang akandijelaskan dan 

dibahas yaitu kendala yang dihadapi para orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota 

internet bertambah, teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota oleh karena 

itu tingkat penggunaaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang 

tua. Untuk melakukan permbelajaran online selama beberapa bulan tentunya akan diperlukan kuota 

yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota internet. 

Kendala selanjutnya yang dirasakan orang tua yaitu mereka harus meluangkan lebih ekstra waktu 

kepada anak anak mendampingi belajar online, mereka harus membagi waktu lagi untuk mendampingi 

anak-anaknya dalam belajar online, untuk mendampingi anak-anak dalam belajar online tentunya akan 

berpengaruh pada aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari yang akan menjadi berkurang, terkadang para 

orang tua juga ikut belajar bersama anak-anaknya dan ikut membantu mengerjakan tugas bersama-

anak anaknya.Pembelajaran online juga memaksa para orang tua harus menggunakan teknologi, 

sehingga suka tidak suka dan mau tidakmauharus belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan 

menggunakan teknologi. Orang tua harus menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan 

melakukan bimbingan kepada anak –anak agar bisa menggunakan teknologi moderen dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anaknya. Orang tua yang mempunyai kendala dengan 

tuntutan kerjanya dan tuntutan untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah ada yang 

melampiaskannya ke guru. Meskipun demikian, banyak juga orang tua peserta didik yang sangat 

apresiatif karena mengalami sendiri bahwa mengajar dua anak di rumah saja sulit, apalagi seperti guru 

yang harus mengajar 20 anak di kelas.Yoo (2014) merasakan adanya kesenjangan antara ideal dan 

kenyataan dalam mengintegrasikan interaksi sebagai bagian dari aktivitas online dalam pembelajaran 

4.  Kesimpulan 

Dengan adanya kebijakan yang di terapkan pemerintah ditengah pandemi covid -10 ini juga harus 

dimanfaatkan oleh para orang tua untuk membangun kembali intesitas dan kualitas hubungan antara 

orang tua dan anak, karena orang tua dan anak memiliki lebih banyak waktu untuk bertatap muka 

sebinggua di harapkan dapat menimbulkan kualitas hubungan yang baik bukan hanya sekedar 

mempasilitasi anak namun juga ditunjukan dengan kehadiran orang tua disamping anak-anak sehingga 

anak akan merasa nyaman ketika berada di samping orang tua bukan malah sebaliknya. Orang tua 

bukan lah sosok yang hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan material anak. Kebutuhan 

immaterial juga harus mendapatkan porsi yang sama, bahkanlebih. Sebab, kesibukan dan kepadatan 

urusan orang tua bisa menjadi boomerang ketika tidak diseimbangkan secarabaik dalam kehidupan 

keluarga. Tanpa pendampingan yang  bagus dari orang tua, makahasil pendidikan dari bangku sekolah 

tidakakan berbekas dan bermakna dalam kemasyarakatan. Sekallagi, pengawasan dan pengendalian 

anak usia sekolah sangatlah membutuhkan peran orang tua. Sebab, kemampuan akademis yang 

mencakup seluruh aspek karakter bahkan jiwa dan raga, tidak lah semata-mata tanggung jawab 

sekolah (guru). Dan ini menjadi kunci bagi keberhasilan peserta didik menjadi SDM unggul. 
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Abstrak. Strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat atau tindakan yang digunakan guru 

dalam kegiatan belajar mengejar. Strategi pembelajaran bagi anak ADHD sangat diperlukan agar 

anak bisa memahami materi yang disampaikan apalagi di era New Normal. Walaupun saat ini 

virus Covid-19 menjadi penghalang anak untuk belajar dikelas seperti biasa, tetapi anak masih bisa 

belajar dirumah dengan bimbingan orang tua. Hal ini menjadi tujuan penulis untuk membuat 

artikel ini agar orangtua tahu strategi yang harus digunakan dalam membimbing kegiatan belajar 

anak. Strategi yang efektif untuk pembelajaran anak ADHD mengguakan metode 

inquiry/discovery. Metode ini merupakan metode yang berproses pada mental anak, dimana anak 

akan mecari informasi tentang sebuah persoalan dan orangtua atau guru hanya sebagai 

pembimbing. Hasil penggunaan metode ini anak ADHD dapat fokus dan memahami pembelajaran. 

Dalam pembuatan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. 

Kata Kunci: ADHD, Pendekatan Inquiry/Discovery, New Normal 

 

1. Pendahuluan

Belajar ( to learn ) menurut Hilgard dan Bower berarti for more knowlage, understanding, or mastery 

of trough experience or study, to fix in the mind or memory; memorize; to acquire trough experience, 

to become in forme of to fine out. Sehingga dapat disimpulkan belajar mamiliki arti untuk medapatkan 

pengetahuan melalui pengalaman dan pembelajaran. Selain itu, dalam buku yang berjudul Theories of 

Learning (1975) Hilgard  dan Bower mengatakan bahwa belajar berkenaan  atas modifikasi perilaku 

manusia dengan keadaan tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang, dimana modifikasi 

perilaku itu tidak bisa didefenisikan atau dasar kecenderungannya berupa reaksi bawaan, kedewasaan, 

atau keadaan sesaat seseorang. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mencerdaskan. Melalui proses 

belajar dapat membuat seseorang memperoleh pengetahuan baru dan membuka wawasan berfikirnya. 

(Budi and Utami 2019). 

Paternotte (2010:2) berpendapat bahwa ADHD berarti kurangnya mendapatkan perhatian dari 

orangtua atau gurunya. Kurangnya pemusatan perhatian ( attention dificit) dimaksudkan sebab anak 

ADHD sulit fokus pada setiap pekerjaan yang ditugaskan untuknya walaupun mereka memiliki 

semangat yang kuat. Nevid (2005 : 160) berpendapat bahwa ADHD merupakan hambatan tingkah 

laku dilihat dari kegiatan fisik berlebihan serta ketidakmampuan fokus terhadap satu hal. DSM-IV 

Diagnostic Criteria menjelaskan bahwa ADHD merupakan hambatan perilaku pada anak yang dapat 

ditemukan sebelum berusia 7 tahun, tetapi banyak orang yang tidak mendeteksi hambatan ini. DSM-
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IV juga menggambarkan ADHD dari tiga kesatuan yaitu kurangnya perhatian, hiperaktif, dan juga 

impulsif. Sedangkan dari DSM-V menggambarkan ADHD dari dua kesatuan yaitu sulit memfokuskan 

perhatian serta gejala perilaku hiperaktifitas juga impulsif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

ADHD atau Attention Dificit Hyperactivity Disorser merupakan ganguan neurologi, dimana si 

pengidap gangguan pemusatan perhatian dan kosentrasi, hiperaktivitas, maupun impulsivitas. 

Pada era New Normal saat ini, pentingnya strategi pendidikan untuk anak terutama anak ADHD 

menjadi tujuan utama dibuatnya artikel ini. Selain itu, artikel ini juga membantu untuk memberi 

pemahaman bagaimana pendidikan yang berlaku di era New Normal. Era New Normal sendiri 

merupakan era yang dilaksanakan setelah terjadinya pandemi Covid-19 dimana pemerintah mulai 

melaksanakan kehidupan normal seperti sebelum terjadi pandemi tersebut.  

Karena saat awal era New Normal pembelajaran masih dilakukan di rumah masing-masing, orang 

tua harus mampu membimbing anak agar mengerti mengenai materi pembelajaran walau 

pembelajaran dilakukan secara daring. Tetapi masalah muncul saat orang tua ingin mengajarkan 

anaknya yang ADHD. Anak ADHD saat berada dirumah susah sekali dalam keadaan diam. Kesulitan 

anak dalam menyelesaikan tugas rumahnya yaitu ketika anak mulai menulis. Anak biasanya susah 

fokus terhadap apa yang dikerjakannya.  

Dalam pengajarannya, terutama dalam pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus diperlukannya 

strategi yang tepat bagi anak agar anak mampu memahami pembelajarannya. Mengajar sendiri pada 

dasarnya merupakan usaha mengatur lingkungan siswa sehingga terbentuk hubungan antara anak dan 

lingkungan yang mengakibatkan proses belajar terlaksanakan. Pengaturan lingkungan tersebut harus 

secara sistematik dimana meliputi langkah-langkah pengidentifikasian kebutuhan siswa belajar, 

analisis keadaan peserta didik, perumusan tujuan, penentuan materi pengajaran, dan pemilihan strategi 

yang tepat.  

Strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat atau tindakan yang digunakan guru dalam 

kegiatan belajar mengejar. Strategi mencangkup urutan-urutan yang akan dilaksanakan pendidik 

dengan peserta didiknya diberbagai peristiwa belajar yang dirancang secara khusus agar tujuan belajar 

tercapai secara efisien serta efektif.. 

Pada artikel ini, penulis mengambil strategi pendekatan Inquiry /Discovery untuk proses mengajar 

anak ADHD. Dimana menurut penulis kedua pendekatan ini sangat cocok bagi anak yang mengalami 

gangguan ADHD untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran. Strategi ini selain digunakan guru 

dalam proses mengajar sekolah, orang tua juga dapat menggunakan strategi ini untuk mengajar anak 

dirumah. 

 

2. Metode 

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini sendiri adalah 

metode yang hanya memberikan penjabaran secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.  

Artikel ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dimana pendekatan ini tidak menggunakan 

hasil perhitungan secara stastik, namun lebih kepada pengumpulan data berupa kata-kata. 

Pengumpulan data ini dilakukankan dengan cara studi literatur dari buku dan juga jurnal berisi 

pembahasan. Penulis tidak berinteraksi dengan subjek secara langsung karena saat penulisan artikel ini 

era New Normal belum dilaksankan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. ADHD ( Attention Dificit Hyperactivity Disorder ) 

ADHD didefenisikan sebagai hambatan tingkah laku dilihat dari kegiatan fisik berlebihan 

serta ketidakmampuan fokus pada satu hal akibat gangguan neurologi. Anak ADHD 

memperlihatkan gejala impulsivitas, inatensi, dan hiperaktif atau bahkan campuran dari setiap 

gejala. Sebuah laporan oleh Inter-Agency Committe of Learning Disabilities pada kongres 

Amerika tahun 1987 mengungkapkan bahwa penyebab ADHD ada kaitannya dengan gangguan 
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fungsi neurologis dari neurotransmitter yang dapat memengaruhi atensi, pngelolaan rangsangan, 

serta kegiatan anak. 

Banyak yang melakukan penelitian mengenai penyebab ADHD, tetapi belum ada yang 

menemukan jawaban pasti tentang penyebab pasti ADHD. Tetapi ada beberapa kemungkinan 

penyebab dari ADHD yaitu: 

1. Faktor Genetika, dimana merupakan faktor terbesar penyebab ADHD. Banyak penelitian 

yang menemukan anak ADHD memiliki keluarga yang memiliki riwayat yang sama  walau 

hanya satu orang. 

2. Faktor Perkemangan Janin, dimana saat ibu hamil memiliki masalah pada kandungannya 

dan ketika persalinan terjadi masalah. Penggunaan obat secara berlebihan dapat 

menyebabkan anak menjadi ADHD. 

3. Ketidakseimbangan Senyawa Kimia Otak, hal ini disebabkan banyak peneliti meyakini 

bahwa kesenjangan neurotransmitter adalah aspek yang berpengaruh berkembanganya 

indikasi ADHD. 

4. Perubahan Otak, bagian otak yang mengatur perhatian tidak terlalu bekerja pada anak 

ADHD . 

5. Kerusakan otak pada bagian frontal lobe (bagian depan otak) dapat berakibat pada kontrol 

rangsangan dan emosi yang bermasalah. 

6. Pada masa Pranatal, hal ini bisa dikarenakan pada saat hamil ibu kekurangan nutrisi, 

infeksi, merokok, minum alkohol, dan penyalahgunaan obat, atau bahkan terkena racun 

seperti timbal saat hamil dapat mempengaruhi perkembangan otak. 

DSM-V membagi ADHD dalam dua karakteristik yaitu: 

1. Tidak Dapat Memusatkan Perhatian, gejalanya berupa: 

a. Sulit fokus pada tugas atau permainan yang dilakukan. 

b. Terlihat seperti tidak mendengarkan orang lain meskipun orang tersebut telah berbicara 

langsung kepada anak. 

c. Tidak dapat memusatkan perhatian pada hal-hal detail dan sering ceroboh saat melakukan 

pekerjaan sekolah. 

d. Sulit mengatur aktivitas apa saja yang akan dilakukan. 

e. Mudah terdistraksi. 

f. Lupa untuk melakukan pekerjaan sehari-hari seperti pekerjan rumah. 

g. Menghindar dan tidak menyukai pekerjaan yang membutuhkan perhatian. 

h. Mudah kehilangan benda-benda sehari-hari. 

i. Sulit mengikuti instruksi dan tugas yang diberikan tidak terselesaikan. 

2. Perilaku Hiperaktif dan Impulsif, gejalanya yaitu: 

a. Tidak dapat duduk tenang, anak ADHD biasanya akan bermain-main atau mengetuk-

ngetuk jarinya serta bergerak-gerak saat duduk. 

b. Tidak bisa diam dan tenang dalam waktu lama. 

c.  Sulit untuk duduk diam dikelas maupun di tempat lain. 

d. Berbicara terlalu banyak secara berlebihan. 

e. Sulit melakukan aktivitas dengan tenang. 

f. Sulit untuk menunggu giliran seperti saat mengantri, bemain, ataupun dalam situasi 

berkelompok. 

g. Memberikan jawaban bahkan sebelum pertanyaan diajukan.  

h. Menginterupsi percakapan atau aktivitas yang dilakukan orang lain. 

i. Berlari-lari secara berlebihan pada situasi yang tidak semestinya. 

Dalam dunia pendidikan luar biasa internasional dan Diagnostic and Statistic Manual for 

Mental Disorder IV (DSM-IV) ADHD sendiri dibedakan menjadi tiga type, yaitu: 

1. Inattentive, menunjukkan gejala kesulitan fokus, kesulitan dalam mengikuti petunjuk, 

maupun kesulitan dalam mengerjakan tugas. 
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2. Hyperactivity-Impulsif, menunjukkan gejala anak terus-menerus bergerak, berbicara 

berlebihan, dan susah mengganggu orang lain. 

3. Gabungan, dimana anak menunjukkan gejala dari kedua type sebelumnya, seperti kurangnya 

perhatian/lalai dan hyperactivity-impulsif. 

 

b. Strategi Pembelajaran Anak ADHD di Era New Normal melalui Pendekatan 

Inquiry/Discovery  

Pada era New Normal ini, pembelajaran di rumah lebih efektif jika orang tua pun mengetahui 

strategi mengajar yang bagus, terutama untuk anak ADHD. Strategi tersebut dapat berupa 

langkah-langkah pengajaran dan pendekatan terhadap anak agar anak mampu memahami, fokus, 

dan mampu mengerjakan tugas yang diberikan walau anak tidak bertatap muka secara langsung 

dengan gurunya. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: Pendekatan Inquiry/ Discovery. 

Menurut Trianto ( 2007:135), inquiry berarti pernyataan, atau pemeriksaan, penyelidikan. 

Inquiry berkenaan dengan kegiatan dan kreatifitas yang berfokus pada penelusuran ilmu yang 

diberikan agar keingintahuan dalam diri anak terpuaskan. Sund (sudirman, 1992) mengemukakan 

discovery merupakan prosedur intelektual dan di prosedur itu anak membaurkan prinsip dan 

konsepnya. Menurut Sund juga (dalam Trianto : 2007) menyatakan bahwa discovery adalah 

bagian dari inquiry dengan kata lain inquiry merupakan penjelasan lebih luas dari discovery.  

Tujuan rasional bagusnya penggunaan metode ini dalam pembelajaran di era new normal bagi 

anak ADHD adalah anak akan mendapat pemahaman tentang materi lebih baik tanpa paksaan 

orangtua maupun guru sehingga jika anak bosan anak bisa bermain dengan batas waktu yang 

ditentukan dan orangtua hanya sebagai pembimbing kegiatan anak dalam belajar. 

Kelebihan dari strategi pembelajaran menggunakan metode inquiry/discovery yaitu: 

1. Strategi pembelajaran yang biasanya guru/ orang tua memberikan penjelasan untuk anak 

berubah menjadi anak mencari sendiri pemahaman tentang materi tersebut sehingga anak lebih 

bisa memahaminya. 

2. Anak akan lebih mudah mengerti konsep materi yang dikembangkan. 

3. Membantu anak untuk dapat berkeativitas dan mengingat sesuatu. 

4. Memungkinkan anak mampu belajar sendiri tanpa meunggu bantuan guru maupun orang tua. 

5. Strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ini dapat mempermudah anak dalam 

pemahaman akan suatu hal. 

Kekurangan metode ini yaitu: 

1. Perlunya perubahan sistem belajar sehingga sulit untuk anak beradaptasi apalagi bagi anak 

ADHD yang sulit fokus dan tenang. 

2. Guru dituntut untuk dapat mengubah kebiasaan dalam mengajar sehingga anak akan sulit 

untuk mengikuti prosesnya. 

3. Karena metode ini memberikan kebebasan kepada anak hal ini tidak menjamin anak akan 

belajar tekun tanpa pengawasan orang tua maupun guru. 

4. Metode ini menuntut bahwa guru maupun orang tua harus memahami materi lebih baik. Tetapi 

dalam kondisi PSBB sekarang guru maupun orang tua akan sulit untuk hal tersebut karena 

komunikasi online tidak terlalu efektif. 

Berdasarkan strategi ini, proses belajar mengajar banyak berpusat pada peserta didik. Guru/ 

orangtua hanya berperan sebagai pembimbing dan fasilisator belajar. Sehingga anak lebih banyak 

melakukan kegiatan sendiri atau jika didalam kelas anak dapat membentuk kelompok-kelompok 

kecil untuk untuk memecahkan suatu persoalan. Strategi ini dapat dipilih oleh guru atau orang tua 

jika memenuhi syarat berikut: (1) guru terampil dalam memilih masalah yang akan dipecahkan; 

(2) guru dan orangtua mampu menumbuhkan motivasi belajar anak walau dirumah; (3) 

tersedianya fasilitas dan sumber belajar; (4) adanya kebebesan untuk anak baik dalam berpendapat 

maupun berkreasi; (5) adanya partisipasi anak dalam setiap kegiatan belajar mengajar baik secara 

offline maupun online; (6) guru maupun orangtua tidak banyak campur tangan dan hanya 

memperhatikan kegiatan yang dilakukan anak selama proses belajar. 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 69 

Tahap yang harus dilakukan guru maupun orang tua jika ingin menggunakan pendekatan ini 

iyalah: (1) merumuskan masalah yang harus dipecahkan anak; (2) mengajukan cadangan jawaban 

sementara; (3) anak mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan; (4) 

membuat kesimpulan; (5) melakukan ksimpulannya dalam kehidupan nyata. 

Untuk melatih keterampilan berpikir siswa strategi ini sangat cocok. Metode yang sering 

digunakan guru biasanya percobaan yang digabungkan dengan diskusi, tugas, kerja kelompok, 

problem solving, dan lainnya. 

Karena saat belajar dirumah anak susah untuk berkonsentasi dan tenang, orang tua harus selalu 

mendampingi anak. Anak memiliki masalah saat disuruh menulis dan fokus yang tandanya anak 

sudah bosan sehingga anak mulai menolak untuk belajar, orang tua harus memberikan waktu pada 

anak untuk melakukan hal yang ingin anak lakukan agar setelah itu anak dapat belajar kembali. 

Namun orangtua harus memberi batas waktu untuk anak bermain. Jika batas waktunya habis, orang 

tua harus tegas agar anak harus belajar kembali. 

Ketika anak sangat sulit untuk diam dan berkonsentrasi, berilah mainan yang dapat 

meningkatkan konsentrasi untuk anak. Mainan tersebut bisa berupa menyusun puzzel atau lego, 

membuat manik-manik, dan sejenisnya. Tetapi jangan sekali-kali memberikan ponsel ataupun 

komputer untuk bermain anak agar konsentrasinya meningkat karena itu dapat membuat anak 

kecanduan. Perhatikan pola makan anak sesuai dengan anjuran dokter atau terapis juga dapat 

membantu meningkatkan konsentrasi anak.  

Selain itu, agar membantu konsentrasi anak dan pelahan anak bisa belajar mandiri, tumbuhkan 

kebiasaan baik, misalnya jadwal belajar teratur sehabis magrib walaupun hanya 15 menit. 

Belajarnya bisa dalam bentuk membaca, berhitung, maupun menggambar. 

 

4. Kesimpulan 

Era New Normal merupakan era yang dilaksanakan setelah terjadinya pandemi Covid-19 

dimana pemerintah mulai melaksanakan kehidupan normal seperti sebelum terjadi pandemi 

tersebut. ADHD didefenisikan sebagai hambatan tingkah laku dilihat dari kegiatan fisik berlebihan 

serta ketidakmampuan fokus pada satu hal akibat gangguan neurologi. Penyebab ADHD ada 

kaitannya dengan gangguan fungsi neurologis dari neurotransmitter yang dapat memengaruhi 

perhatian, pengendalian impuls, dan tingkat aktivitas anak tetapi belum pasti.Anak ADHD 

dibedakan menjadi tiga type yaitu inattentif, hyperactivit-impulsif, dan campuran.Strategi 

pembelajaran yang cocok buat anak ADHD saat era New Normal seperti sekarang adalah dengan 

menggunakan metode inquiry/discovery dimana metode tersebut membebaskan anak untuk 

mencari dan berkreativitas dengan persoalan yang diberikan.Jika anak sudah mulai bosan dan tidak 

tenang serta fokus, berilah anak waktu untuk bermain. Jika waktu yang diberikan sudah habis, 

orangtua harus tegas untuk menyuruh anak kembali fokus pada pembelajaran. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (a) letak kesulitan belajar jarak jauh 

terhadap matematika siswa kelas V SDN 101887 Bangun Sari dalam pembelajaran matematika 

pada materi bangun ruang dan (b) faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar jarak jauh 

terhadap pembelajaran matematika pada materi bangun ruang siswa kelas V SDN 101887 Bangun 

Sari. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi dan angket. 

Dari data hasil tes analisis akhir diperoleh persentase kesulitan peserta didik dalam fak  persentase 

89,28%. kesulitan siswa dalam konsep sebesar 82,14%, kesulitan siswa dalam keterampilan 

sebesar 60,71%, dan kesulitan siswa dalam prinsip sebesar 64,28%. Dapat disimpulkan dalam 

hasil penelitian  analisis tes, angket dan observasi dapat diambil kesimpulan bahwa kesulitan siswa 

kelas V dalam dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemic covid 19 terhadap pembelajaran 

matematika khususnya materi bangun ruang dalam bentuk soal cerita adalah kurangnya 

pemahaman siswa dalam memahami konsep bangun ruang, sering salah dalam penggunaan rumus, 

juga kebiasaan guru dalam belajar matematika hanya dengan cara mencatat penjelasan lewat kertas 

lalu dipotoh dan hasilnya dikirim lewat aplikasi whatsapp. Siswa juga kurang dalam berhitung 

pada pembelajaran matematika,  kemudian siswa kurang keinginannya dalam menyelesaikan 

contoh soal cerita yang diberikan oleh guru. 

 

Kata kunci: kesulitan belajar, jarak jauh pandemic covid 19, matematika dan bangun ruang.  

 

1.  Pendahuluan 

Ilmu matematika merupakan ilmu yang dipelajari peserta didik mulai dari berpikir rasional, kritis, 

logis, analitis, dan sistematis. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut (Susanto, 

2014:185) matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan 

dalam dunia pekerjaan, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Teknologi menjadi salah satu yang dapat membantu para pendidik untuk melakukan pembelajaran 

jarak jauh ditengah bencana wabah virus covid 19. Virus covid 19 di Indonesia sudah menimbulkan 

dampak yang sangat banyak, salah satunya dibidang pendidikan. Sudah hampir kurang lebih 3 bulan 

peserta didik di Indonesia melakukan belajar di rumah selama pandemi covid 19. Pembelajaran 
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dirumah atau jarak jauh menggunakan teknologi yang disebut juga dengan pembelajaran daring atau 

pembelajaran online. 

Salah satu pembelajaran daring yang dilakukan adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran 

matematika merupakan proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian 

kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan materi matematika 

yang dipelajari. Dalam mengajar matematika, karakter dan watak seseorang dapat dibina atau 

dikembangkan. Ini terjadi karena belajar matematika dapat mengembangkan daya konsentrasi, 

meningkatkan kemampuan, mengeluarkan pendapat dengan singkat, dan berpikir rasional dalam 

mengambil keputusan  yang tepat. 

Menurut Susanto (2013:185) berdasarkan perkembangan kognitif. Siswa mengalami kesulitan 

memahami Matematika karena sifat keabstrakannya, sehingga ralatif tidak mudah untuk dipahami oleh 

siswa. Aurrahaman (2009:252) juga mengemukakan bahwa dari berbagai bidang studi yang dianggap 

paling sulit oleh para siswa baik yang tidak berkesulitan belajar matematika dan yang lebih lagi bagi 

siswa yang berkualitas belajar matematika.  

Kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai ketidak mampuan anak dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru. Kesulitan atau kendala belajar yang dialami siswa dapat disebabkan 

oleh factor internal dan eksternal. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan penelitian Rahayu Sri 

Waskitoningtyas, (2016). Hasil dari data tes analisis akhir diperoleh persentase kesulitan peserta didik 

dalam fakta sebesar 14,4%, kesulitan siswa dalam konsep sebesar 56,9%, kesulitan siswa dalam 

keterampilan sebesar 42,2% dan kesulitan siswa dalam prinsip sebesar 76,7%. Faktor-faktor yang 

menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar yaitu faktor intern dan ekstern. 

Diharapkan guru dalam memberikan materi satuan waktu lebih menekankan terhadap penguasaan 

konsep, keterampilan dan prinsip kepada siswa. Sehingga kesulitan siswa pada materi satuan waktu 

sedikit teratasi. 

Kesulitan siswa dalam belajar matematika adalah kesulitan konsep, ada 3 hal yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika diantaranya adalah persepsi (perhitungan 

matematika), intervensi dan ekstrafolasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang akan sangat 

menentukan sejauh mana keberhasilan yang harus dicapai oleh satuan mata pelajaran matematika. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian Mufarizuddin, (2018). Hasil data dari tes analisis akhir diperoleh 

persentase kesulitan siswa dalam keterampilan sebesar 50% termasuk kategori cukup, kesulitan dalam 

memahami konsep sebesar 23,3% termasuk kategori kurang dan kesulitan dalam pemecahan masalah 

sebesar 20% termasuk karegori kurang. Jadi diharapkan guru dalam membentuk pola pengajaran 

matematika tidak semata-mata ditunjukkan pada keterampilan siswa dalam menyelesaika soal. Namun 

yang lebih penting adalah bagaimana cara mengajak siswa untuk memahami dan mengerti serta 

menguasai konsep-konsep yang ada secara baik dan benar, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika. 

Banyak upaya yang dapat dilakukan agar kesulitan belajar matematika intern dan ektren teratasi 

dengan baik. Dimana seperti halnya dalam penelitian (Bq. Malikha Hr, 2017). Berdasarkan hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

matematika diantaranya: tingkat intelegensi siswa yang berbeda, fisiologis siswa, kurangnya minat 

belajar siswa, dan terbatasnya fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran; (2) Upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar matematika siswa diantaranya: Guru menyesuaikan kegiatan 

pembelajarannya dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, menalar 

dan mengkomunikasikan. Guru bertindak sebagai motivator dan director dalam proses pembelajaran. 

Guru menanamkan sikap spiritual, kerjasama dan saling membantu. Guru bersikap ramah dan tidak 

menciptakan pembelajaran matematika yang menegangkan atau menakutkan; (3) Kendala yang 

ditemukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika dipengaruhi oleh kondisi fisik, 

kehadiran, kondisi kelas, dan kondisi keluarga siswa. 

Berdasarkan hal diatas maka kesulitan belajar merupakan ketidakmampuan siswa dalam menguasai 

fakta, konsep, prinsip dan keterampilan siswa. Terjadinya kesulitan belajar dikarenakan peserta didik 

menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Sama halnya dengan 
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pendapat (Widdiarto,2008:8) menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan kurang berhasilnya 

peserta didik dalam menguasai konsep, prinsip, atau logaritma penyelesaian masalah, walaupun telah 

berusaha mempelajarinya, dan hal ini ditambah lagi dengan kurangnya peserta didik dalam 

mengabstraksi, menggeneralisasi, berfikir deduktif dan mengingat konsep-konsep maupun prinsip-

prinsip. Biasanya akan selalu merasa bahwa suatu pelajaran yang diberikan itu sulit. 

 Hasil wawancara dirumah yang disebabkan virus covid 19 yang melanda Negeri, sehingga 

mengharuskan pandemi dan melakukan aktivitas jarak jauh. Maka, pada tanggal 10 Juni 2020 

melakukan wawancara terhadap guru yang mengajar di kelas V menyatakan bahwa sebelum 

pendidikan mengalami lockdown. Pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat sulit 

dikarenakan bertemu dengan hitungan dan rumus. Selama peneliti melakukan wawancara dirumah 

guru tersebut, peneliti juga menemukan kesulitan yang dialami siswa seperti pemahaman konsep, 

keterampilan, dan pemecahan masalah. Artinya, siswa kurang memahami konsep dari pembelajaran 

Matematika yang dikarenakan siswa tidak paham dengan materi yang dijelaskan, siswa kurang dalam 

keterampilan berhitung Matematika, dan siswa juga  kurang dalam pemecahan masalah terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian di SDN 

101887 Bangun Sari dengan judul “analisis kesulitan belajar dirumah terhadap pelajaran matematika 

materi bangun ruang di sd pada masa pandemi covid 19” 

2.  Metode 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian 

kualitatif  memiliki dua tujuan yaitu pertama menggambarkan dan mengungkapkan, kedua 

menggambarkan dan menjelaskan. Pendekatan kualitatif  bersifat deskriptif dikarenakan penelitian 

deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada 

(Nana, 2011: 70). Penelitian dilaksanakan di SDN 101887 Bangun Sari. Subjek penelitian terdiri dari 

28 siswa kelas V Sekolah Dasar. 
 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Angket 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya kesulitan yang 

dihadapi siswa kelas V SDN 101887 Bangun Sari dalam mempelajari Matematika pada materi 

Bangun Ruang. 

2. Observasi 

Pengamatan/observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Lembar observasi digunakan untuk 

mencatat kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan untuk 

mengetahui sejauh mana kesulitan belajar siswa dalam belajar matematika pada materi bangun 

ruang selama pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemic covid 19  

3. Tes 

Tes tertulis digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengorganisasi 

pengetahuannya ketika memecahkan suatu masalah. Bentuk tes dalam penelitian ini adalah 

bentuk essay atau uraian sebanyak 5 soal. 

Target dalam penelitian ini adalah siswa mampu memecahkan masalah mengenai pembuatan 

kerangka bangun ruang dalam bentuk soal cerita dan siswa mampu menyelesaikan masalah 

penghitungan volume bangun ruang dalam bentuk soal cerita. 

 Teknik pengelohan data pada tes tertulis menggunakan rumus presentase. Sebagaimana yang 

disebutkan Arikunto (2010:193) sebagai berikut: 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑥 100%  



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 73 

Keterangan: 

- P = Persentase jawaban 

- F= Frekuensi jawaban 

- N= Banyak nya 

Dalam menganalisis data, maka angket yang di edarkan memiliki empat alternatif jawaban dan 

selanjutnya dan selanjutnya ditabulisasikan jawaban responden yang sama kemudian menghitung 

jawaban yang sama dengan menggunakan rumus presentase. Analisis data bertujuan untuk 

mendapatkan kesimpulan penelitian. Apakah hasil penelitian itu menerima atau menolak hipotesis, 

dimana jika dari hasil pengolahan data terdapat hasil siswa kelas V SDN 101887 Bangun Sari 

mengalami kesulitan dalam mempelajari Matematika pada materi bangun ruang dan maka hipotesis 

diterima jika tidak maka hipotesis ditolak. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, ternyata siswa kelas V SDN 101887 

Bangun Sari masih terdapat kesulitan dalam belajar jarak jauh selama pandemic covid 19 terhadap 

pembelajaran matematika khususnya materi bangun ruang dalam bentuk soal cerita.  Dapat dilihat dari 

tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1. Distribusi Jawaban Tes Siswa Kelas V SD dalam materi bangun ruang 

 
No 

Soal 

Frekuensi (F) Persentase (%) 

1. 12 42,85% 

 2. 18 64,28% 

3. 23 82,14% 

4. 25 89,28% 

5. 17 60,71% 

 

Hasil dari observasi dapat dilihat bahwa adanya kesulitan belajar siswa dalam  pembelajaran jarak 

jauh terhadap pembelajaran matematika . Hal ini dapat dilihat dari pengamatan soal. Yaitu pada soal 

no.1  sebanyak 25 orang yang mengalami kesulitan belajar matematika pada materi bangun ruang 

dengan persentase 89,28%. Dalam hal ini ada beberap hal yang perlu diperhatikan guru yaitu 1) siswa 

kurang bisa memahami sekaligus mengerjakan bentuk soal cerita bangun ruang; 2) siswa belum 

terampil mengubah satuan liter ke bentuk cm kubik.  

 emudian kemampuan siswa dalam memhami materi bangun ruang  masih kurang. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengamatan soal no. 4 sebanyak 23 siswa masih dalam kategori belum baik 

dalam memahami konsep dan prinsip tentang bangun ruang dalam matematika dengan persentase 

82,14%. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan guru yaitu 1) siswa kurang bisa memahami dan 

mengerjakan soal cerita bangun ruang , 2) siswa kurang atau salah dalam menggunakan rumus. 

Kemudian siswa juga masih kurang dalam memahami materi bangun ruang. Hasil ini dapat dilihat 

dari hasil pengamatan soal no. 2 dimana sebanyak 18 siswa yang masih kurang baik dalam 

mengerjakan soal cerita pada materi bangun ruang dengan persentase 64,28%. 

Pada soal no. 5, sebanyak 17 siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika pada materi 

bangun ruang yang masih kurang dalam menggambar jaring-jaring dan menghitung volume bangun 

ruang dengan persentase 60,71%. Pada soal no.1, sebanyak 12 siswa yang mengalami kesulitan belajar 

matematika pada materi bangun ruang  dalam menuliskan rumus bangun ruang lewat sebuah gambar 

dengan persentase 42,85%  

Hasil observasi angket dalam aktivitas siswa dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemic 

covid 19 terhadap pembelajaran matematika khususnya materi bangun ruang dalam bentuk soal cerita 

dapat disimpulkan bahwa  kesulitan-kesulitan belajar siswa dimana salah satunya adalah cara guru 
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dalam mangajar, dimana guru hanya mengirimkan tugas, mencatat penjelasan kemudian dipoto guru 

lalu dikirim lewat aplikasi whatsapp, sehingga siswa merasa bosan karena guru tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam belajar, kemudian siswa jarang bertanya dalam proses 

belajar mangajar matematika, dan disebabkan karena cara guru mengajar yang membuat siswa tidak 

bertanya.  Siswa juga kurang minat belajar matematika dikarenakan sulit dalam penghitungan 

disebabkan mereka tidak menguasai dalam berhitung. Siswa juga tidak suka dalam pembelajaran 

matematika dikarenakan harus menghafal setiap rumus dalam materi pembelajaran matematika.  siswa 

juga jarang belajar kelompok dengan kawan-kawannya diluar sekolah, sebenarnya belajar kelompok 

itu juga bisa membantu siswa dalam belajar matematika. 

Dari kesimpulan tes, angket dan observasi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kesulitan siswa 

kelas V dalam dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemic covid 19 terhadap pembelajaran 

matematika khususnya materi bangun ruang dalam bentuk soal cerita adalah kurangnya pemahaman 

siswa dalam memahami konsep bangun ruang, sering salah dalam penggunaan rumus, juga kebiasaan 

guru dalam belajar matematika hanya dengan cara mencatat penjelasan lewat kertas lalu dipotoh dan 

hasilnya dikirim lewat aplikasi whatsapp. Siswa juga kurang dalam berhitung pada pembelajaran 

matematika,  kemudian siswa kurang keinginannya dalam menyelesaikan contoh soal cerita yang 

diberikan oleh guru 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa 

anak mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemic covid 19 terhadap 

pembelajaran matematika khususnya materi bangun ruang dalam bentuk soal cerita. Dimana, 23 siswa 

atau 82,14%  mengalami kesulitan dalam memasuki rumus penyelesaian soal cerita. Kemudian 

kurangnya minat belajar siswa dalam berhitung pembelajaran matematika serta guru hanya mengirim 

tugas dan mengirim penjelasan materi lewat aplikasi whatsapp saja. Serta siswa juga kurang berminat 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 
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Abstrak:Strategi melatih motorik adalah salah satu cara untuk melatih bina gerak anak 

cerebral palsy. Strategi ini akan efektif apabila dijalankan dengan berkelanjutan dan sesuai 

dengan arahan semestinya. Melihat keadaan pada saat ini, apalagi pada masa adanya 

COVID-19, yang mengharuskan kita untuk berada dirumah saja, akan membuat semakin 

banyaknya waktu yang dihabiskan oleh anak cerebral palsy dirumah. Walaupun pada saat 

ini telah diterapkannya fase new normal, hal itu bukan berarti kita kembali kepada 

kehidupan normal seperti dahulu. Pada fase ini, kita dihadapkan kepada perubahan pola 

kehidupan sehari-hari namun tetap mematuhi protokol kesehatan secara normal, yang pada 

akhirnya hal ini mampu untuk memutus penyebaran COVID-19. Orang tua harus memiliki 

strategi yang efektif untuk menunjang kepada keberhasilan anak cerebral palsy dalam 

melatih motoriknya. Tujuan strategi yaitu (1) untuk membantu meningkatkan kemampuan 

gerak, (2) meningkatkan perkembangan fisik, dan (3) mempersiapkan masa depan anak. 

Didalam artikel ini penulis mengetahui bahwa metode yang digunakan yaitu contextual 

teaching dan blended learning. Hasilnya adalah bahwa strategi dalam melatih motorik anak 

pada saat dirumah saja akan berjalan efektif apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dan 

konsisten.  

Kata Kunci: Strategi melatih motorik, orang tua, cerebral palsy,new normal 

 

1. Pendahuluan 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mencerdaskan. Melalui proses belajar dapat membuat 

seseorang memperoleh pengetahuan baru dan membuka wawasan berfikirnya.(Budi & Utami, 

2019). Notoatmodjo S. (2010) dalam Syahfitri (2018), mengatakan bahwa pengetahuan yaitu 

suatu hal yang diketahui oleh manusia yang terjadi setelah melakukan sebuah pengamatan 

melalui panca indra. Manusia memiliki lima macam indera yang digunakan untuk melakukan 

penginderaan yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium 

bau-bauan, lidah untuk perasa dan indera perabaan. Manusia lebih banyak menggunakan 

indera penglihatan dan pendengarannya untuk memperoleh informasi dan ilmu.(Aster, 2018). 
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Pengetahuan yang dapat kita peroleh bersumber dari panca indera kita, salah satunya dalam 

mendapatkan pengetahuan tentang anak cerebral palsy. 

Cerebral palsy adalah salah satu penyimpangan pada anak tunadaksa disebabkan karena 

adanya permasalahan pada otak atau kelumpuhan otak yang dapat menyebabkan keterbatasan 

dalam beraktivitas(Armstrong, 2007).  Hal ini dapat disebabkan karena bawaan dari lahir, 

luka, kecelakaan, atau penyakit pada syaraf yang dapat menganggu otak. Kelainan pada 

sistem syaraf akan membuat anak cerebral palsy memiliki permasalahan dalam aspek fisik, 

terutama pada gerakan otot dan persendiannya(Pradipta & Andajani, 2017). Dengan adanya 

permasalahan ini dan untuk meningkatan kemampuan motorik anak cerebral palsy, maka 

dibuatlah suatu strategi untuk melatih anak cerebral palsy yang anggota geraknya mengalami 

kekauan atau tidak dapat berfungsi optimal. Strategi yang kita peroleh pun adalah hasil dari 

proses pembelajaran. Pengetahuan dan pembelajaran yang kita dapatkan menyebabkan kita 

mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan suatu objek. Salah satunya informasi 

tentang tujuan dibuatkan suatu strategi adalah dalam melatih kembali otot dan persendian 

anak cerebral palsy. Cara yang dapat kita lakukan adalah membuat suatu strategi untuk 

melatih bina gerak anak cerebral palsy pada saat berada dirumah di fase new normal ini. 

Strategi melatih motorik adalah suatu cara berupa latihan-latihan yang bertujuan untuk 

membantu anak cerebral palsy meningkatkan kemampuan geraknya agar mendekati gerakan 

yang wajar. Strategi ini dilakukan secara terencana dengan memberikan latihan-latihan dan 

pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang gerakan motorik anak cerebral 

palsy. Pada dasarnya strategi ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan anak dalam 

meningkatkan kemampuan motoriknya. 

 Peran orang tua sangat penting disini. Orang tua sebagai keluarga inti dan sangat 

mengetahui kebutuhan anaknya menjadi suatu faktor yang penting dalam membuat suatu 

strategi yang menghasilkan keefektifan dalam program ini. Anak cerebral palsy lebih banyak 

menghabiskan waktunya dirumah, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. COVID-19 

adalah penyakit yang diperoleh dari suatu virus dan merupakan penyakit menular yang 

pertama kali terjangkit pada sebuah desa di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember. Pada 

saat ini, virus ini merupakan permasalahan yang terjadi hampir diseluruh dunia. Salah satu 

cara yang dapat mencegah virus ini menular adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 

yaitu social distancing. Di Indonesia sendiri telah banyak upaya-upaya yang diterapkan dalam 

mencegah penularan coronavirus ini, salah satunya adalah dengan penerapan PSBB. 

Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan upaya pemerintah untuk mencegah 

penularan coronavirus. Daerah-daerah di Indonesia banyak yang menerapkan PSBB ini. 

Namun, seiring berjalannya waktu dan berakhirnya masa PSBB ini. Pemerintah kini 

merancang tatanan kehidupan baru atau disebut juga new normal. Hal ini bertujuan untuk 

mengembalikan kestabilan kehidupan dalam berbagai bidang. 

Menurut Wiku Adisasmito selaku ketua tim pakar penanganan virus corona, new normal 

adalah suatu perubahan pola perilaku individu sejalan dengan beraktivitas secara normal 

tetapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dari 

coronavirus. Artinya individu masing-masing individu harus dapat menilai sendiri tentang 

kebutuhan dan kebaikan untuk diri mereka sendiri(Dion et al., 2009). New normal menjadi 

sesuatu yang penting bagi kehidupan kita saat ini. Bagi anak cerebral palsy yang lebih banyak 

beraktivitas dirumah, mungkin hal ini juga akan menguntungkan bagi mereka untuk dapat 

melatih motorik mereka selama dirumah saja pada fase new normal ini. Orang tua harus 

memiliki strategi yang efektif untuk menunjang kepada keberhasilan anak cerebral palsy 

dalam melatih motoriknya. Tujuan strategi yaitu (1) untuk membantu meningkatkan 
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kemampuan gerak, (2) meningkatkan perkembangan fisik, dan (3) mempersiapkan masa 

depan anak. 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa banyak orang tua dari anak cerebral palsy 

yang kurang memahami dan mengerti bagaimana cara menangani anak-anak mereka yang 

terkena kelainan ini. Orang tua yang takut akan salah penindakannya, takut akan melukai 

anaknya dan sebagainya. Hal ini membuat anak-anak mereka menjadi kurang dapat 

mengembangkan motoriknya padahal peranan orang tua sangat penting untuk melatih anak 

dalam meningkatkan kemampuan motorik anak cerebral palsy. Oleh karena itu, pentingnya 

melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi orang tua itu sendiri dalam mengetahui bagaimana 

penanganan yang tepat untuk melatih motorik anak cerebral palsy. Oleh karena itu, melihat 

banyaknya orang tua anak cerebral palsy yang kurang memahami bahkan tidak memahami 

sama sekali terkait penanganan yang baik untuk anak mereka, maka desain strategi yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan motoriknya adalah membuat suatu rancangan melatih 

gerak, asesmen terhadap latihan tersebut, dan mengevaluasi rancangan latihan gerak. 

 

2. Metode 

Berdasarkan artikel ini penulis mengetahui bahwa metode yang cocok digunakan yaitu 

contextual teaching dan blended learning. Penulis melihat bahwa metode ini akan cocok 

digunakan karena penerapan dari metode ini akan membantu anak dan orang tua di situasi 

fase new normal ini, serta menggabungkan metode tersebut dengan metode blended learning 

sehingga akan menghasilkan suatu pembelajaran campuran yang membuat adanya pertemuan 

secara langsung dan secara online yang sesuai dengan situasi pada saat ini serta mendorong 

anak untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Hal ini bertujuan agar anak 

cerebral palsy mendapatkan strategi yang pas untuk melatih kemampuan motorik mereka. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Strategi untuk melatih kemampuan motorik anak cerebral palsy dapat dihasilkan dari 

orang tua anak cerebral palsy. Dengan adanya kemampuan tersebut akan membantu anak 

untuk mengembangkan kemampuan bina gerak mereka selama berada di fase new normal, 

sehingga akan membuat anak cerebral palsy dapat meningkatkan kemampuan motorik 

mereka. Salah satu cara untuk membuat suatu strategi melatih kemampuan motorik anak 

cerebral palsy adalah dengan membuat suatu buku yang berisi berbagai program yang akan 

digunakan untuk melatih motorik anak . Hal ini bertujuan agar orang tua dari anak cerebral 

palsy yang masih belum mengetahui tentang kelainan pada anaknya. Sehingga dengan adanya  

buku ini akan menambah wawasan dan pengetahuan orang tua anak cerebral palsy terkait 

dengan kelainan anaknya. Isi dari buku program bina gerak tersebut adalah berbagai bentuk 

strategi yang akan digunakan untuk melatih kemampuan motorik anak cerebral palsy serta 

peranan orang tua dalam pelaksanaan berbagai program tersebut selama anak berada di rumah 

pada fase new normal ini. Strategi yang akan digunakan selama anak dirumah saja adalah 

merancang program melatih gerak motorik anak, membuat materi untuk mendukung program 

tersebut, dan mengevaluasi pada setiap program yang akan dibuat. Adapun penjelasan dari 

aspek tersebut yaitu : a) dalam merancang suatu program bina gerak dibutuhkan langkah-

langkah yang akan digunakan selama melatih kemampuan motorik anak cerebral palsy. 

Rancangan program ini dipergunakan untuk orang tua sebagai pegangan dalam memberikan 

latihan bagi anak cerebral palsy, b) materi dari program bina gerak yang akan dijalani. Materi 

ini akan digunakan oleh orang tua sebagai acuan untuk memberikan latihan-latihan motorik 

kepada anak cerebral palsy dengan baik dan benar. Beberapa tujuan dari materi tersebut yaitu 
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: 1) melatih anak dalam meggerakkan kepalanya, 2) melatih anak menggerakkan tubuh bagian 

atas, 3) melatih anak menggerakkan pinggangnya, 4) melatih anak menyeimbangkan tubuh, 5) 

melatih keseimbangan anak, 6) melatih koordinasi antara mata dan tangan, kaki dan mata 

anak cerebral palsy. c) setelah memberikan materi untuk melatih mereka, selanjutnya adalah 

evaluasi bina gerak. Mengevaluasi dari program melatih anak cerebral palsy adalah proses 

dari menilai dan mengukur akan keefektivan strategi yang telah dibuat untuk melatih anak 

cerebral palsy dalam mengembangkan kemampuan gerak motoriknya selama berada dirumah 

saat fase new normal ini.  Bentuk evaluasi ini adalah catatan yang berisi tentang peningkatan 

kemampuan bina gerak anak cerebral palsy. 

Program bina gerak ini merupakan salah satu strategi melatih kemampuan gerak anak 

cerebral palsy di fase new normal pada saat ini. Akibat dari pandemi COVID-19 yang 

mengharuskan untuk berada dirumah saja. Maka anak cerebral palsy pasti akan memiliki 

banyak waktu dirumah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang disiapkan untuk meningkatkan 

kemampuan anak cerebral palsy harus dipersiapkan sebaik mungkin. Tujuan dari dibuatnya 

strategi untuk anak cerebral palsy adalah: untuk memperjelas gerakan-gerakan dari anak 

cerebral palsy dan membetulkan gerakan-gerakan yang salah. Adapun hal-hal yang juga dapat 

menunjang kemampuan gerak anak cerebral pasly pada saat fase new normal sebagai berikut: 

1. Melatih kemmpuan gerak anak cerebral palsy dengan menerapkan pola asuh 

mandiri. 

Melatih kemampuan gerak dari anak cerebral palsy pada saat ini dapat dengan 

memberikan pola asuh yang mandiri. Pola asuh yang diterapkan adalah anak tidak 

harus dimanja, maksud dari dimanja itu sendiri yaitu setiap kesulitan yang dirasakan 

anak tidak harus dibantu oleh orang tua. Contohnya : saat memakai baju, anak tidak 

harus selalu dibantu. Orang tua harus memberikan pengertian pada anak bahwa 

mereka juga dapat melakukannya sendiri dan tidak harus dibantu oleh orang tua 

mereka. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melatih 

kemamuan motorik dari anak cerebral palsy. 

2. Memberi arahan dan bimbingan kepada anak cerebral palsy. 

Bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh orang tua sangat membantu anak 

cerebral palsy melatih motorik mereka. Arahan yang diberikan orang tua menjadi kan 

mereka memiliki sikap yang akan lebih mandiri serta mau berusaha sendiri. Hal ini 

juga berkaitan dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh orang tua terhadap anak 

mereka sendiri. Contohnya: saat anak merasa down terhadap dirinya sendiri, orang tua 

harus selalu menguatkan mereka serta senantiasa membimbing mereka. Adanya 

dukungan dan bimbingan tersebut akan membuat anak cerebral palsy merasa 

disayangi dan akan semangat untuk lebih berusaha demi dirinya sendiri dan orang 

tuanya. 

3. Latihan-latihan untuk membantu mengoptimalkan kemampuan motorik 

mereka. 

Pada fase new normal ini, anak cerebral palsy pasti akan lebih banyak berada 

dirumah. Dengan begitu menerapkan strategi latihan motorik dirumah adalah suatu ide 

yang sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan motorik mereka. Contoh dari 

latihan yang dapat dilakukan adalah : setiap pagi orang tua mengajak anaknya untuk 

melakukan senam yang disesuai kan dengan kemampuan anak mereka. Jika senam dan 

latihan ini dilakukan secara rutin, maka kemampuan motorik anak cerebral palsy akan 

mengalami peningkatan setiap harinya (Yogyakarta et al., n.d.) 
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Hasil dari penelitian ini adalah anak program dari bina gerak ini sangat dibutuhkan 

dan efektif bagi anak cerebral palsy. Hal ini dikarenakan, memiliki program yang tersusun 

baik dan dimengerti oleh orang tua merupakan faktor yang sangat mendukung untuk 

kelangsungan keberhasilan dalam melatih gerak anak. Hasil ini terlihat pada saat anak 

cerebral palsy diberikan arahan dan cara untuk melatih kemampuan motorik mereka. Menurut 

Wiart dkk (2010), peranan orang tua sangat penting dalam meningkatkan keefektivan dari 

rancangan latihan ini, mengingat anak cerebral palsy pada fase new normal ini akan lebih 

banyak menghabiskan waktunya di rumah. Oleh karena itu, srategi yang diterapkan harus 

sesuai dengan kebutuhan untuk meningatkan kemampuan motorik anak di rumah. Biasanya 

anak cerebral palsy melatih kemampuan motorikinya dengan lembaga sekolah atau lembaga 

terapi, maka pada saat ini dibuatlah suatu program untuk anak cerebral palsy pada saat 

dirumah saja. Walaupun kita mengetahui bahwa tidak semua orang tua anak cerebral palsy 

mengetahui dan mampu untuk memberikan kebutuhan yang sesuai untuk anak mereka, namun 

jika kita memberikan petunjuk ataupun pembinaan pasti orang tua tersebut mampu untuk 

menjalankan strategi tersebut pada saat dirumah saja. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi melatih motorik anak cerebral palsy diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 1) strategi untuk melatih anak cerebral palsy adalah dengan 

menerapkan program bina gerak, 2) materi yang diberikan oleh orang tua harus dimengerti 

dan dipahami oleh orang tua terlebih dahulu, hal ini agar orang tua dapat menjalankan 

program ini dengan seoptimal mungkin, agar program ini layak di berikan untuk anak cerebral 

palsy, 3) jika strategi ini dijalankan dengan berkelanjutan maka akan memperoleh hasil yang 

maksimal. Sehingga anak cerebral palsy dapat mengoptimalkan kemampuan motorik mereka 

sendiri, 4) orang tua harus terus memperhatikan perkembangan dari kemampuan motorik 

anaknya, serta selalu melakukan evaluasi-evaluasi untuk perkembangan anaknya. 
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Abstrak.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sehingga mendapatkan 

informasi peran Media televisi TVRI dalam mengisi pembelajaran jarak jauh anak Sekolah Dasar 

dalam masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplorasi dan 

pendekatan penelitiannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi kendala dan akibat dari media televidi di era pandemi terhadap kegiatan 

proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dilakukan dan  

daftar  pertanyaan  disusun untuk wawancara dikembangkan berdasarkan literatur terkait. 

Responden untuk penelitian ini adalah para guru dan kepala sekolah. Kesimpulan dari penelitian 

ini yaitubahwa siaran televisi mampu memberikn pengajaran yang baik bagi anak pada saat 

pademi. Namun pada kenyataanya siaran TV TVRI belum memberikan peran yang signifikan 

dalam meningkatkan pembelajaran anak. Hal ini diindikasikan dengan penyampaian pembelajaran 

yang kurang baik untuk sekolah dasar, dan pemberian tugas yang menurut siswa kurang 

memahami ditambah peran orang tua yang kurang maksimal dalam memberikan pengertian dalam 

pembelajaran. 

Kata Kunci: Belajar jarak jauh, Media televisi, Meningkatkan pembelajaran 

 

1.  Pendahuluan 

Pendidikan dan teknologi merupakan dua hal yang saling berjalan beriring. Pertumbuhan teknologi 

instruksional mengikuti tahap pertumbuhan dari masyarakat tradisional ke kebudayaan teknologi 

tinggi. Berbicara tentang produk teknologi beserta kaitannya dengan pembelajaran, televisi (TV) 

merupakan salah satu produk teknologi modern yang telah mendukung peran teknologi dalam konteks 

memecahkan masalah pembelajaran.Kehidupan manusia pada zaman ini tidak mudah atau bahkan 

tidak pernah lepas dari media massa baik itu televisi, koran, radio, ataupun internet. Hampir seluruh 

manusia dapat dipastikan akan berhubungan dengan media massa. Dapat kita lihat berapa jam orang 

akan menonton televisi dalam satu hari. Menonton televisi tidak hanya diasumsikan sebagai sebuah 

aktivitas yang berdimensi tunggal, apalagi sebagai sesuatu yang terjadi dengan begitu saja (Budiman, 

2002:8). Semakin lamaorang menonton televisi, maka akan semakin banyak pula halbaru yang dapat 

ia ketahui. Dari paparan diatas maka dapat kita lihat bahwa suatu media massa mau tidak mau pasti 

akan mempengaruhi perilaku manusia yang berinteraksi dengan media massa. 
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Sejalan dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat banyak yang mengalami perubahan. 

Cara berfikir misalnya, masyarakat kini lebih berfikir maju dan modern. Selain itu pula terjadi. 

perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sebelum orde baru orang hidup hanya 

seadanya, tanpa memikirkan hal yang lebih maju. Namun, sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi. 

Perubahan-perubahan ini banyak dipengaruhi oleh media massa khususnya televisi yang hampir di 

setiap rumah ada. Media massa contohnya televisi, buku, majalah, Koran, radio, film dan yang sedang 

banyak digunakan sekarang adalah internet. 

Peran media masa TV dalam membangunan karakter bangsa bagi masyarakat Indonesia tentunya 

berada pada paradoksisasi, positif atau negatif. Kesadaran kita untuk menata penggunaan media massa 

TV yang memberi manfaat dalam kehidupan kita adalah solusi terbaik. Untuk itu kesadaran menata 

hidup dalam kaitannya dengan pemanfaatan media massa TV bagi pembangunan karakter bangsa bagi 

manusia Indonesia haruslah merujuk dan berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa yang telah 

dikristalisasi dan diwujudkan dalam Pancasila dan UUD 45. Peran media massa TV dalam 

pembangunan karakter bangsa haruslah berlandaskan pada perspektif budaya Indonsia yang 

meletakkan landasannya dalam kerangka Negara Kesatuan, dengan keanekaragaman budaya 

yangmemiliki nilai-nilai luhur, kebijaksanaan dan pengetahuan lokal yang arif dan bijaksana (local 

wishdom and local knowledge). 

Perkembangan media massa sebagai sarana informasi di Indonesia, tidak terlepas dari jalannya 

perkembangan dan perubahan jaman di segala sektor kehidupan masyarakat. Kecenderungan misi dan 

media massa yang ditujukan untuk mendukung dan mengkritisi perubahan, menempatkan media 

massa pada posisi terpenting (Kuswandi, 2008:11). 

Menurut Wina Sanjaya (2008:6) dan Arif S (2010:6), media adalahkata jamak dari medium yang 

berarti perantara atau pengantar. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-

pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

seperti surat kabar, film, radio, dan TV. (Cangara, 2002). 

Media massa yaitu saluran sebagai alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi 

massa. Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, sosial, 

politik dipengaruhi oleh media (Agee dalam Ardianto, 2004: 58). Media massa dikatakan sebagai 

kebudayaan yang bercerita. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang 

signifikan. 

Dibanding dengan media massa lainnya, televisi mempunyai sifat istimew. Televisi merupakan 

gebungan dari media dengar dan gambar, bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidika, 

bahkan gabungan dari ketiga unsur diatas,Televisi merupakan sumber citra dan pesan tersebar 

(shared images and message) yang sangat besar dalam sejarah, dan ini telah menjadi mainstream 

bagi lngkungan simbolik masyarakat. Dan televisi merupakan sistem bercerita (stary-telling) yang 

tersentralisasi. 

Televisi mempunyai daya tarik yang kuat. Jika radio mempunyai dayatarik yang kuat disebabkan 

unsur kata-kata, musik dan sound effect, makaTV selain ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur 

visual berupa gambar.Dan gambar ini bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang 

mampumenimbulkan kesan mendalam pada pemirsa. Daya tarik ini selain melebihiradio, juga 

melebihi film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati dirumah dengan aman dan nyaman. Selain itu, 

TV juga dapat menyajikanberbagai program lainnya yang cukup variatif dan menarik untuk 

dinikmatimasyarakat.Kemampuan media televisi untuk mempengaruhi massa sudahterbukti dari 

sebuah genre atau tayangan televisi yang bersifat mengajarkannilai yang baik seperti kegiatan masak, 
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bagaimana cara memasak yangbetul yang bisa menghasilkan nilai jual maupun nilai kenikmatan bagi 

yangmerasakan apa yang telah di masak dan dari mana mereka belajarmemasak. 

Televisi merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi  searah yang sangat efektif 

untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Televisi dianggap sebagai media pembelajaran yang 

efektif dan menarik, karena alat ini dapat merekam dan menangkap objek gambar hidup yang 

sebenarnya, dari tempat yang jauh dapat dilihat dan dinikmati oleh pemirsa seolah-olah kejadian itu 

berada didepan matanya. Dengan menyadari bahwa televisi menjadi sebuah alat yang sangat potensi 

untuk memberikan informasi dan sekaligus sebagai alat pembelajaran kepada setiap yang menikmati, 

maka program penyiaran dan pertunjukannya haruslah dikemas dengan berpedoman etika dan nilai-

nilai budaya yang positif.Televisi termasuk kedalam media massa, media massa merupakan proses 

penyampaian pesan yang dilakukan antara komunikator dan khalayak tidak bisa saling melihat secara 

langsung.bmedia berrperan penting dalam mendisstribusikan pesan kepada khalayak banyak. Dengan 

demikian , media bukan hanya sebagai saluran komunikasi melainkan juga menjadi metode 

mendistribusikan pesan. Dalam konteks pendidikan, pesan-pesan mendidik banyak yang 

menggunakan media massa untuk saluran dan metode pendistribusiannya. Kegiatan pendidikan 

melalui media massa menjadi bagian dari proses pendidikan informal ditengah masyarakat kita 

sekarang. 

Televisi (TV) adalah media yang potensial sekali, tidak saja untukmenyampaikan informasi tetapi 

juga membangun dan membentuk karakter serta perilaku seseorang, baik kearah positif maupun 

negatif. Fungsi TV sama dengan fungsi media massa lainnya, yakni memberi informasi,mendidik , 

menghibur dan membujuk. Fungsi menghibur lebih dominan dari pada fungsi lainnya. Menurut 

Burhan Bungin (2008: 188), TV dikatakan sebagai media komunikasi yang paling besar pengaruhnya 

terhadap perubahan sosial karena kemampuan audiovisual yang ada pada TV adalah kekuatan yang 

luar biasa. Perubahan sosial tidak akan cepat terjadi apabila manusia belum menemukan media 

komunikasi.Setiap media komunikasi memiliki karakteristik tersendiri. 

Televisi merupakan media komunikasi dalam proses pendidikan telah dikenal oleh masyarakat 

perkotaan maupun pedesaan, terutama di tempat-tempat yang sudah memperoleh fasilitas aliran 

listrik. Menurut Pepep Sudrajat (dalam Ismawati, 2011:7) pengertian televisi adalah suatu 

perlengkapan elektronik yang pada dasarnya adalah sama dengan gambar hidup yang meliputi 

gambar dan suara. Dengan demikian gambar yang terdapat dalam televisi merupakan lambang 

komunikasi yang dapat dilihat dan didengar pada waktu yang sama. Kemajuan teknologi dan 

komunikasi adalah salah satu faktor yang menunjang usaha pembaharuan pendidikan. Pemerintah 

dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi 

dalam rangka memperluas dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Media 

televisi mampu menyediakan informasi dan kebutuhan manusia secara keseluruhan, seperti berita 

cuaca, informasi finansial atau katalog berbagai macam produksi barang (Kuswandi, 2008:15). 

Kekuatan televisi menurut Hafied Cangara (2003:135) yaitu: (a) televisi mempunyai 

kemampuan menyatukan antara fungsi audio dan visual; (b) memiliki kemampuan dalam 

menampilkan warna; (c) penonton leluasa menentukan saluran mana yang disenangi dan 

diinginkan; (d) mampu mengatasi jarak dan waktu, sehingga penonton yang tinggal di daerah-

daerah terpencil dapat menikmati siaran televisi. Kelemahan televisi adalah: (a) kurang selektif 

terhadap penayangan acara atau iklan; (b) televisi memberikan dampak yang kurang baik terhadap 

gaya hidup; (c) pesan yang disampaikan di televisi kurang dapat dipercaya. 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 83 

Menurut Hurlock (1991: 218) aktivitas menonton televisi merupakan sebagian dari minat rekreasi 

remaja. Aktivitas dan akses terhadap televisi tersebut memiliki sejumlah kemungkinan dampak dan 

pengaruh bagi remaja. Secara umum, akses terhadap media massa memiliki sejumlah kemungkinan 

dampak dan pengaruh. Dampak akses terhadap media massa sebagai obyek fisik dinyatakan oleh 

Chaffee (dalam Ariane, 2002: 40-41) adalah sebagai berikut: 1) Dampak ekonomis, 2) Dampak sosial, 

3) Dampak pada penjadwalan kegiatan, dan 4) Sebagai penyaluran perasaan tertentu. Dampak akses 

terhadap media massa menurut Chaffee ini sederhana namun menyangkut banyak hal makro (seperti 

dampak ekonomis dan sosial) namun juga menyangkut hal praktis (seperti dampak pada penjadwalan 

kegiatan dan sebagai penyaluran perasaan tertentu). Pengaruh atau dampak yang dikemukakan 

Chaffee tersebut secara umum dan masih bersifat netral. 

Pada era pandemi COVID-19 ini pihak pemerintah melalui siaran TV TVRI memberikan 

Pendidikan dari mulai Pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Melalui siaran TVRI anak 

diharapkan mampu belajar dan menambah ilmu pengetahun di rumah. TVRI bekerja sama dengan 

kementrian Pendidikan untuk mengganti pembelajaran di sekolah menjadi beljar dirumah. 

Kompas.com (23/4/2020) menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) melalui TVRI meluncurkan program " Belajar dari Rumah" sebagai alternatif belajar 

di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). "Program ini direncanakan akan dimulai pada 

Senin, 13 April 2020, dan akan berjalan selama tiga bulan hingga Juli 2020," jelas Mendikbud Nadiem 

Makarim pada telekonferensi Peluncuran Program Belajar dari Rumah. Sejalan dengan itu 

republika.com Kemendikbud meluncurkan program Belajar di Rumah sebagai antisipasi sekolah yang 

diliburkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.Kemdikbud menggandeng Lembaga penyiaran 

publik TVRI sebagai bagian dari media official Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk 

menyiarkan program-program pendidikan. 

 

2.  Metode 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sukmadinata (2017:94) penelitian kualitatif ditunjukan 

untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut atau perspektif partisispan. Partisipan adalah 

orang-orang yang diajak berwawancara,diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran 

persepsinya. Subjek pada penelitian ini adalah siswa SD Negeri 166492 Kota Tebing Tinggi kelas III  

yang dilakukan pada bulan April 2020. Teknik pengumpulan yang digunakan adalahn wawancara, dan 

observasi. Analisis data yang digunakan adalah model Mieles dan Huberman , menurut Emzir 

(2016:129) model ini memiliki 3 tahapan.. data yang sudah di dapatkan di kumpulan melalui reduksi 

data, kemudian data tersebut di sajikan kedalam bentuk laporan lalu di simpulkan hasil dari yang di 

dapat.  
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Desain Model Analisis Data MenurutMiles and Huberman (Emzir: 2016) 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Televisi termasuk kedalam media massa, media massa merupakan proses penyampaian pesan yang 

dilakukan antara komunikator dan khalayak tidak bisa saling melihat secara langsung.bmedia 

berrperan penting dalam mendisstribusikan pesan kepada khalayak banyak. Dengan demikian , media 

bukan hanya sebagai saluran komunikasi melainkan juga menjadi metode mendistribusikan pesan. 

Dalam konteks pendidikan, pesan-pesan mendidik banyak yang menggunakan media massa untuk 

saluran dan metode pendistribusiannya. Kegiatan pendidikan melalui media massa menjadi bagian dari 

proses pendidikan informal ditengah masyarakat kita sekarang. 

Ledakan penduduk tanpa diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk gedung 

sekolah beserta peralatannya, akan menyebabkan kesebjangan antara cita-cita dengan kenyataan 

menjadi semakin menganga. Cita-cita adalah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kenyataan adalah 

“jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat tanpa jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai”. Karena itu perlu lebih banyak dicurahkan kepada peanfaatan media massa yang secara 

teknologis telah maju begitu pesat dan telah dipergunakan di Indonesia. Bahkan dengan dimilikinya 

SKSD Palapa sebagai media komunikasi satelit, Indonesia dalam bidang teknologi komunikasi 

elektronik jauh lebih maju daripada negara-negara lainnya. 

Menurut Yunus (1942:78) dalam bukunya Attarbiyatu Watta‘Liim mengungkapkan (Azhar Arsyad, 

2002:16) bahwasannya media pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indra dan lebih dapat 

menjamin pemahaman orang yang mendengarkan saja tidak sama tingkat pemahamannya dan lamanya 

bertahan apa yang dipahaminya dibandingkan dengan mereka yang melihat, atau melihat dan 

mendengarnya. Selanjutnya Ibrahim (1946: 342) menjelaskan betapa pentingnya media karena media 

membangkitkan rasa senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbaharui semangat mereka 

menetepkan pengetahuan pada benak para siswa serta menghidupkan pelajaran. 

Media massa elektronik televisi dapat mencapai langsung keluarga-keluarga diseluruh Indonesia, 

karena media tersebut tidak mengenal daratan dan lautan, gunung-gunung dan lembah -lembah dengan 

sistem mutakhir, suatu pesan komunikasi dari ibu kota negara, misalnya dapat diterima secara 

serempak pada saat yang sama. Berbagai media massa elektronik beserta keampuhannya dalam 

menyebarkan pesan-pesan pendidikan kepada keluarga-keluarga Indonesia diseluruh pelosok tanah air, 

akan besar dampaknya kepada mereka apabila media itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 

merealisasikan gagasan terwujudnya masyarakat belajar. Effendy, (2008:100) 
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Kebiasaan menonton televisi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam lingkungan 

keluarga, disamping bermanfaat sebagai hiburan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. 

Warga bisa mengetahui hal-hal apa yang sedang terjadi didunia ini dengan menonton siaran televisi. 

Misalnya tanpa harus membaca koran, warga masyarakat akan tahu berita terakhir tentang apa yang 

terjadi di negara lain. Bahkan peristiwa meletusnya gunung berapi pun diketahui dari siaran televisi, 

bukan dari koran. Televisi juga sangat berguna bagi masyarakat agraris. Dengan menyaksikan 

berbagai acara televisi yang sangat menunjang usaha pertanian tersebut. Para petani desa juga menjadi 

tahu cara bercocok tanam yang baik, dan cara memelihara ternak yang baik agar cepat berkembang 

biak. Dari televisi, warga juga dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai usaha yang dilakukan 

agar kondisi lingkungan tetap terjaga sehingga lingkungan tempat tinggalnya tetap menunjang 

kehidupannya, serta pengetahuan-pengetahuan lain yang bermanfaat. Suhardi, (1996: 16-17) 

Pembelajaran audio visual berbeda dengan pembelajaran lewat membaca buku. Pengetahuan yang 

hanya berupa kata-kata itu sulit dibayangkan. Terlebih lagi dibutuhkan fokus terhadap sesuatu yang 

sedang dibaca. Mungkin yang ada, justru kita akan merasa bosan dan pengetahuan yang dibaca akan 

mudah terlupakan. 

Sebagai media informasi, tayangan televisi mampu memberikan informasi secara aktual dan cepat. 

Tayangan televisi dapat menayangkan  informasi bersamaan saat terjadinya suatu peristiwa dan saat 

itu juga seluruh Indonesia dapat menyaksikannya secara serempak dalam waktu yang sama. Selain itu, 

tayangan televisi juga dapat menyiarkan informasi dari segala penjuru dunia sehingga masyarakat 

Indonesia dapat mengetahui adanya bencana alam di negara lain tanpa harus datang ke negara 

itu.Televisi dinilai dapat lebih efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas, karena 

siaran disiarkan secara bersamaan diseluruh penjuru desa. Jadi, seluruh masyarakat kota maupun desa 

dapat memperoleh informasi yang sama. Dengan ini masyarakat yang ada didesa tidak akan 

ketinggalan informasi lagi. Dan dengan adanya parabola, berbagai macam stasiun televisi juga bisa 

ditayangkan didesa terpencil sekalipun. 

Namun, pada dasarnya tidak semua tayangan televisi mampu memberikan dampak positif terhadap 

pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan juga guru. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah dan 2 informan guru mata pelajaran, diketahui bahwa mekanisme 

pemanfaatan siaran TV TVRI dilakukan pada saat waktu pembelajaran sekolah dasar dimulai. Hal ini 

dikuatkan dengan hasil analisis dokumen yang menyebutkan bahwa sangat sedikit mata pelajaran yang 

disiarkan dalam TV TVRI yang tidak membahas keseluruan mata pelajaran, dan lagi materi yang 

disampaikan tidak sesuai dengan standart kurikulum.  

Hasil wawancara dengan seorang kepala sekolah menyebutkan bahwa pada awal perjalanan 

program yaitu bulan April, memang sekolah berusaha keras untuk benar-benar memanfaatkan bantuan 

perangkat TV untuk menyaksikan siaran TV TVRI bagi siswa. Namun dengan berjalannya waktu 

usaha yang maksimal tidak membuahkan hasil yang seimbang dan ahirnya sekolah mulai beralih fokus 

pada optimalisasi sumber belajar lain. Kendala pemanfaatan siaran TV TVRI Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru diketahui bahwa rendahnya pemanfaatan siaran TV 

TVRI disebabkan banyak faktor. Beberapa faktor utama adalah, susahnya menyelesaikan tugas 

pembelajaran yang ada, dikarenakan penjelasan terhadap materi kurang tepat untuk tingkat sekolah 

dasar. Selain persoalan mata pelajaran, minat anak terhadap pembelajaran di TVRI sangat rendah ini 

di akibatkan cara memberikan rangsangan terhadap anak kurang tepat sehingga mereka lebih suka 

bermain dari pada belajar di era pandemic COVID-19. 
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4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa siaran televisi mampu memberikn pengajaran yang baik bagi anak pada saat 

pademi. Namun pada kenyataanya siaran TV TVRI belum memberikan peran yang signifikan dalam 

meningkatkan pembelajaran anak. Hal ini diindikasikan dengan penyampaian pembelajaran yang 

kurang baik untuk sekolah dasar, dan pemberian tugas yang menurut siswa kurang memahami 

ditambah peran orang tua yang kurang maksimal dalam memberikan pengertian dalam pembelajaran. 
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Abstrak. Penulisan artikel bertujuan: (1) melihat peran kepala sekolah dalam menerapkan 

pendidikan lifeskill, (2) strategi kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan lifeskill kepada 

peserta didik, dan (3) dampak pendidikan lifeskill yang diterapkan di sekolah terhadap kualitas 

keterampilan peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, guna 

memperoleh fakta di lapangan tentang peran kepemimpinan perubahan kepala sekolah dalam 

meningkatkan pendidikan lifeskill melalui program adiwiyata di sekolah Bojonegoro. Hasil 

penelitian sebagai berikut: (1) melihat peran kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan 

lifeskill, (2) strategi kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan lifeskill kepada seluruh peserta 

didik, dan  (3) dampak pendidikan lifeskill terhadap kualitas keterampilan peserta didik . 

Kata Kunci: kepala sekolah, peserta didik, lifeskill 

 

1.  Pendahuluan  

Dunia Pendidikan yang dirasa masih belum berhasil memenuhi tujuannya dapat dibuktikan 

dengan kualitas SDM di Indonesia. Dengan kata lain, hal tersebut memberikan sinyal pada 

seluruh rakyat Indonesia bahwa tantangan dan tanggung jawab dalam memperbaiki 

pendidikan di Indonesia semakin kompleks. Secara garis besar problema pendidikan yang 

dialami bangsa Indonesia salah satunya seperti ketidaksesuaian pendidikan dengan kehidupan 

nyata atau yang biasa disebut dengan tidak adanya relevansi. Pendidikan dikatakan tidak 

relevan karena pelaksanaan pendidikan yang belum disesuaikan dengan kenyataan di 

kehidupan nyata dan kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan stigma pendidikan yang 

hanya merupakan ajang memperoleh nilai baik, sehingga peseta didik kehilangan kesempatan 

untuk memperoleh pengalaman sebanyak-banyaknya supaya kelak dapat menumbuhkan insan 

yang dapat memecahkan persoalan kehidupannya serta mampu menunjukkan eksistensinya 

[1]. Oleh karena itu suatu organisasi atau lembaga pendidikan diharapkan mampu untuk 

merubah stigma bahwa sekolah tidak hanya untuk mendapatkan nilai ataupun ijazah, tetapi 

sekolah juga bertugas untuk mengoptimalkan pendidikan mengenai keterampilan hidup. 

Lembaga pendidikan diharapkan mampu untuk mengalami perubahan, dimana yang biasanya 

hanya fokus kepada pendidikan kognitif, tetapi sekarang kepala sekolah diharapkan harus 

mampu memimpin seluruh anggotanya untuk berubah dalam hal menerapkan pendidikan 



88 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

lifeskill. Peran kepala sekolah sebagai top manajer untuk memimpin dan mempengaruhi 

seluruh pihak yang ada di sekolah supaya mampu mensukseskan pendidikan lifeskill. Selaras 

dengan pendapat [2] bahwa kepala sekolah wajib bisa mempengaruhi para anggota untuk 

menjalani perubahan demi mendukung kemajuan lembaga pendidikan.  

Pada dasarnya keterampilan hidup atau juga yang biasa disebut masyarakat secara luas 

dengan sebutan lifeskill dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatasi suatu 

permasalahan kehidupan dengan cara berkolaborasi dengan orang lain atau berani untuk 

mengambil keputusan yang tepat.  Pada Era Revolusi Industri dan Science Society saat ini, 

pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas para peserta didik dengan cara 

mengurangi beban peserta didik untuk selalu mengoptimalkan kemampuan kognitif saja tetapi 

lembaga pendidikan juga berupaya menerapkan pendidikan lifeskill di setiap mata pelajaran 

dan dalam segala proses aktivitas atau pekerjaan peserta didik. Contoh penerapan lifeskill 

seperti kegiatan dalam proses belajar mengajar yang terdapat di beberapa sekolah yaitu 

memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar sekolah dan dapat mendayagunakan 

sumberdaya tersebut. Tujuan diterapkan pendidikan lifeskill yaitu sebagai pegangan peserta 

didik untuk belajar hidup mandiri dan survive di lingkungannya.  

Pendidikan lifeskill baru-baru ini sangat penting untuk diterapkan di Negara Indonesia, 

karena sistem pendidikan di Negara Indonesia cenderung pada pengembangan kemampuan 

peserta didik dalam bidang kognitif saja, sedangkan keterampilan atau segi afektifnya jarang 

untuk diperhatikan, hal inilah yang menyebabkan peserta didik kurang mampu 

mengaplikasikan kemampuan belajar dengan kebutuhan kerja. Padahal realitanya kebutuhan 

kerja itu yang sangat dibutuhkan lebih banyak tentang bagaimana seseorang bisa terampil 

berorganisasi; berkolaborasi; daripada hanya kuat dalam segi pengetahuan saja. Jika dilihat 

dari kasus di atas di Negara Indonesia saat ini terdapat kesenjangan antara keinginan untuk 

mencapai sesuatu pekerjaan yang tinggi dengan realita sistem pendidikan yang di dapatkan 

peserta didik saat di bangku sekolah. Akibat adanya kesenjangan tersebut, maka banyak 

lembaga pendidikan yang berusaha supaya melakukan perubahan dengan cara menerapkan 

pendidikan lifeskill. Kasus diatas merupakan sebagian kecil dari sekian banyaknya kasus yang 

terdapat di Negara Indonesia dalam memenuhi tuntutan persaingan pekerjaan dimasa depan.  

Hal di atas dapat membuktikan bahwa pembelajaran berbasis kehidupan  atau 

pembelajaran keterampilan abad 21 merupakan sesuatu yang sangat penting, karena prinsip 

dasarnya dapat dijadikan bekal untuk memberikan pembelajaran bagi peserta didik supaya 

dapat lebih mempersiapkan tuntutan dunia kerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh [3] 

keterampilan abad 21 sangat dibutuhkan guna keberhasilan dalam dunia kerja. Keterampilan 

abad 21 ini tidak hanya menekankan kepada teknologi saja tetapi juga keterampilan 

kehidupan seperti pemecahan masalah; berpikir kritis; inovasi; komunikasi; kolaborasi dengan 

beraneka ragam masyarakat [4] [5]. Selaras denngan penelitian yang dilakukan oleh [6] 

bahwa keterampilan abad 21 ini sangat penting untuk peserta didik supaya dapat 

menyelesaikan permasalahan yang kompleks, sehingga dapat menghasilkan solusi. Hal inilah 

yang lebih penting untuk juga diajarkan saat di bangku sekolah supaya ketika peserta didik 

telah lulus dan kembali ke suatu tatanan masyarakat tidak akan kaget dan bingung bagaimana 

cara mencari solusi. Oleh karena itu, sekolah di Kabupaten Bojonegoro membiasakan sejak 

dini pembelajaran tentang kehidupan supaya peserta didiknya terbiasa. 
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2.  Pembahasan 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan hasilnya adalah sebagai berikut: (1) 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan lifeskill, (2) strategi bagaimana cara 

kepala sekolah menanamkan pendidikan lifeskill kepada seluruh peserta didik; (3) dampak 

pendidikan llifeskill yang diterapkan di sekolah terhadap kualitas keterampilan peserta didik. 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan lifeskilll, diwujudkan dengan 

komitmen kepala sekolah untuk dapat menerapkan pendidikan lifeskill. Wujud komitmen 

kepala sekolah salah satunya membentuk tim, baik  tim yang beranggotakan guru-guru, 

peserta didik, ataupun kombinasi antara guru dan peserta didik. Melalui pembentukan tim-tim 

tersebut diharapkan mampu untuk mensukseskan pendidikan lifeskill bagi peserta didik, dan 

juga mampu mensukseskan adiwiyata tingkat nasional. Selain komitmen, kepala sekolah juga 

memiliki peran untuk selalu berkomunikasi kepada guru ataupun peserta didik tentang ide-ide 

kreatif, dan juga melatih peserta didik supaya mampu untuk berkomunikasi dengan baik 

dalam menyelesaikan suatu program secara bersama-sama. Peran kepala sekolah dalam 

perubahan penerapan pendidikan lifeskill untuk peserta didik dapat diwujudkan dengan 

memberdayakan peserta didik, maksud memberdayakan peserta didik disini yaitu dengan cara 

memberikan suatu pemahaman tentang pendidikan lifeskill itu juga sangat diperlukan untuk 

masa depan peserta didik, selain memberikan pemahaman kepala sekola juga memiliki peran 

untuk membantu mengembangkan potensi lifeskill peserta didik, dan yang terakhir kepala 

sekolah memiliki peran untuk memberikan penguatan positif terkait dengan pendidikan 

lifeskill.  

Strategi menanamkan pendidikan lifeskill yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu melaui 

konsep ADKAR (Awareness;  Desire; Knowledge; Ability; and Reinforcement).  Awareness 

dapat diartikan sebagai suatu kesadaran, dimana kepala sekolah menciptakan seluruh pihak 

yang ada di sekolah supaya sadar akan pentingnya pendidikan keterampilan, karena 

kehidupan di masa depan yang sangat dibutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi bagaimana 

peserta didik mampu berkolaborasi atau kerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Desire atau yang dapat diartikan sebagai suatu keinginan, strategi kepala sekolah supaya 

seluruh guru dan peserta didik mendukung adanya penerapan pendidikan lifeskill, yaitu 

dengan cara berkomunikasi kepada seluruh guru dan peserta didik apabila mereka semua 

tidak mendukung penerapan pendidikan lifeskill, bisa jadi ketika di masa depan peserta didik 

akan kebingungan karena sejak dini tidak diajarkan tentang pendidikan keterampilan, dan 

untuk guru akan rugi karena tidak memberikan ilmu yang begitu berguna yang dapat 

dijadikan bekal peserta didik di kemudian hari. Knowledge atau pengetahuan,  kepala sekolah 

memiliki beberapa strategi diantaranya selalu mengirimkan guru jika ada pelatihan atau 

workshop mengenai pendidikan keterampilan supaya dapat diajarkan kepada peserta didik, 

selain itu peserta didik juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan melalui ekstrakurikuler yang begitu banyak di sekolah, ataupun organisasi-

organisasi yang ada disekolah,  peserta didik diharapkan tidak hanya fokus kepada pendidikan 

akademik saja tetapi keterampilan berorganisasi dan berkomunikasi untuk menyatukan visi 

dan misi antara satu orang dengan orang lainnya itulah yang sangat diperlukan untuk 

kehidupan di masa depan. Ability atau kemampuan, diharapkan dari pendidikan yang di 

dapatkan peserta didik melalui organisasi, ekstrakurikuler, ataupun tim pengembangan 

adiwiyata peserta didik dapat menerapkannya dimanapun peserta didik berada. Seperti contoh 

bagaimana cara peserta didik menyelesaikan masalah dengan bijak; membuat suatu 

keputusan, atau yang lainnya. Reinforcement atau penguatan, penguatan positif ini dilakukan 
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oleh kepala sekolah dengan cara memberikan reward bisa berupa suatu sertifikat atau pun 

penghargaan yang lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik.  

Dampak dari penerapan pendidikan lifeskill terhadap kualitas peserta didik yaitu peserta 

didik terbiasa berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas bersama; berkomunikasi untuk 

menyatukan berbagai macam sudut pandang; membuat suatu keputusan; berinovasi untuk 

mengembangkan suatu produk yang tidak memiliki nilai jual menjadi bernilai jual; terbiasa 

untuk menjadi menjadi pemimpin dan mengarah suatu organisasi untuk kearah yang selalu 

positif.  

Proses kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan lifeskill. Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan pendidikan lifeskilll, diwujudkan dengan komitmen kepala sekolah, kepala 

sekolah membentuk tim, baik  tim yang beranggotakan guru-guru, peserta didik, ataupun 

kombinasi antara guru dan peserta didik, dan juga kepala sekolah memberdayakan peserta 

didik supaya mampu mengembangkan keterampilan. Wujud komitmen kepala sekolah seperti 

membuat sebuah kebijakan dengan memasukkan pendidikan keterampilan kedalam mata 

pelajaran peserta didik, selain itu kepala sekolah berkomitmen untuk selalu melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan guna memberikan bekal di masa depan untuk peserta didik. 

Kepala sekolah selalu berupaya meninjau tentang keberhasilan maupun kegagalan dari 

penerapan pendidikan lifeskill tersebut. Kepala sekolah mendata peserta didik yang selalu 

aktif maupun yang pasif dalam keterlibatan program sekolah, untuk peserta didik yang masih 

pasif kepala sekolah berusaha untuk mendorong peserta didik supaya dapat mengambil peran 

untuk meningkatkan keterampilan baik melalui ikut organisasi ataupun yang lainnya,  hal 

tersebut dilakukan oleh kepala sekolah dengan tujuan supaya seluruh peserta didik dapat 

mengembangkan keterampilan. Kepala Sekolah juga memiliki peran dengan membentuk tim-

tim dalam mensukseskan adiwiyata, dari pembentukan tim yang beranggotakan baik guru 

dengan guru ataupun peserta didik dengan peserta didik, atau kombinasi peserta didik dengan 

guru diharapkan dapat menambah pengalaman peserta didik diusia yang masih remaja mampu 

untuk saling bekerja sama dengan temannya, kakak kelas atau bahkan dengan guru untuk 

mensukseskan suatu program sekolah. Melalui pembentukan tim dapat menjadikan wadah 

kerja sama antara peserta didik ataupun kolaborasi antara  peserta didik dengan guru 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keterampilan peserta didik [7] [8]. Peran 

kepala sekolah dalam perubahan penerapan pendidikan lifeskill untuk peserta didik dapat 

diwujudkan dengan memberdayakan peserta didik, maksud memberdayakan peserta didik 

disini yaitu dengan cara memberikan suatu pemahaman tentang pendidikan lifeskill itu juga 

sangat diperlukan untuk masa depan peserta didik, selain memberikan pemahaman, kepala 

sekola juga memiliki peran untuk membantu mengembangkan potensi lifeskill peserta didik, 

dan yang terakhir kepala sekolah memiliki peran untuk memberikan penguatan positif terkait 

dengan pendidikan lifeskill. Selain memberdayakan peserta didik untuk dapat meningkatkan 

keterampilan, kepala sekolah juga harus mampu memberdayakan baik guru, tenaga 

kependidikan ataupun pelatih organisasi, yang berguna supaya peserta didik dapat lebih 

mantab dalam mengoptimalkan keterampilan. Selaras dengan pendapat [9] bahwa peran 

kepala sekolah wajib untuk dapat memberdayakan seluruh komponen yang ada disekolah baik 

guru, tenaga kependidikan, pelatih ekstrakurikuler, maupun peserta didik. 

Strategi kepala sekolah dalam menanamkan pendidikan lifeskill kepada peserta didik. 

Strategi menanamkan pendidikan lifeskill yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu melaui 

konsep ADKAR (Awareness;  Desire; Knowledge; Ability; and Reinforcement).  Awareness 

atau kesadaran, kepala sekolah menciptakan seluruh pihak yang ada di sekolah supaya sadar 

akan pentingnya pendidikan keterampilan, karena kehidupan di masa depan yang sangat 
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dibutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi bagaimana peserta didik mampu berkolaborasi 

atau kerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Desire atau yang dapat diartikan 

sebagai suatu keinginan, strategi kepala sekolah supaya seluruh guru dan peserta didik 

mendukung adanya penerapan pendidikan lifeskill, yaitu dengan cara berkomunikasi kepada 

seluruh guru dan peserta didik apabila mereka semua tidak mendukung penerapan pendidikan 

lifeskill, bisa jadi ketika di masa depan peserta didik akan kebingungan karena sejak dini tidak 

diajarkan tentang pendidikan keterampilan, dan untuk guru akan rugi karena tidak 

memberikan ilmu yang begitu berguna yang dapat dijadikan bekal peserta didik di kemudian 

hari. Knowledge atau pengetahuan,  kepala sekolah memiliki beberapa strategi diantaranya 

selalu mengirimkan guru jika ada pelatihan atau workshop mengenai pendidikan keterampilan 

supaya dapat diajarkan kepada peserta didik, selain itu peserta didik juga mendapatkan 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan melalui ekstrakurikuler yang 

begitu banyak di sekolah, ataupun organisasi-organisasi yang ada di sekolah, peserta didik 

diharapkan tidak hanya fokus kepada pendidikan akademik saja tetapi keterampilan 

berorganisasi dan berkomunikasi untuk menyatukan visi dan misi antara satu orang dengan 

orang lainnya itulah yang sangat diperlukan untuk kehidupan di masa depan. Ability atau 

kemampuan, diharapkan dari pendidikan yang di dapatkan peserta didik melalui organisasi, 

ekstrakurikuler, ataupun tim pengembangan adiwiyata peserta didik dapat menerapkannya 

dimanapun peserta didik berada. Seperti contoh bagaimana cara peserta didik menyelesaikan 

masalah dengan bijak; membuat suatu keputusan, atau yang lainnya. Reinforcement atau 

penguatan, penguatan positif ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara memberikan 

reward bisa berupa suatu sertifikat atau pun penghargaan yang lainnya, yang diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Strategi Kepala sekolah tersebut akan bisa 

menjadi sukses apabila kepala sekolah selalu berkomunikasi atau memotivasi peserta didik 

untuk selalu meningkatkan keterampilan. Menurut [10] model ADKAR bisa digunakan 

individu untuk mengalami perubahan yang sukses, karena model ADKAR menyajikan lima 

tahap yang dilalui individu ketika melakukann perubahan, mulai dari kesadaran akan 

kebutuhan; keinginan untuk berpartisipasi; menggali pengetahuan; kemampuan untuk 

menerapkan keterampilan yang baru; dan penguatan untuk menjaga perubahan. Selaras 

dengan pendapat [11] bahwa komunikasi; motivasi; support dari seorang pemimpin atau 

kepala sekolah sangat menentukan untuk melakukan perubahan organisasi atau lembaga.  

Strategi kepala sekolah untuk dapat mensukseskan pendidikan lifeskill dan keterampilan 

hidup di sekolah bisa menggunakan strategi atau metode ADKAR. Ada beberapa tahapan 

supaya metode ADKAR dapat sukses untuk diterapkan di sekolah, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 1 . Strategi Mensukseskan Pendidikan lifeskill di Sekolah 

 

Dampak pendidikan lifeskill melalui pembiasaan karakter terhadap kualitas peserta didik. 

Dampak dari penerapan pendidikan lifeskill terhadap kualitas peserta didik yaitu peserta didik 

terbiasa berkomunikasi dalam hal menyelesaikan tugas bersama; berkomunikasi untuk 

menyatukan berbagai macam sudut pandang; membuat suatu keputusan; berinovasi untuk 

mengembangkan suatu produk yang tidak memiliki nilai jual menjadi bernilai jual; terbiasa 

untuk menjadi menjadi pemimpin dan mengarah suatu organisasi untuk kearah yang selalu 

positif. Dampak dari penerapan pendidikan lifeskill adalah perubahan pola perilaku peserta 

didik. Peserta didik yang biasanya pergi kesekolah hanya untuk mencari ilmu sekarang 

peserta didik selain mencari ilmu pengetahuan saja melainkan juga diberikan bekal 

keterampilan-keterampilan tentang berorganisasi; berwirausaha; menciptakan inovasi dari 

barang-barang bekas. Maka dampak yang dirasakan dari penerapkan pendidikan lifeskill akan 

nampak ketika peserta didik lulus. Karena kebiasaan yang ada pada peserta didik telah 

melekat pada diri mereka sebagai hasil belajar selama berada di lingkungan sekolah [12]. 

Dampak dari pembiasaan keterampilan-keterampilan yang telah diajarkan disekolah akan 

berdampak bagi peserta didik itu sendiri dan juga berdampak bagi masyarakat secara luas 

[13]. Karena peserta didik berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat maka 

dengan adanya pendidikan lifeskill dengan pembiasaan karakter yang baik di sekolah akan 

berdampak pada tatanan masyarakat [14]. 

Kepala sekolah memberikan pemahaman kepada guru dan peserta didik tentang 

pentingnya pendidikan lifeskill atau keterampilan jika terapkan disekolah, karena di masa 

yang akan datang tidak hanya segi akademik saja yang diperlukan tetapi keterampilan 

juga. 

Antar peserta didik saling mengingatkan apabila terdapat peserta didik yang kurang 

menyukai pendidikan keterampilan. Peserta didik wajib saling mengingatkan bahwa 

keterampilan juga sangat dibutuhkan untuk dunia kerja dan masa yang akan datang. 

Kepala sekolah mewajibkan seluruh peserta didik untuk aktif dalam kegiatan sekolah, 

organisasi, dan juga ekstrakurikuler, karena dari kegiatan tersebut peserta didik akan 

memperoleh banyak pengetahuan tentang pendidikan keterampilan seperti cara 

memimpin organisasi, berkomunikasi dengan orang lain, mengambil keputusan yang 

tepat, berkolaborasi, dan lain-lain. 

Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah peserta didik dapatkan saat 

mengikuti organisasi sekolah, ekstrakurikuler sekolah ataupun kegiatan sekolah. 

Kepala sekolah selalu memberikan penguatan positif kepada peserta didik apabila peserta 

didik selalu menerapkan pendidikan tentang keterampilan kedalam kehidupan sehari-hari 

maka, peserta didik lebih siap apabila menemukan suatu permasalahan-permasalahan di 

masa depan. 
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3.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk dapat menerapkan pendidikan lifeskill di sekolah, maka kepala sekolah mewujudkannya 

dengan cara berkomitmen dan memberdayakan guru maupun peserta didik supaya dapat 

mengoptimalkan keterampilan. Strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

menerapkan pendidikan lifeskill dengan cara menggunakan metode ADKAR (awareness, 

desire, knowledge, ability, and reinforcement). Dampak dari pendidikan lifeskill yaitu peserta 

didik lebih terbiasa untuk berkomunikasi yang lebih sopan dan selalu bekerja sama setiap 

melakukan suatu pekerjaan kecuali  dalam hal ujian, dan juga melatih peserta didik untuk 

belajar menentukan suatu keputusan, hal itulah dapat membiasakan peserta didik saat kembali 

kedalam tatanan  suatu masyarakat.  
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Abstrak. Pendidikan merupakan segala hal yang bersangkutan dengan pembelajaran, ilmu 

pengetahuan, yang biasanya selalu turun temurun melalui pengajaran sesuai dengan karakter 

masing-masing. Namun tidak di bidang perekonomian saja yang berpengaruh tetapi pada bidang 

pendidikan juga menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat dengan adanya covid-19. 

Sehinggah tidak jarang dari orang tua merasakan resah akibat covid-19 ini di karenakan anak-anak 

yang lagi asik-asik dalam bermain. Namun dengan adanya covid-19 juga bisa berdampak kepada 

kemiskinan multidimensi yang juga akan berdampak kepada pendidikan anak-anak bangsa tidak 

terkecuali anak di usia dini. 

Kata kunci: Pendidikan, Anak Usia Dini, Pendemi Covid-19. 

 

1. Pendahuluan 

Strategi pendidikan untuk anak usia dini berfungsi supaya anak-anak disaat usia dininya agar 

mereka tetap bisa mengembangkan pengetahuannya serta tidak resah dan selalu bisa belajar 

dan juga bermain walaupun pada saat sekarang ini sedang mewabahnya penyakit yaitu corona 

virus disease atau disingkat dengan covid-19. Dalam hal ini selain guru peran serta orang tua  

juga ikut dalam meningkatkan pendidikan dan pembelajaran anak usia dini pada saat sekarang  

sangatlah penting di karenakan anak-anak dan orang tua selalu bersama sepanjang waktu di 

rumah. Orang tua berperan dalam segala hal membentuk seseorang individu agar menjadi 

seseorang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dengan demikian orang tua juga 

berperan dalam pendidikan bagi anak-anaknya. 

Dengan mewabahnya covid-19 orang tua juga harus bisa mengenal dampak dari penyakit 

ini dan orang tua dapat menjelaskan secara perlahan-lahan atau juga dapat dengan cara 

metode bercerita bahwa penyakit atau yang sering di sebut dengan virus corona ini sangat 

berbahaya kepada anak-anaknya. Metode bercerita adalah metode yang bagus kita gunakan 

bagi anak-anak usia dini dengan metode ini kita juga dapat mengembangkan pemikiran-

pemikiran anak. 

Guru yang merupakan tenaga pendidik dalam pendidikan yang paling utama dan  memiliki 

tanggung jawab yang besar pada anak supaya kelak anak bisa dan akan menjadi generasi 

penerus bagi bangsa yang berkarakter, berbudi, bermoral dan berbudaya yang dimulai dengan 

cara penanaman pendidikan sejak usia dini pada anak. Terlebih lagi pada saat pandemi covid-
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19 saat ini. Dimana system dan cara pembelajaran sudah tidak sama seperti sebelumnya. 

Dimana adanya pembatasan social seperti anak lebih banyak belajar dirumah dari pada di 

lingkungan sekolah. Meskipun pembatasan social berskala besar atau disingkat dengan PSBB 

sudah berakhir dan sekarang sedang berada difase New Normal tapi memberikan jarak antara 

satu individu tetap harus diterapkan karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi covid-19 

masih belum berakhir sepenuhnya. Fase New Normal bukan berarti pembebasan dan bukan 

juga pembatasan. Tapi kita memang boleh melakukan aktivitas seperti biasa tapi tetap 

mematuhi aturan seperti tetap memakai masker, mencuci tangan setelah dari luar rumah, 

menjaga jarak dengan orang lain, menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitar. Hal ini 

dilakukan untuk menekan lajunya penyebaran covid-19. 

Oleh karena itu guru bersama dengan orang tua dapat bekerja sama agar tetap berjalannya 

pembelajaran yang diberikan pada anak. Sebagai seorang guru harus memiiki cara dan strategi 

pembelajaran khususnya pada anak di usia dininya. Dimana pada usia anak yang masih dini 

ini anak akan lebih banyak bermain tetapi dalam hal ini dimana anak sedang memiliki  

keingintahuan yang tinggi. Oleh sebab itu guru dan orang tua harus bisa mengimbangi antara 

belajar dan bermain.  

 

2. Metode 

Penulisan artikel ini merupakan penulisan yang menggunakan metode deskriptif yang mana 

merupakan suatu metode yang hanya memberikan gambaran ataupun suatu penjabaran secara 

sistematis namun berkaitan dengan yang ingin penulis jelaskan. Namun dalam artikel ini 

menggunakan pendekatan kuatitatif yang mana pendekatan ini tidak menggunakan hitung-

hitungan secara statistic, namun lebih tepatnya mendekatkan kepada kajian interperatif, 

dengan demikian ada juga yang mengakatan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang mengumpulkan data berupa kata-kata namun bukan berupa angka. Teknik 

pengumpulan data dalam artikel ini hanya menggunakan studi literature yang mana penulis 

cuman mengagali informasi dari berbagai buku dan jurnal agar mendapatkaninformasi yang 

berkaitan dengan strategi pendidikan anak usia dini pasca covid-19. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Strategi Pendidikan 

Strategi pembelajaran adalah strategi yang dilakukan oleh guru melalui sekolah 

dengan usaha atau cara-cara guru dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran pada 

anak terutama pada anak usia dini Agar terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran 

dalam lingkungan sekolah. Strategi pendidikan lebih mengedepankan bagaimana cara 

guru serta orang tua dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan 

situasi yang dialami oleh anak.  

Strategi pendidikan berupa metode dan teknik yang bisa dilakukan kepada anak 

terutama anak usia dini. Pada anak usia dini dimana pendidikannya lebih mengarah dan 

menekankan penyelenggaraan pendidikan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik 

motoric, kecerdasan, social dan emosi serta bahasa pada anak. Menurut    Notoatmodjo S 

(2010) dalam (Syahfitri & Budi, 2018), menyatakan bahwa pengetahuan adalah sebagai 

hasil dari suatu tahu dan ini telah terjadi setelah seseorang menggunakan penginderaannya 

terhadap objek tertentu. Penginderaannya ini akan terjadi melalui panca indera  pada 

manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, rasa dan raba. Dan juga sebagian besar 

pengetahuan manusia berasal dari mata dan telinganya. 
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Adapun stategi pendidikan yang diberikan pada anak usia dini yaitu strategi belajar 

sambil bermain. Karena anak-anak sangat suka bermain. Misalnya Guru dapat mengajak 

anak dengan cara bermain peran. Bermain peran yang dimaksud adalah salah satu bentuk 

pembelajaran dimana pada permainan ini anak ikut terlibat aktif dalam memainkan sebuah 

peran tertentu. peserta memerankan sandiwara dengan bonekanya tapi dalam hal itu guru 

tetap menyelipkan nilai seperti nilai agama moral dan etika misalnya menjaga boneka 

dengan baik. Juga menanamkan rasa empati pada sesama dan memiliki social dengan 

lingkungan social. Begitu juga sekolah guru juga memberikan contoh yang baik pada 

anak. Saat anak berada dirumah orang tua berperan membimbing anak saat anak bermain. 

Orang tua dapat membrerikan contoh dan teladan yang baik pada anak misalnya memberi 

makan terhadap hewan peliharaannya. Berbagi dengan tetangga. hal itu dapat mendorong 

anak agar memiliki rasa empati dan social yang tinggi terhadap lingkungannya. 

Strategi pendidikan bagi anak usia dini yang selalu berhubungan dengan permainan, 

namun permainan-permainannya yang bisa mengembangkan aktivitas seseorang anak, 

anak usia dini juga suka dengan beryanyi, dan juga suka melakukan pekerjaan yang dapat 

mereka lakukan dengan gembira. Dari kegiatan yang di lakukan tadi merupakan 

pendidikan yang harus mereka alami pada usianya namun yang kita ketahui sekarang 

karena adanya pendemi corona-19 anak-anak usia dini bisa melakukan aktivitas bermain, 

bernyayi dan sebagainya di dalam rumah serta dengan bimbingan orang tuanya.  

Dalam dunia pendidikan yang paling lemah adalah proses pembelajaran yang terkadang 

guru hanya memberikan pembelajaran saja. Oleh karena itu agar proses pembelajaran 

berlangsung dengan lancar, guru harus memperhatikan situasi dan kondisi pada anak. 

Mengembangkan kemampuan berpikir itulah yang sangat lemah dalam anak didik di 

karenakan kemampuan memotovasi diri yang sangat lemah. Dengan adanya strategi dari 

guru serta orang tua anak maka dapat memberikan peluang pada anak usia dini  supaya 

bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran atau kemampuan yang ada di dalam dirinya 

karena anak-anak pada usia dini banyak yang tidak percaya diri atau bisa di sebut penakut 

dan juga belum mandiri dengan berbagai hal. 

Strategi pendidikan atau juga sering di sebut dengan pendekatan dalam pendidikan 

yang di lakukan secara menyeluruh yang menyangkut dengan pelaksanaan gagasan, 

perencanaan yang di lakukan dalam waktu tertentu. John Sewey mengatakan bahwa 

pendidikan merupakan pencetak watak seseorang yang bertujuan untuk pembentukan budi 

pekerti seseorang anak saat sekolah. Namun pendidikan untuk anak usia dini adalah 

pendidikan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Segala hal yang di lakukan 

untuk menstimulasi, membimbing, mengarahkan, serta juga mengasuh dan juga 

memberikan pembelajaran dan pengajaran yang dapat mengasah kemampuan serta 

keterampilan pada anak didik. Pendidikan ini di lakukan sejak lahir sampai dengan usia 

delapan tahun.  

Konsep pendidikan menurut undang-undang, ada empat yang harus di pahami 

(Mutiah,2010). Sebagai berikut : 

1. Suatu usaha yang telah di rencanakan, artinya segala yang di laksanakan menyangkut 

dengan pendidikan secara lembaga bukan di laksanakan secara asal-asalan, namun 

telah di tetapkan secara resmi, sehingga bertujuan agar aktivitas yang di lakukan 

seseorang pendidik kepada anak didiknya dapat mencapai tujuan yang di inginkan. 

2. Suatu pendekatan yang telah di rencanakan agar dapat terciptanya sesuatu yang di 

inginkan dalam belajar dan anak didikpun mendapatkan hasil dan manfaat dalam 

pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan semestinya. 
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3. Pembelajaran sesuai dengan suasana anak didik yang mana anak didik dapat 

mengembangkan potensinya. 

4. Proses pendidikan yang terakhir ialah seseorang anak berhak memiliki keagaman yang 

di inginkan, mengendalikan dirinya sendiri, kepribadian tersendiri, serta akhlak 

mulianya, bergaul atau sosialisasinya, bangsa dan juga Negara. 

 

b. Bentuk Pendidikan Pada Anak Usia Dini 

Adapun bentuk-bentuk pendidikan yang dapat diberikan pada anak usia dini baik oleh 

guru maupun orang tua adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan moral dan agama 

Pendidikan moral dan agama perlu ditanamakan pada anak khususnya sejak anak berada 

diusia dininya. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi penerus agar menjadi 

generasi penerus yang beragama, memiliki adab, mempunyai moral dan bermartabat 

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang ditanamkan oleh 

guru dan orang tua sejak anak masih berusia dini. Adapun caranya seperti dengan 

menghafal ayat-ayat pendek, bersedekah, menolong sesama teman yang membutuhkan 

bantuan dan sebagainya. 

2. Pendidkan karakter 

Pendidikan karakter berfungsi untuk menciptakan nilai-nilai etika terhadap sesama berupa 

nilai kepedulian, kejujuran, keadilan dan pada individu. Penanaman nilai etika sejak usia 

dini sangat diperlukan karena penanaman karakter pada anak membutuhkan waktu yang 

lama dan berkesinambungan. Oleh karena itu dimulai sejak anak berusia dini supaya nanti 

anak peserta didik bisa menjadi generasi penerus yang memilki karakter dan berlaku adil 

pada siapapun, tidak memiliki ego yang tinggi. 

 

c. Penerapan Fase New Normal setelah Pandemi Covid-19 

Corona virus disease atau disingkat dengan Covid-19 yang merupakan sebuah penyakit 

yang menginfeksi saluran pernafasan yang dapat menyerang siapa saja dari mulai bayi 

hingga lansia. Bahkan yang lebih parah virus ini dapat menyebabkan kematian. Adapun 

gejala yang timbul adalah sakit kepala, demam tinggi disertai batuk-batuk kering dan 

merasa tidak enak badan. Covid-19 berasal dari pasar hewan laut diWuhan, Cina. Covid-

19 masuk ke Indonesia berkisar pertengahan februari yang pada saat itu muncul laporan 

bahwa terdapat 2 orang warga Negara Indonesia yang dinyatakan positif setelah 

berinteraksi dengan WNA Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Setelah itu kasus ini 

semakin menunjukan angka penyebaran yang setiap hari semakin bertambah jumlah orang 

yang terinfeksi virus ini.  

Dengan semakin bertambahnya angka penyebaran covid di Indonesia maka pemerintah 

menerapkan PSBB yang merupakan singkatan dari Pembatasan social berskala besar. 

Dimana setiap individu dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain, dilarang 

pulang kampung bagi perantau, dan diharapkan semua masyarakat memakai masker serta 

sering-sering mencuci tangan. Setelah beberapa saat akhirnya PSBB selesai. Oleh karena 

itu pemerintah saat ini sedang menerapkan fase New Normal. Dimana Fase ini berbeda 

dengan PSBB tapi bukan pula sama dengan aktivitas kehidupan pada masa normal 

sebelum pandemi Covid yang menyerang Indonesia saat ini. Setiap masyarakat boleh 

melakukan aktivitas tetapi masyarakat tetap di himbau agar selalu mematuhi aturan-aturan 

yang dibuat oleh pemerintah serta tetap menjaga jarak dengan orang lain saat melakukan 

aktivitas diluar ruangan. 
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d. Strategi Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Covid-19 

Strategi pendidikan yang diberikan pada anak pasca covid-19 ini masih tetap sama dengan 

pendidikan yang diberikan pada saat sebelum terjadinya pasca covid-19. Dimana metode 

pembelajaran dan pendidikan yang diberikan guru adalah metode belajar bermain. Namun 

tetap segala hal yang di lakukan untuk menstimulasi, membimbing, mengarahkan, serta 

mengasuh dan juga memberikan pembelajaran dan pengajaran yang dapat mengasah 

kemampuan dan sikap terampil pada seseorang anak didik. Saat ini anak-anak masih 

banyak melakukan kegiatan dirumah dari pada disekolah terlebih lagi penyebaran covid 

pada saat ini masih terus meningkat walaupun sudah diterapkan kehidupan new normal 

diberbagai daerah. Oleh karena itu orang tua yang bekerja sama dengan guru tetap 

memperhatikan cara bermain anak dan tetap memasukan unsur-unsur pendidikan selama 

anak bermain dirumah. Karena pada masa sekarang ini anak lebih banyak tinggal dirumah 

dari pada disekolah. Ada juga sebagian orang tua yang khawatir jika anaknya tetap 

sekolah karena ada beberapa orang tua yang beranggapan anak tidak bisa menjaga jarak 

dengan orang lain dan bisa saja anak tertular penyakit serius ini. Namun guru bisa 

memberikan penjelasan pada orang tua agar anak tetap bisa belajar dirumah namun masih 

tetap mengacu pada strategi belajar sambil bermain. 

Dilingkungan sekolah guru memberikan pengenalan dan pengajaran pada anak usia dini 

bahwa covid-19 merupakan sebuah penyakit yang berbahaya dan harus tetap menjaga 

kebersihan pada diri anak, sering mencuci tangan dan menggunakan masker.  

 

4. Kesimpulan  

Strategi pendidikan dan pembelajaran untuk anak usia dini adalah cara dan usaha agar 

anak tetap bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya meskipun pada saat pandemic 

Covid-19 yang terjadi saat ini. Strateginya berupa belajar sambil bermain. Strategi ini 

digunakan untuk menanamkan nilai moral, agama, dan karakter pada anak. Meskipun guru 

berperan penting dalam pendidikan, tapi kerja sama anatara guru serta orang tua juga 

dibutuhkan agar kelancaran proses belajar anak. Selain itu guru dan orang tua perlu juga 

mengenalkan tentang pandemi covid-19 yang terjadi pada saat sekarang ini pada anak. 
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Abstrak. Dunia saat ini sedang dilanda oleh virus yang sangat berbahaya, dimana keberadaan 

virus ini telah melumpuhkan semua aspek kehidupan manusia, terutama aspek di bidang ekonomi 

dan bidang pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sudah melakukan berbagai 

kebijakan, namun setiap kebijakan yang diambil sudah pasti terdapat tantangan. Artikel ini 

bertujuan untuk menggambarkan kajian teori tentang tantangan yang di hadapi saat ini. Dalam 

artikel ini penulis menyampaikan tantangan yang dilalui oleh orang tua ataupun guru dalam 

mendidik anak usia dini pada masa pandemi dengan menggunakan kebijakan pemerintah, dimana 

kebijakan yang diambil untuk mengatasi pendidikan adalah dengan menggunakan sistem daring. 

Adapun penulisan dalam artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif, yakni penulis 

menyampaikan gambaran secara sistematis disertai dengan keterkaitan antar peristiwa yang akan 

dijelaskan.  

Kata Kunci: Tantangan, Anak Usia Dini, Masa Pandemi 

 

1.  Pendahuluan 

Dunia saat ini harus dihadapkan dengan ancaman virus yang sangat berbahaya, dimana ancaman virus 

ini telah mengubah kondisi ekonomi dan kondisi pendidikan berada di ujung tanduknya. Tak terkeculi 

Negara Indonesia juga harus berhadapan dengan ancaman virus ini. Berbagai kebijakan sudah 

diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus ini agar kondisi ekonomi dan kondisi 

pendidikan segera membaik. Salah satu kebijakan yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi 

penyebaran virus dan memperbaiki kondisi pendidikan adalah dengan menerapkan proses belajar 

mengajar menggunakan sistem daring. Adanya kebijakan ini membuat guru ataupun siswa agar kerja 

dan belajar secara online ataupun daring baik dari PAUD hingga perkuliahani (Euis, Kusumanita, 

Alfaeni, & Andriani, 2019) 

Kebijakan yang di terapkan pemerintah ini tentunya tidak dapat berjalan dengan mulus, karena 

terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang timbul ini berupa tantangan yang 

harus dihadapi oleh guru, siswa, ataupun orang tua dari siswa itu sendiri. Terutama bagi tenaga 

pendidik dan wali atau orang tua dari siswa yang masih berusia dini. 

 Pendidikan yang disalurkan kepada anak berusia dini ini bertujuan dalam memberikan fasilitas 

dalam mendukung berkembang nya  potensi  yang dimiliki anak secara optimal dan menyebar yang 

disesuaikan dengan norma serta nilai kehidupan yang dianut (Sulastri & Ahmad Tarmizi, 2017). Anak 

usia dini sering kali disebutkan dengan masa emas karena di masa ini ialah masa dimana membentuk 

kepribadian, kemampuan berpikir, dan keterampilan bersosialisasi anak berkembang. 
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Dalam mendukung pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini ini sangat diperlukan peranan 

dari orang tua dan guru. Namun karena adanya ancaman virus ini membuat dunia berada di tengah 

pandemi, sehingga proses pendidikan yang diberikan berbeda dengan sebelumnya. Adanya perbedaan 

dalam memberikan pendidikan dulu dan sekarang tentunya menimbulkan tantangan tersendiri bagi 

orang tua ataupun guru dalam mendidik anak usia dini di tengah pandemi. 

Adanya tema tantangan dalam mendidik anak di tengan pandemi lah yang menjadi alasan penulis 

untuk menggali informasi lebih dalam. Dengan hal ini penulis berharap dengan adanya tantangan yang 

timbul di masa pandemi ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kedua orang tua dan guru 

agar bisa membuat pendidikan di indonesia semakin baik lagi. Karena dengan adanya tantangan maka 

orang tua dan guru akan berusaha untuk menyelesaikannya. 

2.  Metode 

Penulisan  artikel ini menggunakan metode deskripsi dimana pada metode ini penulis memberikan 

deskripsi atau gambaran secara sistematis serta berkaitan dengan apa yang akan penulis jelaskan di 

dalam artikel ini, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif atau 

pendekatan yang tidak menggunakan hitung-hitungan secara statistik. Teknik pengumpulan data 

dalam penulisan artikel ini menggunakan studi-literature, dimana penulis menggali informasi dari 

berbagai jurnal guna memperoleh informasi tentang kajian teori yang berkaitan dengan tema yakni 

tantangan pendidikan bagi anak usia dini pada masa pandemi. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Kita ketahui bersama bahwa dunia kita ini sedang dilanda oleh virus yang sangat berbahaya yang 

sampai kita belum juga ditemukan penawarnya. Akibat dari adanya virus ini ialah melumpukan segala 

aspek kehidupan  manusia, tidak terkecuali aspek pendidikan. Telah banyak upaya yang dilakukan 

pemerintah demi mengurangi angka penularaan virus, salah satu langkah diambil oleh pemerintah 

dalam aspek pendidikan yakni dengan  memberi himbauan untuk melakukan proses belajar mengajar 

secara online atau daring dari berbagai tingkat sekolah dari paud sampai pada perkuliahan.  Oleh 

karena itu sangat diperlukankan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, akan tetapi peran dari 

guru dan orangtua sangat dibutuhkan dalam masalah ini.  Berikut adalah beberapa tantangan yang 

dihadapi guru dan orang tua dalam mendidik anak usia dini dimasa pandemi. 

Peran orangtua 

Orang tua berperan sangat penting dalam kehidupan anaknya,berikut merupakan beberapa peran orang 

tua terhadap anaknya: 

1. Memberi pendidikan 

2. Memberi kasih sayang 

3. Memberi pelindungan dari ancaman luar 

4. Memberikan motivasi dan dukungan kepada anak 

5. Memberi pelajaran tentang tanggung jawab dan nilai moral 

 

Peran orangtua terhadap pendidikan anak usia dini 

Orang tua bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dan hak yang dimiliki anak,salah 

satunya yakni hak untuk mendapatkan pendidikan.orang tua merupakan tempat pertama bagi anak 

belajar tentang dunia,maka peran orang tua sangatlah penting. Berikut tanggung jawab orang tua 

terhadap pendidikan anak usia dini menurut (Anwar dan Ahmad(2009:17)) : 

1. Orangtua berperan sebagai pendidik  utama bagi anak 

2. Orangtua berperan sebagai pengembang kreativitas anak 

3. Orangi ua berperan sebagai peningkat kemampuan otak anak 

4. Orangi ua berperan sebagai pengoptimal potensi anak 
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Tantangan orangtua di tengah pandemi 

Di masa pandemi ini peran orang tua sangat penting untuk mengarahkan, mendukung, dan 

membangkitkansemangat anak dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan 

sistem online atau daring menurut (Alfiana, 2013; Zahrok & Suarmini, 2018) dalam (Covid- et al., 

2021) yakni sebagai berikut: 

1) Menjaga anak menerapkan hidup sehat. 

Salah satu tantangan yang harus dihadapi ialah  menjaga dan pastikan anak mereka dalam keadaan 

bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit (virus covid) serta mengikuti protokol kesehatan yang 

telah diterapkan pemerintah,karna biasa anak usia dini sangat sulit untuk mandi dengan alasan tidak 

sekolah  maka tidak mandi,maka sangat dibutuhkan peran orang tua dalam hal ini demi terhindarnya 

anak dari paparan penyakit atau virus. 

2) Membantu dan dampingi anak saat mengerjakan tugas sekolah 

Pemerintah telah menghimbauan untuk segala kegiatan dilakukan secara online atau daring,hal ini 

juga berlaku dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.Dengan kata lain pada masa pandemi ini orang tua 

diminta untuk menjadi orang tua serta guru bagi anak mereka dirumah dan bertugas dalam membantu 

dan mendampingi anak saat mengerjakan tugas yang  diberikan guru ataupun pihak sekolah. 

3) Menjadi role model bagi anak 

Akibat dari adanya himbauan pemerintah untuk melakukan segala kegiatan secara online atau 

daring dirumah,memiliki dampak positif karna pada masa ini orangtua dan anak lebih banyak 

memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama,akan tetapi  tentu saja ada hal yang harus 

diperhatikan yakni perilaku dan tingkah laku orang tua yang diperlihatkan kepada anak.Karna seperti 

yang kita tahu anak biasa meniru  perilaku dan tingkah laku dari orang tuanya.Hal ini sejalan dengan 

pendapat (Rompas et al., (2018) 

4) Membimbing dan beri motivasi 

Selama adanya pandemi covid-19 ini seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dirumah,hal ini 

cenderung menimbulkan kejenuhan,kebosanan dan menurunnya semangat belajar pada anak.Sejatinya 

anak usia dini lebih bersemangat untuk pergi kesekolah dikarenakan ia dapat bertemu dan bermain 

dengan temannya,akan tetapi pada saat pembelajaran online kegiatan yang diberikan oleh guru atau 

pihak sekolah cenderung adalah pemberian tugas kepada siswanya (Nahdi et al. (2020)).Maka sangat 

penting untuk orang tua memberi bimbingan dan motivasi demi meningkatan kualitas belajar dan 

semangat anak dalam melakukan pembelajaran secara online atau daring ini. 

5) Memberikan edukasi 

Pada masa pandemi ini orang tua lebih dituntut untuk memberikan edukasi kepada anaknya,karna 

biasanya edukasi selalu dilimpahkan pada pihak sekolah,lain halnya pada saat ini,orang tua lebih 

dituntut untuk memberikan pendidikan pada anak mereka,baik dalam bidang agama,sikap dan prilaku 

bahkan dalam dunia pendidikan umum sekalipun. 

6) Melakukan pengawasan lebih ketat pada anak  

Adanya pendemi ini teknologi teknologi sebagai sarana untuk terjadinya proses belajar mengajar 

secara online atau daring.Hal ini membuat anak anak harus menggunakan teknologi,akan tetapi seperti 

yang kita tau bahwa teknologi sangatlah luas jangkauan untuk anak usia dini,maka sangat dibutuhkan 

pengawasan dari orang tua pada saat anak sedang menggunakan alat-alat teknologi seperti 

televisi,smartphone dan lain sebagainya demi terhindarnya anak dari dampak negatif teknologi itu 

sendiri. 

 

Peranan Guru 

Guru sangat berperan dalam memberikan pendidikan kepada siswa nya, terutama untuk 

mengembangakan potensi yang dimiliki sang anak (Maiza & Nurhafizah, 2019). Guru sebagai tenaga 

pendidik harus bisa menciptakan peran yang sangat efektif dengan keunggulan di dalam 

kepemimpinan, proses di dalam kelas untuk pembelajaran, serta keterlibatan orang tua dengan sang 

anak. 
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Menurut Safitri, Hadiyanto, & Ramli dalam (Arifa, 2020) mengatakan bahwa suatu keberhasilan 

proses pendidikan ditentukan oleh keberhasilan yang diperoleh oleh guru. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan bertujuan untuk mencapai hasil belajar itu sendiri. Karena suksesnya atau proses belajar 

semua itu ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh guru yakni sejauh mana tenaga pendidik bisa 

menjalankan tugas dan perannya secara professional serta bisa melaksanakan proses pembelajaran 

tersebut. 

Kemampua guru sebagai tenaga pendidik yaitu dapat membentangkan sikap pribadi yang baik, 

memiliki landasan pendidikan, mampu mengatur materi bahan ajar dengan baik, melakukan sebuah 

proses program belajar sesuai langkah-langkah, menyelenggarakan proses bimbingan, melakukan 

administrasi sekolah, dan aktif melakukan eksperimen dalam kepentingan belajar mengajar hingga 

bisa menyelesaikan permasalahan. 

 

Peranan Guru terhadap Pendidikan anak usia dini 

Saat kegiatan belajar di dalam kelas guru memiliki peranan yang banyak. Menurut Prawoto dalam 

(Astuti, Herman, Hadawiah, & Ardiyanti, 2018) mengatakan bahwa 1) guru berperan sebagai 

pembimbing, dimana kehadiran guru ketika sekolah berfungsi untuk memberikan arahan kepada 

peserta didiknya agar pandai, dan memiliki sikap yang penuh pendewasaan. Karena tidak adanya 

arahan dari guru atau tenaga pendidik, siswa nya bisa saja mengalami beberapa masalah dalam proses 

berkembangnya serta mengalami perubahan sifat dalam dirinya. 2) Guru berperan sebagai fasilitator, 

dimana guru memberikan berbagai fasilitas agar dapat memudahkan peserta didiknya ketika mengikuti 

proses belajar mengajar, serta bisa menciptakan lingkungan belajar yang menggembirakan di dalam 

ruang kelas. 3) guru sebagai mediator, yakni guru memiliki kreativitas serta pengetahuan dalam 

memanfaatkan semua media dan media itu diharapkan dapat digunakan dengan menyesuaikan 

terhadap tujuan pembelajaran. 4) guru sebagai motivator, yakni guru berperan untuk memberikan kata-

kata positif atau dorongan ketika anak merasa bosan saat melakukan proses pembelajaran. 

Selain itu menurut Mulyasa dalam (Chusna, 2019) mengatakan bahwa peran guru antara lain 

sebagai tenaga pendidik, tenaga yang memberikan bahan ajar, tenaga yang memberikan arahan kepada 

siswanya, sebagai pengatur strategi, pemberi nasehat kepada siswanya, orang yang menjadi contoh 

teladan, sebagai seorang yang senang melakukan eksperimen, pendorong kreativitas sang anak, 

pembawa cerita, evaluator, serta sebagai kulminator. 

 

Tantangan guru di tengah pandemi 

Dimasa pandemi saat ini tentunya banyak sekali perubahan salah satunya perubahan di dalam 

aspek pendidikan. Dimana di masa pandemi ini pemerintah mengambil kebijakan kegiatan belajar 

mengajar yang biasanya dilakukan disekolah di ganti dengan belajar dari rumah atau dengan metode 

daring. Adanya kebijakan ini membuat guru ataupun siswa harus kerja dan belajar di rumah baik dari 

tingkat PAUD hingga tingkat perkuliahan. 

Metode daring yang diterapkan ini berbeda dengan proses belajar yang sering dilakukan 

sebelumnya, dimana karena ada nya metode daring ini tentunya menimbulkan tantangan tersendiri 

bagi guru sebagai tenaga pendidik. Apalagi bagi guru yang memberikan layanan pendidikan bagi anak 

yang masih berusia dini, karena di usia dini ini, anak tidak dapat terlalu ditekan untuk mengikuti 

pembelajaran, Selain itu pendidikan yang diberikan kepada anak yang masih berusia dini ialah dengan 

cara bermain. Karena di usia dini ini adalah proses perkembangan yang baik bagi anak. 

Kebijakan pemerintah yang menerapkan proses belajar dari rumah atau dengan metode daring 

tentunya dapat menimbulkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga pendidik. Terutama 

bagi tenaga pendidik yang tidak terlalu paham dengan gadget, sehingga ia mengalami tantangan untuk 

memberikan pembelajaran pada anak sembari ia juga belajar untuk memainkan gadget. 

Selain itu tantangan yang harus dihadapi oleh guru adalah mereka harus mampu melakukan peran 

nya dengan baik meskipun mereka jauh dari peserta didiknya. Dimana peran yang harus mereka 

lakukan adalah peran mereka sebagai pembimbing, fasilitator, mediator dan motivator. 
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Dan menurut penulis tantangan terberat bagi guru untuk mendidik anak usia dini di tengah pandemi 

ini adalah guru harus mampu menciptakan pola belajar yang baru agar peserta didiknya tidak merasa 

bosan saat kegiatan pembelajaran daring di mulai. Pola belajar yang diciptakan pun harus berupa 

permainan karena anak usia dini tidak bisa diberikan bahan ajar yang biasa saja, karena jika bahan ajar 

yang digunakan tidak berupa permainan maka anak akan merasa tertekan dan tidak ingin mengikuti 

proses belajar daring lagi. 

4.  Kesimpulan 

Pendidikan Anak berusia Dini adalah penyaluran ilmu yang dilakukan sebelum sekolah dasar, 

pendidikan ini dilakukan sebagai  upaya pembinaan pada anak sejak lahir sampai usia enam ,dilakukan 

dengan  jalur formal, non formal, dan informal(Hasnidah (2014:167)) 

Saat ini dunia sedang mengalami masa pandemi virus yang sangat berbahaya. Karena virus berbahaya 

ini membut semua aspek ekonomi dan pendidikan mengalami permasalahan. Untuk mengatasi 

permasalahan pendidikan di Indonesia pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dimana proses 

belajar selama pandemi dilakukan di rumah menggunakan media daring. Kebijakan pemerintah yang 

menggunakan media daring ini tentunya membuat proses belajar mengajar berbeda dari sebelumnya, 

karena perbedaan proses belajar yang berbeda ini tentunya menimbulkan tantangan-tantangan 

terutama bagi orang tua dan guru. 

Adapun tantangan yang di hadapai orang tua untuk mendidik anak berusia dini di tengah pendemi 

ialah menjaga kesehatan anak, membantu dan dampingi anak saat mengerjakan tugas sekolah, 

membimbing dan memberi motivasi pada anak,serta selalu mengawasin anak pada saat sedang 

menggunakan teknologi,karna teknologi memiliki banyak sekali dampak negatif. 

Sedangkan tantangan yang akan dihadapi oleh tenaga pendidik dalam mendidik anak usia dini di 

tengah pandemi adalah guru harus mampu melakukan peran nya dengan baik meskipun mereka jauh 

dari peserta didiknya. Dimana peran yang harus mereka lakukan adalah peran mereka sebagai 

pembimbing, fasilitator, mediator dan motivator dan guru harus mampu menciptakan pola belajar yang 

baru agar peserta didiknya tidak merasa bosan saat kegiatan pembelajaran daring di mulai. 
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Abstrak. New normal merupakan gaya hidup baru yang diterapkan masyarakat setelah  

pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), dengan memperhatikan protokol kesehatan. 

Kembali melakukan aktivitas di luar rumah menjadi salah satu tujuan dari new normal. 

Pemerintah merancang menyiapkan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan kegiatan 

di era new normal. Bidang pendidikan yang menjadi perhatian penting, setalah menerapkan 

pembelajaran secara daring. Kini pemerintah memberikan kesempatan untuk guru 

memberikan pelajaran secara tatap muka langsung dengan pembatasan waktu yang telah 

diatur. Guru kembali disibukkan menyusun perencanaan keberlangsungan pendidikan 

berupa model pembelajaran, salah satunya blended learning.  Model ini dilakukan dengan 

dua kombinasi secara langsung bertatap muka ditempat dan tidak langsung ditempat. 

Blended learning tepat untuk diterapkan dalam  pembelajaran di era new normal, sasaranya 

seperti pada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki berbagai 

hambatan yaitu mental, fisik, tingkah laku, dan bahkan intelligent. Tidak menutup 

kemungkinan untuk menerapkan model ini kepada meraka, seperti materi pembelajaran 

diberikan saat tatap muka langsung, dan pemberian tugas sekolah secara daring. Tentu kerja 

sama guru dan orang tua sangat dibutuhkan agar dapat mengontrol anak dalam belajar 

daring saat dirumah. 

 

Kata kunci: Blended Learning, Anak Berkebutuhan Khusus, New Normal 

 

1. Pendahuluan 

Pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya 

memperkecil penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19). PSBB dinilai mampu 

memberikan solusi yang efektif dalam memperkecil penyebaran COVID-19. Namun, 

sebagian masyarakat mengkhawatirkan PSBB, karena memberi dampak yang besar 

terhadap berbagai bidang, terutama bidang perekonomian dan pendidikan. Menyikapi 

hal tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai solusi, tetapi masih jauh dari 

harapan yang diharapkan masyarakat. Kini PSBB di Indonesia telah berakhir, meskipun 

sebagian daerah masih ada yang mempertahankan penerapan PSBB karena berbagai 

alasan, seperti masih tingginya angka positif COVID-19 didaerh tersebut. Berakhirnya 

PSBB kini pemerintah mencanangkan konstelasi normal baru yang diketahui umum 

dengan new normal, agar mampu menjaga kestabilan dalam berbagai bidang.  

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito 

menyatakan, new normal adalah perubahan pola kehidupan sehari-hari dengan 

mailto:rnjrehan@gmail.com
mailto:rnjrehan@gmail.com


Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 107 

mematuhi protokol kesehatan secara normal, sehingga mampu memutuskan rantai 

penyebaran COVID-19, [1]. Jadi, new normal merupakan gagasan untuk menjalankan 

kehidupan secara normal yang dikemas dengan pola hidup baru dengan mematuhi 

protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Ada beberapa yang menjadi poin 

penting untuk masyarakat dalam menyongsong dan beradapatasi dengan new normal, 

yaitu menyiapkan kebutuhan untuk melindungi diri dari penyebaran virus. Jadi new 

normal ini membutuhkan kesiapan dari semua pihak baik pemerintah hingga 

masyarakat, supaya aktivitas diberbagai bidang dapat dilakukan kembali diluar rumah. 

New Normal menjadi penting dibidang pendidikan, salah satunya bagi pengaturan 

pendidikan. Pemerintah beserta guru kembali memikirkan berbagai upaya agar mampu 

memberikan pembelajaran bagi siswa, yang diadaptasikan dengan kondisi new normal. 

Menyikapi hal tersebut, peserta didiklah yang menjadi pertimbangan penting atas 

pelaksanaan pendidikan di era new normal ini. Untuk itu guru diharuskan untuk mencari 

berbagai upaya agar pembelajaran di era new normal berjalan dengan kondusif dan 

efektif, dengan pertimbangan jam pembelajaran disekolah dibatasi.  

Pembatasan jam pembelajaran membuat semua elemen pendidikan baik itu sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi sangat memerlukan strategi pembelajaran yang tepat agar 

dapat diterapkan di era new normal. Berangkat dari hal tersebut ketika masa PSBB 

siswa telah belajar secara daring, bahkan beberapa siswa dari berbagi jenjang 

pendidikan, telah merasakan kejenuhan jika harus belajar dirumah secara daring. Ini 

juga menimbulkan kekhawatiran jika era new normal. 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolan luar biasa sangat merasakan dampak 

dari belajar daring. Sekolah luar biasa yang umunya sebagai  medan agar anak 

berkebutuhan khusus merasakan pembelajaran daring dirumah belum seutuhnya dapat 

diterapkan pada anak, dengan berbagai keterbatasannya. Anak berkebutuhan khusus 

yakni, anak yang mengalami hambatan, yang membuat mereka memerlukan beberapa 

kebutuhan yang khusus yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 

dengan berbagai hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus, maka beberapa 

dari mereka tidak merasakan keefektifan belajar secara daring. Untuk itu dengan adanya 

era new normal menjadi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus mendapatkan 

singkronisasi dari materi belajarnya, dengan berbagai strategi yang diterapkan guru 

Sebenarnya era new normal membuat guru untuk bebes bergerak dalam memberikan 

materi pada anak secara leluasa, namun dengan adanya pembatasan jam belajar 

disekolah, menjadi alasan penting bagi guru menentukan keefektifan strategi belajar. 

Mencari strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, akan meciptakan 

tantangan dari berbagai pihak. Karena tidak semua anak dapat mencerna materi 

pelajaran dengan cepat. Terlebih lagi penyesuaian anak untuk mampu beradaptasi 

dengan new normal yang sebelumnya anak melakukan pembelajaran dirumah, kini 

harus kembali bersekolah namun jam pertemuan mengajar dibatasi sesuai dengan batas 

waktu yang ditetapkan. Berangkat dari hal itu, maka strategi yang dapat digunakan 

untuk untuk mengefektifkan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus berupa 

memadukan pembelajaran yang dikenal sebagai blended learning. 

C. Dzubian, dkk [2] menyatakan bahwa blended learning telah mengkonfigurasikan 

dirinya dalam new normal, sehingga berpotensi untuk menawarkan peningkatan proses 

belajar mengajar. merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan kepada siswa 

berkebutuhan khusus. Blended learning sendiri berupa kombinasi tatap muka dan 

online. Tatap muka di sini maksudnya adalah pembelajaran dilakukan secara langsung 

ditempat, sedangkan online adalah pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung, 
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[3]. Penggabungan pembelajaran menggunakan strategi ini, nantinya akan disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk tercapai oleh guru. Melakukan 

kombinasi pembelajaran itu dapat menjadi strategi yang efektif untuk pembelajaran 

siswa berkebutuhan khusus . Di mana blended learning menawarkan pembelajaran yang 

tidak sepenuhnya dilakukan secara daring sebagai pengganti pembelajaran tatap muka 

di kelas, tetapi juga mampu menambah penjelasan materi yang belum dijelaskan di 

kelas. 

 

2. Metode 

Pada penulisan artikel ini, menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran  

menyeluruh tentang masalah yang mendeskripsikan topik secara sistematis, dan akurat 

menggenai fenomena yang dijelaskan. Adapun pendekatan yang dipilih yaitu 

pendekatan kualitatif,  pendekatan yang menggunakan analisis dengan menggumpulkan 

data sebanyak-banyaknya tanpa melakukan penghitungan secara statistik. Teknik 

pengumpulan data dalam artikel ini berupa riset kepustakaan di mana penulis membaca 

dan menemukan berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan blended learning. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Blended Learning 

Blended learning berasal dari Bahasa Inggris, blend dan lear. Untuk kata blend 

bermakna campuran, sedangkan lear bermakna belajar. Jadi pengertian blended 

learning secara umum adalah belajar campuran, dengan memakai bermacam-macam 

strategi. Blended learning Menurut Kacynski, H dan Wood dalam Masitoh [4] adalah 

pendekatan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk pembelajaran daring dan luring 

yang memfungsikan semua sumber belajar yang beragam pilihan media yang dapat 

digunakan. Kemudian Graham dalam Bryan [5] mengartikan blended learning 

menyuguhkan pembelajaran yang menyinkronkan media pembelajaran, model 

pembelajaran, hingga materi pembelajaran, dilaksanakan tatap muka dan online. Selain 

itu, blended learning merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang fleksibel 

agar mampu menciptkan rancangan  program sehingga mendukung berbagai waktu 

hingga tempat untuk belajar, [6]. Jadi blended learning ini merujuk pada gaya belajar 

yang membuat guru mampu memantau anak saat belajar daring, yaitu belajar secara 

tatap muka yang dikombinasikan dengan daring.  

Menurut chaeruman dan maudiarti [7] terdapat empat ruang dalam blended learning 

yaitu, 1) Sinkron langsung, pembelajaran yang dilakukan dalam langsung bertatap 

muka, hinga waktu dan tempat yang sama; 2) Sinkron virtual, pembelajaran yang secara 

langsung namun dilakukan secara daring, dalam masa waktu yang sama, serta tempat 

yang berbeda; 3) Asinkron mandiri, pembelajaran yang dapat dilakukan secara mandiri 

dan dilaksanakan secara bebas, menggunakan berbagai sumber; 4) Asinkron kolaboratif, 

pembelajaran yang dilakukan bersama dan dilakukan secara bebas, berupa diskusi, 

mengevaluasi serta mengkritisi. 

Penggunaan blended learning ini menjadi inovasi yang diharapkan mendatangkan 

solusi dalam pembelajaran. Potensi blended learning dapat memberikan pembelajaran 

yang sesuai dengan situasi kondisi pada semua individu. Blended learning menjanjikan 

batasan yang menyeluruh dan luas pada kelompok pembelajar sehingga dapat membawa 

untuk melintasi budaya dan dalam waktu yang berbeda [8].  Kelebihan  blended 
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learning adalah setiap kegiatan pembelajaran dapat dilakukan langsung dan tidak 

langsung yang memaksimalkan fungsi teknologi, untuk menambah materi yang 

dijelaskan guru dikelas ataupun online, artinya kebebesan untuk dapat memilihi 

diberikan seutuhnya pada guru, [9]. Tidak hanya itu, kejenuhan yang dirasakan oleh 

siswa atas penjelasan guru yang monoton perlahan bergeser karen, blanded learning 

menyuguhkan suatu inovasi  yang melahirkan konten kreatif dalam dunia pendidikan. 

Jika dilihat dari keefektifan blended learning masih ada beberapa faktor yang 

menghambat pelaksanaan blended learning. Jaringan internet merupakan hal penting 

yang menjamin keberlangsungan blended learning. Karena blended learning 

membutuhkan akses internet yang harus terpenuhi secara baik, jika terjadi gangguan 

jaringan makan berakibat tidak mampunya peserta didik mengikuti pelajaran secara 

daring. Kurangnya tersedianya secara merata fasilitas yang mempermudah siswa dalam 

belajar, seperti komputer, telepon seluler, serta akses internet. Hal yang paling banyak 

ditemui adalah kurang rekognisi sumber daya dalam pembelajaran baik dari pihak guru, 

siswa  hingga orang tua, terhadap penggunaan teknologi yang menunjang blended 

learning, [8].   

Kelemahan yang menjadi pertimbangan untuk melakukan blended learning ini dapat 

diatasi dengan seminimalnya. Penentuan media pembelajaran yang digunakan dalam 

blended learning menjadi suatu hal yang sangat perlu, agar pembelajaran dapat 

dilakukan seefektif mungkin oleh guru, yang menjadi solusi adalah menggunakan 

aplikasi sederhana yang dapat diakses dengan mudah bagi guru, orang tua dan siswa. 

 

b. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus memerlukan berbagai macam kebutuhan. Tiap anak 

berkebutuhan khusus punya kebutuhan pribadi. Anak berkebutuhan khusus juga 

memiliki perkembangan berbeda satu sama lain. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa 

mereka memiliki potensi untuk dapat dikembangkan [10]. Menurut Marlina [11], anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang punya kesempatan untuk mendapatakan 

pendidikan disesuaikan dengan minat dan bakatnya secara individual.  

Mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak berkebutuhan khusus 

diterapkan sebagai usaha menjamin pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus juga 

dilindungi oleh negara bahkan juga dituntut melaksanakan kewajiban dan memperoleh 

hak salah satunya dalam memperoleh pendidikan. Untuk itu disediakan sekolah luar 

biasa, dan program pelayanan inklusi disekolah reguler agar anak berkebutuhan khusus 

dapat belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mencerdaskan, melalui proses 

belajar membuat seseorang dapat menemukan pengetahuan baru, [13]. Untuk itu 

diperlukan strategi yang tepat agar pembelajaran anak berjalan dengan baik, karena 

terdapat 13 belas jenis anak berkebutuhan khusus menurut, PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 

129 ayat (3) [12] yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan ini, pemenuhan 

kebutuhan anak tidak akan sama. Anak berkebutuhan khusus tentu menyimpan 

keistimewaan yang dapat difungsikan hingga mampu hidup berdampingan di 

masyarakat.  

 

c. Blended Learning Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

Model pengembangan blended learning yang dapat terapkan pada siswa 

berkebutuhan khusus ini, dapat disesuaikan dengan kondisi siswa dan kesiapan orang 

tua. Karena guru memberikan kebebasan untuk siswa agar dapat menikmati 

pembelajaran secara nyaman. Blended learning ini memang hal yang baru bagi anak 
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berkebutuhan khusus, untuk itu guru tidak bisa memaksakan pengembangan 

pembelajaran dengan media yang rumit. Sehingga blended learning dapat dibiasakan 

dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan untuk rentang waktu yang berkelanjutan. 

Konsep blended learning dilakukan di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, 

yaitu memadukan sinkron langsung dan sinkron virtual. Di mana penjelasan materi dan 

praktik dilakukan guru disekolah pada anak yang disebut dengan sinkron langsung. 

Untuk pemberian tugas dilakukan secara sinkron virtual melalui media sederhana salah 

satunya yaitu whatsapp. Meskipun banyak pertimbangan atas kurang efektifnya 

pembelajaran virtual bagi anak berkebutuhan khusus, maka perlu dilakukan komunikasi  

satu arah antara guru dengan wali murid.  

Anak berkebutuhan khusus tidak semuanya dapat memahami teknologi. Di era 

globalisasi ini pengetahuan sangatlah penting, sebagaimana yang dijelaskan 

Notoatmodjo S. (2010) dalam Syahfitri [14], pengetahuan merupakan hasil dari tahu, 

dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan didapat dari proses belajar, secara terkonsep. Dengan mampunya anak 

berkebutuhan khusus memahami teknologi secara bertap, maka mereka akan 

memperoleh wawasan yang luas. 

Blended learning harus dilakukan guru dengan media sederhana yang mampu untuk 

diakses siswa dan orang tua. Sejalan dengan hal tersebut, jika penerapan blended 

learning ini dilakukan dengan baik, maka anak berkebutuhan khusus memiliki kesiapan 

beradaptasi dengan new normal. Serta guru juga siap dalam menyajikan materi dengan 

baik, secara sistematis meskipun memiliki batas waktu dalam menjelaskan materi.  

 

4. Kesimpulan 

Penggunaan blended learning disekolah bagi anak berkebutuhan khusus di era new 

normal mampu menyelaraskan antara materi, dan tugas yang akan dikerjakan oleh 

siswa. pembatasan waktu proses belajar mengajar disekolah menjadi alasan utama 

pentingnya blended learning. Anak berkebutuhan khusus akan sepenuhnya 

mendapatkan materi disekolah dengan penjelasan guru, dan melakukan latihan soal dari 

guru dirumah secara daring yang dibantu oleh orang tua. 

Tidak menutup kemungkinan jika model blended learning pertama kali gagal 

diterapkan pada anak berkebutuhan khusus, menyikapi ini guru perlu melakukan 

monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraannya. Hal inilah yang menjadi penting, 

dengan penggabungan model pembelajaran membuat siswa berkebutuhan khusus tetap 

produktif belajar disekolah walaupun dengan batasan jam yang ditentukan. Jadi yang 

menjadi perhatian guru dalam model blended learning ini adalah menjalin komunikasi 

dengan orang tua, agar memperkecil kesalah dalam penerapannya.  

 

Referensi: 

[1] D. B. Bramasta, “Mengenal Apa Itu New Normal Ditengah Pandemi Corona,” 

2020. [Online]. Available: 
https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/063100865/mengenal-apa-itu-

new-normal-di-tengah-pandemi-corona-. [Accessed: 09-May-2020]. 

[2] C. Dziuban, C. R. Graham, P. D. Moskal, A. Norberg, and N. Sicilia, “Blended 

learning: the new normal and emerging technologies,” Int. J. Educ. Technol. 



Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 111 

High. Educ., vol. 15, no. 1, pp. 1–16, 2018, doi: 10.1186/s41239-017-0087-5. 

[3] S. Bibi and H. Jati, “Efektivitas model blended learning terhadap motivasi dan 

tingkat pemahaman mahasiswa mata kuliah algoritma dan pemrograman,” J. 

Pendidik. Vokasi, vol. 5, no. 1, p. 74, 2015, doi: 10.21831/jpv.v5i1.6074. 

[4] S. Masitoh, “Blended Learning Berwawasan Literasi Digital Suatu Upaya 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Membangun Generasi Emas 2045,” 

Proc. ICECRS, vol. 1, no. 3, pp. 13–34, 2018, doi: 10.21070/picecrs.v1i3.1377. 

[5] A. Bryan and K. N. Volchenkova, “Blended Learning: Definition, Models, 

Implications for Higher Education,” Bull. South Ural State Univ. Ser. 

"Education. Educ. Sci., vol. 8, no. 2, pp. 24–30, 2016, doi: 10.14529/ped160204. 

[6] I. Syarif, “Pengaruh model blended learning terhadap motivasi dan prestasi 

belajar siswa SMK,” J. Pendidik. Vokasi, vol. 2, no. 2, pp. 234–249, 2013, doi: 

10.21831/jpv.v2i2.1034. 

[7] U. A. Chaeruman and S. Maudiarti, “Quadrant of Blended Learning: a Proposed 

Conceptual Model for Designing Effective Blended Learning,” J. Pembelajaran 

Inov., vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2018, doi: 10.21009/jpi.011.01. 

[8] Husamah, Pembelajaran Bauran (Blanded Leaarning). Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2014. 

[9] D. N. Wardani, A. J. E. Toenlioe, and A. Wedi, “Daya Tarik Pembelajaran Di 

Era 21 Dengan Blended Learning,” J. Kaji. Teknol. Pendidik., vol. 1, no. 1, pp. 

13–18, 2018. 

[10] Q. Zaka, “MINAT SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNAGRAHITA 

DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DI SLB-

C YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA DEMAK TAHUN 2016,” 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2016. 

[11] Marllina, Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Pendekatan Psikoedukasional, 

Revisi. Padang: UNP Press, 2015. 

[12] PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3). . 

[13] S. Budi and I. S. Utami, “Pengaruh Pemanfaatan Jurnal Terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa pada Mata Kuliah Anatomi Fisiologi Genetika dan 

Neurologimahasiswa Semester 1 Jurusan PLB FIP Universitas Negeri Padang,” 

vol. 3, no. 3, pp. 43–46, 2019. 

[14] R. D. Syahfitri and S. Budii, “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Perawat 

terhadap Tindakan Kompres Hangat pada Pasien Hipertermi,” J. Kesehat. 

Saelmakers Perdana, vol. 1, no. 2, pp. 47–51, 2018. 

 



Prosiding Web-Seminar Nasional Pendidikan (Sumber Elektronis) 
“Akreditasi sebagai Sarana Penguatan Mutu Pendidikan Nasional” 
Fakultas Ilmu Pendidikan – Universitas Negeri Malang 
27 Juni 2020; ISBN: 978-602-5445-12-5 
 

112 

 

 

 

 

Penggunaan Teknologi Whatsaap  Untuk Mendukung Peserta 

Didik Belajar dalam Jarak Jauh Anak Sekolah Dasar dalam 

Menghadapi Covid 19 

Tri Mariani Manik1 

1Universitas Negeri Medan, triberthamarianimanik@gmail.com 

Email korespondensi: triberthamarianimanik@gmail.com 

 
Abstrak. Teknologi saat ini berkembang dengan pesat khususnya dalam bidang telekomunikasi, 

yang pada dasarnya diwajibkan kepada setiap siswa dituntut memiliki alat komunikasi berupa HP  

yang terhubung kejaringan ,mereka dapat menyampaikan pesan berupa informasi berbentuk tulisan 

maupun suara yang bisa dikirim menggunakan Watshap  dalam pembelajaran jarak jauh  pada saat 

pandemi. Pemerintah kembali menggerakkan guru dan siswa serta orang tua siswa  dalam 

pandemic yaitu berdiam diri dan tinggal tetap dirumah. Untuk itu hasil pengamatan yang telah 

ditelusuri siswa yang belum memiliki HP masih banyak, dikarenakan oleh rendahnya 

perekonomian penduduk yang membuat siswa terkendala dalam KBM dalam jarak jauh, sebagain 

murid yang di amati sudah banyak yang sudah memiliki hp. Dikarenakan sebagian orang tua 

berupaya yang terbaik untuk melengkapi fasilitas untuk anaknya, yang tidak memiliki hp android 

disarankan agar mendatangi temannya yang memiliki hp androd, karena pada 3 kelurahan yang 

diamati terdapat kelurahan tanjung marulak kota tebing tinggi sebanyak 23 siswa yang memiliki 

hp.jdi tehnologi penting bagi kehidupan manusia. 

Kata Kunci: Penggunaan Tehnologi, Watshap, peserta didik, jarak jauh   

 

1. Pendahuluan

Teknologi adalah perpanjangan tangan manusia untu dapat memanfaatkan alam dan sesuatu 

yang ada disekelilingknya secara lebih maksimal, dimana saat sekarang ini dimasa pandemic 

covid-19 banyak sekali tuntutan pembelajaran menggunakan tehnologi komunikasi dalam 

penyampaian suatu materi dalam penyampaian pembelajaran terhadap siswa, informasi adalah 

rekaman yang diamati atau bisa juga putusan-putusan yang dibuat dalam suatu ketentuan yang 

diperoleh.   

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, tanpa  batasan waktu 

dan letak geografis. Dampaknya semakin terbuka dan tersebarnya berbagai informasi secara 

global. Pengaruhnya pun sangat luas dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan tak 

terkecuali dalam pendidikan.  

Tehnologi informasi adlah suatu tehnologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses mendapatkan, menyusun, menyimpan memanipulasi data berbagai cara untuk 

menghasilkan  informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, terpercaya dan akurat 
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dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi yang merupakan aspek strategis 

untuk pengambilan keputusan.  

Tehnologi informasi juga adalah suatu tehnologi yang digunakan untuk mengolah data 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu 

yang digunakan untuk mencari informasi penting dalam media pembelajaran dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.  

Dari defenisis di atas, bisa diambil suatu pengertian bahwa tehnologi informasi merupakan 

serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber –sumber 

informasi. Pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan tranmisi iformasi, penerimaan 

informasi secara selektif, pnyimpanan dan penelusuran informasi serta penggunaan infomasi.  

Peranan teknologi informasi dalam pembelajaran ini selain membantu peserta didik dalam 

belajar, juga cukup berpengaruh kepada guru terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk 

kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya. Jadi pada dasarnya teknologi informasi 

ini harus terus dikembangkan agar pemanfaatannya dalam dunia pendidikan bisa lebih 

dioptimalkan sedangkan teknologi komunikasi adalah perangkat – perangkat tehnologi yang 

terdiri dari hardware, software, proses, dan system yang digunakan untuk membantu proses 

komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil (komunikatif).  

Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian Informasi didefenisikan sebagai hasil dari 

pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya 

yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata digunakan untuk pengambilan 

keputusan (Jogiyanto, 1999:692) Komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu “Communicate” 

artinya memberitahukan atau menjadi milik bersama. Komunikasi merupakan suatu proses 

pemindahan dan penerimaan lambing –lambang yang mengandung makna.  

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, Komunikasi adalah transmisi informasi, 

gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan mengunakan simbol-simbol, kata-kata, 

gambar, figure, grafik, dan sebagainya. Komunikasi mengandung makna menyebarkan  

informasi, pesan, berita pengetahuan dan norma/ nilai-nilai dengan tujuan untuk mengunggah 

partisipasi.  

Agar yang diberitahukan tersebut menjadi milik bersama (sama makna) antara 

komunikator dan komunikan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, 

gagasan, materi pelajaran) dari suatu pihak kepihak lain agar terjadi saling mempengaruhi 

diantara keduanya.  

Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat 

dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti 

oleh keduanya. Komunikasi masih dapat dilakukan keduanya, komunikasih masih dapat 

dilakukan dengan menggunakan gerak (bahasa) menunjukkan sikap tertentu. Anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan diri lewat proses pendidikan.  

Peserta didik merupakan sosok yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa tumbuh 

dan berkembang kearah kedewasaan. Hemawan (2009) menyatakan bahwa dalam 

penggunaan media sosial juga dapat dengan mudah menciptakan suatu forum dimana individu 

satu dengan yang lain dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran satu sama lain.  

Whatsapp sebagai salah satu media social saat ini banyak menggunakan untuk kepentingan 

bersosialisasi maupun  sebagai penyampaian pesan baik oleh individu maupun kelompok. 

Dalam pandemic ini siswa wajib harus memiliki whatsapp, karena segala jenis pembelajaran 

kebanyakan menggunakan whatsapp, jadi para orang tua murid diharapkan agara selalu 

mendampingi anak kita belajar maka dari latar belakang diatas dapat diambil permasalahan 
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bagaimana penggunaan whatsapp bagi dunia pendidikan pada pembelajaran jarak jauh 

disekolah dasar. 

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang 

pemanfaatan whatsapp sebagai media pembelajaran jarak jauh pada siswa sekolah dasar dan 

informasi tentang penggunaan whatsapp sebagai media komunikasi dan kepuasan dalam 

penyampaian pesan kepada publik / audience.  

Melakukan percakapan melalui chat. Bisa meng-copy, men-delete, atau  memforward 

peasa. Selalin itu juga dapat mengirim pesan suara maupun share lokasi keberadaan 

pengguna. 

 

2. Metode 

Metode survey yang digunakan dalam kegiatan survey dengan focus penggunaan TIK oleh 

peserta didik dan individu adalah survey langsung kerumah peserta didik untuk melakukan  

wawancara tatap muka dengan respon menggunakan daftar pertanyaan unruk menjelaskan 

setiap pertanyaan dalam kuesioner agar wawancara dapat berlangsung dengan lancar. Serta 

pewawancara dapat melihat langsung data  responden untuk mengetahui tingkat kejujuran. 

Teknik pengumpulan data  

Dalam survey besar, semakin besar ukuran sampel maka sampling error akan mengecil, 

sedangkang non sampling eror cenderung membesar.non sampling error ini dapat 

diminimalkan dengan cara melakukan control atas kualitas data yang dikumpulkan antara lain 

melalui pelatihan terhadap surveyor dan supervise pelaksanaan survey. terhadap responden 

individu dalam rumah tangga pada peserta didi yang melakukang pembelajaran jarak jauh. 

Wawancara dilakukan dari rumah –kerumah tempat domisili responden.  

Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang Lingkup Penelitian ini melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai akses 

dan penggunaan TIK terhadap responden peserta didik dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran jarak jauh, dengan menggunakan instrument kuesioner dilaksanakan instrument 

delaksanakan di wilayah kecamatan rambutan kota tebing tinggi diantaranya kelurahan rantau 

laban, tanjung marulak, Padang hulu, karya jaya yang akan didatangi untuk pembuatan data. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Dari data di atas, yang telah didapat dari hasil penelitian bahwa ada juga masyarakat yang 

tidak memiliki hp android sehingga beberapa dari mereka harus berkelompok atau saling 

menolong teman dalam berbagi Whatsap atau secara kelompok dalam penggunaan Whatasp, 

agar para siswa tersebut memahami penjelasan guru dan tidak ketinggalan pada materi- 

materi yang akan dijelaskan, Dalam hal ini pandemi covid-19 pun yang terjadi dinegara 

Indonesia tidak membuat siswa untuk mengurangi niat belajar siswa pada jarak jauh, untuk 

itu sangat diperlukan sekali perhatian dan dukungan serta kerja sama dari para orang tua 

murid dalam membantu siswa dalam mendampingi anak kita dalam memenuhi tanggung 

jawab nya dirumah.  

Bisa kita lihat pada  diagram batang diatas yaitu diagram pada 1.1. pada gambar tersebut 

dijelaskan bahwa pada kelurahan tanjung marulakmemperoleh nilai tertinggi yang para 

siswa nya memiliki hp android dengan jumlah siswa 23 siswa pada siswa kelas V , dan 

terendah adalah pada kelurahan rantau laban dengan jumlah siswa 13 orang. Hasil data 
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penelitian yang didapatkan sangat baik daya minat dalam mengikuti cara belajar jarak jauh 

dengan menggunakan hp android pada aplikasi Whatsap . 

Pada siswa yang belum memiliki hp androit tersebut terbanyak pada daerah  kelurahan 

rantau laban berjumlah 12 0rang siswa yang belum memiliki hp android penunjang belajar 

siswa pada saat pandemi covid-19.oleh sebab itu para guru dan orang tua saling 

menghimbau peserta didik dan saling mengingatkan pembelajaran yang akan berlangsung 

pada rencana belajar selanjutnya, serta lebih mempersiapkn paket data sebelum kegiatan 

dimulai.  

 

4. Kesimpulan  

1. Profil pengguna Whatsap di Masyarakat sebagian besar sudah memiliki perangkat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, perangkat yang sering digunakan salah satunya 

handphone, namun banyak kalangan masyarakat tidak memiliki alat komunikasi tersebut, 

serta tidak banyak masyarakat yang menggunakan jenis akses internet seperti whatsap 

yang digunakan oleh orang kebanyakan. Karena saat ini masyarakat sudah tidak 

tergantung menggunakan HP android, sehingga sekarang mereka sudah harus lebih 

bijaksana disamping karna tuntutan pembelajaran pada anak dalam pandemic covid, 

harus memiliki alat komunikasi tersebut, minimal 1 handphone android  dalam setiap 

rumah tangga,  dengan beli pulsa data internet secara paketan dimana saja sudah bisa 

menggunakannya.  

2. Akun media sosial yang sering di akses. Akun Media Sosial lainnya yang sering di akses; 

Whatsapp, sangat cepat dalam mengakses pesan, dan pengiriman suara  sebagian  besar 

rata-rata 1-6 jam/hari serta tidak bosannya masyarakat menggunakan aplikasi tersebut. 

Tetapi Lebih banyak yang tidak mengakses dikarenkan mereka tidak memiliki Hp.  3. 

Instant Messaging yang sering digunakan. WhatsApp. (WA) paling dominan digunakan 

pada saat ini, WA telah dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat untuk berkomunikasi dalam 

menyampaikan pesan kepada sasarannya, jadi saat ini meskipun masih berkomunikasi 

secara tatap muka atau secara langsung (Face to face).dan kali ini Whatsap akan 

digunakan sebagai media pentig dalam prmbelajaran dimasa pandemi covid -19. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui problema dalam memberikan pembelajaran di 

saat pandemi covid-19 yang melanda sekarang ini khususnya di SD. Penelitian mengumpulkan 

data melalui observasi wawancara, dan metode survei. Metode survei  digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), Dengan menggunakan 

metode survei untuk melakukan penelitian, penulis dapat memperoleh fakta dari fenomena yang 

timbul dan mencari keterangan secara faktual. Hasil penelitian menilai pembelajaran daring secara 

efektif hanya (25,3%), sebagian mereka menilai efektif (20%), biasa saja (10 %), dan 

pembelajaran daring yang tidak efektif (44,7%). Fasilitas yang harus dipenuhi dalam pembelajaran 

daring seperti Hp dan kuota internet. Bagi siswa SD khususnya di Dairi siswa SD yang memiliki 

Hp sendiri 10% , Hp orang tua 45%, Yang memili kuota setiap waktu 15%, dan yang tidak 

memiliki kuota setiap waktu 30%. Menghadapi situasi dilema dalam pembelajaran daring, selain  

guru melakukan pembelajaran daring media online dan gru juga harus menggunakan media visual 

agar anak didik tetap mendapatkan hak yang sama di dalam pembelajaran. Dan diharapkan  juga 

dengan adanya hambatan yang terdapat dalam proses pembelajaran daring harus dapat ditemukan 

solusinya, sehingga proyeksi pembelajaran dengan sistem daring ke depan dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai hambatan, solusi 

dan proyeksi sistem pembelajaran daring sangat perlu dilakukan dan dikembangkan demi 

pencapaian yang maksimal. Hingga sangat diharapkan respon yang diperoleh dapat 

menggambarkan proses pelaksanaan pembelajaran daring di tengah pendemi Covid-19 saat ini 

yang dapat dijadikan informasi dasar bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan 

pembelajaran daring. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran daring, Media online, Media visual selama covid-19. 

 

 

1. Pendahuluan 

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang 

menular ke manusia. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit ini pertama kali 

diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei China dan sejak saat itu mulai 

menyebar secara global ke seluruh penjuru dunia tanpa kecuali yang mengakibatkan pandemi covid-19 

yang sedang berlangsung. Pandemi covid-19 ini mengakibatkan beberapa kegiatan sehari-hari sedikit 

terganggu. Di tengah pandemi yang sekarang merambah Indonesia menurut Menteri Kesehatan 

Terawan agus Putranto [1] (dalam https://m.merdeka .com.html), menjelaskan kasus pandemi 

yang disebut dengan Covid-19, dimana kasus  pandemi Covid-19 penyakit dari virus kecil 

namun bisa berujung pada kematian ini menjangkit di Indonesia yang  merambat dengan 

cepat maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Nadiem Anwar Makarim 

mendukung kebijakan pemerintah daerah (Pemda) untuk meliburkan sekolah dan menunda 

pelaksaan ujian Nasional (UN). Hal ini sebagai langkah mencegah penyebaran virus corona 

atau coronavirus diasese 2019 (Covid-19). “Dampak penyebaran Covid-19 akan berbeda dari 

mailto:erentiana12sinaga@gmail.com
mailto:erentiana12sinaga@gmail.com
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suatu wilayah ke wilayah lainnya. Kami siap dukung kebijakan yang diambil Pemda. 

Keamanan dan keselamatan peserta didik serta guru dan tenaga kependidikan itu yang 

utama”, ujar mendikbud [2] (https:m.liputan6.com/news/dukung-sekolah-libur-akibat-covid-

19-mendikbud-luncurkan-portal-rumah-belajar).  

Langkah proaktif yang dilakukan adalah menerapkan metode belajar online atau dalam 

jaringan (daring). Hal tersebut juga berlaku bagi pendidikan, dengan dihapuskannya Ujian 

Nasional, belajar di rumah melalui aplikasi tertentu, kuliah daring, bimbingan dan seminar 

daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yanng mempercepat penerapan 

pendidikan era revolusi 4.0. Dari beberapa kasus diatas menuntut peran teknologi dalam 

bidang pendidikan di tengah pandemi covid-19, para tenaga pendidik dan peserta didik 

diharapkan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi. [3] Yulita Pujilestari 

(2020), mengatakan, “Pesatnya perkembangan telnologi informasi terutama internet membuka 

peluang bagi pengembangan layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan”. 

Pemberlakuan kebijakan social distancing atau physical distancing yang menjadi dasar 

pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran 

yang secara tiba-tiba, tidak heran membuat tenaga pendidik dan peserta didik kaget termasuk 

orang tua. Pembelajaran berbasis teknologi memang sudah diberlakukan dalam beberapa 

tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia.  

Namun, pembelajaran daring yang berlangsung selama pandemi covid-19 membuat kaget 

hampir disemua, dari kabupaten/kota, provinsi, pusat bahkan dunia internasional. Karena 

banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era 

revolusi 4.0, pembelajaran daring di tengah pandemi covid-19 ini seakan-akan memaksa 

semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Keberadaan teknologi 

saat ini dinilai sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai penunjang dalam melakukan 

berbagai kegiatan baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam hal pendidikan. Dengan 

menggunakan media pembelajaran diatas tenaga pendidik dapat membuat penjelasan materi 

yang menarik dan tidak monoton agar peserta didik tertarik dan tetap semangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar terssebut.  

Akan tetapi banyak peserta didik yang mengeluhkan bahwa pembelajaran secara online 

dinilai kurang efektif karena para peserta didik dituntut belajar secara otodidak (sendiri) 

banyak orang tua yang tidak bisa mengajari materi yang ada dibuku, dan hanya bisa 

membimbing putra-putrinya saja, terkendala oleh jaringan web, teknologi yang kurang 

memadai, hingga sinyal. Dari berbagai keluhan diatas dapat menjadi tantangan bagi para 

tenaga pendidik, bagaimana cara mereka tetap memberikan pembelajaran yang baik dan adil 

buat seluruh anak didik. Sehingga penulis membuat memilih membuat tulisan ini yang 

berjudul “Menghadapi problema belajar saat pandemi dengan potensi metode visual dan 

media online”. 

 

2. Metode  

Metode penelitian menurut [4] Sugiyono (2015) diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kajian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian mengumpulkan data melalui observasi wawancara, dan metode survei. 

Metode survei  digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, dan wawancara yang terstruktur. Dengan menggunakan metode 

survei untuk melakukan penelitian, penulis dapat memperoleh fakta dari fenomena yang 
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timbul dan mencari keterangan secara faktual. Instrumen penelitian metode survei 

menggunakan pertanyaan atau pernyataan terstruktur dan sistematis yang sama kepada 

kelompok tertentu sesuai dengan sasaran penelitian sehingga data yang diperoleh dari 

responden akan dicatat, diolah, dan dianalisis.   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda lebih dari 200 Negara di Dunia, telah 

memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, [5] Dindin Jamaluddin, Teti 

Ratnasih, Heri Gunawan, Epa Paujijah (2020).   Kondisi ini memaksakan perenovasian di 

dalam pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan menuntut untuk melakukan inovasi 

dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran 

secara online atau daring (dalam jaringan). Pembelajaran daring yang menggunakan internet, 

yang bisa dilakukan kapan dan dimanapun tanpa harus bertatap muka. Sehingga anak didik 

tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh ilmu walau tetap di rumah saja. Banyak 

aplikasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran daring. Misal seperti aplikasi google 

classroom, zoom, whatsaap, email, dan lain sebagainya,  masih banyak lagi aplikasi yang bis 

adigunakan untuk mendukung pembeljaran jarak jauh. [6] Idad, Tuti, Adi, Milla (2020) 

menyatakan, “Aplikasi google classroom sebagai salah satu bentuk aplikasi learning 

management system yang dipilih karena dirasakan mudah untuk digunakan”. 

Pembelajaran daring memang tidak semudah yang kita bayangkan, banyak kendala atau 

hambatan yang terjadi. Hambatan, solusi dan proyeksi pembelajaran daring pada calon guru 

penting untuk diketahui, mengingat sistem pembelajaran ini digunakan oleh guru, sebagai 

akibat dari kejadian luar biasa yaitu wabah Covid-19. . [7] Wuhong Zhang, Yuxin Wang, Lili 

Yang, Chuanyi Wang (2020) menyatatakan tentang, “About what to teach, how to teach, the 

workload of teachers and students, the teaching environment, and its implications for 

equitable education.  Possible difficulties that the policy faces include: weaknesses in online 

teaching infrastructure, lack of teacher experience (including uneven learning outcomes 

caused by diverse teacher experiences), information gaps, complex environment at home, and 

so on”. Walaupun dikatakan oleh [8] Bilfaqih & Qamruddin (2020) pembelajaran daring 

mampu memberikan layanan yang menarik dan efektif, tetap saja dalam pelaksanaanya 

memiliki tantangan sendiri. Sebagai guru bukan hanya dituntut untuk ahli dalam 

menyampaikan materi/bahan ajar secara offline (tatap muka di kelas), tetapi dituntut juga 

dapat menggunakan sistem pembelajaran daring. Tidak menutup kemungkinan semua guru 

tahu atau bisa menggunakan sistem pembelajaran daring, terkhusus buat guru-guru yang 

sudah tua atau buat guru-guru di pedalaman. [9] Ruichang Cai, Quanzhou Wang (2020), 

menyatakan: “The theacher arranges exercise for the students again through the network 

learning plat-form, and the students complete the homework, they submit it to the platform, 

they submit it to the platform, and the theacher reviews it in time, and finds that the problem 

is corrected in time. Teachers guide students to summarize their learning content, so that 

students can refine the core knowlegde of each lesson. Dimana guru harus mengatur latihan 

untuk siswa  melalui formulir pembelajaran jaringan, dan siswa menyelesaikan latihan terkait 

secara mandiri. Setelah itu siswa menyelesaikan pekerjaan rumah, mereka menyerahkan ke 

platform, dan ulasan guru tepat waktu, dan menumbuhkan bahwa masalah diperbaiki pada 

waktunya. Guru membimbing siswa untuk merangkum konten pembelajaran mereka, 

sehingga siswa dapat memperbaiki pengetahuan inti masing-masing pelajaran. Kondisi ini 
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menjadi hal yang menarik dikaji mengingat sistem pembelajaran daring ini pertama kali 

dilakukan oleh seluruh siswa secara serempak.  

Selain guru, anak didik juga mengalami hambatan dalam pembelajaran daring ini. Dimana 

saat saya wawancara dengan beberapa orang tua siswa di SD Kabupaten Dairi melalui media 

whatsapp, mereka  mengatakan mereka juga sebagai orang tua kesusahan dengan berlakunya 

daring ini, selain kesusahan menggunakan aplikasi yang saya berikan seperti Google 

Classroom, orang tua tidak tahu menggunakan (cara masuk ke Calssroom, cara mengunduh 

materi, mempelajarai instruksi tugas  dan mengirimkan lampiran hasil tugas), dan kesulitan 

yang dialami sebagian guru dan orang tua harus selain memikirkan kebutuhan pokok, mereka 

juga harus memikirkan pulsa atau paket data selama pandemi Covid-19 ini demi kelancaran 

belajar anaknya. Tidak semua anak SD memili hp android sendiri. Anak menumpang hp pada 

orangtuanya sehingg anak harus terlambat  memposting  tugas-tugasnya diberikan karena hp 

di bawa oleh orang tua bekerja. Sehingga mengatasi hal ini segala tugas tidak diberikan 

jangka pengumpulan. Sehingga ini juga membuat guru kewalahan dalam assesmen, baik 

assesmen saat proses maupun assesmen hasil. Sehingga assesmen proses pun tidak bisa 

berjalan seperti yang diharapkan. Tidak sedikit juga anak didik yang tidak memiliki hp 

android baik orang tuanya sekalipun tidak memiliki hp android.  Maka untuk mengatasi hal 

tersebut saya  langsung ke rumah si anak. Walau ini tidak sesuai dengan protol dari 

pemerintah untuk tidak berkunjung, tapi dengan meringankan langkah saya mengunjungi 

anak tersebut untuk pembelajaran secara virtual agar dia tidak jauh tertinggal dari temannya 

yang belajar menggunakan aplikasi google classroom atau whatsapp.    

Hasil penelitian menilai pembelajaran daring secara efektif hanya (25,3%), sebagian 

mereka menilai efektif (20%), biasa saja (10 %), dan pembelajaran daring yang tidak efektif 

(44,7%). Fasilitas yang harus dipenuhi dalam pembelajaran daring seperti Hp dan kuota 

internet. Bagi siswa SD khususnya di Dairi siswa SD yang memiliki Hp sendiri 10% , Hp 

orang tua 45%, Yang memili kuota setiap waktu 15%, dan yang tidak memiliki kuota setiap 

waktu 30%. 

 

4. Kesimpulan 

Di tengah pandemi  yang disebut dengan Covid-19 penyakit dari virus kecil namun bisa 

berujung pada kematian ini menjangkit di Indonesia yang  merambat dengan cepat. 

Pembelajaran dengan menerapkan metode belajar di rumah yaitu belajar online atau dalam 

jaringan (daring) adalah pilihan tepat dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Masa pandemi 

covid-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, baik 

pemanfaatan teknologi seiring denagn industri 4.0, maupun orangtua sebagai mentor. Walau 

tugas pembelajaran daring yang diberikan kepada peserta didik selayaknya menuju kecakapan 

abad 21 tersebut. Namun disisi negatifnya metode pembelajaran dengan belajar di rumah tak 

sepenuhnya mudah dilakukan. banyak kendala yang dihadapi dalam kenyataannya saat anak-

anak harus belajar online di rumah. Terutama bagi sebagian guru dan orang tua yang baru 

pertama menggunakan teknologi. Ini adalah pengalaman baru yang menjadi problema buat 

pembelajaran daring atau online. Begitu juga anak didik yang tidak semua orang tuanya 

memiliki HP android. Banyak dilema-dilema terjadinya pembelajaran daring khususnya di 

SD.  
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia [SDM] kepala 

sekolah sebagai unsur pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Permasalahan 

penelitian ini adalah: bagaimana peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan melalui konsep manajemen berbasis sekolah [MBS}”?. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru yang ada 

di kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat. Beberapa temuan hasil penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 1].Peranan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan 2].Peranan 

kepala sekolah sebagai educator [pendidik] 3].Peranan kepala sekolah sebagai administrator 

4].Peranan kepala sekolah sebagai supervisor 5].Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan: a].Pembinaan professional guru b].Mengaktifkan di 

MGMP 3].Membentuk kelompok diskusi terbimbing, dan 4].Pengadaan buku di perpustakaan.  

Kata Kunci: Konsep Manajemen Berbasis Sekolah [MBS], kepala sekolah 

 

1.  Pendahuluan 

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang 

lebih baik di masa yang akan datang, hal ini telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh 

lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan 

salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, pada intinya bertujuan untuk 

memanusiakan manusia, mendewasakan serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi 

lebih baik. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu 

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai 

pelatihan dan peningkatan kualitas guru, pengadaan buku perpustakaan, alat pelajaran, perbaikan 

sarana prasarana, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun berbagai indicator peningkatan 

mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. 

Dengan mencermati kondisi tersebut, maka kepala sekolah sebagai manajer pendidikan harus 

mempunyai kemampuan, kemauan dan keterampilan dalam melaksanakan fungsi manajemen 

pendidikan. Ada 3 [tiga] keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer pendidikan yaitu : 

[1].Keterampilan konsep, 2].Keterampilan untuk bekerja sama 3].Keterampilan teknik menggunakan 

pengetahuan, metode, teknik dan perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 
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Senada dengan hal tersebut di atas, bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan melibatkan semua 

personil sekolah, yang dalam prosesnya menuntut komitmen bersama terhadap mutu pendidikan di 

sekolah. Tumbuhnya komitmen di kalangan personil sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah 

sebagai pemimpin pendidikan. Peranan penting kepala sekolah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 

28 tahun 1990 pasal 12 ayat [1] sebagai berikut : “Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya 

dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana prasarana”. 

Sedangkan peranan kepala sekolah berdasarkan kepmendikbud RI nomor: 0296/0/1996 yang 

dikenal dengan konsep kepemimpinan pendidikan versi Depdikbud adalah: 1]. Sebagai 

educator/pendidik, 2].Sebagai manajer 3].Sebagai administrator, 4].Sebagai supervisor 5].Sebagai 

Leader/pemimpin, 6].Sebagai Inovator, 7].Sebagai Motivator. 

Kepemimpinan pendidikan pada hakekatnya adalah proses menggerakkan, mempengaruhi, 

memberi motivasi, dan mengerahkan orang-orang di dalam organisasi dalam hal ini adalah lembaga 

pendidikan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Terry (Kartono 1998:49) 

mendefinisikan kepemimpinan adalah “Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang yakni 

pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mencapai 

tujuan-tujuan kelompok.” 

Dalam kepemimpinan ada tiga unsur yang terkait yaitu: [1].Orang lain yaitu pengikut atau bawahan 

yang terkait [2].Kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan,[3].Pengaruh yang diberikan dalam proses 

kepemimpinan [Stoner :1987]. 

Ukuran keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya adalah mengukur 

kemampuannya di dalam menciptakan “iklim belajar mengajar” dengan mempengaruhi, mengajak dan 

memotivasi guru, murid dan personil lainnya untuk menjalankan tugas masing-masing dengan baik 

dan benar. Sehingga upaya terciptanya iklim belajar mengajar yang kondusif hal ini tidak terlepas dari 

kapasitas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah. 

Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukan adanya pelimpahan wewenang dalam 

pengelolaan pendidikan dari Pemerintah pusat ke pemerintah Daerah otonom, yang menempatkan 

kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi. Pergeseran ini berkaitan erat dengan konsentrasi 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya wewenang yang diberikan kepada 

hierarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ciri penting 

adanya desentralisasi. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, ini berarti adanya pelimpahan 

wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan [stakeholder 

pendidikan] untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memajukan sekolah. Apabila dihubungkan 

dengan praktek manajemen berbasis sekolah, maka terkandung adanya pelimpahan wewenang untuk 

perumusan kebijakan dan penetapan keputusan kepada sekolah dan stakeholder-nya. Sehingga 

gagasan ini mengarah pada praktek otonomi pengelolaan sekolah. Kepentingan utama format otonomi 

sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerjanya sendiri, dengan 

mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah, yang pada akhirnya ditujukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud mutu hasil belajar para siswa. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan politik untuk me-redesain dan 

memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk secara sinergi memperbaiki sekolah yang berorientasi 

pada peningkatan mutu. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) , kepala sekolah dan guru 

memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas 

pemerintah. 

Dengan adanya kewenangan di sekolah, berarti pengelolaan dan pelaksanaan program kegiatan 

sekolah berada pada keterampilan dan kemampuan kepala sekolah serta sumber lain sebagai 

pendukung. Dilain pihak pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut adanya kesiapan 

sumber daya manusia. Kepala Sekolah hendaknya menyadari bahwa Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) ini bukan semata-mata pemindahan wewenang ke sekolah tanpa adanya kesiapan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini Manajemen Berbasis Sekolah  (MBS) akan berhasil jika ditopang oleh 

kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan 
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efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajr 

mengajar. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu factor yang dapat mendorong sekolah untuk 

dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melaui program-program yang 

dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut mempunyai 

kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif/prakarsa 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Sebenarnya banyak sekali aspek yang turut menentukan terhadap mutu pendidikan di sekolah. 

Edward Sallis (1993:12) mengemukakan bahwa yang menentukan terhadap mutu pendidikan, 

mencakup aspek-aspek berikut:”Well-maintained buildings, outstanding teacher, high moral values; 

excelent examination results, specialization, the support of parents, business and local community, 

plentifull resources, the application of the lates technology, strong and purposeful leadership, the care 

and concern for pupils and students, a well balanced curriculum, or some combination of these 

factors.” Dari sejumlah aspek yang dikemukakan di atas, satu hal yang paling menentukan adalah 

bagaimana menjalankan manajemen mutu pendidikan itu sendiri.   

Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan 

manajemen berbasis sekolah. Pada hakekatnya MBS akan membawa kemajuan dalam dua area yang 

saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang 

tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.  

Wohlstetter dalam Watson (dalam Nurkholis, 2003) memberikan panduan yang komprehensif 

sebagai elemen kunci reformasi MBS yang terdiri dari atas: 1) menetapkan secara jelas visi dan hasil 

yang diharapkan, 2) menciptakan fokus tujuan nasional yang memerlukan perbaikan, 3) adanya 

panduan kebijakan dari pusat yang berisi standar-standar kepada sekolah, 4) tingkat kepemimpinan 

yang kuat dan dukungan politik serta dukungan kepemimpinan dari atas, 5) pembagunan kelembagaan 

(capacity building) melalui pelatihan dan dukungan kepada kepala sekolah, para guru, dan anggota 

dewan sekolah, 6) adanya keadilan dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagai 

kekuasaan [power sharing], antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah 

ditata secara rapih. Dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan berhasil jika ditopang oleh 

kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan 

efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar 

mengajar.  

Penelitian ini difokuskan pada: “Bagaimana peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan melaui konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SMP 

Negeri di Kecamatan Subang – Jawa Barat”. 

2.  Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini didasarkan kepada rumusan masalah penelitian 

yang menuntut melakukan eksplorasi dalam memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui 

hubungan yang intensif dengan sumber data, sedangkan untuk menjawab permasalahan secara teoritis 

digunakan studi kepustakaan, dengan harapan dalam penganalisisan akan lebih akurat. Adapun 

instrument atau alat pengumpul data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi.  

Sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini mengambil lokasi pada SMP 

Negeri di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. 
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Lokasi dan Subjek Penelitian 

 

Tabel 1. Daftar Nama SMP Negeri Kecamatan Subang Kabupaten Subang 

No Nama Sekolah Status Kecamatan 

1 SMP Negeri 1 Negeri Subang 

2 SMP Negeri 2 Negeri Subang 

3 SMP Negeri 3 Negeri Subang 

4 SMP Negeri 4 Negeri Subang 

5 SMP Negeri 5 Negeri Subang 

6 SMP Negeri 6 Negeri Subang 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. 

 

 
 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini pembahasan terhadap pertanyaan penelitian sehingga dapat digambarkan tentang 

peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui konsep Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), yaitu : 

Peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai Manajer. 

Tabel 2. Peran kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Manajer  

 Pendidikan Dalam Meningkatan Mutu Pendidikan 
No. Peran Kepala 

Sekolah 

Kegiatan Indikator 

1. Manajer 

pendidikan 

1. Menyusun Visi misi dan 

Tujuan 

2. Melakukan inovasi 

3. Menyusun Perencanaan 

4. Menyediakan Fasilitas  

- Adanya visi misi dan tujuan 

Sekolah 

- Menentukan gagasan baru 

- Melakukan Pembaharuan 

- Tersedianya sarana Prasarana 

Pendidikan 
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Peran kepala sekolah sebagai manajer telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti: Menyusun 

Visi, Misi, dan Tujuan pendidikan, melakukan Inovasi, menyusun Perencanaan dan menyediakan 

fasilitas Pendidikan. Pada masa sekarang tidak hanya dituntut memiliki sifat-sifat kepemimpinan dari 

pancasila dan syarat-syarat kepemimpinan yang cukup tetapi juga harus mempunyai visi-visi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirawan [2002] menggambarkan bahwa “Visi adalah apa yang 

diimpikan, keadaan masyarakat yang diciptakan, apa yang ingin dicapai oleh pemimpin dan 

pengikutnya di masa yang akan datang”. 

 

Kepala Sekolah sebagai Educator/Pendidik 

Tabel 3. Peranan Kepala Sekolah sebagai Educator/ Pendidik dalam 

 Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Manajemen Berbasis  

 Sekolah (MBS)  

No. Peran Kepala 

Sekolah 

Kegiatan Indikator 

2. 
Educator/Pendidi

k 

1. Memberikan contoh 

mengajar 

 

 

 

 

 

 

2. Membimbing Guru, dan 

tata usaha 

3. Membimbing siswa 

 

 

 

 

 

4. Mengikuti 

Perkembangan IPTEK  

- Memiliki Jadwal Mengajar  

- Memiliki Satuan Pelajaran  

- Memiliki Rencana Pelajaran 

- Memiliki Daftar Nilai 

- Menyusun Program Kerja 

- Membimbing siswa dalam 

kegiatan Ekstrakulikuler  

- Membimbing OSIS 

- Membimbing siswa dalam 

mengikuti lomba 

- Melalui Pendidikan dan Pelatihan 

- Mengadakan Pertemuan 

Profesi/MKS/KKKS 

- Mengikuti Seminar dan Diskusi 

 

Dalam menjalankan perannya kepala sekolah sebagai educator/pendidik telah melakukan kegiatan-

kegiatan : Memberikan contoh mengajar yang baik, Membimbing guru dan Tenaga Tata Usaha, 

Membimbing Siswa dan Mengikuti perkembangan ilmu pengertahuan dan teknologi [IPTEK]. 

Menurut Ahmad Sanusi [1991] kepemimpinan dan menajemen sekolah menuntut kepala sekolah 

memiliki [1].Kemampuan dan pengetahuan tentang tujuan, proses dan teknologi yang melandasi 

pendidikan pada setiap jenjang sekolah [2].Komitmen pada perbaikan Profesional pendidikan pada 

perbaikan di setiap jenjang sekolah. 

 

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Administrator. 

Tabel 4. Peran kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Administrator  

 Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 
No. Peran Kepala 

Sekolah 

Kegiatan Indikator 

3. Administrator 

Pendidikan   

1. Melaksanakan 

Administrasi 

Substantif 

Administrasi dalam  

- Kurikulum  

- Kesiswaan  

- Sarana/prasarana 
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No. Peran Kepala 

Sekolah 

Kegiatan Indikator 

 

  

2. Evaluasi dan 

Pengawasan 

- Keuangan 

- Personalia 

- Hubungan Masyarakat 

- Administrasi Umum  

- Evaluasi Kinerja 

- Pengawasan  

 

Peranan ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan administrasi substantive 

yang meliputi : [1].Adminidtrasi kurikulum [2].Administrasi kesiswaan [3].Administrasi 

sarana/prasarana [4].Administrasi keuangan [5].Administrasi personalia [6].Administrasi hubungan 

masyarakat dan [7].Administrasi umum juga mengadakan evaluasi dan pengawasan. 

 

Peran kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Supervisor Pendidikan 

Tabel 5. Peran kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

 Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

 
No. Peran Kepala 

Sekolah 

Kegiatan Indikator 

4. Supervisor 

Pendidikan 

 

1. Supervisi 

 

 

2. Meningkatkan Profesi 

3. Motivasi 

- Menyusun Program Supervisi 

- M.elaksanakan Supervisi 

- Tindak lanjut Supervisi 

- Mengikuti MGMP 

- Melalui Pelatihan  

- Seminar 

 

- Pendidikan yang lebih Tinggi 

 

 

Dalam menjalankan perannya sebagai Supervisor pendidikan kepala sekolah menjalankan 

fungsinya melalui kegiatan: Supervisi, Mengembangkan profesi dan memberikan motivasi pada guru 

dan staf tata usaha di sekolah. Kegiatan supervisi di sekolah adalah suatu teknik untuk mengamati 

secara langsung mengenai proses belajar mengajar di sekolah. Secara teoritis supervisi yang 

dilaksanakan oleh kepala sekolah sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi baik yang 

menyangkut kekuatan maupun kelemahan yang dihadapi di sekolah yang dipimpinnya. Melalui 

kegiatan ini kepala sekolah dapat mengetahui secara detail mengenai pengelolaan sekolah. 

 

Upaya-upaya yang Dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Melalui Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

Sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah, perlu dukungan berbagai pihak yang 

meliputi orang tua dan masyarakat serta instansi terkait, sehingga segala upaya akan berhasil dan 

mencapai sasaran tujuan sekolah. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1].Meningkatkan profesional guru 2].Pengaktifan guru di MGMP 3].Mengaktifkan bimbingan belajar 

3].Melengkapi buku di perpustakaan. 

 

4.  Kesimpulan 

Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan telah menyusun visi, misi dan tujuan sekolah. Visi 

sekolah berfungsi sebagai arah atau pedoman dalam mengambil berbagai keputusan penting serta 

menjadi muara dari setiap kegiatan sekolah. Sebagai manajer pendidikan kepala sekolah juga bersama 
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dengan guru dan staf tata usaha menyusun rencana, baik rencana tahunan, semesteran bahkan rencana 

bulanan. Kepala sekolah sebagai educator/pendidik, peran kepala sekolah sebagai educator/pendidik 

telah dilakukan yaitu dengan memberi contoh mengajar yang baik pada guru, hal ini dibuktikan 

dengan adanya jam mengajar yang tetap, membuat analisis hasil ulangan siswa dan melakukan 

penilaian kepada siswa secara objektif dan berkala. Selain itu kepala sekolah membimbing siswa 

dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan OSIS yang dilaksanakan oleh siswa. 

Sebagai educator/pendidik kepala sekolah berusaha untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi [IPTEK] baik itu melalui kegiatan seminar, Bimtek, Penelitian, Penataran bahkan 

mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kepala sekolah sebagai administrator, sebagai 

administrator kepala sekolah mengerjakan administrative substansif yang meliputi: Administrasi 

kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia, administrasi sarana prasarana, hubungan 

sekolah dan masyarakat dan administrasi umum. Selain itu kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja 

terhadap guru dan tata usaha dalam melaksanakan program pengajaran baik di kelas maupun di luar 

kelas. Dalam rangka evaluasi ini kepala sekolah melakukan pengawasan baik terhadap guru, staf tata 

usaha, siswa dan proses belajar mengajar. Kepala sekolah sebagai supervisor, sebagai supervisor 

pendidikan kepala sekolah menyusun rencana supervisi, melakukan supervisi dan menganalisis hasil 

supervisi sebagai bahan tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi. Supervisi yang dilakukan terhadap 

guru baik supervisi individual, kelompok maupun supervisi klinis. Dalam pelaksanaan supervisi 

terhadap guru kepala sekolah melakukannya dengan teknik observasi kelas. Upaya-upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui konsep manajemen berbasis 

sekolah [MBS]. Kepala sekolah telah melakukan berbagai upaya supaya peningkatan mutu pendidikan 

melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah [MBS] diantaranya: 1].Pembinaan profesional guru 

2].Pengaktifan kegiatan MGMP di sekolah 3].Pembentukan kelompok diskusi kelompok terbimbing 

4].Pengadaan buku perpustakaan di sekolah. 
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Abstrak. Motivasi belajar dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus guna mendorong anak 

melakukan kegiatan belajar dan mencapai prestasi belajar anak. Artikel ini bertujuan 

menggambarkan dan memberikan kajian teori mengenai motivasi belajar anak berkebutuhan 

khusus di tengah pandemi Covid-19. Pandemi ini menimbulkan banyak dampak terhadap aspek 

kehidupan, termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Adanya pandemi ini dapat 

memengaruhi proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Salah satunya anak kurang 

termotivasi dalam belajar. Dalam artikel ini, penulis menyampaikan pengertian motivasi belajar 

dan anak berkebutuhan khusus serta upaya dalam meningkatkan motivasi belajar anak  

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Anak Berkebutuhan Khusus, Pandemi Covid-19 

 

1.  Pendahuluan 

Motivasi bagi anak berkebutuhan khusus berfungsi sebagai pendorong bagi anak untuk melakukan 

suatu kegiatan dan mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Anak berkebutuhan khusus atau dalam 

istilah asing dikenal dengan sebutan children with special needs merupakan anak dengan keterbatasan 

fisik, mental, emosi, sosial, gangguan intelektual atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak 

memerlukan layanan pendidikan yang bersifat khusus agar keterbatasan yang dimiliki anak dapat 

dihilangkan. 

Penting bagi anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan, dengan begitu anak dapat belajar 

mengetahui dan mengasah kemampuan yang dimilikinya sehingga nantinya anak dapat 

mengembangkan kemampuan tersebut dan dapat membuat anak menjadi lebih mandiri dan disiplin 

dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan sangat berperan dalam menciptakan kehidupan yang 

berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, anak harus menempuh pendidikan supaya 

bisa belajar mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Merabaknya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) memberikan tantangan tersendiri bagi 

lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam mengurangi penularan virus tersebut pemerintah menetapkan 

kebijakan, seperti isolasi, social and physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Situasi ini mewajibkan warga agar tetap stay at home, selain itu, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring (dalam jaringan). Kebijakan ini 

berlaku untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Meskipun begitu, proses belajar mengajar tidak 

terlepas dari permasalahan. Walaupun, menurut (Bilfaqih & Qomarudin, 2015) pembelajaran daring 

mampu memberikan layanan yang menarik dan efektif, tetap saja dalam pelaksanaannya memiliki 

tantangan sendiri. 
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Salah satu tantangan pendidikan di tengah masa pandemi ini adalah anak kurang termotivasi dalam 

belajar karena tidak adanya dorongan. Tidak mudah bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar 

dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Motivasi belajar yang kurang menjadi salah satu 

faktor penyebabnya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Anak menjadi malas dan tidak ada semangat 

untuk belajar dibandingkan dengan saat belajar di sekolah dimana anak dapat bertemu secara langsung 

dengan guru dan temannya untuk belajar bersama. 

Anak berkebutuhan khusus di tengah pandemi Covid-19 kurang termotivasi untuk belajar, tenaga 

pendidik dan orang tua memiliki peran penting untuk tetap memberikan semangat dan motivasi bagi 

anak agar anak tetap ingin belajar meskipun di tengah masa pandemi saat ini. Menumbuhkan 

semangat belajar melalui motivasi yang diberikan tidaklah mudah khususnya bagi anak berkebutuhan 

khusus. Perlu usaha yang keras dari guru dan orang tua agar motivasi mampu menumbuhkan minat 

belajar anak. 

 

2.  Metode 

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, dimana pada metode ini penulis memberikan 

deskripsi atau gambaran secara sistematis serta berkaitan dengan yang ingin penulis jelaskan. 

Sedangkan pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan kualitatif atau pendekatan yang tidak 

menggunakan hitung-hitungan secara statistik, namun lebih mendekatkan kepada kajian interpretatif, 

dengan kata lain pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan mengumpulkan data berupa 

kata-kata bukan angka. Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini menggunakan studi 

literature dimana penulis menggali informasi dari berbagai buku dan jurnal agar mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus di masa pandemi Covid-

19. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Motivasi Belajar 

Banyak pendapat para ahli mengenai makna dari kata motivasi, salah satunya pendapat Mc. Donald 

yang menyebutkan bahwa motivasi terjadi akibat adanya perubahan energi dalam diri individu yang 

menunjukkan adanya tanggapan untuk mencapai tujuan (Vicratina & Azhar Haq, 2018). Senada 

dengan pendapat Wina Sanjaya (dalam Emda, 2018) motivasi adalah suatu perangkat yang membuat 

seseorang menjalankan aktivitas yang diinginkannya agar tujuannya dapat tercapai. Dari pendapat para 

ahli diatas, dapat dipahami bahwa motivasi merupakan sekumpulan usaha yang tumbuh dalam diri 

individu untuk menyediakan kondisi tertentu dan mengubahnya ke dalam aktivitas atau kondisi yang 

nyata agar tujuan yang diinginkannya tercapai.  

Belajar merupakan suatu proses usaha seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam tingkah laku 

yang dijadikan sebagai pengalaman seseorang itu sendiri (Aritonang, 2008). Menurut (Budi & 

Nurhastuti, 2019) belajar adalah kegiatan yang mencerdaskan. Melalui proses tersebut dapat membuat 

seseorang memperoleh pengetahuan baru dan membuka wawasan berfikirnya. Sedangkan menurut 

Abdillah (dalam Emda, 2018) menyimpulkan bahwa belajar adalah usaha sadar individu dalam 

melakukan perubahan tingkah laku yang menyangkut kemampuan afektif, kognitif dan psikomotor 

yang didapat melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh tujuan tertentu. Menurut 

Notoatmodjo S (2010) dalam (Syahfitri & Budi, 2018) mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil dari 

tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengideraan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata da telinga. 

Sardiman Riduwan dalam (Aritonang, 2008) menyebutkan bahwa motivasi belajar adalah 

penggerak dalam diri anak yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjaga kelangsungan dari 

kegiatan itu sendiri serta memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. 

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu kondisi yang 
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ada dalam individu serta menimbulkan suatu dorongan untuk melaksanakan kegiatan belajar agar 

tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai.  

Motivasi berfungsi untuk mendorong aktivitas dalam mencapai tujuan belajar. Motivasi yang tinggi 

dalam belajar akan menunjukkan hasil belajar yang baik bagi anak. Menurut Winarsih (dalam Emda, 

2018) terdapat tiga fungsi motivasi yaitu: 

1. Motivasi sebagai pendorong anak untuk bertindak, motivasi berperan sebagai penggerak 

dalam setiap tindakan anak. Anak yang semula tidak ada keinginan dalam belajar dengan 

adanya motivasi anak ingin melakukan kegiatan belajar tersebut dan mendorong anak kearah 

tujuannya. 

2. Motivasi sebagai penentu arah perbuatan kearah yang ingin dicapai, adanya motivasi sebagai 

penggerak dapat memberikan arahan dan aktivitas apa yang harus dilaksanakan. 

3. Motivasi sebagai penyeleksi tindakan yang ingin dilakukan dengan menentukan tindakan yang 

sesuai dengan tujuan, apabila aktivitas tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak 

bermanfaat maka kegiatan tersebut akan ditinggalkan. 

Menurut Darsono (dalam Emda, 2018) ada enam faktor yang memengaruhi motivasi belajar anak 

yaitu: 

1. Cita-cita dan aspirasi yang dimiliki anak, dengan adanya tujuan hidup dapat meningkatkan 

motivasi belajar anak dan menjadikan anak untuk semangat belajar.  

2. Kemampuan belajar anak, anak yang mempunyai kemampuan belajar tinggi akan membuat 

anak memiliki motivasi yang lebih dalam belajar   

3. Kondisi fisik dan jiwa anak, kondisi anak anak memengaruhi motivasi dan konsentrasi belajar 

anak. Apabila anak dalam keadaan lapar, sakit, dan gangguan emosional lainnya maka anak 

akan terganggu dalam konsentrasi belajar anak. 

4. Suasana lingkungan anak, lingkungan yang aman dan nyaman membuat motivasi dan 

semangat lebih tinggi dibandingkan lingkungan yang buruk. 

5. Unsur dinamis dalam belajar yang berkaitan dengan kemauan, perhatian dan pikiran anak.  

6. Upaya guru dalam mengajar anak, seperti cara guru mempersiapkan materi, menguasai dan 

penyampaian materi pelajaran serta dapat menarik perhatian anak dan mengatur lingkungan 

belajar menjadi tertib dan aman. 

Menurut (Tampubolon, 2016) motivasi dibedakan menjadi 2 dilihat dari sifatnya yaitu: 

1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber diri anak itu sendiri tanpa adanya 

rangsangan luar diri anak, misalnya anak belajar karena adanya keinginan untuk menambah 

pengetahuannya bukan karena hadiah.  

2. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang muncul karena stimulus dari lingkungan anak, 

contohnya anak ingin belajar karena mendapatkan hadiah atau nilai bagus. 

Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus sebagaimana kita ketahui merupakan anak yang mengalami kelainan 

atau gangguan sehingga muncul hambatan dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-harinya. 

Kelainan yang dimaksud disini adalah penyimpangan yang berbeda dengan kondisi normal yang 

sebenarnya baik berkaitan dengan kondisi fisik, sosial maupun mentalnya (Abdullah, 2013). Menurut 

(Marlina, 2015) anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan hambatan dalam proses belajar karena 

gangguan yang dimiliki sehingga membutuhkan pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

belajar anak. 

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan yang khusus pula untuk membantu 

meminimalisir hambatan yang dimiliki dari kelainan atau gangguan yang ada. Pelayanan yang baik 

akan membantu anak dalam melakukan kegiatan dengan baik pula. Peran orang disekitar terutama 

keluarga sebagai yang terdekat sangat memiliki pengaruh yang penting untuk mengatasi hambatan 

yang dimiliki anak. Berdasarkan pengertian diatas anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi beberapa 

klasifikasi sesuai dengan kelainan yang dimiliki, menurut IDEA atau Individuals with Disabilities 

Education Act dalam (Desiningrum, 2016) klasifikasi anak berkebutuhan khusus berdasarkan 

gangguan yang dimiliki anak yaitu: 
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1. Gangguan fisik 

Gangguan terjadi karena tidak berfungsinya anggota fisik baik sebagian ataupun keseluruhan 

yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan fungsi anggota tubuh secara normal, jenis-

jenis anak dengan gangguan fisik yaitu: 

a. Anak anak dengan hambatan pendengaran (tunarungu) adalah anak yang mengalami 

gangguan pada daya pendengarannya dapat bersifat permanen ataupun tidak permanen, 

biasanya anak mengalami hambatan dalam berbahasa dan berkomunikasi verbal.  

b. Anak hambatan penglihatan (tunanetra) merupakan anak yang mengalami kerusakan pada 

indera penglihatan baik sebagian (low vision) atau keseluruhan penglihatan (totally blind).  

c. Anak tunadaksa memiliki kesulitan dalam memaksimalkan fungsi motorik tubuhnya 

(Jauhari, 2018). 

2. Gangguan intelektual dan kesulitan belajar 

Anak yang memiliki kelainan intelektual dan kesulitan belajar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

a. Anak tunagrahita memiliki inteligensi dibawah 2 skala deviasi dengan inteligensi dibawah 

70 disertai gangguan dalam perilaku adaptif dimana anak mengalami kesulitan dalam 

komunikasi, sosial dan tugas akademik yang terjadi sebelum usia 18 tahun dalam masa 

perkembangan. 

b. Anak slow learner adalah anak dengan keterlambatan belajar dan prestasi akademik rendah, 

namun bukan anak tunagrahita.  

c. Anak berkesulitan belajar atau specific learning disabilities adalah anak yang mempunyai 

kesulitan dalam bidang akademik seperti: mengeja, berhitung, menulis. 

d. Anak cerdas bakat istimewa merupakan anak dengan inteligensi yang luar biasa serta 

mempunyai bakat atau kemampuan yang unggul dalam bidang non akademik. 

e. Autisme merupakan anak dengan gangguan dalam bersosialisasi, berkomunikasi dan 

bersikap repetitif serta stereotip. 

3. Gangguan emosi dan perilaku 

Gangguan ini merupakan ketidakmampuan seorang anak untuk mengendalikan emosi, 

bertindak dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang mengalami gangguan ini 

memiliki beberapa klasifikasi: 

a. Anak tunalaras merupakan anak yang mengalami kesulitan saat mengontrol emosi dan 

perilaku serta sosial. 

b. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) adalah anak yang 

kurang mampu memusatkan perhatiannya terhadap suatu objek, aktivitas berlebihan dan 

tidak mampu mengontrolnya serta ada juga yang menarik diri dari lingkungan sekitar. 

Anak menjadi berkebutuhan khusus disebabkan oleh 3 faktor antara lain: 

1) Faktor penyebab anak sebelum masa kelahiran (pranatal) 

Gangguan ini dapat terjadi pada masa kehamilan atau saat anak masih dalam 

kandungan, yang disebabkan oleh faktor dari dalam (internal) seperti genetic atau 

keturunan, atau dapat juga disebabkan oleh faktor dari luar (eksternal) seperti ibu 

mengalami pendarahan, keracunan makanan atau obat serta anak mengalami 

kekurangan gizi.   

2) Faktor penyebab pada saat proses kelahiran (natal) 

Hal yang mungkin terjadi yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus 

adalah kelahiran yang prematur, kelahiran terlalu lama, kekurangan oksigen dan 

kelahiran dengan alat bantu.  

3) Faktor penyebab setelah kelahiran (postnatal) 

Ada beberapa penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus setelah masa kelahiran 

yakni infeksi bakteri, keracunan, kekurangan gizi makanan dan juga kecelakaan.  
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Pandemi Covid-19 

Beberapa bulan kebelakangan ini dunia dihebohkan dengan virus Covid-19 dan tidak terkecuali 

dengan Indonesia yang juga terkena dampak dari penyebaran virus ini. Corona virus disease (Covid-

19) merupakan suatu virus yang berasal dari penularan hewan yang sebelumnya belum terdeteksi pada 

manusia. Covid-19 dapat mengganggu sistem pernapasan manusia hingga menyebabkan kematian.  

Gejala umum yang ditunjukkan bagi orang yang terinfeksi virus ini adalah demam, sakit kepala, 

hidung tersumbat, sesak napas dan merasakan sakit dan nyeri. Setiap yang terinfeksi Covid-19 

menunjukkan gejala yang beragam ada yang sesak napas akut namun, ada juga yang tidak 

menimbulkan gejala apapun. Penyebaran virus ini bisa melalui tetesan dari hidung, saat bersin dan 

bersentuhan langsung dengan penderita Covid-19 maka anjuran jaga jarak atau yang dikenal dengan 

social distancing perlu dilakukan guna meminimalisir penyebaran virus ini (Usman & Aswar, 2020) .  

Penyebaran virus Covid-19 memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia saat ini. 

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari virus ini, khususnya bagi pendidikan. Proses pembelajaran 

dipindahkan ke rumah yang dilaksanakan secara online. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi 

peserta didik seperti sulitnya memahami materi yang diberikan dan meledaknya tugas yang diberikan. 

Kita lihat pada anak yang memiliki gangguan memusatkan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) anak 

sulit untuk diperintahkan tetap diam dan belajar dirumah, ini akan sangat mengganggu proses belajar 

anak. Selain anak GPPH dapat kita lihat juga pada anak slow learner yang memiliki kemampuan 

akademik dibawah anak seusianya dan cenderung malas untuk belajar apalagi sistem pendidikan 

dipindahkan ke rumah.  

Orang tua dituntut selalu memerhatikan dan mendampingi anak agar mampu menjadi betah 

dirumah saja dan tetap melaksanakan kegiatan belajar. Tidak hanya orang tua, guru juga memiliki 

peran penting dalam memberikan pembelajaran kepada anak dengan lebih kreatif lagi ditengah 

maraknya penyebaran virus ini agar anak tetap mendapatkan haknya dan tentunya tetap sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan jauh sebelum Covid-19 hangat diperbincangkan. 

 

Motivasi Belajar Anak Berkebutuhan Khusus dalam Masa Pandemi Covid-19 

Selama masih terjadi penyebaran virus ini diharapkan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 

dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Guru bertugas memberikan materi pembelajaran yang 

dituntut harus kreatif dan orang tua diwajibkan untuk sabar dalam mendampingi anak saat proses 

belajar. Peran serta kerja sama orang tua dengan guru sangat dibutuhkan dalam menangani hal ini. Jika 

hanya sepihak yang bekerja tentu tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai.  

Berbeda dengan biasanya saat ini pembelajaran harus dilaksanakan secara online dengan 

memanfaatkan media yang ada. Dengan metode pembelajaran online ini tantangan yang banyak 

ditemukan pada anak berkebutuhan khusus adalah kesulitan dalam menyerap materi yang diberikan 

karena kurangnya semangat dan kesulitan untuk fokus pada proses belajar. Masalah ini umum terjadi 

karena kondisi yang berbeda dari biasanya dimana sebelumnya anak dapat bertemu secara langsung 

dengan guru dan temannya. Adanya masalah dalam proses belajar ini, dibutuhkan sebuah motivasi 

yang mampu menumbuhkan minat dan semangat anak dalam belajar walaupun tetap dirumah saja. 

Berikut usaha untuk meningkatkan motivasi belajar anak meskipun proses belajarnya dirumah saja: 

1. Anak berkebutuhan khusus 

Motivasi belajar dimulai dari anak bekebutuhan khusus itu sendiri. Motivasi instrinsik membuat 

anak lebih giat dalam belajarnya, cara yang dapat dilakukan meningkatkan motivasi intrinsik 

anak seperti: (1) menumbuhkan kepercayaan diri dengan adanya kepercayaan diri anak menjadi 

yakin dalam belajar dan (2) menumbuhkan keyakinan diri bahwa anak tetap mampu belajar 

meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini akan membentuk mental aktif bagi anak dalam 

belajar. 

2. Guru 

Guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Guru memberikan 

bantuan kepada anak untuk berhasil dalam belajar, salah satunya dengan memotivasi anak 

dalam belajar, prestasi belajar anak dapat dikatakan tergantung pada bagaimana guru sebagai 
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pendidik mampu memotivasi anak dalam belajar, sehingga anak berusaha untuk meningkatkan 

prestasinya. Peran guru di tengah pandemi ini harus berupaya semaksimal mungkin dalam 

menumbuhkan semangat belajar anak melalui motivasi, bila motivasi itu tumbuh dan 

berkembang pada diri anak, maka anak akan menggerakkan segala upaya yang ada pada dirinya 

untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Apabila guru berhasil menumbuhkan motivasi belajar pada anak, maka anak akan menjadi aktif 

belajar. Hal ini mengharuskan guru agar bertindak kreatif dalam mengelola, meningkatkan, 

mengembangkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Meskipun di tengah pandemi Covid-

19 guru diharapkan dapat memelihara motivasi belajar anak dengan memberikan materi 

pembelajaran yang aktif dan menarik seperti menggunakan media gambar atau video, 

menjelaskan materi, tidak membebani anak dengan banyak tugas, memberikan hal-hal positif 

dan nasihat agar anak tidak panik dalam situasi saat ini. 

3. Orang tua 

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menjaga anak apalagi proses belajar online yang 

dilaksanakan di rumah mengharuskan orang tua berkolaborasi dengan guru untuk menciptakan 

kondisi belajar yang nyaman bagi anak. Berikut upaya yang dapat dilakukan: (1) menyediakan 

waktu untuk mengajar anak, orang tua harus bersikap hangat, sabar dan perhatian dalam 

mendampingi dan memberikan bimbingan saat anak belajar (3) orang tua memberikan bantuan 

ketika anak mengalami kesulitan dalam belajar serta dapat berkonsultasi dengan guru (2) 

menyediakan perlengkapan yang dapat menunjang proses belajar anak seperti komputer, laptop, 

puzzle, buku, braille dan sebagainya (3) tidak memarahi anak saat anak melakukan keasalahan 

saat belajar, melainkan membimbing anak untuk memperbaiki kesalahannya (3) Memberikan 

tanggapan positif dan penghargaan untuk setiap kemajuan yang diraih anak dengan cara 

memberikan pujian atau hadiah kepada anak. Hal ini akan membuat anak lebih termotivasi 

dalam belajar (Rumbewas, Laka, & Meokbun, 2018). 

 

4.  Kesimpulan 

Motivasi belajar yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi Covid-19 

bertujuan untuk menumbuhkan semangat belajar anak dalam situasi dan kondisi yang berbeda saat ini. 

Dalam mewujudkan motivasi belajar perlu kerja sama yang baik antara orang tua, anak berkebutuhan 

khusus dan guru. Orang tua diharapkan mampu mengontrol dan mengawasi belajar anak di rumah 

serta guru juga diharapkan mampu memberikan materi pelajaran yang menarik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
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Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak terhadap pendidikan anak 

usia dini, sehingga pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah karena kondisi yang 

tidak memungkinkan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran 

jarak jauh. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pemanfaatan TIK dalam pembelajaran jarak jauh saat kondisi darurat 

covid-19. Metode penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data adalah 

dokumentasi, wawancara. Penelitian ini melibatkan Guru, siswa dan wali murid RA 

Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk untuk memperoleh masukan dalam 

pengembangan pembelajaran jarak jauh yang optimal. Dari hasil analisis didapatkan 

bahwa proses pembelajaran bagi anak usia dini diarahkan untuk menstimulasi tumbuh 

kembang anak secara optimal. Hal ini dikarenakan pembelajaran saat ini, lebih 

dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai aktivitas 

pembelajaran dengan harapan dapat membantu anak usia dini menemukan dunianya 

sendiri dengan senang dan gembira. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh dunia 

pendidikan terutama guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada anak usia dini 

yaitu dengan cara memanfaatkan layanan TIK berupa media audivisual, komputer, dan 

internet. 

 

Kata Kunci: TIK, Pembelajaran Jarak Jauh, Anak Usia Dini 

 
 

1. Pendahuluan 

Memasuki abad ke 21 bangsa Indonesia mengalami kemajuan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan adanya informasi dan 

komunikasi yang menyebar secara cepat dalam setiap lini kehidupan termasuk dalam dunia 

pendidikan. Seiring dengan perkembangan hal tersebut, dunia pendidikan juga mengalami 

dampak yang signifikan. Dampak tersebut membawa pengaruh secara langsung terhadap 

proses pendidikan baik bersifat positif maupun negatif. 

Proses pembelajaran sesungguhnya memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan, sehingga pembelajaran yang diselenggarakan dapat membawa 

kebermaknaan dan kemanfaatan bagi pembelajar. Hal tersebut diharapkan untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan peserta didik dalam 
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mengeksplorasi dan menggali potensinya secara optimal dengan kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan. 

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan Pasal 19, menyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu, diharapkan melalui proses pembelajaran lebih 

memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan dan mendongkrak 

kemampuannya secara optimal. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui: 

(1) jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau 

bentuk lain yang sederajat, (2) jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain 

(KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, dan (3) jalur pendidikan 

informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan (Depdiknas, 2003:9). 

Oleh karena itu, proses pembelajaran yang bermutu sejatinya dapat dimulai sejak usia dini 

dengan mempertimbangkan aspek perkembangan dan karakteristik anak secara holistik dan 

integratif . Hal ini memberi arti bahwa pembelajaran yang bermutu menjadi faktor utama 

dalam keberhasilan pendidikan pada anak usia dini. Mutu dalam pembelajaran dapat 

ditingkatkan melalui pengelolaan kelas yang memadai dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

dan pendekatan yang humanis bagi anak. 

Namun demikian, pada umumnya pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga-lembaga 

pendidikan anak usia dini baik formal, informal maupun nonformal masih terdapat banyak 

kendala, hambatan, dan tantangan. Dahulu, pembelajaran lebih bersifat tradisionalis, manual, 

dogmatis, penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang belum variatif. Selain itu, 

pembelajaran cenderung masih berpusat pada guru sehingga tidak memberikan kesempatan 

bagi anak usia dini untuk dapat mengeksplorasi potensi dirinya secara bebas. Hal ini 

disebabkan karena masih rendahnya kualitas guru PAUD dalam mengelola pembelajaran serta 

keilmuan dibidang pendidikan anak usia dini. Selain itu, belum optimalnya kemampuan guru 

dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa diaplikasikan dalam 

pembelajaran PAUD di sekolah. 

Terkait dengan hal yang telah terurai di atas, (Wati, 2012) memaparkan bahwa di tahun 

2012 secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, 

baru sekitar 51% berpendidikan S1 atau lebih sedangkan sisanya belum berpendidikan 

S1(Wati,2012). 

Rendahnya kualitas guru tersebut, menyebabkan pembelajaran PAUD yang dilaksanakan 

di kelas menjadi monoton, kurang variatif dan tidak menantang. Sesungguhnya hal ini dapat 

menyebabkan anak usia dini cenderung merasa bosan dan menjenuhkan dalam aktivitas 

pembelajaran di kelas. Selain itu, dalam pembelajaran PAUD juga masih belum 

memanfaatkan dan melibatkan penggunaan teknologi secara memadai, sehingga hal tersebut 

menyebabkan suasana pembelajaran menjadi kurang efektif, inspiratif, dan produktif. 

Berdasarkan penelitian Programme for International Study Assesment (PIS A) 2012 

menempatkan bahwa Indonesia berada pada posisi terbawah kedua dari 65 negara yang 

diteliti dalam hal pencapaian mutu pendidikan, (Puspitarini,2014). 
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Dalam rangka mensinergikan proses modernisasi dan mutu pendidikan, maka perlu adanya 

perubahan paradigma yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

sekolah. Kini guru harus mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi infomasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran baik indoor maupun outdoor. Hal ini bertujuan untuk 

menstimulasi perkembangan secara fisik dan psikis di era modern ini melalui bantuan 

teknologi. 

Pembelajaran saat ini, lebih diarahkan pada aktivitas modernisasi dengan bantuan 

teknologi canggih dengan harapan dapat membantu anak usia dini dalam mengeksplorasi 

potensi, minat, dan bakat secara interaktif, produktif, efektif, inspiratif, konstruktif, dan 

menyenangkan. Selain itu, anak usia dini juga diharapkan memiliki life skill secara sederhana 

dari aplikasi teknologi tersebut. 

Sesungguhnya, pembelajaran dengan menggunakan teknologi memberi kesempatan dan 

peluang bagi guru untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya terutama 

kompetensi paedagogik dan profesional. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran 

diasumsikan dan diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan 

pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh kurang optimalnya peran guru dalam 

memanfaatkan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan terutama pendidikan anak usia 

dini. 

Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh dunia pendidikan terutama guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam pembelajaran PAUD sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

secara optimal. Pemanfaatan TIK ini diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam 

menjawab tantangan pembelajaran PAUD pada masa kekinian dengan tetap mengedepankan 

prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini dengan memperhatikan karakteristik dan 

perkembangannya. 

Pemanfaatan TIK ini menjadi sarana dalam meningkatkan stimulasi perkembangan anak 

secara optimal. Oleh karena itu, melalui penggunaan TIK ini diharapkan anak usia dini dapat 

memahami dan mengerti penggunaan teknologi secara tepat guna untuk dapat membantu 

dalam pembelajaran di sekolah. pemanfaatan TIK ini dengan cara mengoperasikan penggunaa 

media audio visual, media player, komputer, dan internet. Hal tersebut diasumsikan dapat 

menjadi alternatif dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan menggembirakan bagi 

anak usia dini dengan tuntunan dan panduan dari guru.  

 

2. Metode  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis studi kasus 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan 

mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, 

gambar, rekaman video dan lain-lain.  

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, 

observasi dan studi dokumen dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, 

dan pedoman observasi.  

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor dalam (Moleong & Lexy, 1998;) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller 
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dalam (Moleong & Lexy, 1998) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Pada penelitian menghasilkan dan mengolah 

data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara , catatan lapangan, gambar, foto, 

dan lain-lain.  

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mencoba menjabarkan 

operasional variabel berdasarkan permasalahan yang diteliti yakni pemanfaatan permainan 

tepuk dalam mengembangkan aspek perkembangan fisik motoric pada anak usia dini. 

Sedangkan anak usia dini dijadikan sebagai objek penelitian. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran  

Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK lebih populer dikenal dengan sebutan 

istilah ICT. Sementara ICT tersebut singkatan dari Information and Communication 

Technologies. Dalam hal penggunaannya TIK ini menggunakan perpaduan antara 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). TIK ini menjadi salah satu 

perkembangan baru dalam dunia pendidikan yang saat ini mulai dirasakan disetiap lini 

bidang kehidupan. 

Terkait dengan hal itu, Lucas (Munir, 2008:41) mengemukakan bahwa teknologi 

informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim 

informasi dalam bentuk elektronik, micro komputer, komputer mainframe, pembaca 

barcode, perangkat lunak memproses transaksi, perangkat lembar kerja dan peralatan 

komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi. Hal ini memberikan 

informasi secara langsung dengan bantuan utama berupa komputer dan alat-alat teknologi 

lainnya. Oleh karena itu, dalam memproses informasi, teknologi membutuhkan peralatan 

dan media yang mendukung terciptanya komunikasi melalui layanan yang mempermudah 

adanya transaksi secara langsung. 

Hal yang terpenting dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

tersedianya komponen-komponen yang saling mendukung antara lain software, hardware, 

proses, dan sistem dengan tujuan utama menyampaikan pesan secara mudah dan dapat 

diterima dengan cepat. 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian dari media 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi pembelajaran. Hal ini dapat 

mempermudah guru dalam mengelola dan menyampaikan pesan kepada peserta didik. 

Sekait dengan hal tersebut di atas, menurut Sadiman dkk (1993:189-190) ada dua pola 

dalam memanfaatkan media yaitu: 1) pemanfaatan media dalam situasi kelas, dimana 

pemanfaatannya dipadukan dalam proses pembelajaran di situasi kelas untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu; 2) pemanfaatan media di luar kelas situasi kelas, 

pemanfaatan ini dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu pemanfaatan secara bebas dan 

pemanfaatan secara terkontrol. 

Pemanfaatan media ini dapat mempermudah guru melakukan aktivitas pembelajaran 

secara langsung baik indoor maupun outdoor. Hal tersebut dapat dioptimalkan dengan 

mempertimbangkan karaktertik perkembangan peserta didik. Lebih lanjut, menurut Bates 

(1995:21) pemilihan media berbasis teknologi komputer antara lain akses, biaya, 
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pertimbangan pedagogis, interaktivitas dan kemudahan penggunaan, pertimbangan 

organisasi, kebaruan (novelty) dan kecepatan. 

Berikut ini beberapa jenis TIK yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAUD, 

antara lain: 

1. Audio dan Video Player. 

Media audio berhubungan dengan pendengaran. Karena hal ini menyangkut 

komunikasi melalui pendengaran secara langsung. Sementara media video visual 

berkaitan dengan pelibatan indra penglihatan. Hal ini sesungguhnya terdapat dua pesan 

yang dimuat dalam media visual yakni pesan verbal dan pesan nonverbal. 

2. Komputer 

Komputer merupakan perangkat yang melibatkan teknologi sofware dan 

hardware. Melalui penggunaan komputer ini mempunyai pengaruh secara signifikan 

dalam proses pembelajaran. Komputer dapat membantu guru mengopeasionalkan 

pembelajaran yang menantang dan menyenagkan bagi anak didik. 

3. Internet 

Internet merupakan layanan teknologi yang menyiapkan seluruh aplikasi dan 

informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber dan media pembelajaran. Internet dapat 

dioptimalkan dengan cepat, nyaman, aman bagi penggunannya. Penggunaan internet 

dapat mempermudah guru dalam mencari dan menelusuri informasi berkaitan materi 

pembelajaran yang diajarkan kepada anak didik. 

 

2. Bermain sebagai Esensi Pembelajaran Anak Usia Dini 

Bermain merupakan esensi dalam pembelajaran anak usia dini. Karena melalui bermain, 

anak usia dini dapat mengeksplorasi dengan senang, gembira, ceria, dan menyenangkan. 

Oleh karena itu, bermain menjadi wahana untuk dapat mengeksplorasi minat dan bakatnya 

dengan cara-cara yang menyenangkan. 

Mengacu pendapat dari Karl Buhler dkk (Suryadi, 2007:116) mengemukakan bahwa 

pengertian bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan, dan kenikmatan itu 

menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya, yaitu ketika anak mampu berbicara dan 

berfantasi. Sementara itu, Freud (Suryadi, 2007:117) berpendapat bahwa dengan bermain 

anak yakin dapat menumpahkan seluruh perasaan, bahkan mampu mengatur, menguasai, 

berpikir, dan berencana. Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat oleh pendapatnya Piaget 

yang menyatakan bahwa bermain menunjukan 2 realita anak yaitu: 1) adaptasi terhadap 

apa sudah mereka ketahui, dan 2) respons mereka dalam hal-hal baru. 

Menurut Tedjasaputra (2001:20) menjelaskan bahwa melalui bermain anak merasakan 

berbagai pengalaman emosi, senang, sedih, bergairah, kecewa, bangga, marah. Melalui 

bermain pula memahami aturan apapun tata cara pergaulan. Selanjutnya Piaget (Mayesky, 

1990:196-197) menjelaskan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang berulang-ulang 

dan menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang. 

Sementara itu, bermain menurut Hildebrand (Moeslihatoen, 2004:24) bahwa bermain 

berarti berlatih, mengeksploitasi, merekayasa, mengulang latihan apapun yang dapat 

dilakukan untuk mentransformasi secara imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang 

dewasa. Selain pendapat tersebut yang telah dipaparkan, Stone (1993:5) menjelaskan 

bahwa bermain adalah hal yang nyata, hal yang penting membantu anak mempelajari 

tentang dunianya secara alamiah. Pendapat di atas juga di perkuat menurut Bettleheim 

(Hurlock, 1991:320) yang menjelaskan bahwa kegiatan bermain adalah kegiatan yang 
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dilakukan tidak mempunyai peraturan lain kecuali yang ditetapkan pemain sendiri dan 

tidak ada hasil akhir yang dimaksudkan dalam realitas luar. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Musfiroh (2008:4) ia menjelaskan bahwa kegiatan 

bermain mengandung unsur: (1) menyenangkan dan menggembirakan bagi anak-anak 

menikmati kegiatan bermain tersebut, tampak riang dan senang, (2) dorongan bermain 

muncul dari anak bukan paksaan orang lain, (3) anak melakukan karena spontan dan 

sukarela, anak tidak merasa diwajibkan, (4) semua anak ikut serta secara bersama-sama 

sesuai peran masing-masing, (5) anak berlaku pura-pura marah atau pura-pura menangis, 

(6) anak menetapkan aturan main sendiri, baik aturan yang diadopsi dari orang lain 

maupun aturan yang baru, aturan main dipatuhi oleh semua peserta bermain. (7) anak 

berlaku aktif; mereka melompat atau menggerakan tubuh, tangan dan tidak sekedar 

melihat, (8) anak bebas memilih mau bermain apa dan beralih ke kegiatan bermain lain, 

bermain bersifat fleksibel. 

Berdasarkan pendapat yang telah terurai tersebut dapat disimpulkan bahwa bermain 

merupakan bermacam bentuk kegiatan yang memberikan kepuasan pada diri anak yang 

bersifat non serius, lentur, dan bahan mainan terkadang dalam kegiatan dan yang secara 

imajinatif ditransformasikan sepadan dengan dunia orang dewasa. Bermain juga 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan anak untuk bereksplorasi, membantu anak 

mempelajari tentang dirinya, orang lain, dan lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi 

semua aspek perkembangan melalui kegiatan yang menyenangkan, spontan tanpa aturan 

yang mengikat, gembira, sukarela, dan penuh kebebasan. 

Bermain mempunyai fungsi untuk dapat menjadi sarana eksplorasi anak dalam 

melakukan aktivitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso (2004:50) bahwa salah 

satu fungsi bermain adalah melatih kerjasama, gotong royong, toleransi, saling menghargai 

dan saling membutuhkan antar anak. Sementara itu, Suratno (2005:80-81) menjelaskan 

bahwa melalui bermain anak dapat berlatih dalam kehidupan bersosial seperti keterampilan 

berkomunikasi dan bernegoisasi. Pendapat lain dijelaskan menurut Bruner (Suratno, 

2005:76) bahwa fungsi bermain adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas 

dan fleksibilitas anak. Hal ini menjadi penting bahwa bermain menjadi bagian penting 

dalam kehidupan anak untuk melakukan penjelajahan terhadap dunianya. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh Frank dan Goldenson (Moeslihatoen, 2004:33-34) menjelaskan 

bahwa bermain bagi anak memiliki 8 fungsi antara lain: 1) Menirukan apa yang dilakukan 

oleh orang dewasa, seperti meniru ibu masak di dapur, dokter mengobati orang sakit, 2) 

untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan nyata seperti guru mengajar 

di kelas, supir mengendarai mobil, 3) untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan 

pengalaman hidup yang nyata. Contohnya ibu memandikan adik, ayah membaca koran, 

kakak mengerjakan tugas sekolah, 4) untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti 

memukul-mukul kaleng, menepuk-nepuk air, 5) untuk melepaskan dorongan-dorongan 

yang tidak dapat diterima seperti berperan sebagai pencuri, 6) untuk kilas balik peran-

peran yang biasa dilakukan seperti gosok gigi, sarapan pagi, naik angkutan kota, dan lain 

sebagainya, 7) Mencerminkan pertumbuhan seperti pertumbuhan misalnya semakin 

bertambah tinggi tubuhnya, semakin gemuk badannya dan semakin dapat berlari cepat, dan 

8) untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian masalah seperti 

menghias ruangan, menyiapkan jamuan makan, pesta ulang tahun. 

Berdasarkan paparan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bermain 

adalah sebagai upaya pengembangan potensi dan kreativitas anak melalui proses yang 

dialaminya dengan melakukan ekplorasi terhadap keinginannya secara bebas dan spontan. 
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Selanjutnya dengan bermain pula anak dapat mengetahui kemampuan yang dimilikinya 

sebagai modal dasar dalam melakukan tindakan dan aktivitasnya secara langsung. 

 

3. Pembelajaran Jarak Jauh di RA Ainul Huda  

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar. 

Interaksi ini menjadi bagian dalam memperoleh informasi secara sistematis dan teratur. 

Hal lain juga dikaitkan bahwa pembelajaran mampu menghasilkan adanya perubahan 

tingkah laku sesuai yang diharapkan berdasarkan tujuan yang diinginkan. Terkait dengan 

hal ini, Surya (2004:7) memaparkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Dalam proses pembelajaran jarak jauh di RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk 

setiap harinya terlebih dahulu melakukan diskusi pengembangan konten pembelajaran 

menarik bersama guru RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk. Diskusi tersebut 

mencakup membentuk unit pembelajaran, menentukan learning objective hingga rangkaian 

kegiatan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak di rumah bersama orang tua mereka. 

dengan merencanakan konten sesuai unit pembelajaran.  

Kemudian, menemukan learning objective yang sesuai, merangkai kegiatan, hingga 

membuat konten online yang menarik. Pengembangan konten online learning 

pembelajaran anak di RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk, salah satunya berupa 

video-video yang dibuat oleh guru-guru RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk. Tema-

tema video seperti mengenalkan makanan sehat, bermain musik, dan lain sebagainya.  

Sementara itu, menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 tentang 

sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Melalui 

proses interaksi tersebut, diharapkan dapat mengeksplor pengetahuannya secara bebas 

dengan lingkungan belajar yang memadai. 

Proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam lingkungan belajar adalah 

sebuah proses yang tidak bisa diindahkan dalam konteks pengelolaan pembelajaran. 

Terkait dengan hal ini, Sagala (2003:61) menjelaskan pembelajaran sebagai suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons 

terhadap situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mengarahkan pada 

proses menuju adanya perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Selain itu, 

pembelajaran dapat dikelola dengan teratur, sistematis, dan mengedepankan seluruh aspek 

pendidikan. Oleh karena itu, dalam proses ini dapat memberikan stimulasi dengan 

melibatkan unsur-unsur pedagogis sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan oleh pembelajar. 

Untuk kelas A guru membuat video sesuai dengan kegiatan rutin saat di sekolah. 

Diawali dengan video kegiatan Salam dan Berdoa, kemudian video kegiatan Gerak dan 

Lagu, setelah itu kegiatan main yang mencakup 6 aspek perkembangan yang menjadi inti 

dari pembelajaran secara keseluruhan, terakhir video kegiatan penutup yaitu berdoa selesai 

belajar. Bermain Aktif, Belajar Kreatif Meskipun belajar secara jarak jauh, guru-guru di 

RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk tetap mendorong murid-murid bermain secara 

aktif bersama orang tua, dan belajar menjadi individu yang kreatif.  
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Selain itu, Sa'ud (2010:124) memaparkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam 

hal ini, pembelajaran mengarahkan adanya interaksi yang harmonis antara pendidik dengan 

peserta didik. Lingkungan belajar juga menjadi hal yang penting dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam proses 

komunikasi dan interaksi pembelajar. Dengan demikian, pembelajaran diarahkan pada 

proses yang saling membutuhkan dalam memperoleh ilmu pengetahuan secara 

komprehensif. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai dengan 

potensi yang tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan tepat sasaran. Maka 

pembelajaran ini menjadi hal penting sehingga dapat membangkitkan siswa untuk dapat 

mengetahui lebih dalam pengetahuan yang diinginkannya. 

Disisi lain, Sudjana (Mariyana,dkk 2013: 6) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

penyiapan suatu kondisi agar terjadinya belajar. Hal ini memberikan pemahaman bahwa 

pembelajaran hendaknya didesain untuk dapat terciptanya belajar yang melibatkan seluruh 

elemen atau komponen pembelajaran. Elemen tersebut saling bersinergi untuk dapat 

menumbuhkan suasana pembelajaran secara kondusif dan produktif. 

Sekait dengan hal itu, (Ahmadi, dkk: 2011:19) menguraikan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang 

saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, mengatakan bahwa 

pembelajaran meliputi suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, 

metode, situasi, dan evaluasi. 

Hal itu terlihat dengan pembuatan program belajar yang menarik di setiap harinya, 

seperti belajar berhitung dengan engklek dan bahan alam di sekitar lingkungan anak, 

bermain tanah liat, membuat berbagai bentuk dari kardus bekas, dan lain sebagainya. 

Pengembangan program belajar bersama orang tua di rumah dengan membuat bentuk TV, 

HP  mobil dari kardus bekas. Dalam proses belajar jarak jauh di kelas B anak-anak 

diberikan kegiatan berupa bermain mobil-mobilan HP TV dari kardus bekas bersama orang 

tua. Saat berkegiatan orang tua dapat merekam atau mengambil gambar lalu dimasukan ke 

dalam komentar pada platform belajar yang digunakan.  

Selain membuat benda disekitar dari kardus bekas, ada juga kegiatan belajar 

menggunakan fasilitas warung makan di rumah. Guru  meminta murid melakukan role play 

di rumah tentang tata cara menggunakan fasilitas warung makan bersama orang tua. Setiap 

kegiatan tentunya mendorong anak-anak untuk tetap aktif meski di rumah dan tetap 

mengembangkan kompetensinya yakni menjadi kreatif. Orang tua Turut Belajar bersama 

Anak Proses belajar RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk secara jarak jauh turut 

mendorong antusiasme orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dan juga belajar 

bersama.  

Kegiatan bekerja dari rumah juga menjadi salah satu alasan keikutsertaan orang tua 

untuk turut belajar bersama anak-anak. Orang tua turut berpartisipasi aktif dalam proses 

belajar online anak-anak mereka, bahkan mengapresiasi pembuatan konten belajar yang 

kreatif dari guru-guru di RA Ainul Huda Juwet Ngronggot Nganjuk. Sejauh ini, beberapa 

orangtua yang menyampaikan langsung antusiasmenya dengan mengirimkan video saat 

anak-anak mereka berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan belajar online RA Ainul Huda 

Juwet Ngronggot Nganjuk. Orangtua menanggapinya dengan positif, bahkan tidak segan 

untuk memuji guru yang sangat berperan dalam perkembangan anak-anak mereka 

Pembelajaran pada anak usia dini mengedepankan prinsip-prinsip perkembangan sesuai 

dengan karakteristiknya. Hal ini bertujuan bahwa pada anak usia dini pembelajarannya 
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menggunakan pembelajaran terpadu. Oleh karena itu, pembelajaran terpadu menjadi ciri 

khas yang melekat dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan pada anak usia dini. 

Sejalan dengan itu, Hadisubroto (1998:23) memaparkan bahwa pembelajaran terpadu 

adalah pembelajaran yang diawali dari suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang 

dikaitkan dengan pokok bahasan lainnya, dimana konsep tertentu dikaitkan dengan konsep 

lain, yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang atau lebih 

dan dengan beragam pengalaman belajar agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal 

ini memiliki pengertian bahwa pembelajaran terpadu mengaitkan komponen tertentu dalam 

proses integrasi keterampilan dan kemampuan. 

Sementara itu, Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai 

suatu proses yang mempunyai beberapa ciri yaitu: (1) berpusat pada siswa (student 

centered), (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung, serta 

(3) pemisahan bidang studi tidak terlihat jelas. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu 

model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang 

pendidikan. 

Lebih lanjut, Trianto (2010a:6) berpendapat bahwa implementasi pembelajaran terpadu 

bergantung pada kecenderungan materi-materi yang memiliki potensi untuk dipadukan 

dalam satu tema tertentu. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas, menunjukkan 

bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran modern yaitu 

termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. Aliran pendidikan progresivisme 

memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

berpusat pada anak (student centered), sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan 

yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. Tujuan utama sekolah adalah untuk 

meningkatkan kecerdasan praktis, serta untuk membuat anak lebih efektif dalam 

memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) 

pada umumnya (William F.Oneill, 1981). 

 

4. Kesimpulan  

Saat kondisi nasional sudah ditetapkan darurat covid-19 proses pembelajaran yang semula 

dilaksanakan dengan tatap muka berganti dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, untuk mendapat hasil yang efektif TIK lebih diarahkan pada stimulasi 

perkembangan anak usia dini. Oleh karena itu, permasalahan harus diantisipasi dengan 

solusi kreatif. Salah satu alternatif yang dapat dijadikan sebagai solusi adalah melalui 

implementasi pembelajaran berbasis TIK yang dikombinasikan dengan permainan, karena 

esensi pendidikan anak usia dini adalah bermain. Penggunaan TIK ini diantaranya melalui 

media audio, komputer, dan internet diasumsukan dapat membangkitkan dan menstimulasi 

perkembangan pada anak usia dini. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan TIK menjadi 

salah satu solusi alternatif dalam pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini 

melalui alat teknologi tersebut, ternyata  mampu mendongkrak suasana pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, inspiratif, dan menyenangkan bagi anak usia dini. Selain itu, manfaatnya 

lainnya bagi anak usia dini adalah mampu menstimulasi perkembangan anak secara 

keseluruhan dengan mempertimbangkan karakteristik anak. 
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Abstrak:Menulis bukan hanya terkait dengan produk tulisan tetapi juga proses penulisannya. 

Pembelajaran menulis memberikan efek yang besar terhadap kemampuan menulis seseorang. 

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan best and bad practices dalam pembelajaran 

menulis di SD dan faktor yang mempengaruhi praktik pembelajaran. Banyak faktor yang 

mempengaruhi praktik pembelajaran menulis di sekolah dasar, baik itu berasal dari internal 

pengajar maupun faktor eksternal Pembelajaran. Pembelajaran menulis di SD akan lebih efektif 

apabila guru mengelolanya dengan baik. 

 

Kata Kunci: Best practices, pembelajaran menulis SD. 

 

 

1. Pendahuluan 

Di beberapa sekolah, praktik pembelajaran menulis masih terfokus pada produk.  

Pembelajaran menulis di sekolah sering diarahkan pada produk akhir karya tulis siswa. 

Tulisan siswa dinilai dari segi bahasa yang digunakan dan bentuk tulisannya. Proses siswa 

menulis tidak mendapatkan perhatian dari guru. Padahal proses menulis juga meiliki peran 

penting pada kemampuan menulis siswa. 

Pada asesmen pembelajaran menulis, guru lebih menekankan pada kemampuan  kognitif 

bukan pada keterampilan menulisnya. Ketika melakukan penilaian terhadap keterampilan 

menulis, guru cenderung menilai pada struktur penulisan siswa. Struktur penulisan dinilai 

melalui soal pilihan ganda maupun soal uraian. Menulis terkait dengan mengembangkan ide 

dan mengkomunikasikannya. Untuk itu praktik pembelajaran menulis yang baik perlu 

memperhatikan bagaimana proses menulis yang dilakukan siswa. 

Pembelajaran menulis yang baik bukan hanya mencakup pada hasil menulis, tetapi juga 

prosesnya. Proses menulis sangat berpengaruh tehadap hasil tulisan siswa. Penekanan 

pembelajaran menulis bukan hanya terhadap produk, tetapi juga pada proses menghasilkan 

tulisaannya. Hal itu diperkuat oleh pendapat Harmer (2004:13) tentang implikasi 

pembelajaran dari proses menulis, yakni guru perlu untuk lebih memberikan waktu kepada 

siswa untuk merencarakan dan memperbaiki karya tulisnya, serta bagaimana guru lebih 

banyak merespon daripada memperbaiki tulisan siswa. Hal itu akan membuat siswa lebih 

mudah dalam menulis serta membentuk gaya menulisnya. 

Dalam praktiknya, banyak guru yang belum melaksanakan pembelajaran menulis dengan 

memperhatian proses menulis siswa. Guru memulai kegiatan menulis tanpa menggali skemata 

siswa sebagai pijakan awal pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru langsung memberikan 

tugas menulis tanpa bimbingan lebih lanjut. Bahkan guru langsung menjadikan menulis 

sebagai PR. Pembelajaran seperti itu berpengaruh pada hasil menulis siswa. 

Penelitian oleh Kamehameha School (2007) menunjukkan proses menulis memiliki 

pengaruh terhadap kemahiran menulis siswa. Terdapat korelasi langsung antara pengajaran 
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berdasarkan teknik proses menulis terhadap tingkat kemahiran menulis siswa. Selain itu, juga 

ditunjukkan bahwa penulis yang terampil menghabiskan waktu yang lebih banyak pada 

proses perencanaan dan pengorganisasian hal-hal yang akan mereka tulis. Untuk itu tahap pra 

menulis harus dilakukan oleh seorang penulis untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas.  

Tulisan ini akan mengulas bagaimana praktik-praktik pembelajaran menulis yang ada saat 

ini. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembelajaran menulis. Tujuan 

penulisan artikel ini untuk menggali bagaimana praktik baik dan buruk dalam pengajaran 

menulis di SD beserta berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut.  Sub bab dalam 

artikel ini yaitu (a) pendahuluan, (b) pembelajaran menulis, (c) praktik pembelajarn menulis 

di SD, (d) faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembelajaran menulis, dan (e) penutup. 

 

2. Pembahasan 

a. Konsep Pembelajaran Menulis di SD 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus diajarkan di SD. 

Menulis merupakan salah satu penunjang untuk semua pembelajaran di SD. Seluruh 

pembelajaran di sekolah menggunakan keterampilan menulis untuk mencapai kompetensi 

pembelajarannya. Dalam praktiknya, menulis mempermudah siswa dalam membangun 

hubungan antar materi mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Suyono (2009:208) 

berpendapat bahwa membaca dan menulis memungkinkan siswa untuk dapat mendalami dan 

mengembangkan  kompetensi-kompetensi dalam belajar  menjadi lebih baik melalui banyak 

membaca, berpikir, dan menulis.  

Pembelajaran menulis di SD diarahkan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki 

siswa. Achmad (1992:11) mengemukakan tujuan umum pengajaran menulis di SD adalah 

agar siswa mampu memahami dan mengomunikasikan serta menerapkan ide dengan baik dan 

tersusun dalam bahasa tulis. Potensi siswa yang dikembangkan melalui menulis berkaitan 

dengan kreativitas siswa dalam  mengekspresikan gagasan, pengetahuan, pengalaman dan 

perasaannya. 

Terdapat beberapa tahapan dalam pemebelajaran menulis di SD. Akhadiah (1993:82-90) 

menjelaskan terdapat dua tahapan pada pembelajaran menulis di SD yakni tahapan menulis 

permulaan dan tahapan menulis lanjut. Pada tahapan pembelajaran menulis permulaan 

meliputi persiapan menulis yang mana pada tahapan ini anak diajarkan cara memegang pensil 

dan menggoreskannya di kertas, menulis huruf, suku kata, kata dan kalimat sederhana. Pada 

tahap pembelajaran menulis lanjut meliputi mengembangkan  paragraf, menulis surat dan 

laporan, mengembangkan berbagai karangan serta menulis puisi dan naskah drama.  

 

b. Kondisi Ideal Pembelajaran Menulis di SD 

Menulis dapat dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang paling rumit diantara jenis-

jenis keterampilan berbahasa lainnya. Menulis melibatkan seseorang untuk bernalar serta 

berpikir kritis dan kreatif dalam merangkai gagasan-gagasan ke dalam sebuah tulisan. Hal itu 

sesuai dengan pendapat Heaton (dalam Saddhono & Slamet, 2014:150) bahwa sebagai bagian 

dari keterampilan berbahasa, menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. 

Menulis bukan sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga 

mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. 

Pendapat ini diperkuat oleh Tompkins (2012:293) yang mengatakan bahwa fokus dalam 

proses menulis terletak pada apa yang dialami, dipikirkan, dan dilakukan dalam proses 

menulis. Menulis  melibatkan proses berpikir itu sendiri baik proses berpikir kritis maupun 

kompleks. 
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Idealnya pembelajarn menulis juga memperhatikan proses menulis yang dilakukan siswa. 

Bukan hanya produk tulisan siswa yang menjadi acuan guru dalam pembelajaran menulis 

tetapi juga prosesnya. Menurut Tompkins (2012:294) proses menulis terdiri atas lima tahap 

yaitu: pra menulis, membuat draft, merevisi, menyunting, dan mempublikasikan. Proses 

menulis ini dapat dilakukan pada proses menulis lanjut, dimana siswa telah belajar 

mengungkapkan pkirannya dalam karya tulis. Berikut uraian tentang tahapan proses menulis. 

Pra menulis adalah tahap persiapan menulis. tahapan ini dilakukan untuk memperoleh 

dan menata ide, gagasan, dan masalah yang berkaitan dengan topik yang akan diulisnya. 

Kegiatan yang dilakukan penulis pada tahap ini yaitu memilih topik, mempertimbangkan 

tujuan, bentuk, sasaran pembaca, dan memperoleh serta menyusun ide-ide. Melalui kegiatan 

pra menulis, siswa berbicara, menggambar, membaca, dan bahkan menulis untuk 

mengembangkan informasi yang diperlukan.  

Menyusun draf adalah menata ide-ide tulisan agar menjadi runtut. Penulis perlu 

menyusun ide-ide untuk menulis dalam bentuk kerangka karangan. Kerangka karangan 

tersebut digunakan penulis untuk mempersiapkan diri ketika menulis. Kerangka yang dibuat 

akan menjadi acuan selama proses menulis berlangsung. Penulis akan mengembangkan 

kerangka karangan yang telah disusun menjadi sebuah karangan yang utuh. 

Menyunting adalah kegiatan merevisi atau perbaikan tulisan. Penyuntingan di sini 

meliputi perbaikan unsur mekanik dan isi. Penyuntingan sifatnya lebih kompleks sebab 

berkaitan dengan perbaikan secara tekstual dan kontekstual. Penyuntingan dilaksanakan 

ketika sebuah karangan telah disusun. Penyuntingan dilaksanakan untuk menyelidiki 

kekurangan yang perlu diperbaiki dalam tahapan revisi. 

Merevisi adalah kegiatan perbaikan karangan yang dilakukan oleh penulis atau orang lain 

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Merevisi lebih fokus pada 

penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penyusunan kembali isi karangan sesuai 

dengan kebutuhan pembaca. Merevisi bertujuan agar hasil karya tulis dpat dinikmati dengan 

baik oleh pembaca. 

Publikasi adalah menginformasikan tulisan untuk memberikan pesan atau informasi 

kepada orang lain. Media publikasi dapat berupa media cetak maupun media elektronik 

tergantung sasaran pembacanya. Karangan siswa yang sudah direvisi dapat dipublikasikan 

dengan menempelkannya di mading kelas/ sekolah atau bahkan di kirim ke media 

cetak/koran.  

Pengelolaan kelas juga perlu diperhatikan agar pembelajaran menulis menjadi efektif. 

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan guru dalam mengelola kelas selama proses 

pembelajaran literasi yang diungkapkan oleh Tompkins (2012:5-23) yaitu (a) memahami 

bagaimana anak belajar, (b) mendukung anak menggunakan cueing system, (c) membuat 

komunitas pelajar, (d) mengadopsi pendekatan yang seimbang untuk pengajaran, melakukan 

scaffolding saat siswa belajar dan menulis, (e) mengelola pengajaran menulis, dan (f) 

membedakan pengajaran. Dengan memperhatikan pengelolaan kelas dengan baik siswa akan 

lebih mudah melaksanakan proses menulis.  

 

c. Praktik Pembelajaran Menulis Di SD 

1. Best Practices Pembelajaran Menulis di SD 

Best practices pembelajaran menulis berarti praktik pembelajaran menulis dengan kondisi 

menulis yang ideal. Pembelajaran menulis yang ideal adalah pembelajaran yang 

memperhatikan proses dan produk tulisan siswa. Best practices menulis mencakup dua unsur 

tersebut dalam berbagai macam bentuk pembelajaran. Pembelajaran menulis dapat dimuat 
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dalam berbagai model pembelajarann atau dengan menggunakan berbagai rangsang sehingga 

dapat diperoleh proses dan hasil menulis yang baik.  

Untuk memperoleh pembelajaran menulis yang baik guru harus menguasai pengelolaan 

pembelajaran menulis. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru agar dapat mengelola 

pembelajaran menulis dengan baik. Salah satu caranya diungkapkan oleh Whitaker (tanpa 

tahun:1-8) tentang bagaimana mencapai best practices dalam pembelajaran menulis. Langkah 

yang harus ditempuh oleh guru yaitu (a)menetapkan atmosfir positif untuk belajar, 

(b)membaca dan menulis, (c)mengelola kegiatan menulis, (d)menyusun alasan yang 

bermakna untuk menulis, (f)menyusun kegiatan agar siswa membaca, merespon, dan 

menggunakan beragam bahan tertulis untuk berbagai tujuan dan audiensi, (g)menulis secara 

teratur lintas tingkatan dan kurikulum, (h)menyusun kegiatan agar siswa memberikan respon 

konstruktif terhadap tulisannya serta menyajikan respon untuk tulisan orang lain (teman 

sekelas, guru, dll), i)dan melakukan pembelajaran kecil dalam menulis. Bentuk best practice 

pembelajaran menulis di SD antara lain pembelajaran menulis berbasis proyek, pembelajaran 

menulis dengan rangsang gambar dan pembelajaran menulis dengan rangsang lagu.  

Pertama, pembelajaran menulis berbasis proyek. Dalam pembelajaran menulis berbasis 

proyek guru meminta siswa merencanakan produk yang ingin mereka hasilkan. Sebelumnya 

guru membatasi genre tulisan yang akan dihasilkan oleh siswa. Kegiatan ini merupakan 

tahapan pra menulis dalam pembelajaran menulis. Dalam kegiatan ini guru menjadi fasilitator 

yang membantu mengarahkan siswa untuk menentukan ide awal karya tulis mereka. 

Selanjutnya guru membimbing siswa membuat kerangka karangan. Guru juga membantu 

siswa mengembangkan kerangka karangan tersebut. Guru terlibat aktif dalam kegiatan 

membuat draft, merevisi, dan menyunting yang dilakukan oleh siswa.  Hasil tulisan yang telah 

dibuat siswa kemudian dipublikasikan di mading kelas setelah sebelumnya dilakukan 

penilaian oleh guru pada hasil tulisan tersebut. 

Kedua, pembelajaran menulis menggunakan rangsang lagu. Dalam pembelajaran ini, 

siswa diputarkan sebuah lagu yang sesuai dengan tema, guru meminta siswa menulis kata-

kata yang menarik pada lagu tersebut. Kata-kata tersebut akan menjadi ide dasar karya tulis 

siswa. kemudian Guru membimbing siswa menyusun kerangka dari kata-kata yang dipilih 

siswa dari lagu tersebut. Selanjutnya guru membimbing siswa mengembangkan kerangka 

tersebut. Langkah terakhir yakni mempublikasikan karya siswa di mading kelas dan guru 

menilai karya tulis yang telah dibuat siswa. Pembelajaran dengan rangsang lagu membuat 

guru dan siswa bekerja sama secara aktif dalam setiap tahapan menulis yang dilakukan oleh 

siswa. 

Ketiga, pembelajaran menulis yakni rangsang gambar. Pembelajaran menulis dengan 

rangsang gambar merupakan best practice yang paling sering dilakukan guru di SD. Dalam 

pembelajaran ini, siswa diperlihatkan sebuah atau beberapa gambar yang sesuai dengan tema, 

guru meminta siswa menulis kata-kata yang menggambarkan gambar tersebut. Guru 

membimbing siswa menyusun kerangka dari puluhan kata-kata yang di dapat siswa dari 

mengamati gambar. Guru membimbing siswa mengembangkan kerangka tersebut. Tahap 

akhir mempublikasikan karya siswa pada mading kelas. 

Dalam best practices pembelajaran menulis di SD guru menunjukkan adanya pengeloaan 

proses menulis yang baik. Guru mampu terlibah aktif dalam setiap tahapan menulis yang 

dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan-kegiatan itu guru dapat memahami cara belajar siswa 

dan melakukan scaffoldiing kepada siswa selama menulis. Scaffolding dalam proses 

pembelajaran menulis akan membuat siswa lebih mudah untuk menghsilkan sebuah karangan 
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yang baik. Pembelajaran-pembelajaran tersebut sangat efektif digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran menulis. 

 

 

 

2. Bad Practice Pembelajaran Menulis di SD 

Jika best practices pembelajaran menulis merupakan praktik yang mencakup  kondisi ideal 

pembelajaran menulis maka sebaliknya best practices pembelajaran menulis adalah 

pembelajaan menulis yang berada di bawah kondisi ideal. Disebutkan sebelumnya bahwa 

pembelajaran menulis yang ideal adalah pembelajaran menulis yang memperhatikan proses 

menulis dan produk menulis siswa. Bentuk-bentuk bad practices yang biasanya terjadi di SD 

antara lain pembelajaran menulis di rumah, pembelajaran menulis tanpa rangsang, 

pembelajaran menulis tanpa contoh, dan pembelajaran menulis yang terfokus pada produk. 

Berikkut penjelasan lebih lanjut dari pembelajaran menulis di SD. 

Pertama, pemberian tugas menulis di rumah. Guru memberikan kegiatan menulis di 

rumah. Hal ini biasanya dilakukan guru sebab menurutnya menulis merupakan suatu proses 

yang sulit dan memakan waktu lama. Pemberian PR menulis tidak memungkinkan guru untuk 

terlibat aktif dalam proses menulis yang dilakukan siswa. Guru hanya fokus pada hasil 

menulis yang dilakukan siswa tanpa adanya bimbingan saat proses menulis siswa. Tugas  

menulis sebaiknya dilaksanakan di dalam kelas. PR menulis hanya dilakukan sebagai 

penguatan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. 

Kedua, pembelajaran menulis tanpa rangsang menulis. Pembelajaran menulis monoton 

tanpa rangsang apapun. Siswa akan mengalami kesulitan menyusun ide dalam tahapan pra 

menulis.  Tanpa adanya rangsangan siswa cenderung bosan dengan pembelajaran menulis 

yang selalu sama setiap jenjang kelas. Hal ini membuat pembelajaran menulis yang dilakukan 

oleh guru menjadi tidak bermakna. Akibatnya siswa pada jenjang jenjang selanjutnya menjadi 

malas menulis. 

Ketiga, pembelajaran menulis tanpa contoh. Biasanya guru hanya menugaskan siswa 

untuk menulis tanpa memberi contoh dan bimbingan. Guru hanya menjelaskan secara garis 

besar apa yang harus mereka tulis hari ini. Misalnya mendeskripsikan seuatu atau hanya 

memberkan tema yang menjadi dasar tulisan siswa. Dalam pembelajaran ini siswa cenderung 

menulis ala kadarnya dan bingung bagaimana mengekspresikan ide mereka.  

Yang keempat yaitu pembelajaran menulis yang terfokus pada produk. kegiatan dimulai 

dengan guru menjelaskan materi tentang menulis yang harus dilakukan oleh siswa serta 

memberikan contoh karya tulis yang haru mereka buat. Setelah itu guru menyuruh siswa 

menulis. Selama proses menulis guru tidak melakukan bimbingan pada siswa. Guru tidak 

melakukan bimbingan selama proses pembelajaran menulis tetapi guru hanya menuntut hasil 

tugas menulis bagus. Guru hanya melihat sekilas dengan nilai terkaan pada produk 

pembelajaran menulis. Penilaian terfokus pada sebanyak apa tulisan yang dihasilkan siswa 

dan penilaian tanda baca yang digunakan siswa bukan pada ide dan keterpaduan tulisan siswa. 

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Pembelajaran Menulis 

Berhasil atau tidaknya suatu praktik pembelajaran menulis tidak bisa dilepaskan dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bisa berasl dari internal atau eksternal. 

Faktor-faktor tersebut dapat membuat pembelajaran berjalan dengan baik atau sebaliknya. 

Faktor-faktor ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar pembelajaran menulis 

dapat dilaksanakan secara efektif. 
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1. Faktor Internal 

Faktor internal berasal dari dalam diri guru sebagai seorang pengajar. Faktor ini dapat berasal 

dari kepribadian guru maupun dari persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. 

Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi pembelajaran menulis tersebut antara lain 

sebagai berikut. 

Pertama yaitu kesiapan guru. Kesiapan guru ini berkaitan dengan persiapan yang 

dilakukan guru sebelum pembelajaran menulis dilakukan. Guru perlu menyiapkan model 

pembelajaran serta alat yang digunakan untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Jika 

persiapan ini tidak direncanakan dengan matang dan dikelola dengan baik maka maka bad 

practice dalam pembelajaran menulis dapat terjadi. Hal itu dapat diatasi dengan rencana yang 

matang pengelolaan yang baik. Misalnya menyiapkan model pembelajaran untuk menulis dan 

contoh yang akan digunakan dalam pembelajaran. Guru yang telah siap dalam menjalani 

sebuah pembelajaran menulis akan dengan mudah membimbing siswa dalam proses 

menulisnya. Dengan perencanaan dan pengloaan yang baik saat menyiapkan pembelajaran 

maka best practice dalam pembelajaran menulis akan tercapai.  

Kedua yaitu pengetahuan guru tentang proses menulis. Pengetahuan tentang proses 

menulis memiliki peranan penting pada tindakan yang akan dilakukan guru dalam 

pembelajaran. Guru yang tidak memahami proses menulis yang dilakukan siswa hanya akan 

memperhatikan produk tulisan siswa saja. Hal itu memunculkan bad practice pembelajaran 

menulis. Guru yang mengetahui proses pembelajaran menulis akan melakukan pembelajaran 

menulis dengan memperhatikan proses menulis yang dilakukan siswa. Dia akan mampu 

mengelola setiap proses tersebut sehingga mencapai pembelajaran yang efektif.  

Ketiga, kesadaran guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis. Kesadaran guru 

dalam melaksanakan pembelajaran menulis yang baik sangat diperlukan agar pembelajaran 

berjalan dengan baik. Guru yang tidak menyadari kehadirannya untuk memberikan bimbingan 

menulis berpengaruh pada kemampuan menulis siswa dilakukan siswa akan cenderung cuek 

dan malas melakukan pembelajaran yang menuntutnya harus aktif dalam setiap tahap kegiatan 

menulis siswa. Hal itu akan memunculkan bad practice dalampraktik pembelajaran menulis. 

Kesadaran guru dalam pembelajaran menulis sangat berpengaruh pada keberhasilan kegiatan 

menulis yang dilakukan siswa. Kesadaran guru dapat muncul dari kemauan guru sendiri. Cara 

lain agar kesadaran itu muncul dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dapat 

memberikan arahan dan pemantauan terhahap pembelajaran menulis yang dilakukan oleh 

guru. Ketika guru menyadari pentingnya pembelajaran yang dilakukan ia akan melakukan 

berbagai macam cara agar pembelajaran menulis yang dilakukannya berhasil. 

 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang berasal dari diri pengajar juga mempengaruhi pembelajaran menulis.  

Faktor eksternal dapat mencakup proses pembelajaran yang dilakukan hingga faktor sarana 

dan prasarana. Berikut penjabarannya. 



152 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

Faktor eksternal pertama keberadaan media. Media memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran menulis. Media membantu siswa lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan 

menulis. Misalnya saja media gambar dan media lagu. Media gambar dan media lagu dapat 

digunakan sebagai rangsang menulis untuk siswa. Tidak tersedianya media dapat membuat 

guru kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi tidak 

efektif. 

Media yang ada juga harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran menulis yang akan 

dilakukan. Kriteria pemilihan media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

dan kesesuaian materi. Meskipun terdapat media, jika media yang digunakan tidak sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran maka pembelajaran akan menjadi tidak efektif. Siswa 

mungkin akan mengalami kesulitan dalam proses menulis sehingga hasil karangan siswa tidak 

maksimal. Untuk itu, guru perlu untuk menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran. 

Kedua,  ketertarikan siswa dalam pembelajaran menulis. Siswa yang memang pada 

dasarnya tidak tertarik akan pembelajaran menulis akan membuat guru kesulitan untuk 

melaksanakan pembelajarannya. Ketertarikan siswa biasanya ditunjukkan dalam antusiasme 

mereka dalam melaksanakan pembelajaran. Guru dapat menarik perhatian siswa dengan 

memulai ice breaking sebelum pembelajaran. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan 

membawa media yang menarik siswa dalam pembelajaran. Dengan antusiasme siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis, siswa akan lebih mudah dalam melaksanakan 

pembelajaran menulis. 

Ketiga, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Bahan ajar berperan penting 

dalam pembelajaran. Bahan ajar merupakan salah satu hal pokok yang harus ada dalam setiap 

pembelajaran. Bahan ajar yang terbatas (misalnya terbatasnya buku teks) dapat menghambat 

proses pembelajaran. Terbatasnya bahan ajar membuat siswa secara berganitian menggunakan 

bahan ajar yanga ada. Pembelajaran seperti itu berlangsung lebih lama dan tidak efektif.  

Faktor-faktor eksternal ini akan mempengaruhi best practice dalam pembelajaran 

menulis. Faktor tersebut akan memberikan pengaruh apabila tidak dipersiapkan dengan baik. 

Untuk itu agar tercapai best practice dalam pembelajaran menulis sebaiknya pembelajaran 

menulis dipersiapkan secara maksimal. 

 

3. Kesimpulan 

Proses menulis sangat mempengaruhi keterampilan menulis siswa. Dengan demikian, 

pengajaran menulis sebaiknya tidak lagi dilaksanakan dengan hanya memfokuskan pada 

tulisan siswa. Pembelajaran juga harus mempertimbangkan proses sebagai salah satu hal 

penting dalam pembelajaran menulis. dengan memperhatikan proses menulis guru akan lebih 

mudah untuk membentuk gaya menulis siswa. Selain itu produk tulisan siswa juga menjadi 

lebih maksimal. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai pembelajaran yang 

melibatkan proses menulis siswa. Kegiatan yaang dapat digunakan antara lain pembelajaran 

menulis berbasis proyek dan pembelajaran menulis yang menggunakan berbagai rangsang. 

Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi 

bagaimana guru menyiasati faktor-faktor tersebut agar pembelajaran menjadi efektif. 

 

Referensi: 

Achmad, D. S. 1992. Pembelajaran Menulis. Bandung: Angkasa 

Akhadiah, S. 1993. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga. 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 153 

Harmer, J.2004. How to Teach Writing. New Jersey: Pearson Education. 

Kamehameha Schools Team. 2007. The Writing Process: An Overview of Research on 

Teaching Writing as a Process. Honolulu: kamehameha School. 

Saddhono, K dan St. Slamet, St. Y. 2014. Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Indonesia 

(Teori dan Aplikasi). Bandung: Karya Putra Darwati. 

Suyono. 2009. Pembelajaran Efektif dan Produktif Berbasis Literasi: Analisis Konteks, 

Prinsip, dan Wujud Alternatif Strategi Implementasinya di Sekolah. Malang: Universitas 

Negeri Malang. 

Tompkins, G. E. 2012. Third Edition Literacy in The Early grades. New Jersey: Pearson 

Education. 

Whitaker, C. Tanpa tahun. Best Practices in Teaching Writing. Pennsylvania: Annenberg 

Foundation. 

 



 
Prosiding Web-Seminar Nasional Pendidikan (Sumber Elektronis) 
“Akreditasi sebagai Sarana Penguatan Mutu Pendidikan Nasional” 
Fakultas Ilmu Pendidikan – Universitas Negeri Malang 
27 Juni 2020; ISBN: 978-602-5445-12-5 

 

154 

 

 

Pembelajaran Online Sebagai Alternatif Di Era New Normal 
 

 

 

Sumiati Pulungan1 

1Universitas Negeri Medan, Sumiatipulungsn@gmail.com 

Email korespondensi: Sumiatipulungsn@gmail.com 

 

 
Abstrak. COVID-19 merupakan wabah penyakit yang berasal dari Tiongkok yang menyebar 

dengan cepat ke seluruh dunia. COVID-19 menyebar di Indonesia pada awal Maret 2020. 

Penyebaran virus ini menyebabkan kerugian untuk banyak negara terutama dalam bidang 

ekonomi. Dalam bidang pendidikan, COVID-19 juga mengubah model pembelajaran secara 

drastis; seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara  daring  mulai  dari  tingkat  sekolah  dasar  

sampai  perguruan  tinggi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  diskriptif  kualitatif  yang  

mendeskripsikan  kegiatan  pembelajaran  daring  di  Universitas Negeri Medan  setelah  

ditetapkannya  seluruh  kegiatan  pembelajaran  dilaksanakan  di  rumah  dengan mode daring. 

Subjek terdiri dari 3 mahasiswa dan 2 dosen Unimed. Pengumpulan  data  menggunakan  

wawancara.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  kegiatan  pembelajaran  dengan mode daring di 

Universitas sudah efektif dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dan wa. Adapun Kendalanya 

adalah koneksi internet dan ekonomi mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran, New Normal 

 

1. Pendahuluan 
Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda lebih dari 200 Negara di Dunia, telah 
memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. 
Mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, 
seperti isolasi, social and physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB). Kondisi ini mengharuskan warganya untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah 
dan belajar di rumah. 

Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses 
pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran 
secara online atau daring (dalam jaringan). Akan tetapi, dalam pembelajaran daring ini tidak 
terlepas dari permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk 
pembelajaran daring kepada calon guru pada lembaga pendidik dan kependidikan (LPTK). 
Oleh karenya, diperlukan berbagai jalan keluar sebagai solusi dan juga langkah yang diambil 
di masa yang akan datang sebagai proyeksinya. Hambatan, solusi dan proyeksi pembelajaran 
daring pada calon guru penting untuk diketahui, mengingat sistem pembelajaran ini 
digunakan oleh dosen pada LPTK sebagai lembaga yang mencetak calon tenaga guru dan 
tenaga kependidikan, sebagai akibat dari kejadian luar biasa yaitu wabah Covid-19 
(Jamaluddin, DKK, 2020:1). 

Salah satu dampak pandemi Coronavirus 2019–20 ialah terhadap pendidikan di seluruh 
dunia, yang mengarah kepada penutupan luas sekolah, madrasah, universitas, dan pondok 
pesantren. Secara global, hasil pantauan UNESCO menyebutkan bahwa sampai 13 April 
sebanyak 191 negara telah menerapkan penutupan nasional yang berdampak kepada 
1.575.270.054 siswa (91.3% dari populasi siswa dunia) (UNESCO, 2020). UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sejak 4 Maret 2020 menyarankan 
penggunaan pembelajaran jarak jauh dan membuka platform pendidikan yang dapat 
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digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi 
gangguan pendidikan (UNESCO, 2020). Sehubungan dengan perkembangan tersebut, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut mengambil kebijakan sebagai 
panduan dalam menghadapi penyakit tersebut di tingkat satuan pendidikan (Kemendikbud, 
2020). 

COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China 

pada tahun 2019, diberi nama Coronavirus disease-2019 yang disingkat menjadi COVID-19 

(Ilmiyah, 2020; Hui, et al., 2020). COVID-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga 

mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala COVID-19 

umumnya berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak nafas serta dampak paling buruk 

untuk manusia ialah kematian. Sampai 19 April 2020 pukul 10:38:37 WIB, dilaporkan 

terdapat 2.329.539 kasus terkonfirmasi dari 185 negara yang 160.717 orang diantaranya 

meninggal dunia serta 595.229 orang bisa disembuhkan (Johns Hopkins CSSE, 2020). 

Pandemi global yang terjadi pula di Indonesia membuat banyak pihak berupaya ikut berperan 

serta dalam mengatasi (Irene, et al., 2020; Louisa, 2020; Ilmiyah, 2020). 

Sebagai calon guru bukan hanya dituntut untuk ahli dalam menyampaikan materi/bahan 

ajar secara offline (tatap muka di kelas), tetapi dituntut juga dapat menggunakan sistem 

pembelajaran daring. Beberapa hambatan tentu akan ditemukan dalam proses pembelajaran 

daring, sehingga mahasiswa pun pada umumnya harus mencari sendiri solusi akan hambatan 

yang dihadapi. Berbagai hambatan yang ditemukan selama dalam proses pembelajaran daring 

dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis mahasiswa, sehingga diperlukan adanya solusi atas 

berbagai hambatan tersebut, misalnya kemampuan dalam pengelolaan stres yang dihadapi. 

Kondisi ini menjadi hal yang menarik dikaji mengingat sistem pembelajaran daring ini 

pertama kali dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara serempak. 

Setiap sistem sekolah harus moderat dengan teknologi yang memungkinkan mereka belajar 

lebih cepat, lebih baik, dan lebih pintar. Dan Teknologi Informasi adalah kunci untuk model 

sekolah masa depan yang lebih baik. Namun upaya anak-anak bangsa juga terus dilakukan 

untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam hal menyampaikan proses pendidikan 

dengan menggunakan IT. Sebagai contoh, Telkom, Indosat, menyatakan kesiapan mereka 

untuk mengembangkan IT untuk pendidikan di Indonesia, dimulai dengan proyek 

percontohan. Telkom menyatakan akan terus meningkatkan dan meningkatkan kualitas 

infrastruktur jaringan telekomunikasi yang diharapkan menjadi tulang punggung 

pengembangan dan penerapan TI untuk pendidikan dan implementasi lainnya di Indonesia. 

Bahkan, sekarang Telkom mulai mengembangkan teknologi yang memanfaatkan ISDN 

(Integrated Sevices Digital Network) untuk memfasilitasi teleconference sebagai aplikasi 

pembelajaran jarak jauh. 

Husamah (2015), di balik  kelebihan,  secara  umum  metode  pembelajaran  tatap  muka  

ini  juga  memiliki  beberapa kekurangan, seperti: 

1. Membuat  kekakuan  dalam  pembelajaran,  karena  anak  dipaksa  untuk  belajar 

dengan  cara pengajar; 

2. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara klasikal sering kali tidak dapat 

mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang bervariasi. 

3. Pembelajaran  yang  menoton  membuat  semakin  menurunnya  inisiatif  dan 

kreativitas  peserta didik dalam pembelajaran. Setyosari   (2015:7-8)   menyatakan   

bahwa   pembelajaran   melalui   jaringan   memiliki   potensi-potensi, antara lain 

kebermaknaan belajar, kemudahan mengakses, dan peningkatan hasil belajar. Dalam  
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konteks  belajar  secara  online, mahasiswadapat  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 mahasiswa menjadi  bagus  di  tengah  maraknya  virus  

covid-19.Cotton  (1991:2),  misalnya,  telah  melakukan kajian  terhadap  59  hasil  

penelitian  yang  berkenaan pembelajaran  berbantuan komputer  dan  hasil belajar. 

Kajian penelitian yang memfokuskan pada teknologi ini ternyata lebih baik daripada 

kajian yang  membahas  dampak  teknologi  terhadap  lingkungan  belajar  secara  

keseluruhan  dan  hasil belajar pebelajar. Untuk itu dengan tuweb/bantuan teknologi 

yang mengikuti proses tutorial, akan menghasilkan   prestasi   mahasiswa   yang   

meningkat,   karena   tidak   hanya   penguasaan   materi melainkan juga menguasai 

teknologinya. 

a. Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Pasca Pandemi Covid-19 

Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang kemudian pertengahan Maret 2020 

untuk menekan angka penderita Covid 19, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah 

menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara 

pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran online baik tingkat sekolah maupun 

tingkat perguruan tinggi, diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut electronic university 

(e-University) Pengembangan e-University bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan 

pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih 

baik kepada komunitasnya, baik didalam maupun diluar perguruan tinggi tersebut melalui 

internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu 

dengan menyediakan materi kuliah secara online dan materi kuliah tersebut dapat diakses 

oleh siapa saja yang membutuhkan. 

Di lingkungan akademis pendidikan Indonesia yang sudah mengenal dan akrab 

dengan implikasi IT di bidang pendidikan Hal ini juga tentunya sangat membantu bagi 

calon mahasiswa maupun mahasiswa atau bahkan alumni yang membutuhkan informasi 

tentang biaya kuliah, kurikulum, dosen pembimbing, atau banyak yang lainnya, terlebih 

pada saat kondisi seperti saat wabah pandemi covid 19, dimana pemerintah mengeluarkan 

kebijakan menjaga jarak dengan sesama. 

b. Webinar 

Pengertian  webinar  menurut  Mansyur & Purnamasari  (2019:26-27)  adalah  suatu 

seminar, presentasi, pengajaran ataupun workshop yang dilakukan secara online,tatap  

muka secara online yang  disampaikan  melalui  media  internet  dan  dapat  dihadiri  oleh  

banyak  orang  yang  berada  di lokasi berbeda-beda, pada kegiatan webinarseseorang 

dapat berinteraksi secara langsung melalui gambar  (video)  ataupun text  (chat). 

Menurut Agron  (2012)  yang  berpendapat  pada  penekanan tentang kunci  sukses  suatu  

webinar  bahwa  Webinar  yang  ditargetkan  untuk peserta  yang  cocok secara demografis 

dengan pesan dan konten yang tepat adalah cara yang bagus untuk membangun  

kepemimpinan  dan  nilai-nilai  pemikiran  anda  sehingga  mereka  ingin  berbicara  

dengan  anda setelah webinar. Dia jugamenambahkan bahwa sebuah webinar dianggap 
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siap pakai ketika semua bagian yang bergerak dan logistiknya telah dikoordinasikan 

dengan mulus untuk menyajikan acara yang menarik dengan hasil yang dapat diprediksi 

yang memenuhi atau melampaui harapan peserta.Itu  seharusnya  yang  dilakukan  pada  

tuweb,  tetapi  karena  dalam  kondisi  darurat  sehingga  yang ditekankan  sebagai  kunci  

sukses  tuweb  yang  berlangsung,  yaitu  mahasiswa  bisa  mengikuti  dan  memahami 

materi yang diberikan dalam keadaan pandemi covid-19. Menurut De Porter & Hernacki 

(1999), gaya belajar dikelompokan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual,  gaya  belajar  

audio  dan  gaya  belajar  kinestetik.  Hal  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  pembelajarn  

modus  tuweb .Dengan  adanya  tuweb,  secara  otomatis  gaya  belajar  visual  dan  audia 

akan didapatkan. 

 

2. Metode  

Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  

yang  berlandaskan  filsafat  post  positivisme  yang digunakan  untuk  meneliti  kondisi  

objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  dan  hasil  penelitiannya  

le-bih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi  (Sugiyono,  2009).  Penelitian  

deskriptif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  suatu  

variabel,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat  perbandingan,  

atau  menghubungkan  variabel  satu  dengan  variabel  lainnya  (Sugiyono,  2009)  Di  

dalam  penelitian  ini,  data  yang  dikumpulkan  berupa  kalimat  dan  penjabaran  

jawaban  dari  subjek  yang  dilakukan  dengan  wawancara. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Ketika timbul situasi darurat akibat penyebaran wabah Covid-19 (Mahase, 2020), yang 

bermula muncul di Wuhan, Cina (Shi, et al., 2020), dan telah diumumkan oleh World 

Health Organization (WHO) sebagai pandemic (Sohrabi, et al., 2020), pemerintah 

Indonesia spontan menyerukan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan 

ibadah di rumah (Darmalaksana, Corona Hadis, 2020). Wabah Covid-19 telah membuat 

berbagai negara menerapkan isolasi, karantina dan social distancing (Smith & Freedman, 

2020).  Ada pula yang mengusulkan social containment (“pengungkungan sosial”) dalam 

skala besar (Long, 2020). Beberapa ahli mengatakan, bila kebijakan pencegahan gagal 

dan langkah-langkah menjaga jarak sosial tidak dapat dipertahankan sampai vaksin 

tersedia, pendekatan terbaik berikutnya adalah menggunakan intervensi yang mengurangi 

angka kematian dan mencegah infeksi berlebih (Handel, Miller, Ge, & Fung, 2020). 

Situasi darurat akibat penyebaran wabah Covid-19 telah menuntut seluruh instansi 

menerapkan kebijakan WFH, termasuk pendidikan tinggi (Darmalaksana, WhatsApp 

Kuliah Mobile , 2020).  

Menyusul kebijakan WFH, Rektor UIN SGD Bandung mengumumkan belajar di 

rumah pada tanggal 15 Maret 2020 (Darmalaksana, WhatsApp Kuliah Mobile , 2020). 

Segera UNIMED (UNIVERSITAS NEGERI MEDAN) menyiapkan perangkat aplikasi 

pembelajaran daring dengan tetap mempermaklumkan penggunaan berbagai platform 
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yang mudah, murah dan memungkinkan untuk pencapaian tujuan pembelajaran 

(Darmalaksana, WhatsApp Kuliah Mobile , 2020). Segenap pimpinan UNIMED intensif 

melakukan koordinasi bagi pelaksanaan sistem online yang efektif, hal ini diupayakan 

merujuk pengalaman terbaik di beberapa tempat (Tolsteneva, Gruzdeva, Katkova, 

Prokhorova, & Lagunova, 2019).  

UNIMED tampak mengarahkan pembelajaran online secara terstuktur, termasuk 

meangarahkan penggunaan platform media sosial secara lebih bermanfaat (Waliyuddin, 

2019), hal ini agar tidak terjadi seperti dalam kehidupan sehari-hari ketika orang 

mengakses internet (Holland, 2019). Hal ini juga agar pembelajaran online bukan sebatas 

suplemen yang hanya memberikan manfaat tambahan (Williams, Birch, & Hancock, 

2012). Sekaligus pula UNIMED melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi 

dalam pembelajaran online secara terbuka (open acces) dibandingkan pembelajaran tatap 

muka yang tradisional (Panigrahi, Srivastava, & Sharma, 2018). UNIMED mengerahkan 

segala sumber daya sesuai arahan bagi terciptanya lingkungan pembelajaran modern 

(Huda, et al., 2018). Hal ini bukan saja disebabkan WFH akibat Covid-19, melainkan 

pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidikan sejak beberapa tahun 

terakhir (He, Xu, & Kruck, 2014). Terlebih lagi, memeng pendidikan online tengah 

diusung untuk menjadi arus utama pada tahun 2025 (Palvia, et al., 2018). 

Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran ketika siswa dan pengajar tidak selalu 

hadir secara fisik secara bersamaan di sekolah. Pelaksanaan dapat sepenuhnya jarak jauh 

(hybrid) atau campuran jarak jauh dengan kelas (blended). Salah satu upaya pembelajaran 

jarak jauh paling awal muncul dalam iklan berjudul Caleb Philipps, Teacher of the new 

method of Short Hand yang diterbitkan melalui koran Boston Gazette pada tahun 1728 

sebagai upaya pengajar mencari siswa yang ingin belajar dengan cara tersebut 

(Holmberg, 2005: 13).  

Pembelajaran jarak jauh pertama seperti dialami pada saat ini dilakukan oleh Isaac 

Pitman pada tahun 1840-an, yang mengajarkan sistem steno dengan mengirimkan 

beberapa teks yang ditranskripsi menjadi steno pada kartu pos dan menerima transkripsi 

dari para siswa guna diberi umpan balik (Simonson, 2019, hal. 18). Unsur umpan balik 

adalah inovasi penting dari sistem Isaac Pitman. Perkembangan penggunaan internet telah 

menjadikan pembelajaran jarak jauh lebih mudah dan cepat, bahkan saat ini sekolah dan 

universitas virtual memberikan kurikulum daring penuh (Gold & Maitland, 1999).  

Di Indonesia, salah satu universitas yang membuka fasilitas pembelajaran jarak jauh 

blended ialah program pasca sarjana Pendidikan IPA Universitas PGRI Semarang 

(UPGRIS) (Roshayanti, 2019). Kelebihan pembelajaran jarak jauh antara lain: dapat 

memperluas akses pendidikan untuk masyarakat umum dan bisnis karena struktur 

penjadwalan yang fleksibel mengurangi efek dari banyak kendala waktu dan tempat, 

penyerahan beberapa kegiatan di luar lokasi mengurangi kendala kapasitas kelembagaan 

yang timbul dari kebutuhan bangunan infrastruktur, serta terdapat potensi untuk 

meningkatkan akses ke lebih banyak pakar dari beragam latar belakang geografis, sosial, 

budaya, ekonomi, dan pengalaman. Namun, pembelajaran jarak jauh juga memiliki 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 159 

kekurangan antara lain: hambatan untuk pembelajaran efektif seperti gangguan rumah 

tangga dan teknologi yang tidak dapat diandalkan, interaksi yang tidak memadai antara 

siswa dan pengajar, serta kebutuhan untuk pengalaman yang lebih banyak. Pengamatan 

naturalistic yang kami lakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di 

Kabupaten Kudus pada tahap awal diterapkan menunjukkan bahwa pihak yang terlibat 

lebih banyak berupaya untuk beradaptasi dengan platform daripada kegiatan 

pembelajaran serta kesulitan dalam manajemen waktu dan disiplin diri. Karena itu, kami 

melihat bahwa siswa dan pengajar perlu menyepakati platform yang digunakan sekaligus 

waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini harus diambil untuk mengurangi potensi gagal hanya 

karena tidak bisa menggunakan platform sekaligus tetap terdapat interaksi langsung 

selama pembelajaran (Setiawan, 2020). Sehubungan dengan keadaan tersebut, 

pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan menggunakan platform WhatsApp. Layanan 

olah pesan ini dipilih karena biasa dipakai oleh kami dan siswa (sampel) serta 

memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks dan pesan suara, melakukan 

panggilan suara dan video, berbagi gambar, video, dokumen, lokasi pengguna, dan media 

lainnya. Waktu yang disepakati oleh pengajar dan siswa ialah pada pagi–siang hari 

seperti waktu sekolah pada umumnya. Kesepakatan waktu ini diambil agar proses 

pembelajaran tetap mempertahankan sisi interaksi secara langsung. Pelaksanaan 

dilakukan dengan memberi bahan panduan kegiatan yang dibagikan setiap hari guna 

dilaksanakan kemudian hasilnya dilaporkan secara pribadi. Kekurangan cara ini ialah 

tidak langsung dapat menanggapi pertanyaan dan/atau laporan pelajar, tapi memiliki 

kelebihan yakni lebih bersifat personal ketimbang klasikal. 

Beberapa Universitas yang belum dapat menyelenggarakan KBM daring dapat 

mengembangkan kreativitas guru untuk memanfaatkan media belajar alternatif selama 

peserta didik belajar di rumah. Mereka dapat menggunakan sumber belajar yang ada yaitu 

buku siswa sesuai dengan tema-tema yang diajarkan sesuai jadwal yang telah dibuat 

sebelumnya. Pembelajaran berbasis daring learning menunjukkan katerogisasi setuju. 

Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam masa pandemic COVID-19. 

Tetapi pembelajaran daring tidak mudah seperti yang dibayangkan. Tetapi tidak semua 

anak bisa akses karena ada yang tidak mampu dan yang gagap teknologi. Selain itu titik 

juga mencari alternatif lain media pembelajaran daring dengan google doc, memberikan 

tautan yang berisi materi pelajaan sekaligus tugas serta batas waktu pengerkaan dinilai 

lebih bisa mengkomodir kebutuhan orang tua dan anak, ini dapat membantu penilai 

harian, nilai bisa langsung masuk berkas fom google.  

 

4. Kesimpulan 

Riset ini memberi hasil berupa lembar kegiatan literasi saintifik untuk pembelajaran jarak 

jauh topik penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) bagi siswa sekolah dasar, berdasarkan 

tahap intipendekatan saintifik serta indikator literasi saintifik, yang yang telah ditinjau 

dan dinilai oleh para pakar dan diterapkan dalam pembelajaran.  



160 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

Referensi: 

Agron, M. (2012), WebinarReady TM A Step-by-Step Guide to Hosting Successful 

Webinars, WebAttract. 

 

DePorter, B.& Hernacki, M. (1999).Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan.Bandung: Kaifa. 

Didin, DKK, 2020. Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 Pada Calon Guru: 

Hambatan, Solusi Dan Proyeksi, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati) 

Mansyur, A. I. &Purnamasari, R.(2019). Webinar sebagai Media Bimbingan Klasikal 

Sekolah Untuk Pendidikan Seksual Berbasis Online (Meta Analisis Pedagogi 

Online).Suloh,4(1). http://jurnal.unsyiah.ac.id/suloh, hal. 26-30. 

Setyosari, P. (2007). Pembelajaran Sistem Online: Tantangan dan Rangsangan. Jurnal 

Majalah Ilmiah Pembelajaran Edisi Oktober 2007No.2. Universitas Negeri 

Yogyakarta. Hal 7-8 

Suryani, Y. E. (2010). Kesulitan belajar. Magistra 

Waryanto,  N.  H.  (2006).  On-line  Learning  Sebagai  Salah Satu Inovasi 

Pembelajaran.In Pythagoras (Vol. 2, Issue 1, 10–23). 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132304807/Online Learning sebagai Salah 

Satu Inovasi Pembelajaran.pdf 

Yanti, M. T., Kuntarto, E., & Kurniawan, A. R. (2020). Pemanfaatan Portal Rumah 

Belajar Kemendikbud Sebagai Model Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. Adi 

Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, 5(1), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Web-Seminar Nasional Pendidikan (Sumber Elektronis) 
“Akreditasi sebagai Sarana Penguatan Mutu Pendidikan Nasional” 
Fakultas Ilmu Pendidikan – Universitas Negeri Malang 
27 Juni 2020; ISBN: 978-602-5445-12-5 

 

 

161 

 

 

Model Blended Learning dengan Flipped Classroom Bagi 

Siswa Bekebutuhan Khusus di Era New Normal 

Nurul Lathifa Wulandari1, Bebi Sindi Putra2, Setia Budi3 

1, 2,3Universitas Negeri Padang 

Email korespondensi : nurullatifa155@gmail.com 

 

Abstrak. Setiap siswa berhak memperoleh pendidikan yang layak dalam kondisi apapun, termasuk 

di era new normal. Penulisan artikel ini bertujuan memberikan kajian teoritis dan gambaran 

tentang model blended learning dengan flipped classroom bagi siswa berkebutuhan khusus di era 

new normal. Pada artikel ini penulis menjelaskan model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan 

kepada siswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memperoleh haknya dalam 

pembelajaran dengan lebih maksimal di era new normal. Adapun ruang lingkup dari penulisan 

artikel ini yaitu mengkaji tentang model blended learning dengan flipped classroom yang nantinya 

akan diterapan bagi siswa berkebutuhan khusus saat ini, yaitu era new normal. Model blended 

learning dengan flipped classroom sangat cocok diterapkan pada era new normal karena dengan 

adanya penggabungan antara belajar tatap muka dengan online yang memungkinkan mengurangi 

kegiatan yang mengumpulkan banyak orang secara langsung dan juga mengurangi kontak 

langsung. Selain itu, dengan penggunaan model ini, siswa berkebutuhan khusus  dapat memahami 

materi pembelajaran dengan lebih menarik dan dapat diakses berulang-ulang serta memperoleh 

pembelajaran yang lebih efektif dengan praktik dan latihan di kelas. Penulis memilih metode 

deskriptif kualitatif  dan penulis memilih  teknik studi literatur sebagai cara mengumpulkan data. 

Kata Kunci: Blended Learning, Flipped Classroom, Siswa Berkebutuhan Khusus, Era New Normal 

1.  Pendahuluan 

Dewasa ini masyarakat di seluruh dunia tengah diresahkan dengan adanya pandemi COVID-19. 

COVID-19 (Corona Virus Disease) yaitu virus yang menyerang dan mengemparkan dunia pada tahun 

2019 sampai saat ini [1]. Dengan adanya pandemi ini, mengakibatkan seluruh bidang kehidupan 

mengalami krisis. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai 

kebijakan, salah satunya dengan mengedepankan pembatasan sosial dengan istilah Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) [2]. Penerapan PSBB dianggap sebagai cara ampuh untuk menekan laju 

penularan COVID-19. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu 

mengimbau kepada masyarakat agar membatasi kegiatan pada sektor tertentu dan menunda kegiatan 

yang bersifat mengumpulkan banyak orang [3]. 

Pada awalnya, pandemi ini hanya mengakibatkan krisis pada sektor kesehatan dan ekonomi saja, 

namun kemudian juga menyebabkan krisis dalam bidang pendidikan. Pendidikan saat ini sudah sangat 

memprihatinkan. Berdasarkan data dari UNESCO tercatat sekitar 290,5 juta pelajar di seluruh negara 

aktivitas belajar mereka menjadi terhambat, dikarenakan sekolah ditutup [1]. Oleh karena itu, 

pemerintah internasional, nasional, maupun daerah memberikan imbauan agar tidak melaksanakan 
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kegiatan pendidikan yang memungkinkan terjadinya perkumpulan dan kontak langsung antar masing-

masing individu. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 

menggenai prosedur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di waktu penanggulangan pandemi 

Corona Virus Disease (COVID-19), semua lembaga pendidikan negeri maupun swasta di Indonesia 

mengambil langkah yang sangat tegas atas imbauan pemerintah tersebut, yaitu dengan melakukan 

proses belajar mengajar dari rumah [4]. Pembelajaran di rumah berlangsung secara daring atau online 

melalui media sosial dan tanpa ada pembelajaran secara langsung di kelas. Hal ini tentu memberikan 

dampak yang signifikan pada mutu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak dari siswa dan 

orang tua yang mengeluh dengan adanya pendidikan secara daring ini. Dimana anak yang sebelumnya 

tidak memiliki alat (HP, laptop, atau komputer) mesti memilikinya agar dapat mengikuti 

pembelajaran. Hal ini tentu memberikan suatu tekanan bagi orang tua siswa yang ekonominya 

tergolong kurang mampu. Tidak hanya alat saja siswa juga mesti memiliki kuota agar dapat 

mengakses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Jika hal ini berkelanjutan maka akan 

berdampak pada psikis, mental dan hasil belajar siswa [5]. 

Belakangan ini, muncul istilah baru yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat terkait 

pandemi COVID-19, yaitu new normal. New normal sendiri diartikan sebagai cara hidup yang baru 

ketika masyarakat terbiasa jika mesti beraktivitas ditengah COVID-19 dengan tetap memerhatikan dan 

menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, selalu 

menggunakan masker ketika keluar rumah, mengurangi berkumpul dengan banyak orang, menjaga 

kesehatan tubuh, dan berolahraga [6]. Di era new normal ini beberapa sektor sudah bisa beroperasi 

kembali, namun masih tetap perlu waspada. Akibat diberlakukannya cara hidup pembaruan, maka 

setiap bidang tituntut dapat beradaptasi perubahan keadaan dan tata cara penyelesaian yang ada 

dilapangan, termasuk bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang sangat diperlukan dalam penerapan new normal di 

Indonesia [6]. Sektor perlu mendapat perhatian karena merupakan sektor yang bersistem dan sangat 

tersusun, serta berhubungan dengan bidang-bidang publik lain yang menjadi dasar dalam 

menghasilkan sumber daya manusia. Realisasi new normal dalam sektor pendidikan ini tidak hanya 

teruntuk bagi siswa normal saja, namun juga diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus, baik yang 

bersekolah disekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau di Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu 

pilihan jenis pembelajaran yang dbisa diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus di era new normal 

ini yaitu model blended learning.  

Blended learning ialah suatu model pembelajaran dengan mengombinasikan instruksi dua model 

pengajaran yang terpisah [7]. Model blended learning ini diterapkan dengan strategi 3C (Connect, 

Confidence, dan Content) [8]. Model blended learning menggabungkan modalitas instruksional atau 

media dan metode pengajaran dalam instruksi online dan tatap muka [7]. Dengan adanya model 

pembelajaran ini, kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat karena terjadinya perpaduan antara 

model pembelajaran digital dan non digital yang efektif [6]. Salah satu strategi pembelajaran yang 

tepat pada penggunaan model blended learning ini adalah flipped classroom.  

Flipped classroom disebut juga dengan kelas terbalik. Prinsip panduan dari flipped classroom 

adalah kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan sebagai kegiatan di rumah (misalnya, 

pengerjaan tugas dan penulisan esai) lebih baik dilakukan di kelas dengan bimbingan guru, sedangkan 

mendengarkan ceramah atau menonton video lebih baik dilakukan di rumah [9]. Dalam flipped 

classroom ini, informasi yang biasanya didapat dalam pembelajaran tatap muka dikelas diganti dengan  

pembelajaran online di rumah dan sebagai gantinya dilakukan pembelajaran aktif dan kolaboratif serta 

pengerjaan tugas [10]. Dengan kata lain, Kegiatan belajar pasif seperti pembelajaran searah didorong 

ke luar jam kelas, untuk digantikan dengan kegiatan belajar aktif di kelas [11]. 

Model blended learning sangat efektif untuk diterapkan bagi siswa berkebutuhan khusus di era 

new normal ini. Hal ini dikarenakan model blended learning lebih inovatif, berpusat pada siswa, dan 

lebih menarik. Sehingga, perlu pengembangan model pembelajaran yang mendukung dan sesuai 

dengan kebutuhan dan situasi pendidikan Indonesia saat ini. Model pembelajaran yang dikembangkan 
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tersebut yaitu, model blended learning dan diinovasikan dengan strategi flipped classroom bagi siswa 

berkebutuhan khusus di era new normal. 

 

2.  Metode 

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif yang memberikan suatu 

gambaran secara terstruktur, sistematis, serta memiliki hubungan terhadap suatu permasalahan yang 

terjadi. Metode ini berusaha memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan secara detail agar 

data dan informasi mudah dipahami. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif yang dalam penerapannya pendekatan ini melalui deskripsi objek (pemaparan data 

berdasarkan uraian kata-kata yang berupa penjelasan). Hal ini bertujuan untuk melahirkan suatu teori 

dari data serta mengembangkan pengertian dan konsep. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik studi literatur (library research), penulis mencari sumber data dari buku atau 

jurnal terindeks untuk memperoleh informasi tentang teori yang koheren dan relevan dengan tema 

model blended learning dengan flipped classroom bagi siswa berkebutuhan khusus di era new normal. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Blended Learning 

Blended learning terdiri dari kata blended yaitu perpaduan sedangkan learning artinya belajar. Blended 

learning merupakan model pembelajaran yang mempersingkat waktu pembelajaran atau membagi 

waktu pembelajaran. Ada 3 definisi blended learning yaitu sistem penggabungan media pengiriman, 

penggabungan metode pengajaran, dan penggabungan instruksi online dengan tatap muka [7].  

Model ini dirancang dengan sistem penggabungan pembelajaran langsung dan tidak langsung 

secara online melalui prenatara android atau komputer yang terhubung ke jaringan internet [12]. 

Sistem ini dirancang dengan mengadakan pembelajaran secara pertemuan tatap muka setengah dari 

total jam pelajaran dan setengahnya lagi dengan menggunakan sistem online melalui beberapa alat 

media sosial ataupun akun portal yang diciptakan khusus untuk menunjang proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Media sosial merupakan alat aplikasi yang menjadi pilihan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran ini yaitu seperti aplikasi zoom meeting, WhatsApp, google meet, dan lain-lain. 

Hal tersebut dianggap efektif untuk menunjang proses pembelajaran dari jarak jauh. Blended learning 

mempermudah dan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi setiap peserta didik maupun guru. 

Kemudian dengan adanya blended learning ini bernilai positif karena di samping belajar juga melatih 

dalam memanfaatkan teknologi di zaman yang serba canggih saat ini. 

Pada konsep blended learning ini, penyampaian materi dapat dilaksanakan di kelas dan secara 

online yang bisa diakses dimana saja berada dengan ketentuan adanya jaringan internet yang 

mendukung [13]. Dengan demikian pembagian waktu belajar bisa efektif di mana proses pembelajaran 

di kelas beberapa waktu kemudian dilanjutkan secara online. Guru bisa menjelaskan materi 

pembelajaran di kelas kemudian melanjutkan dengan pemberian tugas di rumah atau dimanapun siswa 

berada dengan menggunakan media sosial dan/atau akun portal pembelajaran yang dimiliki oleh suatu 

lembaga pendidikan. Model blended learning ini dapat diterapkan bagi siswa dengan gaya belajar 

audio maupun visual [14]. 

Berikut ini beberapa kelebihan e-learning [13] yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan didalam 

atau diluar kelas dengan pemnafaatan sistem teknologi sebagai alat yang mendukung proses 

pembelajaran. Dalam penerapannya media ini juga dapat disusun dan dirancang seefektif mungkin. 

Kemudian dengan adanya blended learning ini hubungan antara guru pada siswa ataupun siswa 

dengan sesamanya dapat berjalan dengan baik melalui kelas tatap muka maupun kelas online melalui 

grup kelas yang ada di media sosial. Selain itu blended learning membantu mempermudah siswa dan 

guru melakukan pengayaan terhadap materi yang dipelajari dengan pemanfaatan teknologi. 

Landasan blended learning yaitu di mana proses pembelajaran tatap muka sangat membutuhkan 

bahan atau materi dari web atau internet untuk menunjang kerelevanan sumber belajar yang 

dimanfaatkan. Secara konsep berlandaskan dengan buku panduan mengembangkan bahan ajar 
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berbasis web karya Departemen Pendidikan Nasional [15]. Dengan demikian model blended learning 

ini bukan hanya sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran. Akan tetapi merupakan bagian dari 

alat media dan kelengkapan proses pembelajaran itu sendiri sehingga semua unsur pendidikan 

tercantum di dalamnya. Adapun bentuk pembelajaran yang digunakan dalam blended learning yaitu 

pertama, model pembelajaran online dan offline yang dalam pelaksanaannya kelas tatap muka 

dilaksanakan di awal pertemuan dengan menjelaskan teknis pelaksanaan penjelasan materi kemudian 

dilaksanakan kelas online. Kedua, model pembelajaran menggunakan modul elektronik, dimana 

sumber dan bahan ajar menggunakan sumber yang berasal dari media masa seperti beberapa sumber 

yang diambil dari artikel secara online ataupun web. Ketiga, model pembelajaran yang memanfaatkan 

teks, audio, visual, dan multimedia. Hal ini merupakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

sarana prasarana elektronik dan teknologi yang ada dalam penyampaian dan pengayaan materi yang 

diberikan pada siswa. 

 

Flipped Classroom 

Pada dasarnya, flipped classroom dapat diartikan sebagai kelas terbalik. Kelas terbalik di sini 

maksudnya apa yang biasanya dipelajari oleh siswa di ruang kelas dikerjakan di rumah, dan apa yang 

biasa dikerjakan di rumah akan dikerjakan di kelas. Flipped classroom ialah proses pembelajaran 

dengan mengurangi kapasitas pembelajaran di sekolah (di ruang) dengan lebih mengoptimalkan 

interaksi antara guru dengan peserta didik [16]. Flipped classroom juga dapat diartikan sebagai suatu 

strategi pembelajaran dengan membalikkan (flip) keadaan pada kelas konvensional. Apabila biasanya 

dalam kelas guru menjelaskan materi pembelajaran didalam kelas dan kemudian pengerjaan tugas oleh 

siswa di rumah, maka pada flipped classroom ini penyampaian materi untuk dipelajari oleh siswa di 

rumah, dan siswa melakukan diskusi, praktik, dan mengerjakan tugas di sekolah [17]. 

 

Proses penerapan flipped classroom dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut: 

  
Sumber : literasidigital.com 

Gambar 1. Proses penerapan model flipped classroom 

 

Terdapat empat aspek yang harus dipenuhi guru dalam penerapan flipped classroom, yaitu [18]: 

 
Gambar 2. Aspek yang harus dipenuhi guru dalam flipped classroom 
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Prosedur pembelajaran flipped classroom adalah sebagai berikut [18]: 

 
Gambar 3. Prosedur pembelajaran flipped classroom 

 

a. Persiapan:   

1) awal tahun pelajaran: guru menganalisis materi, indikator pencapaian kompetensi, dan media 

pembelajaran yang dibutuhkan; mempersiapkan bahan ajar dan panduan pembelajaran  

2) satu minggu sebelum dimulai pembelajaran: guru memberikan bahan atau materi 

pembelajaran dan petunjuk belajar yang akan dipelajari siswa di rumah; siswa secara mandiri 

mempelajari materi untuk pertemuan berikutnya di rumah; materi yang dipelajari diperoleh 

secara online; siswa membaca petunjuk tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan.  

b. Pelaksanaan:  

Pembelajaran dengan strategi flipped classroom ini dapat diterapkan dengan menggunakan 

metode dan media yang bervariasi. Guru juga dapat mengombinasikan berbagai metode 

pembelajaran yang ada agar siswa dapat lebih aktif dalam belajar. Guru juga harus mengatur 

waktu pembelajaran sebaik mungkin. Pembelajaran dengan flipped classroom ini mulai diterapkan 

satu minggu sebelum pembelajaran dimulai, yaitu dengan pemberian materi atau bahan berupa 

video atau multimedia. Di kelas siswa melakukan diskusi, praktik, dan mengerjakan latihan yang 

diberikan oleh guru. Sedangkan guru terus mengamati, membimbing serta memfasilitasi siswa 

dalam berdiskusi, praktik, dan mengerjakan tugas. 

c. Evaluasi dan tindak lanjut: 

Evaluasi ini dilakukan agar dapat mengetahui capaian siswa atas tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan. Model evaluasi yang bisa digunakan adalah asesmen, observasi saat praktik, dan 

tes tertulis. Tindak lanjut bagi siswa yang memiliki nilai yang belum mencapai keriteria 

ketuntasan minimal adalah mengikuti remedial dan bagi siswa yang sudah melebihi KKM 

diberikan tugas pengayaan.   

Keuntungan dari penerapan flipped classroom adalah [19]: (1) siswa lebih mandiri; (2) melakukan 

pekerjaan rumah di kelas dapat memberi wawasan kepada guru tentang gaya belajar serta kesulitan 
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yang dialami siswa; (3) guru dapat lebih mudah menyesuaikan dan memodifikasi kurikulum agar 

sesuai dengan karakteristik siswa; (4) waktu untuk pembelajaran dikelas bisa dimanfaatkan dengan 

efisien dan inovatif; (5) guru dapat lebih mudah melihat peningkatan prestasi, minat, dan keterlibatan 

siswa; (6) teori belajar yang digunakan mendukung pendekatan baru; (7) penggunaan teknologi lebih 

fleksibel dan sesuai untuk pembelajaran masa sekarang (8) terdapat lebih banyak waktu untuk 

dihabiskan bersama siswa untuk penelitian otentik; (9) siswa mendapatkan lebih banyak waktu praktik 

dengan peralatan lengkap yang tersedia di ruang kelas; (10) siswa yang ketinggalan materi 

pembelajaran di kelas dapat menonton saat di luar kelas; (11) metode mempromosikan pemikiran; (12) 

siswa akan lebih aktif; dan (13) siswa menyukai flipped classroom ini. 

Bergmann & Sams juga mengemukakan kelebihan menggunakan flipped classroom, yaitu [20]: (1) 

menjawab tantangan siswa masa kini; (2) membantu siswa yang mempunyai kegiatan di luar kelas; (3) 

mempermudah siswa memahami materi pembelajaran ; (4) membantu siswa menjadi yang terbaik; (5) 

memungkinkan siswa dapat mengendalikan “pendidik”; (6) meningkatkan interaksi antara siswa 

dengan guru; (7) meningkatkan pengetahuan guru terhadap jenis dan kekhususan siswa; (8) 

meningkatkan interaksi antar siswa; (9) memungkinkan perbedaan karakteristik siswa; (9) mengubah 

manajemen kelas; (10) mengubah cara guru berkomunikasi dengan orang tua; (11) memberikan 

edukasi kepada orang tua; (12) membuat kelas lebih terbuka yang dapat diakses oleh banyak orang; 

(13) merupakan strategi pembelajaran yang baik untuk diterapkan jika guru tidak dapat hadir di kelas. 

 

Siswa Berkebutuhan Khusus 

Siswa dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti orang atau anak yang mengikuti proses belajar 

baik di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Sejalan dengan itu, dalam UU RI No. 20 tahun 

2003 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha 

meningkatkan kualitas dirinya dengan melalui proses pendidikan tertentu [21]. Dalam hal ini 

pendidikan yang diikuti itu bisa di lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri. 

Anak berkebutuhan khusus yaitu individu yang butuh perhatian dan penanganan secara khusus 

yang disebabkan oleh hambatan perkembangan serta kelainan yang dialami anak [22]. Secara umum, 

anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal. Perbedaan 

tersebut dapat berupa perbedaan dalam hal tumbuh kembang anak (perkembangan fisik, emosional, 

mental, perilaku, sosial, bahasa, dan lain-lain). Dampak dari kelainan yang dialami menyebabkan anak 

tersebut memerlukan perlakuan dan penanganan secara khusus. 

Ada 2 kelompok anak berkebutuhan khusus yaitu anak bekebutuhan khusus permanen dan anak 

berkebutuhan  khusus temporal [23]. Anak berkebutuhan khusus permanen merupakan anak yang 

memiliki hambatan dan kelainan yang bersifat internal atau diakibatkan oleh kelainan yang dialami 

secara langsung. Adapun contoh dari anak berkebutuhan khusus permanen seperti gangguan 

pengelihatan, tunagrahita, tunarungu, anak dengan hambatan gerak, autis, dan ADHD. Sedangkan 

anak berkebutuhan khusus temporal ialah anak dengan hambatan dan kelainan yang sifatnya eksternal 

atau faktor-faktor luar anak. Adapun beberapa contoh dari anak berkebutuhan khusus temporal yaitu 

anak di daerah korban bencana alam, anak korban pelecehan seksual, anak kecanduan obat terlarang, 

dan anak dalam tahanan. 

Selain itu, terdapat beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu [24]: 

a. Anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sosial dan emosional yaitu anak tunalaras. Anak 

tunalaras ialah individu dengan gangguan atau kelainan yang berupa kelainan emosi, perilaku, dan 

sosial. 

b. Anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan perilaku, terbagi menjadi 6 yaitu: 

1) Perilaku agresif yang ditunjukkan dengan anak sering menyerang dan berbuat keributan. 

2) Perilaku anti sosial yang ditujukan pada nilai sosial. 

3) Menarik diri ditunjukkan adanya kebiasaan yang lebih senang menyendiri dan tidak suka 

berkumpul bersama teman sebaya. 

4) Gangguan pemusatan perhatian, ditandai dengan tidak memiliki ketahanan dalam pemfokusan 

perhatian. 
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5) Gangguan gerak ditandai dengan tidak mampu tenang dan lebih banyak dalam bicara. 

6) Perilaku psikotik ditandai dengan menunjukkan perilaku aneh dan mengungkapkan gagasan 

aneh. 

c. Anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan atau hambatan fisik yaitu: 

1) Tunanetra adalah suatu hambatan atau gangguan penglihatan. 

2) Tunarungu yaitu suatu hambatan pendengaran akibat adanya kerusakan pada alat indra 

pendengaran. 

3) Tunawicara merupakan suatu hambatan atau gangguan bicara akibat dari kerusakan alat-alat 

wicara. 

4) Tunadaksa yaitu anak yang mengalami hambatan atau gangguan otot dan syaraf-syaraf 

sehingga memperhambat geraknya. 

Jadi siswa berkebutuhan khusus adalah anggota masyarakat yang mesti memperoleh pelayanan 

dan layanan secara khusus dalam menuntut ilmu. 

 

Blended Learning dengan Flipped Classroom bagi Siswa Berkebutuhan Khusus 

Penerapan model blended learning dengan flipped classroom bagi siswa berkebutuhan khusus harus 

mempertimbangkan berbagai hal, yaitu kesiapan siswa, guru, dan orang tua. Hal ini dikarenakan 

model pembelajaran ini tergolong baru dan harus disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan 

khusus. Untuk itu, penggunaan media pembelajaran menjadi perhatian yang sangat besar oleh guru. 

Model pembelajaran ini dinilai masih baru dan belum banyak diterapkan kepada siswa berkebutuhan 

khusus. Sehingga, perlu usaha yang keras dari guru dalam memperkenalkan model pembelajaran ini 

kepada siswa dan menjalin kerja sama dengan orang tua. Pada kegiatan pembelajaran di kelas, guru 

dapat lebih maksimal dalam mengawasi dan mendampingi siswa, serta pembelajaran yang 

memerlukan praktik dapat dilakukan secara efektif dengan waktu yang sesuai. 

Model blended learning dengan flipped classroom ini dinilai memiliki banyak manfaat positif. 

Siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih maksimal dan dapat 

mengulang mempelajari materi di luar kelas [25]. Ketika pembelajaran tatap muka di ruang kelas, 

siswa berkebutuhan khusus juga dapat lebih efektif dalam belajar, dimana guru selalu mendampingi 

siswa dalam melakukan praktik dan latihan. Dari segi waktu belajar, guru dapat merancang waktu 

yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran agar lebih efektif. Hal ini juga didukung oleh berbagai 

pendapat dan penelitian yang telah dilakukan. Menurut Ambarwati, model flipped classroom ini dapat 

meningkatkan pemahaman siswa autis terhadap materi pembelajaran. Mereka juga lebih menyukai 

model pembelajaran ini karena sesuai dengan karakteristik gaya belajar mereka yang audiovisual [26]. 

Selain itu, penggunaan model blended learning dengan flipped classroom ini dapat membantu siswa 

tunanetra dan tunarungu yang membutuhkan speech reader dan speech to text dalam memahami 

materi, karena model pembelajaran ini menggunakan media yang interaktif seperti video [27]. Pada 

model pembelajaran ini, informasi yang diperoleh siswa akan lebih banyak. Dengan diterapkannya 

model ini, siswa berkebutuhan khusus dapat menganalisis dan membandingkan materi yang ada 

berupa teks, gambar, video, dan praktik dengan lebih baik [27]. 

4.  Kesimpulan 

Model blended learning dengan flipped classroom dapat menjadi alternatif model pembelajaran bagi 

siswa berkebutuhan khusus di era new normal. Model ini dapat diterapkan bagi siswa berkebutuhan 

khusus baik yang belajar disekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau disekolah luar biasa. Dalam 

penerapan model ini, harus lebih memerhatikan media yang digunakan. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa pada awalnya penggunaan model ini akan menyulitkan siswa. Oleh karena itu, diperlukan 

penjelasan lebih mendalam oleh guru kepada siswa dan orang tua, serta terjalinnya interaksi yang baik 

antara orang tua dengan guru. Selain itu, guru juga harus melakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam 

penerapan metode ini, serta memperkecil kegagalan yang bisa saja terjadi. 
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Abstrak: Sekolah sebagai suatu organisasi tentu membutuhkan sumber daya manusia sebagai 

penggerak roda organisasi. Dalam proses penerimaan tenaga pendidik baru, sekolah harus benar-

benar memperhatikan bagaimana kualitas guru tersebut. Guru yang dipilih harus memiliki integritas 

dan  profesionalisme yang tinggi, yang mana hal tersebut bisa di ketahui dengan melakukan proses 

seleksi saat penerimaan tenaga pendidik baru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang 

dihadapi oleh sekolah dalam melakukan proses seleksi calon tenaga pendidik. Data diperoleh dengan 

teknik wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 5 why’s. 

Kata Kunci: Seleksi, Tenaga Pendidik 

 

 

1. Pendahuluan 

Rekruitmen dan seleksi Sumber Daya Manusia yaitu praktek atau kegiatan yang dijalankan oleh 

organisasi dengan tujuan utama mengidentifikasi dan menarik karyawan potensial. Kegiatan 

perekrutan dirancang untuk mempengaruhi (1) jumlah orang yang mengajukan lowongan, (2) 

tipe orang yang mengajukan permohonan mereka, dan / atau (3) kemungkinan bahwa mereka 

yang melamar lowongan akan menerima posisi jika ditawarkan. Tujuan dari program 

perekrutan organisasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah pelamar 

yang cukup memenuhi syarat (yang akan menemukan pekerjaan yang dapat diterima) untuk 

dipilih ketika  terjadi kekosongan (Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., and Wright, 

2006). 

Sekolah sebagai suatu organisasi memerlukan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai 

sumber daya manusia yang akan menopang jalannya roda organisasi (Juharyanto, 2020; 

Nurabadi et al., 2019; Yusuf Sobri et al., 2019). Sumber daya manusia yang berperan penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah tenaga pendidik atau guru. Tujuan utama dari 

proses seleksi adalah untuk memperoleh guru yang siap berkompeten, menjunjung tinggi 

profesionalitas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dan berkomitmen 

menghasilkan kualitas terbaik untuk mencapai sasaran lembaga pendidikan (Bafadal et al., 

2018; Juharyanto Juharyanto; Sultoni Sultoni; Imron Arifin; Ibrahim Bafadal, 2020). Seleksi 

merupakan langkah strategis sekolah untuk memperoleh guru dengan kualitas terbaik. Untuk 
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menilai kualitas guru dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: “tingkat pendidikan, tingkat 

kecerdasan, tingkat pengalaman, tingkat keahlian khusus, tingkat karakteristik personal dan 

kualitaslatar belakang para kandidat (Saputra, 2020). 

Guru sebagai pendidik menurut Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Sistem pendidikan 

nasional Pasal 40 Ayat 2 memiliki kewajiban sebagai berikut: (1) menciptakansuasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. (2) mempunyai 

komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan. (3) memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan kepadanya. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas 

yaitu terletk pada proses rekrutmen tenaga pendidik karena dalam proses tersebut terjadi seleksi 

calon tenaga pendidik. 

Maka dari itu dalam proses penerimaan tenaga pendidik baru, diharapkan sekolah harus 

benar-benar memperhatikan bagaimana kualitas guru tersebut. Guru yang direkrut harus 

memiliki integritas dan  profesionalisme yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan, kecerdasan, pengalaman,  dan lain sebagainya, cara yang dapat ditempuh untuk 

mengetahui hal-hal tersebut yaitu dengan melakukan seleksi terhadap calon guru sebagai 

pelamar(Bafadal et al., 2018; Nurabadi et al., 2018; Saputra, 2020). 

 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang datanya diperoleh secara  ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta memiliki sifat penemuan, 

pembuktian dan pengembangan (Sugiyono, 2018) mendefinisikannya  sebagai suatu 

pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk 

mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan 

dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. lnformasi yang disampaikan oleh 

partisipan kemudian dikumpulkan, lnformasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang 

berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa 

penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Data diperoleh dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan Waka kurikulum. Adapun yang 

menjadi subjek dari penelitian ini adalah proses seleksi calon guru yang dilakukan di sekolah. 

Teknik pengmpulan data yang digunakan yaitu 5 Why’s serta menggunakan Triangulasi. 

Triangulasi mengumpulkan data dari sumber data yang berbeda-beda tetapi menggunakan 

teknik yang sama(Ulfatin, 2014).  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan wawancara dengan kepala sekolah dan Waka kurikulum, maka diperoleh 

informasi yang kemudian di olah menjadi hasil penelitian. Berikut  analisis masalah hasil 

wawancara: 
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Teknik analisis masalah yang digunakan yaitu 5 why’s, teknik ini dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan dengan kalimat tanya mengapa untuk mengetahui inti permasalahan. 

Teknik 5 why’s adalah salah satu yang paling banyak diajarkan dalam menganalisa penyebab 

dari suatu masalah kesehatan yang dipromosikan oleh WHO (Card, 2016). 5 why’s adalah 

teknik pemecahan masalah yang mencoba mencari akar penyebab dari masalah dengan 

bertanya “mengapa” setidaknya lima kali secara berturut-turut sampai mencapai suatu 

penyebab yang dapat ditindak lanjuti. 

Setelah di lakukan wawancara dengan kepala sekolah dan waka kurikulum, diketahui bahwa 

penerimaan calon tenaga pendidik dan kependidikan selalu dilakukan oleh sekolah untuk 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai kebutuhan sekolah. Perekrutan yang 

dilakukan mulai dari guru-guru mata pelajaran, tata usaha, penjaga dan lain sebagainya, 

Sedangkan untuk tenaga pustakawan dan tenaga laboran digunakan dari guru mata pelajaran 

itu sendiri. Adapun masalah yang dihadapi oleh sekolah yaitu tidak adanya proses seleksi bagi 

calon tenaga pendidik. Prosedur yang berlaku di sekolah calon guru hanya perlu memasukkan 

lamaran dan menunggu posisi yang dituju oleh pelamar kosong setelahnya pelamar akan 

dihubungi dan diminta kesediaannya untuk mengisi posisi tersebut. Proses seleksi tidak lagi 

dilakukan karna alasan tenaga pendidik yang diterima merupakan guru yang sudah 

berpengalaman atau minimal sudah pernah mengajar di sekolah tersebut sebagai mahasiswa 

PPL. Pelamar yang terpilih akan langsung diarahkan ke kelas untuk kegiatan pembelajaran 

(Juharyanto, 2017; Rahayu et al., 2018). 

Sekolah memilih guru yang berpengalaman atau sudah pernah mengajar di sekolah sebagai 

mahasiswa PPL karna sudah diketahui bagaimana kemampuannya, sehingga tidak perlu lagi 

dilakukan proses seleksi, karna keterbatasan waktu. Proses seleksi tidak dapat lagi dilakukan 

5. Karna tidak ada kontrak kerja secara 
tertulis

4. Dikarenakan guru pindah atau resign 
secara mendadak

3. Karna tidak ada waktu untuk 
mengadakan proses seleksi

2. Karna sudah diketahui raport dan 
kompetensinya sehingga tidak perlu lagi 

dilakukan seleksi

1. Karna yang diterima merupakan guru 
berpengalaman atau mahasiswa fresh graduate 
yang sebelumnya pernah melaksanakan PPL di 

sekolah 

Tidak ada proses seleksi terhadap calon 
tenaga pendidik.

Diagram 1. Diagram 5 Why’s 
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karna sekolah harus mencari guru pengganti untuk mengisi posisi guru yang sebelumnya 

berhenti agar proses pembelajaran tidak terganggu atau tetap berjalan sesuwai jadwalnya. 

Banyak guru yang akhirnya lebih memilih pindah atau keluar dengan alasan menemukan 

pekerjaan baru yang dirasa lebih baik, misalnya guru tersebut diterima sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di kantor pemerintah non kependidikan. Sekolah hanya dijadikan sebagai batu 

loncatan yang kemudian dapat ditinggalkan kapan saja karena tidak ada kontrak kerja secara 

tertulis antara pihak sekolah dengan guru. Kontrak kerja hanya dilakukan untuk 3 bulan pertama 

guru mengajar, dilakukan secara lisan. Apabila 3 bulan tersebut sudah terpenuhi maka guru 

diberikan wewenang untuk terus mengajar di sekolah atau berhenti. Meskipun guru memilih 

untuk melanjutkan mengajar di sekolah tersebut, tetap tidak ada proses perpanjangan masa 

kontrak kerja baik secara lisan maupun tertulis. 

 

4. Kesimpulan 

Adapun masalah yang dihadapi oleh sekolah yaitu tidak adanya proses seleksi bagi calon tenaga 

pendidik baru di sekolah. Sekolah memilih guru yang berpengalaman atau sudah pernah 

mengajar di sekolah sebagai mahasiswa PPL karna sudah diketahui bagaimana kemampuannya, 

sehingga tidak perlu lagi dilakukan proses seleksi, karna keterbatasan waktu. Proses seleksi 

tidak dapat lagi dilakukan karna sekolah harus mencari guru pengganti untuk mengisi posisi 

guru yang sebelumnya berhenti karna beberapa alasan dan faktor.  
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Abstrak: Pengembangan teknologi merupakan suatu kegiatan dalam rangka mengembangkan 

teknologi sehingga teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sumber daya manusia 

yang ada. Seiring berjalannya waktu pengembangan teknologi juga diperlukan dalam dunia 

pendidikan. Pengembangan teknologi sangat berguna untuk menunjang proses pembelajaran di 

sekolah. Tujuan dari adanya pengembangan teknologi ini dalam ini diantaranya adalah untuk 

peningkatan mutu atau kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Jika 

sumber daya manusia dalam suatu sekolah memiliki kualitas yang baik, maka output yang dihasilkan 

dari sekolah tersebut tentu juga akan berkualitas baik, hal tersebut juga dapat berdampak pada 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam artikel ilmiah ini kami menggunakan metode 

literatur review. Metode literatur review digunakan untuk mencari sumber-sumber referensi yang 

ada dalam buku dan jurnal-jurnal yang ada di internet dalam mengerjakan artikel ilmiah ini. 

 
Kata kunci: teknologi; sumber daya manusia; dan pendidikan.

1. Pendahuluan 

Pada era globalisasi saat ini, sering menggunakan teknologi dalam setiap pekerjannya. 

Teknologi pada zaman sekarang dapat membawa banyak pengaruh bagi manusia dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

di sekolah. Penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran tentu sangat mempermudah 

para guru dan peserta didik.  

Dengan penggunaan teknologi pendidikan tentu akan meningkatkan produktivitas 

pendidikan, mengurangi kegiatan pengawasan guru yang masih bersifat tradisional, 

merencanakan program pembelajaran yang bersifat sistematis, meningkatkan kapabilitas 

manusia dengan berbagai media komunikasi. Pendidikan dilaksanakan dari generasi ke generasi 

telah berhasil mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai macam ilmu pengetahuan. 

Melalui proses pendidikan, teknologi dapat dihasilkan. Teknologi ini dapat diterapkan di segala 

bidang kehidupan (Bafadal et al., 2019; Miarso, 2004; Nurabadi et al., 2018). Misalnya, bidang 

pendidikan dan kebudayaan. Teknologi pendidikan merupakan  bidang pendidikan yang 

mengalami suatu proses yang kompleks meliputi manusia, alat dan sistem dengan memakai 

pendekatan yang sistematis dalam rangka analisis dan memecahkan persoalan proses belajar 
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termasuk di dalamnya pengelolaan dan penggunaan sumber tersebut(Bafadal et al., 2019; 

Miarso, 2004).  

Berkat penerapan teknologi pendidikan, usaha memasyarakatkan pendidikan dan 

kebudayaan semakin ekstensif dan intensif. Bagi seseorang yang menggunakan teknologi 

pendidikan demi memeratakan kesempatan menggunakan pendidikan dan demi peningkatan 

mutu pendidikan bagi jumlah anak didik semakin banyak, mereka harus menyadari bahwa 

teknologi pasti membawa pengaruh dalam bidang pendidikan. SDM merupakan singkatan dari 

sumber daya manusia. Dimana manusia menjadi subjek di dalam suatu kegiatan (I. Arifin et al., 

2018; Juharyanto Juharyanto; Sultoni Sultoni; Imron Arifin; Ibrahim Bafadal, 2020; Yusuf 

Sobri et al., 2019). Manusia sendiri menjadi sumber dan pelaku kegiatan tersebut yang memiliki 

peran penting di dalamnya Sumber daya manusia semakin lama semakin menurun kualitas dan 

kuantitasnya (Juharyanto et al., 2019; Sugiarti et al., 2019). Mereka dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan melalui pendidikan. Seperti yang telah diketahui bahwa sejak lahir manusia telah 

mendapat pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. menjelaskan bahwa 

perbaikan mutu peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan untuk 

meningkatkan kualitas SDM. Perbaikan mutu tersebut di dukung teknologi sebagai pendorong 

terbesar setelah faktor dari manusianya sendiri. Teknologi memberikan efek yang besar dalam 

perbaikan mutu sumber daya manusia bahwa teknologi yang digunakan saat ini bisa membantu 

perbaikan pertumbuhan sumber daya manusia yang benar benar bisa diandalkan (Chick et al., 

2020; Hansen et al., 2004). Perbaikan ini pun bisa dimulai dari pendidikan mereka. Dengan 

begitu, seorang manusia akan dapat mengenyam pendidikan yang baik sekaligus dapat menjadi 

mentor untuk mengembangkan manusia lainnya. 

 

2. Metode 

Di dalam artikel yang kami buat ini, kami membuat artikel dengan mengusung tema yang 

berjudul “Pengaruh Teknologi Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan” dengan 

menggunakan metode penulisan berupa literature review. Metode literature review merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara membaca buku, jurnal maupun artikel-artikel dari situs-

situs internet yang mendukung dan menunjang dalam pembuatan sebuah artikel ataupun 

penyusunan laporan lainnya. Metode yang kami gunakan ini mencakup beberapa materi dari 

beberapa jurnal, artikel dan buku elektronik yang telah kami download dari beberapa situs. Ada 

sekitar 8 artikel lain dan buku elektronik yang penulis jadikan referensi pembuatan artikel ini. 

Ada beberapa alasan yang membuat kami memilih metode ini yaitu, menyingkat waktu 

pengerjaan, lebih mudah dalam mencari referensi serta memudahkan kami untuk menyusun 

artikel ini secara runtut dan terperinci. Dari motode literatur review yang digunakan kami dalam 

menyusun artikel ini kami dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa pengaruh penggunaan 

teknologi sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam dunia pendidikan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan 

metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui 

beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan 

dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) 

merupakan penelitian yang mengkaji atau pengetahuan, gagasan, atau temuan yang berorientasi 

akademik (academic-oriented literature)(Sugiyono, 2018; Ulfatin, 2014). Adapun sifat dari 

penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah 
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diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik 

oleh pembaca. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Pengembangan Teknologi Untuk Menunjang Proses Pembelajaran 

Pengaruh teknologi pada saat ini dapat dirasakan. Mulai dari tersedianya variasi 

pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang juga 

bisa digunakan untuk menyajikan berbagai informasi dapat dirasakan oleh berbagai kalangan 

masyarakat, khusunya oleh sumber daya manusia pendidikan. Dengan adanya teknologi sumber 

daya manusia akan merasakan kemudahan dalam berbagai bidang, apalagi saat ini setiap proses 

sudah mengandalkan teknologi. Teknologi juga dapat meningkatkan kualitas sdm pendidikan 

contohnya memudahkan dalam penyampaian materi pembelajaran melalui LCD proyektor. 

LCD tersebut sebagai media pembelajaran yang efektif dibandingkan dengan metode 

konvensional. Selain itu, teknologi dalam pendidikan ini juga memudahkan para orang tua dan 

guru dalam bekerja sama mengawasi peserta didik (Chick et al., 2020; Hansen et al., 2004; 

Nurabadi & Gunawan, 2019).  

Pemerintah memiliki keterbatasan biaya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pendidikan atau tenaga pendidik. Hal ini akan menyebabkan kurangnya atau turunnya 

kualitas pendidik karena fasilitas penunjang tidak ada. Penyediaan fasilitas oleh pemerintah 

masih dilakukan secara bertahap dan menimbulkan ketidakmerataan fasilitas yang diterima 

oleh sekolah. Tertundanya kegiatan pelatihan untuk peningkatkan kualitas maupun kompetensi 

guru melalui perkembangan teknologi menyebabkan guru mau tidak mau masih harus 

menggunakan teknik konvensional. Padahal di era sekarang kemajuan teknologi berdampak 

besar terhadap pendidikan. Dimana guru akan dimudahkan dalam melakukan pembelajaran 

terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Guru-guru senior yang 

mendominasi masih melakukan cara konvensional dikarenakan gaptek. Metode konvensional 

tersebut masih berpusat kepada guru sehingga yang aktif di kelas adalah guru. Padahal 

seharusnya pembelajaran yang baik dilakukan dengan dua arah (Angelianawati, 2019; Fitriana 

Dewi et al., 2020; Mukminan, 2014; Saputra, 2020).  

Dimana mereka diberikan pelatihan dan pengenalan mengenai berbagai macam aplikasi atau 

software yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah. Pada pelaksanaan pelatihan yang 

pertama yaitu pelatihan teknologi informasi, peserta diberikan materi pendahuluan tentang 

teknologi informasi dan selanjutnya dilakukan pelatihan Information Retrieval (Riskiawan, H. 

Y., Setyohadi, D. P. S. & Arifianto, 2016). Hal ini akan membantu pendidik dalam melakukan 

pencarian dan pengumpulan bahan ajar yang akan disampaikan saat pembelajaran di kelas 

sebagai bahan untuk pengayaan. Kedua, yaitu pelaksanaan pelatihan pengenalan tools aplikasi 

Ms Power Point, Macromedia Flash MX, dan Adobe Premiere. Pendidik akan diberikan 

pelatihan perangkat tersebut guna menunjang pembelajaraan dan memberikan keterampilan 

untuk memanfaat perangkat tersebut. Ketiga, yaitu Pendampingan Pelatihan Lanjutan, pendidik 

akan diberikan pendampingan oleh tim pengabdi untuk memberikan kemudahan peserta dalam 

memahami materi yang sudah diberikan pada hari sebelumnya. Terakhir, Pelaksanaan Evaluasi 
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Pelatihan yaitu penyerahan sertifikat dan pemilihan media mana yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran dengan baik. Flashdisk yang berisikan materi pelatihan juga akan diberikan.  

Dengan adanya macam-macam proses dan sumber belajar yang dapat dirancang dan 

dikembangkan oleh teknologi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam pendidikan berdasarkan karakteristik siswa dan dilandasi dengan teori-

teori belajar. Dapat dipastikan bahwa proses pembelajaran akan semakin berkualitas karena 

dalam proses tersebut setiap peserta didik akan mendapatkan layanan yang optimal berdasar 

dengan karakteristik masing-masing peserta didik sehingga nantinya akan menjadikan peserta 

didik lebih aktif, senang, dan dimudahkan dalam pembelajaran (Ismaniati, 2010). Dengan itu, 

proses pembelajaran di satuan pendidikan akan berhasil menjadi lebih baik lagi, yakni selain 

membuat peserta didik senang dalam pembelajaran, perubahan dalam hal pengetahuan, nilai, 

dan sikap dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

 

b. Tujuan Pengembangan Teknologi Untuk Menunjang Proses Pembelajaran 

Saat ini teknologi pembelajaran semakin bergeser menjadi teknologi informasi, teknologi 

komunikasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana UNESCO telah resmi 

menggunakan istilah Information and Communication Technology (ICT). Istilah ICT yang 

digunakan UNESCO tersebut diadopsi oleh Indonesia menjadi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Sebenarnya, istilah tersebut sudah lama digunakan yakni pada tahun 1970-

an sejak pertama didirikannya Pustekkomdikbud/Diknas. 

Teknologi komunikasi telah menimbulkan revolusi yang keempat dalam bidang pendidikan. 

Revolusi yang pertama terjadi saat masyarakat membedakan tanggung jawab orang dewasa dan 

tugas mendidik pemuda beralih menjadi dari orang tua kepada guru dan dari rumah ke sekolah. 

Revolusi kedua terjadi saat penggunaan bahasa tulisan yang digunakan sebagai sarana untuk 

pendidikan. Revolusi ketiga berlangsung ketika penemuan teknik percetakan yang 

memungkinkan tersedianya buku secara meluas. Sedangkan revolusi keempat ditandai dengan 

berkembangnya elektronik yakni terutama dalam bentuk radio, pita rekaman, televise, dan 

komputer (Ismaniati, 2010). 

Perkembangan teknologi komunikasi yang revolusioner tersebut menunjukkan bahwa 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin berkembang terus dan tidak dapat 

dibendung (Chick et al., 2020; Hansen et al., 2004; Nurabadi & Gunawan, 2019). Oleh karena 

itu, teknologi itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan membutuhkan penanganan 

yang profesional agar dapat bermanfaat untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah dalam 

pendidikan. Penanganan professional yang dimaksud tersebut adalah penanganan yang 

dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang terdidik dan terlatih. Tenaga ahli tersebut harus 

mempunyai standar kinerja dengan kode etik tertentu, lembaga Pembina, dan organisasi profesi 

yang jelas (Fitriana Dewi et al., 2020; Ismaniati, 2010). 

Teknologi informasi dan komunikasi hendaknya dipandang sebagai suatu proses dan 

struktur tertentu, tidak hanya dipandang sebagai artefak saja. Dalam arti lain, teknologi 

informasi dan komunikasi ini hendaknya dijadikan bagian integral dalam sistem pendidikan. 

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi di dalam satuan pendidikan akan 
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berpengaruh bagi komponen lain yakni berubahnya peranan guru dalam satuan pendidikan di 

sekolah. Dalam hal ini, peran guru tak lagi hanya menjadi sumber belajar, namun juga berperan 

sebagai fasilitator, motivator, dan perancang proses pembelajaran bagi proses pembelajaran 

peserta didik di sekolah (I. J. M. T. A. Arifin, 2018; Bafadal et al., 2020; Juharyanto Juharyanto; 

Sultoni Sultoni; Imron Arifin; Ibrahim Bafadal, 2020). 

            Guru mempunyai peran yang strategis dalam penggunaan TIK di satuan pendidikan 

sekolah. Guru harus meyakinkan bahwa TIK mempunyai kegunaan dalam memfasilitasi proses 

belajar peserta didik dan kedudukan sebagai guru tidak digantikan oleh TIK, namun 

membantunya untuk menyimpan dan menyajikan konsep, prosedur, dan prinsip yang ingin 

diajarkannya. Para guru harus melakukan upaya yang strategis yakno perlu meningkatkan 

kepercayaan dirinya dan berpartisipasi dalam pengembangan TIK sebagai pembelajarannya 

demi meningkatkan proses belajar dan hasil belajar peserta didik(Bafadal et al., 2018; 

Nindiantika et al., 2019). 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan para penulis artikel ilmiah tentang 

Pengaruh Teknologi dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, 

bagi sumber daya manusia dalam pendidikan teknologi dapat meningkatkan kualitasnya dalam 

melakukan proses pendidikan, misalnya pendidik dapat memberikan pembelajaran kepada 

peserta didik dimana saja dengan sistem online atau daring (dalam jaringan) yaitu membagikan 

materi secara online, pengumpulan tugas secara online, penilaian yang dapat diunggah secara 

online. Selain itu komunikasi setiap sumber daya manusia pendidikan lebih mudah dengan 

smartphone yang canggih hasil dari perkembangan teknologi. Tidak hanya pembelajaran dan 

berkomunikasi, namun sumber daya manusia pendidikan bagian administrasi juga dapat dengan 

mudah dalam pengarsipan menggunakan teknologi modern saat ini dengan memanfaatkan 

komputer dan berbagai aplikasi yang tersedia. Sehingga saat ini sumber daya manusia 

pendidikan dapat dikatakan berkembang jika dapat memahami dan menggunakan teknologi 

modern seperti media internet, hal ini membuat kualitas mereka semakin meningkat. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia (SDM) di 

lembaga bimbingan belajar Ilmu, perencanaan SDM ini terkait dengan pemberian reward dan 

punishment bagi tenaga pengajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

fokus pada pelaksanaan perencanaan dan permasalahan terkait perencanaan SDM. Dalam 

penelitian yang dilakukan di LBB Ilmu, ditemukan masalah-masalah terkait perencanaan SDM 

pada bagian desain pekerjaan, dengan masalah utama ialah perubahan jadwal mengajar setiap 

seminggu sekali di LBB Ilmu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa merekrut pengajar 

yang 

 

Kata kunci: Perencanaan, sumber daya manusia, five why’s 

 

 

1. Pendahuluan 

Sumber daya manusia (SDM) adalah keseluruhan potensi pada diri setiap individu yang 

dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan, baik bersifat personal maupun organisasional (Arifin, 

2018; Bafadal et al., 2020; Juharyanto Juharyanto; Sultoni Sultoni; Imron Arifin; Ibrahim 

Bafadal, 2020). Sumber daya manusia atau biasa disebut pekerja sebagai aset organisasi 

menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi (Ningsih, 2015). Untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan manajemen SDM, yang bertujuan 

meningkatkan kontribusi SDM terhadap internal organisasi untuk mencapai produktivitas dan 

tujuan organisasi. Dalam melakukan manajemen SDM, manajer harus jeli dan memperhatikan 

dengan seksama setiap potensi pada SDM organisasi untuk dikembangkan dengan maksimal 

dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kegiatan manajemen, manajemen SDM memiliki 

tiga fungsi utama, yaitu fungsi organisasional, fungsi manajerial, dan fungsi operasional 

(Ulfatin & Triwiyanto, 2016). Salah satu tugas manajemen SDM dalam fungsi organisasional 

ialah perencanaan SDM yang di dalamnya meliputi penetapan tujuan, kebijakan, penyusunan 

program, penetapan metode atau strategi, dan penyusunan prosedur dan jadwal kerja (Senyucel, 

2009; Torrington, D; Hall, L; Taylor, S; Atkinson, 2014). 

Perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan 

peran SDM dalam mencapai tujuan organisasi, yang terdiri dari empat komponen utama yaitu 
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analisis pekerjaan (job analysis), deskripsi kerja (job description), spesifikasi kerja (job 

specification), dan desain kerja (job design) (Takdir, 2019). Sedangkan menurut (Dessler, 

2017), proses perencanaan manajemen dasar terdiri dari lima langkah yaitu menetapkan tujuan, 

membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau tindakan alternatif, mengevaluasi opsi mana 

yang terbaik, dan kemudian memilih dan mengimplementasikan rencana. Perencanaan SDM 

bertujuan untuk mentransformasikan strategi dan rencana dalam kebutuhan- kebutuhan SDM 

dari organisasi, yaitu mengidentifikasi dan menggaris bawahi pekerjaan yang tepat, jenis yang 

tepat dan dengan jumlah yang tepat dari pegawai (Jackson et al., 2012). 

Perencanaan SDM diawali dengan menganalisis faktor internal dan eksternal organisasi, 

kemudian dapat diketahui perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, kemudian 

meramalkan kebutuhan yang akan datang, kemudian memutuskan besarnya permintaan SDM, 

kemudian pelaksanaan dan evaluasi program SDM (Ulfatin & Triwiyanto, 2016). Menurut 

(Imron, 2013) langkah- langkah perencanaan SDM meliputi prakiraan (forecasting), 

perumusan tujuan (objectives), kebijakan (policy), prosedur (procedure),pemrograman 

(programming), penjadwalan (schedule), dan pembiayaan (budgeting). Menurut Siagian 

(2014), terdapat enam manfaat dari melakukan perencanaan SDM, yaitu (1) organiasai dapat 

memanfaatkan dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik, 

(2) produktivitas kerja dari tenaga yang sudah ada dapat ditingkatkan, (3) penentuan kebutuhan 

akan tenaga kerja masa depan, (4) penanganan informasi ketenagakerjaan yang mendukung 

kebutuhan setiap satuan kerja, (5) memberikan pemahaman kepada organisasi untuk bertindak 

sesuai dengan keadaan, dan (6) rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja 

yang menangani SDM dalam organisasi. 

Dalam organisasi pendidikan,  SDM yang dimaksud ialah pendidik dan tenaga kependidikan 

yang terlibat langsung dalam kegiatan organisasi (Juharyanto et al., 2019). Guru dan tenaga 

administrasi merupakan SDM kunci dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran 

sebagai core business pendidikan sehingga merencanakan kebutuhan SDM dalam menciptakan 

efektifitas dan efesiensi, penting dan mendesak untuk dilakukan di sekolah mengingat 

banyaknya lembaga pendidikan yang belum menerapkan manajemen mutu pendidikan (Adha 

et al., 2019; Takdir, 2019). Sama halnya dengan pendapat (Nurabadi et al., 2019) menyatakan 

bahwa untuk meningkatan mutu suatu lembaga dibutuhkan strategi, strategi ini bisa berupa 

model dai manajemen berbasis sekolah. Menimbang pentingnya perencanaan SDM pada suatu 

lembaga pendidikan, maka artikel ini memaparkan pelaksanaan dari perencanaan SDM 

lembaga pendidikan dengan fokus pada permasalahan yang muncul dan solusi yang mungkin 

untuk diterapkan. 
 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk memaparkan 

realitas yang ada di lapangan tanpa menyuguhkan angka dalam pemaparannya (Sugiyono, 

2008). Peneliti juga berusaha menggambarkan segala aspek yang terjadi di lapangan sejelas- 

jelasnya. Penelitian fokus pada pelaksanaan perencanaan SDM, permasalahan dan solusi 

terkait perencanaan SDM. Peneliti mencoba masuk secara natural dan sebagai instrument 

kunci serta memilih informan yang mengetahui betul tentang fokus penelitian. Sumber data 

penelitian ini ialah data hasil wawancara serta observasi (data primer) dan dokumentasi (data 

sekunder). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengajar, staf HRD dan manajer 

HRD. Observasi yang dilakukan merupakan observasi peran serta terhadap proses desain 

kerja. Studi dokumen yang dilakukan memperoleh data spesifikasi pembagian kerja dan 
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desain kerja. Pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, 

pengujian data,  dan penarikan kesimpulan. Permasalahan yang ditemukan dianalisis 

menggunakan teknik five why’s. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Bimbingan Belajar 

(LBB) Ilmu Malang. LBB ini merupakan salah satu LBB unggulan yang berpusat di Kota 

Malang dan telah memiliki cabang di beberapa kota. 

 
3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil 

Dalam melakukan perencanaan SDM, manajer bagian SDM di LBB Ilmu melakukan 

perencanaan SDM setiap semester sekali. Perencanaan diawali dengan melakukan analisis 

internal dan eksternal, yang kemudian mempertimbangkan visi dan misi LBB untuk membuat 

perencanaan dalam memenuhi kebutuhan LBB. Perencanaan SDM yang dilakukan LBB Ilmi 

meliputi (1) pembuatan analisis pekerjaan, (2) pembuatan job description, (3) pembuatan 

spesifikasi kerja, dan (4) pembuatan desain pekerjaan. Pada tahapan pembuatan desain 

pekerjaan, tim inti, yang dibawahi langsung oleh manajer HRD, bersama para pengajar 

bersama-sama menyusun jadwal mengajar seminggu sekali setiap hari Sabtu. Hal ini dilakukan 

berdasarkan kesibukan para pengajar yang sebagian besar merupakan mahasiswa yang masih 

tidak menentu jadwalnya. Walaupun jadwal telah disepakati bersama oleh para pengajar dan 

tim inti, masih ada beberapa pengajar yang tidak mematuhi jadwal yang telah disepakati 

bersama, sehingga perlu diperbarui setiap hari Sabtu. Jika pengajar tidak bisa mengajar sesuai 

dengan jadwalnya maka ia harus mencari pengajar yang bersedia menggantikan. Namun tidak 

jarang juga jika pengajar mendadak tidak hadir mengajar sehingga tim inti yang menggantikan 

untuk mengajar. 

Dari hasil wawancara terhadap pengajar, hal ini terjadi karena kesibukan mereka sebagai 

mahasiswa yang dirasa tidak menentu. Menurutnya, ketika dosen yang mengajar mahasiswa 

tersebut mendadak mengganti jam tatap  muka maka mau tidak mau pengajar tersebut harus 

mengikuti jadwal yang ditentukan oleh dosen. Jika bertabrakan dengan jadwalnya mengajar 

maka ia mencari pengajar lain yang bersedia menggantikannya. Walaupun demikian, ia sering 

merasa bahwa pengajar yang lain seringkali tidak mau menggantikan karena merasa memang 

bukan jadwalnya mengajar dan juga sedang ada jadwal kuliah juga. 

Dari hasil wawancara terhadap manajer HRD, diketahui bahwa yang diperbolehkan untuk 

melamar sebagai pengajar ialah mahasiswa mulai dari semester pertama. Tidak ada kriteria 

khusus selain kemampuan mengajar dan bekerja dalam tim. Pengajar pun merupakan karyawan 

part time yang  dalam hal ini mahasiswa mendapatkan kemudahan untuk menyesuaikan dengan 

jadwalnya. Manajer HRD pun mengakui bahwa mahasiswa tingkat akhir lebih kooperatif dan 

mematuhi jadwal mengajarnya karena waktu luangnya tersedia lebih banyak namun jumlahnya 

tidak banyak. 

 
Analisis Masalah 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, permasalahan dianalisis menggunakan teknik five 

why’s. Teknik ini dikembangkan oleh Sakichi Toyoda pada tahun 1930an. Teknik five why’s 

merupakan teknik yang sederhana dan praktis namun sangat efektif untuk mengungkap akar 

dari suatu permasalahan sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan 
yang ada. Secara luas, teknik ini dapat digunakan oleh individu maupun organisasi untuk 

memecahkan berbagai masalah, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan lain-lain. 

Dalam menggunakan teknik ini, peneliti harus menanyakan mengapa (why) untuk setiap 
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jawaban yang didapatkan dan berhenti ketika sudah menemukan sumber pokok masalahnya. 

Teknik ini tidak mengharuskan berhenti pada tahap kelima namun hanya untuk mengingatkan 

mengganli lebih dalam suatu penyebab permasalahan. Pada praktiknya, penyebab 

permasalahan bisa saja ditemukan setelah tahap keempat atau tahap keenam atau tahap 

selanjutnya. 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, berikut merupakan hasil analisis masalah 

menggunakan teknik five why’s. 

 
Gambar 1. Five why’s Analysis 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa penyebab utama dari 

berubahnya desain jadwal mengajar setiap seminggu sekali adalah spesifikasi pengajar yang 

merupakan mahasiswa aktif semester 1 hingga tingkat akhir. 

Alternatif Solusi 

Menghadapi permasalahan berubahnya desain jadwal mengajar setiap seminggu sekali, 

berdasarkan hasil analisis masalah di atas maka dapat diperoleh beberapa alternatif solusi 

yaitu (1) merekrut pengajar yang bukan mahasiswa, (2) memberikan pembekalan setiap awal 

semester kepada seluruh pengajar, dan (3) membuat panduan pengarahan individu. 
Tabel 1. Alternatif Solusi 

 

Alternatif Masalah Kelebihan Kekurangan Total 
Skor 

Merekrut 
mahasiswa 

Pengajar non 1. Pengajar merupakan guru 
berpengalaman 

2. Memiliki kemampuan 
kerjasama dan etos kerja yang baik 

(+4) 

1. Membutuhkan gaji lebih 
tinggi 

2. Jarang sekali  lulusan sarjana 
mau mengajar di LBB secara 
full time 

(-5) 

(-1) 

Merekrut pengajar mahasiswa 
tingkat akhir (semester 7-8) 

1. Pengajar memiliki 
banyak waktu luang 

2. Pengajar memiliki 
banyak wawasan 

(+3) 

lebih 

lebih 

1. Memiliki pekerjaan di 
tempat lain 

2. Tidak banyak  pelamar 
merupakan mahasiswa 
tingkat akhir 

(-2) 

(+1) 

Memberikan insentif untuk 
pengajar yang menepati jadwal 
mengajar selama satu semester 

1. Memotivasi pengajar untuk 
mengajar sesuai jadwal dan target 

2. Meningkatkan loyalitas pengajar 
(+4) 

1. Memerlukan 
biaya 

(-2) 

tambahan (+2) 

Desain jadwal mengajar berubah setiap seminggu sekali 

Pengajar adalah mahsiswa 

Mahasiswa aktif kuliah sehingga tidak memiliki 
banyak waktu luang 

Pengajar merupakan mahasiswa tanpa spesifikasi khusus 

Mahasiswa semester 1 diperbolehkan melamar 
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Berdasarkan hasil analisa alternatif solusi di atas, solusi yang tepat dapat dipilih dengan 

melihat skor tertinggi yaitu dengan memberikan insentif untuk pengajar yang menepati jadwal 

mengajar selama satu semester. 
 

Pembahasan 

(Griffin & Moorhead, 2009) berpendapat bahwa kompensasi bagi individu meliputi 

sejumlah uang (upah, gaji, komisi/ pemberian bonus), insentif, tunjangan, dan penghargaan 

lainya seperti pengkuan dan pemberian pujian yang diberikan oleh organisasi terhadap 

pegawai. Sedangkan (Amstrong, 2007) menyatakan bahwa penghargaan dapat berupa: (1) 

penghargaan instrinsik biasanya penghargaan non-finansial berupa desai kerja dan 

pengembangan peran (tanggung jawab, otonomi, kerja berarti, cakupan untuk menggunakan 

dan mengembangkan keahlian), kesempatan untuk berprestasi dan berkembang, kualitas 

kehidupan kerja, kesempatan promosi, dan keseimbangan kerja; (2) penghargaan ekstrinsik 

berupa penghargaan finansial (upah dan keuntungan) dan (3) penghargaan non- finansial 

berupa penghargaan (rekoknisi), pujian dan umpan balik. Kemudian (Anderson, 1998) 

menjelaskan bahwa penghargaan bergantung pada usaha yang dikeluarkan dan tingkat kinerja 

yang dicapai sehingga dapat mengembangkan kesempatan untung pengembangan diri. 

Pemberian insentif dapat didasari oleh tiga kriteria umum yaitu (1) prestasi hasil, (2) prestasi 

tindakan dan perilaku, dan (3) pertimbangan selain prestasi. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat dipahami bahwa instentif yang diterima oleh seorang pengajar dapat diberikan sebagai 

penghargaan dalam bentuk finansial atas prestasi tindakan dan perilaku. 

Kinerja merupakan hasil dari perkombinasian dari usaha individu dan kemampuan, 

keterampilan dan juga pengalaman seseorang individu (Juharyanto, Sultoni, Arifin, I., 

Nurabadi, 2019; Juharyanto et al., 2019; Juharyanto, 2017a; Juharyanto Juharyanto; Sultoni 

Sultoni; Imron Arifin; Ibrahim Bafadal, 2020; Mustiningsih et al., 2019). Dalam organisasi 

pendidikan, kinerja guru merupakan faktor yang menentukan perkembangan organisasi 

pendidikan dan output yang akan dihasilkan. Jika kinerja seorang guru atau pengajar baik, maka 

tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta sebaliknya. Sesuai 

dengan hasil penelitian (Juharyanto, 2017b) bahwa kepala sekolah juga memiliki andil dalam 

meningkatkan kinerja guru dan pegawainya. Maknanya, hal ini dapat diterapkan dalam 

organisasi LBB ilmu ini, dengan adanya monitoring dalam pekerjaan pengajar, maka pengajar 

akan meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa jika reward yang disediakan 

semakin meningkat maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja pengajar (Masrutoh et 

al., 2012; Septiana, 2018). Dengan demikian maka solusi berupa pemberian insentif untuk 

pengajar yang menepati jadwal mengajar selama satu semester merupakan pilihan yang tepat 

untuk menghadapi permasalahan yang sedang di hadapi LBB Ilmi terkait perubahan jadwal 

mengajar setiap seminggu sekali. 

 

 

4. Kesimpulan 

Perencanaan SDM dilakukan sebagai upaya manajemen untuk menggerakkan secara optimal 

SDM yang ada menuju SDM di masa depan dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi 

LBB Ilmu. Meskipun telah direncanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat masalah- masalah yang timbul. Dalam penelitian yang dilakukan di LBB Ilmu, 
ditemukan masalah-masalah yang muncul terkait dengan perencanaan SDM, dengan masalah 

utama ialah perubahan jadwal mengajar setiap seminggu sekali di LBB Ilmu. 
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Setelah masalah tersebut dianalisis menggunakan teknik five why’s, maka dapat 

ditemukan akar permasalahannya yaitu pengajar merupakan mahasiswa yang diperbolehkan 

dengan spesifikasi mahasiswa semester pertama. Dengan mengetahui akar masalah tersebut, 

dapat ditentukan alternatif solusi yang mungkin dipilih. Setelah mempertimbangkan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif solusi, maka dapat diketahui solusi yang 

paling banyak kelebihannya dan paling sedikit kekurangannya ialah memberikan insentif 

untuk pengajar yang menepati jadwal mengajar selama satu semester. Diharapkan dengan 

adanya solusi tersebut, permasalahan perubahan jadwal mengajar tidak dilaksanakan 

seminggu sekali namun terdapat ketetapan selama satu semester. 

Terkait dengan hasil yang telah ditemukan di atas, peneliti menyarankan kepada 

manajemen LBB Ilmu untuk memberikan insentif untuk pengajar yang menepati jadwal 

mengajar selama satu semester dalam rangka menyelesaikan permasalahan perubahan jadwal 

mengajar setiap seminggu sekali di LBB Ilmu. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih 

belum sempurna sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya untuk menggunakan hasil 

penelitian ini untuk dikembangkan atau sebagai dasar penelitian selanjutnya. 
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Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui partisipasi orang tua peserta didik dan 

tindakan kepala sekolah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Artikel ini 

menggunakan metode kualitatif dengan analisis data model interaktif yang terdiri dari 4 (empat) alur 

yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

yakni partisipasi orang tua dalam pelaksanaan manajemen di sekolah dan tindakan kepala sekolah 

dalam pengimplementasian MBM/MBS merupakan kunci keberhasilan kebijakan otonomi daerah 

pada satuan pendidikan sekolah. Pelaksanaan program dalam MBM/MBS didukung oleh 

kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah mampu berperan sebagai educator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan entrepreneur. 

Kata Kunci: partisipasi orang tua, tindakan kepala sekolah, manajemen berbasis sekolah (MBS) 

1.  Pendahuluan 

Kekacauan sosial politik di Negara kita saat ini merupakan sebuah bukti bahwa secara 

sosial, masyarakat kita sangat gampang dipengaruhi oleh isu-isu yang tidak benar atau yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoax). Mengapa masyarakat Indonesia begitu cepat 

menerima berita bohong tanpa mengadakan verifikasi (pembuktian) terlebih dahulu terhadap 

berita tersebut merupakan pertanyaan yang harus digali jawabannya oleh semua pihak yang 

ingin menjadikan bangsa dan Negara ini lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satu jawaban 

yang bisa diberikan adalah soal pendidikan di Indonesia. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika menjadi narasumber pada lokakarya 

yang dilaksanakan pada hari Minggu (23/10/2011), di Bogor, Jawa Barat, yang bertema: 

"Penajaman Peran dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayan" mengatakan bahwa ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang 

pendidikan [1]. Pernyataan ini mempertegas amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan 

bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah tujuan dari penyusunan UUD itu sendiri. 

Hal ini menegaskan bahwa, kecerdasan sebuah bangsa dianggap sangat penting bagi 

kemerdekaan bangsa tersebut. 

Dari pendasaran singkat di atas, dapat dikatakan bahwa, pendidikan merupakan kata dan 

tindakan kunci bagi perkembangan sebuah Negara yang adil, beradab dan berdaulat. Dengan 

demikian pendidikan merupakan sebuah tindakan yang harus dikerjakan secara benar dan 
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bertanggung jawab. Sebab jika pelaksanaan pendidikan tidak menurut satu sistem yang 

berkualitas dan tepat sasar maka akan menghasilkan out-put pendidikan yang mengecewakan. 

Maka sangat penting bagi sebuah Negara untuk mengerti dan memahami karakter bangsanya 

agar dapat menerapkan sistem pendidikan yang baik dan benar bagi perkembangan 

masyarakatnya [2].  

Jika diperhatikan, ada kesenjangan antara pendidikan di kota/kabupaten besar dan 

pendidikan di kota/kabupaten kecil maupun daerah pedalaman [3]. Beberapa sekolah bergengsi 

dan bermutu di kota-kota besar sering kali menghasilkan out-put yang sangat berkualitas namun 

di beberapa sekolah terdapat juga hasil pendidikan yang tidak menggembirakan. Ada banyak 

pendapat tentang masalah ketidakmerataan peningkatan mutu pendidikan di Negara Indonesia. 

Masing-masing pendapat mencoba melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

Menurut [4] ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia berkembang 

secara tidak merata. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, pendekatan yang dilakukan dalam 

sistem pendidikan Nasional. Pendekatan yang dipakai adalah educational production function. 

Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai pusat produksi yang menjamin setiap 

kebutuhan dalam proses produksi tersebut maka lembaga tersebut dapat menghasilkan out-put 

yang dikendaki. Atau dengan kata lain pendekatan ini berkeyakinan bahwa pemenuhan setiap 

kebutuhan lembaga sepeti pelatihan guru, pengadaan saran pembelajaran dan sarana prasarana 

secara otomatis dapat menghasilkan out-put yang berkualitas. 

Kedua, pelaksanaan pendidikan Nasional dilaksanakan secara birokratis sentris, artinya 

setiap kegiatan yang ada di sekolah, ditentukan oleh proses panjang yang berbelit-belit yang 

pada gilirannya dapat menghambat atau memperlambat pelaksanaan proses pendidikan. 

Pengalaman memberikan penegasan kepada kita bahwa penekanan berlebihan pada proses 

birokrasi sering kali memperlambat proses penyelenggaraan yang seharusnya dapat 

dilaksanakan lebih cepat. Proses seperti itu memang diperlukan untuk menjadikan sebuah 

kegiatan lebih baik, namun sering kali justru menjadi penghambat. Ketiga, peran masyarakat 

khususnya orang tua sangat sedikit bahkan tidak ada [5]. Peran orang tua sering diartikan hanya 

pada penyokong dana. Jika hanya sebagai penyumbang dana, orang tua tidak memperhatikan 

proses pendidikan dalam arti mendampingi anak dalam perkembangannya. Orang tua tidak 

dilibatkan dalam hal mengambil keputusan, monitoring, evaluasi proses pendidikan. Atau 

singkatnya orang tua tidak diperhitungkan sebagai stakeholder dalam proses pendidikan. 

Berhadapan dengan situasi seperti ini, muncul pertanyaan, apakah mungkin ada pendekatan 

lain yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan. Tentu ada pendekatan yang berbeda yang dapat digunakan 

sebagai jalan lain untuk menjawab persoalan penyelenggaraan pendidikan yang ada. Salah satu 

pendekatan lain tersebut adalah pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) [6]. MBS 

adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah kaidah otonomi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

pembelajaran secara bermutu [7]. Menurut Judith Capman, [8] manajemen berbasis sekolah 

merujuk pada suatu bentuk administrasi pendidikan, dimana sekolah menjadi unit kecil utama 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan bentuk tradisional administrasi 

pendidikan, yakni pemerintah pusat sangat menonjol dalam pengambilan keputusan. 

Definisi di atas menunjukkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah 

sistem yang memberi keluasan kepada sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Manajemen Berbasis Sekolah juga memungkinkan segenap stake holder (seperti orang tua, 

guru, masyarakat) dapat berperan secara langsung dan aktif dalam setiap proses 

penyelenggaraan pendidikan. (Menentukan arah pendidikan, mengadakan evaluasi, 
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monitoring, dan memberi masukan-masukan berharga bagi perkembangan proses 

penyelenggaraan pendidikan. 

Pendekatan MBS ini, memungkinkan Sekolah bertindak secara leluasa dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan. Kesuksesan MBS ini ditentukan juga oleh segenap stake holder 

yang terlibat di dalamnya. Beberapa di antaranya yakni kepalah sekolah, guru, dan orang tua. 

Tiga subjek ini penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan dalam MBS. Kerja sama dan 

peran ketiga subjek ini sangat dibutuhkan dalam proses MBS sehingga menghasilkan out-put 

seperti yang diharapkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah adalah subjek yang 

bertanggung jawab dalam menata dan mengawasi proses dalam MBS [9]. Fungsi kepala 

sekolah seperti perumusan tujuan sekolah dan pembuatan kebijakan sekolah, pengatur tata kerja 

sekolah yakni pengaturan pembagian tugas, pengawasan pelaksanaan dan mensupervisi sekolah 

adalah fungsi yang sangat vital bagi pelaksanaan proses MBS [10], [11]. Selain kepala sekolah, 

guru sebagai pelaksana harian dalam pembelajaran merupakan subjek yang juga berpengaruh 

dalam pelaksanaan MBS.  

2.  Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data model interaktif yang 

terdiri dari 4 (empat) alur yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan 

penarikan kesimpulan. Dengan demikian, permasalahan yang timbul dalam peran tua, dan 

Tindakan kepala sekolah dalam MBS yang hendak dijawab melalui penelitian ini akan 

mendiskripsikan secara menyeluruh sebagaimana adanya. Dalam hal ini, peran orang tua 

dalam pendidikan anak, serta peran kepala sekolah terhadap MBS adalah sebagai unsur 

dalam mensejahterakan siswa di SMAK Surya Atambua. Deskripsi akan diketengahkan 

secara analisis dengan memanfaatkan informasi dan data yang telah di kumpulkan. Data 

dalam hal ini dapat bersifat naratif/kata-kata yang berhubungan dengan partisipasi orang tua, 

motivasi guru dan Tindakan kepala sekolah terhadap MBS. Disamping hal itu, peneliti juga 

akan melihat bahwa semua informasi data yang di kumpulkan berpotensi menjadi kunci 

terhadap apa yang diteliti.  

3.  Hasil dan Pembahasan 

Partisipasi orang tua atau parent participation merupakan bentuk keterlibatan orang tua 

(parent involment) secara nyata dalam suatu kegiatan di sekolah. Partisipasi itu bisa berupa 

gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan. Partisipasi orang tua 

tersebut harus berbasis kemitraan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu orang 

tua peserta didik dan sekolah selaku penyelenggara pendidikan [12]. Partisipasi orang tua 

sangat diperlukan, karena sekolah merupakan partner atau mitra orang tua dalam 

mengantarkan cita-cita dan membentuk pribadi peserta didik. Pada dasarnya partisipasi 

orang tua sangat dibutuhkan oleh sekolah dalam rangka membantu dan terlibat dalam 

meningkatkan proses dan hasil pendidikan di sekolah. Tanpa dukungan atau partisipasi orang 

tua, pendidikan (sekolah) tidak akan dapat berhasil dengan maksimal. Namun demikian 

semuanya juga bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati orang tua dan 

masyarakat pada umumnya agar mau ikut berpartisipasi [3], [13]. 

Partisipasi orang tua pada hakikatnya mempunyai efek yang signifikan dan positif 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Ada beberapa model partisipasi orang 

tua, [14] mengemukakan setidaknya ada tiga bentuk atau model partisipasi keluarga atau 

masyarakat terhadap sekolah, yaitu model profesional, advokasi, dan kemitraan. Model 

profesional merupakan model yang menitikberatkan pada keaktifan pihak sekolah beserta 
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unsur-unsurnya dalam memberikan layanan profesional bagi tercipta dan terjalinnya 

partisipasi keluarga atau masyarakat. Model advokasi yaitu model partisipasi yang lebih 

menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat politis, seperti penentuan kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan dan pengambilan keputusan penggunaan dana. Sedangkan 

model kemitraan, yaitu model partisipasi yang terjadi manakala pihak keluarga, sekolah, dan 

anggota masyarakat lain berkolaborasi untuk membangun dan mengembangkan pencapaian 

hasil pendidikan dengan saling berinisiatif dan bertanggung jawab. Model ini merupakan 

kebalikan dari model profesional dan advokasi, yaitu lebih mengandalkan terhadap self-

interest sebagai pendorong orangtua dan anggota masyarakat lain untuk berpartisipasi 

terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, terutama di sekolah. Melalui model 

kemitraan ini pembagian kekuasaan antara pihak sekolah dengan masyarakat bersifat 

persekutuan dan masing-masing mempunyai peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. 

Jika pihak sekolah mengembangkan program dengan prioritas tertentu, maka masyarakat 

mendukung dan mengupayakan dana untuk melaksanakan program tersebut. 

Ketika berbicara tentang partisipasi orang tua dalam pendidikan tentunya hal ini 

difokuskan pada paparan tentang manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari 

keterlibatan atau partisipasi orang tua dalam pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam 

sekolah memberikan empat keuntungan penting bagi prestasi peserta didik, memberikan 

sumber daya untuk menambah dan melengkapi keberadaan peluang program untuk 

pembaharuan staf dan inovasi organisasi, dan mendukung politik [14]. Pendapat senada 

diungkapkan oleh Brody dalam [15], manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan bagi 

orang tua meliputi: (1) orang tua akan berusaha meningkatkan interaksi dan diskusi dengan 

anak-anak mereka, dan menjadi lebih tanggap serta peka terhadap kebutuhan sosial, 

emosional, dan perkembangan intelektual anak, (2) orang tua akan semakin percaya diri 

dalam mengasuh anak-anak mereka, (3) karena orang tua mendapat pengetahuan dan 

pemahaman tentang perkembangan anak-anak mereka, maka para orang tua akan menjadi 

lebih mampu memberikan cinta kasih dan penguatan serta mengurangi hukuman bagi anak-

anak mereka, (4) orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peranan guru dan 

kurikulum sekolah, (5) ketika orang tua mengerti apa yang sedang dipelajari oleh anak-anak 

mereka, mereka menjadi lebih semangat untuk membantu anak-anaknya belajar di rumah, 

(6) kepedulian orang tua terhadap sekolah meningkat dan kebulatan tekad serta komitmen 

mereka terhadap sekolahpun semakin kuat, dan (7) orang tua menjadi lebih sadar dan 

menjadi lebih aktif dalam memberikan perhatian serta bantuan terhadap pendidikan anak 

mereka ketika diminta oleh sekolah untuk ambil bagian dalam tim pengambil keputusan [16]. 
 

2.1 Tindakan Kepala Sekolah Terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 

Kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin visioner merupakan suatu keharusan 

dalam menghadapi tantangan era globalisasi guna meningkatkan mutu pendidikan [17]–[19]. 

Kunci keberhasilan sekolah/madrasah tergantung pada efisiensi dan efektivitas kepala 

sekolah dalam bertanggungjawab atas terwujudnya visi dan tujuan pendidikan di sekolah. 

Semua sumber daya pendidikan diarahkan, digerakkan berdasarkan fungsinya [20]. Visi 

kepala sekolah atau pemimpin sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu 

pendidikan karena ia (visi) memberikan gambaran masa depan sekolah yang diinginkan; 

memberikan pandangan pemimpin sekolah dalam membuat suatu keunggulan dalam bidang 

tertentu di sekolah; memberikan penyelarasan antara kebutuhan sekolah dengan masyarakat; 

menciptakan perubahan dari masa ke masa sesuai harapan sekolah, dan lain sebagainya [21]. 

Visi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan akan terwujud apabila seorang kepala 
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sekolah memiliki kemampuan menciptakan visi, merumuskan visi, mentrasformasikan visi 

dan mengimplementasikan visi. Selain itu juga ia memahami konsep visi; memahami 

karakteristik dan unsur visi dan memahami tujuan visi [22]. 

Visi yang baik memiliki tujuan utama yaitu; 1) memperjelas arah perubahan kebijakan 

organisasi, 2) memotivasi karyawan untuk bertindak dengan arah yang benar, 3) membantu 

proses mengkoordinasi tindakan-tindakan tertentu dari orang yang berbeda-beda [17]. 

Seorang kepala sekolah dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner dalam 

menghasilkan pendidikan yang produktif apabila selama melaksanakan tanggungjawabnya 

ia dapat mengelola proses pendidikan yang inovatif sesuai sumber daya pendidikan yang 

tersedia; menciptakan output yang sesuai dengan visi; menciptakan SDM yang handal sesuai 

keinginan stakeholders, masyarakat; menciptakan keuntungan sosial sebagai akibat 

pemahaman seluruh lulusan untuk menciptakan kehidupan yang bermutu dan 

menguntungkan lingkungan. 

Kepala madrasah/sekolah dalam konteks MBS/MBM merupakan kunci keberhasilan 

pelaksanaan otonomi daerah. Ia memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan 

memberdayakan semua sumber pendidikan yang tersedia untuk mewujudkan visi, misi dan 

tujuan madrasah/sekolah. Dalam hal ini kepala madrasah/sekolah memiliki kemampuan 

untuk merencanakan, mengelola dan mengevaluasi aktivitas, kinerja sekolah. Kepala 

madrasah/sekolah dalam implementasi MBS/MBM seperti yang dipaparkan sebelumnya, 

yakni kepala sekolah dituntut untuk memiliki visi yang jelas serta dapat berperan sebagai: 

Educator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator, dan 

Enterpreneur [23], [24]. 

Implementasi MBS/MBM di Indonesia perlu didukung oleh perubahan mendasar dalam 

kebijakan pengelolaan madrasah/sekolah yang menyangkut aspek-aspek berikut: a. Iklim 

madrasah/sekolah yang kondusif, yakni suasana yang aman, nyaman dan tertib sehingga 

prores pembelajaran berjalan dengan tenang dan menyenangkan, b. Otonomi daerah, yakni 

kewenangan madrasah/sekolah dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran dan sistem 

evaluasinya, c. Kewajiban madrasah/sekolah, yakni kewajiban madrasah/sekolah dalam 

melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat, d. Kepemimpinan 

Madrasah/sekolah yang demokratis dan profesional, e. Revitalisasi partisipasi masyarakat 

dan orang tua, yakni partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua 

dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program-program 

madrasah [25]. MBS/MBM merupakan bentuk operasional desentralisasi pendidikan dalam 

konteks otonomi daerah. Ia dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk mengoperasikan 

segala sumber daya pendidikan (kepala sekolah, guru, staf, alat, sarpras, uang dan 

sebagainya) di sekolah. Oleh karena itu pengimplementasiannya diperlukan kepemimpinan 

kepala sekolah yang demokratis dan profesional, yakni dapat mengoptimalkan segala sumber 

daya pendidikan untuk bergerak menuju satu visi, misi dan tujuan sehingga terwujud mutu 

pendidikan di sekolah. 

4.  Kesimpulan 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi orang tua siswa, dan tindakan 

kepala sekolah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Partisipasi orang tua dalam 

pelaksanaan manajemen di sekolah dan tindakan Kepala sekolah dalam pengimplementasian 

MBM/MBS merupakan kunci keberhasilan kebijakan otonomi daerah pada satuan pendidikan 

sekolah. Pelaksanaan program-program dalam MBM/MBS didukung oleh adanya 

kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Selain itu kepala sekolah juga mampu 
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berperan sebagai: educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, 

entrepreneur (EMASLIME). Kemampuan tersebut memberikan kemungkinan kepada kepala 

sekolah untuk bisa merencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pengimplementasian 

MBM/MBS di sekolah. 
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Abstrak: Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi implementasi 

pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dalam pembelajaran e-learning yang bersifat (active 

learning) untuk meningkatkan partisipasi belajar peserta didik.  Teknik pengumpulan data 

menggunakan satu teknik yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber-sumber rujukan 

terpercaya. Data yang telah di peroleh dalam penelitian di analisis dengan berbagai langkah 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah 

ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu pelaksanaan strategi dalam 

mengimplementasikan kebijakan merdeka di kegiatan pembelajaran e-learning yang bersifat 

(active learning) untuk meningkatkan partisipasi belajar peserta didik.  

 

Kata Kunci: kebijakan merdeka belajar, e-learning, peserta didik  

 

1.  Pendahuluan  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang memiliki pengaruh besar dalam setiap sendi kehidupan 

manusia, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan secara keseluruhan pada pola kehidupan pada 

zaman dahulu dengan zaman sekarang. Perubahan tersebut terjadi karena ada pengaruh dari 

perkembangan teknologi informasi, kehidupan masyarakat pada saat sekarang lebih dipermudah dalam 

berbagai hal serta tidak terbatas oleh faktor lainnya melalui beberapa sumber-sumber informasi 

dengan menggunakan jaringan internet. Hampir seluruh bidang membutuhkan informasi yang akurat 

melalui media informasi yang tentunya menggunakan teknologi informasi. Salah satu bidang yang 

mendapat pengaruh besar dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang 

pendidikan yang secara terus menerus mengembangkan kualitas serta proses pelaksanaan 

pembelajaran secara efektif. Pendidikan adalah suatu proses untuk menciptakan komunikasi yang 

berisi tentang berbagai informasi menyangkut tentang ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh 

pendidik kepada peserta didik [1].  

Pelaksanaan pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, hal ini 

dilakukan agar pelaksanaan pendidikan dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Selama pelaksanaan pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi ini kualitas dari 

Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat sesuai dengan klasifikasinya, maksudnya kualitas dari 
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para pelaksana pendidikan harus memenuhi kualifikasi dan terampil dalam mengimplementasikan 

berbagai teknologi informasi selama pelaksanaan pembelajaran [2]. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan oleh seorang pendidik dalam menerapkan inovasi pelaksanaan pembelajaran yang berbasis 

pada teknologi informasi, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara online (e-learning) yang 

dengan hal ini akan melatih peserta didik untuk lebih menggunakan layanan internet dengan hal-hal 

positif. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran secara online (e-learning) akan mengasah kreativitas 

peserta didik dalam belajar, karena pelaksanaannya tidak hanya terikat oleh ruang dan waktu sehingga 

mereka tidak akan tertekan, dengan hal tersebut peserta didik akan memiliki tingkat partisipasi yang 

tinggi karena penyampaian materi dari pendidik tidak monoton yang akan menciptakan calon generasi 

emas 2045 yang memiliki pola pikir secara kritis dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan 

kualitas bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan [3].  

Selama pelaksanaan pembelajaran secara online diperlukan adanya sebuah usaha atau strategi yang 

dapat diimplementasikan secara penuh oleh pendidik kepada peserta didik, salah satu strategi yang 

dapat dilakukan pendidik selama proses belajar yaitu menerapkan kebijakan merdeka belajar yang 

memiliki makna bahwa setiap peserta didik memiliki hak belajar yang sama serta memiliki hak penuh 

untuk mengeluarkan opini atau berpendapat yang tentunya dilakukan secara positif. Dalam hal ini 

pendidik dapat menerapkan pola pembelajaran dengan active learning yang mendorong peserta didik 

untuk berpartisipasi secara penuh selama pelaksanaan pembelajaran [4].  

 

2.  Pembahasan 

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini berlembang 

secara pesat, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini mampu mengubah 

paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada 

informasi surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber–sumber informasi lainnya yang 

salah satu diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang 

cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, dimana pada dasarnya 

pendidikan suatu proses pembangunan komunikasi dan informasi pendidikan kepada peserta didik 

yang berisi tentang informasi-informasi pendidikan, yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai 

sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan serta peserta 

didik itu sendiri, beberapa bagian unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi.  Dunia 

pendidikan, lembaga pendidikan memiliki tantangan sekaligus peluang untuk mampu maju dan 

berkembang yang harus memiliki daya inovasi, serta mampu menyesuaikan atau berkolaborasi, 

sehingga lembaga pendidikan harus mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat 

memajukan, mengembangkan, dan mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mampu memerikan 

membelajarkan manusia dengan baik dan berkualitas. Pada era pendidikan yang tumbuh di tengah 

perkembangan teknologi informasi yang pesat ini, sistem pendidikan yang sekarang diharapkan 

mampu mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir secara kritis dan 

memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan mencari, mengelola, dan menyampaikan 

informasi serta terampil menggunakan informasi dan teknologi [1].  

Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi 

informasi tidak akan dapat terwujud apabila kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih 

rendah dan belum mampu untuk melakukan pembelajaran menggunakan teknologi informasi dengan 

baik. Tantangan pendidikan berkualitas, mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan 

inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas 

Indonesia Tahun 2045. Generasi emas Indonesia ini dimaksudkan sebagai generasi atau penduduk 

warga Indonesia yang bersifat transkultural, namun harus tetap hidup dan berkembang dalam jati diri 

dan budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Sesuai dengan prediksi pemerintah 

bahwa, generasi emas adalah dimana kondisi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 88 juta jiwa 
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berusia 0-19 tahun lebih banyak dibandingkan usia tua. Oleh karena itu, peran pendidikan dalam 

mempersiapkan generasi 2045 sangat penting, target yang dicanangkan pemerintah berupa munculnya 

generasi emas Indonesia dalam sepuluh atau dua puluh tahun kedepan yaitu dengan meluaskan akses 

pendidikan lebih tinggi. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan upaya 

meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru [5]. Sistem pendidikan yang memungkinkan 

individu untuk mempersiapkan Generasi Emas 2045 yaitu pendidikan mampu menghasilkan penduduk 

yang produktif. Dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang diperkirakan lebih dari 60% penduduk 

Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun). Potensi ini harus dikelola dengan tepat dan 

pendidikan adalah wahana paling strategis untuk mengelola potensi penduduk produktif. Untuk 

mencapai Generasi Emas Indonesia maka diperlukan juga usaha meningkatkan mutu pendidikan, yaitu 

(1) meningkatkan anggaran pendidikan, pemerintah bertanggung jawab untuk menanggung biaya 

pendidikan bagi warganya, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta; (2) manajemen 

pengelolaan pendidikan, manajemen pendidikan yang baik harus memperhatikan profesionalisme dan 

kreativitas lembaga penyelenggara pendidikan; (3) bebaskan pendidikan dari suasana bisnis, sekolah 

bukan merupakan ladang bisnis bagi pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, maupun 

perusahaan swasta, tetapi sekolah merupakan tempat untuk mencerdaskan bangsa; (4) perbaikan 

kurikulum, pemerintah selalu menuntut guru untuk bisa lebih kreatif, inovatif dan inspiratif dalam 

mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong Generasi Emas Indonesia 2045, 

penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala aspek potensi yang ada demi terciptanya 

pembelajaran yang berkualitas; (5) pendidikan agama, hal ini bukan sebagai penyampaian dogma atau 

pengetahuan salah satu agama tertentu tetapi sebagai penginternasionalisasian nilai-nilai kebaikan, 

kerendahan hati , cinta kasih dan sebagainya; (6) pendidikan yang melatih kesadaran kritis, sikap yang 

kritis dan toleran akan merangsang tumbuhnya kepekaan sosial dan rasa keadilan sehingga diharapkan 

mampu mengatasi kemelut sosial, budaya politik dan ekonomi bangsa ini; (7) pemberdayaan guru, 

guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, terampil sehingga sebaiknya pemerintah memberdayakan 

guru dengan program-program latihan untuk mengembangkan model-model pengajaran secara variatif 

[2] 

Lembaga pendidikan di Indonesia pada era sekarang sedang menjalankan kebijakan pendidikan 

yang sebelumnya telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

Nadiem Makarim, beliau mencetuskan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep ini merupakan 

respons dari adanya kebutuhan sistem pendidikan yang berorientasi pada kemerdekaan berfikir dalam 

proses pembelajaran yang ditentukan oleh guru, sehingga kunci utama dalam menunjang konsep 

pendidikan yang baru ini adalah guru. Nadiem Makarim mengatakan bahwa guru memiliki tugas 

mulia dan sulit. Dalam sistem pendidikan nasional guru memiliki tugas untuk membentuk masa depan 

bangsa, sehingga dalam hal ini guru diharapkan mampu berinovasi dalam proses pembelajaran agar 

peserta didik tidak dapat berfikir kritis dan  kreatif dalam memahami materi yang telah disampaikan  

[6]. Konsep dari kebijakan merdeka belajarini merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem 

pendidikan nasional. Penataan ulang sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan 

kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang 

terjadi pada era sekarang. Dengan cara mengembalikan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya yaitu 

pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Dalam konsep 

merdeka belajar, antara guru dengan peserta didik merupakan subjek di dalam sistem pembelajaran, 

yang artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun guru dan siswa mampu 

berkolaborasi sebagai penggerak dan mencari kebenaran secara bersama-sama, sehingga posisi guru di 

ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, namun menggali 

kebenaran, daya nalar, kritisnya peserta didik melihat dunia dan fenomena yang terjadi [1].  

Peluang berkembangnya internet dan teknologi dapat dijadikan sebagai momentum kemerdekaan 

belajar. Karena dapat meretas sistem pendidikan yang kaku atau tidak membebaskan. Oleh sebabnya 

kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif dapat dilakukan oleh unit pendidikan, 

guru, dan peserta didik. Saat ini antara guru dan peserta didik memiliki pengalaman yang mandiri 

termasuk di lingkungan pendidikan, adaptasi sistem pendidikan di era sekarang harus mampu di 
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stimulasi dengan proses pembelajaran yang padat dengan dunia digital atau visual saat ini. Tugas guru, 

kepala sekolah termasuk lembaga pendidikan dapat mengarahkan, memimpin, dan menggali daya 

kritis dan potensi peserta didik [4]. Media belajar yang berbasis pada TIK menawarkan kelebihan-

kelebihan yang mampu mengatasi beberapa persoalan pembelajaran seperti minimnya jam pertemuan, 

keterbatasan sumber materi tercetak, dan mampu mengatasi jarak jauh. Pembelajaran yang 

menggunakan atau menerapkan TIK ini dikenal dengan istilah e-learning. E-learning merupakan 

sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui network (jaringan komputer), biasanya lewat 

internet atau intranet. E-learning membawa perubahan dalam proses pembelajaran, dari yang berpusat 

pada pengajar menjadi berpusat pada pembelajar atau peserta didik. Ini merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran dimana saja dan 

kapan saja [7]. Meski menunjukkan dengan jelas tentang adanya peralatan teknologi yang digunakan, 

namun fokus paling penting dalam e-learning tetap pada proses belajarnya (learning) karena ‘e’ atau 

electronic dalam hal ini berfungsi sebagai alat bantu saja. E-learning juga sering disebut pembelajaran 

online atau online course. E-learning bisa juga diartikan sebagai proses transformasi pembelajaran 

dari yang berpusat pada pengajar (teacher centered) menjadi berpusat pada peserta didik (student 

centered). Dalam melakukan pembelajaran berbasis e-learning ada beberapa prinsip yang penting 

untuk diperhatikan, yaitu (1) e-learning sebagai alat bantu proses pembelajaran diharapkan bisa 

menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat proses pembelajaran lebih mudah, 

terarah, dan bermakna; (2) e-learning juga merupakan sebuah alternatif dalam sistem pendidikan yang 

memiliki prinsip high-tech-high-touch yaitu prosesnya lebih banyak bergantung kepada teknologi 

canggih dan yang lebih penting adalah aspek high-touch yaitu pengajar dan peserta didik yang 

membutuhkan kesiapan pengajar dan peserta didik [8].  

Model pembelajaran di dunia pendidikan Indonesia masih cenderung dominan menggunakan 

strategi pembelajaran yang dimana bahan pelajaran disajikan kepada peserta didik dalam bentuk jadi 

dan peserta didik dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Akibatnya peserta didik cukup pasif tidak 

ada inisiatif untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran karena kurang adanya kondisi yang 

memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Keberanian peserta didik untuk 

bertanya, mengajukan pendapat, berdiskusi seperti telah “terpasung” oleh tradisi guru yang 

mendominasi pembelajaran [3]. Keaktifan peseta didik dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara pendidik dengan peserta didik atau dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini 

akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-masing peserta didik 

dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, keaktifan belajar peserta 

didik merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran yang berbasis e-learning peserta didik tidak hanya dituntut keaktifannya saja namun 

juga kreativitasnya. Kreativitas dipandang sebuah proses mental. Daya kreativitas menunjuk pada 

kemampuan berpikir yang lebih orisinal dibanding dengan kebanyakan orang lain. Dalam upaya 

pengembangan keaktifan dan kreativitas mahasiswa, diperlukan inovasi baru dalam pembelajaran 

yang relevan dengan keadaan peserta didik. Proses pembelajaran dapat menggunakan strategi-strategi 

pembelajaran konstruktivistik yang berpotensi memberdayakan keaktifan dan kreativitas seperti model 

pembelajaran aktif (active learning) yang terintegrasi dengan pembelajaran berbasis internet (internet-

based learning).  

Pembelajaran aktif (active learning) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk atau jenis dari 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Pembelajaran berorientasi 

pada aktivitas peserta didik mengandung pengertian bahwa sistem pembelajaran menempatkan peserta 

didik sebagai subyek didik yang aktif dan telah memiliki kesiapan untuk belajar. Active learning 

menjadikan peserta didik sebagai subyek belajar dan berpotensi untuk meningkatkan kreativitas atau 

lebih aktif dalam setiap aktivitas pelajaran yang diberikan, baik di dalam maupun di luar. Dalam 

strategi ini peserta didik diarahkan untuk belajar aktif dengan cara menyentuh (touching), merasakan 

(feeling) dan melihat (looking) langsung serta mengalami sendiri sehingga pembelajaran lebih 

bermakna dan cepat dimengerti oleh peserta didik dan pendidik dalam hal ini dituntut juga untuk 

memotivasi peserta didik dan memberikan arahan serta menyediakan prasarana lengkap. Pembelajaran 
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berbasis internet merupakan salah satu manifestasi e-learning yang paling populer, yang menawarkan 

berbagai keuntungan seperti kesempatan belajar yang lebih fleksibel tanpa terikat ruang dan waktu, 

mempermudah masyarakat mengakses pendidikan, memperkaya materi pembelajaran, menghidupkan 

proses pembelajaran, membuat proses pembelajaran lebih terbuka, meningkatkan efektivitas 

pembelajaran, serta mendukung siswa untuk belajar mandiri. Pembelajaran berbasis internet dalam hal 

ini e-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Dengan e-learning, peserta didik tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk 

menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. E-learning juga dapat mempersingkat 

jadwal target waktu pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus di keluarkan oleh 

sebuah program studi atau program pendidikan. Cara memberdayakan peserta didik tidak hanya 

menggunakan strategi atau metode ceramah saja, sebagaimana yang selama ini digunakan oleh para 

pendidik dalam proses pembelajaran. Manfaat pembelajaran e-learning yaitu (1) meningkatkan kadar 

interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur; (2) memungkinkan terjadinya 

interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja; (3) menjangkau peserta didik dalam cakupan luas; 

(4) mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. 

Kelebihan e-learning pada umumnya tidak membutuhkan kelas secara fisik karena hanya 

dilaksanakan secara online saja. E-learning diimpelemntasikan sebagai media pembelajaran, buka 

pengganti kehadiran guru, selanjutnya untuk menambah informasi serta wawasan peserta didik, e-

learning ini dapat dimanfaatkan agar komunikasi dan penyampaian informasi guru kepada peserta 

didik menjadi lebih mudah, serta e-learning dapat digunakan untuk memberi kesempatan tambahan 

kepada peserta didik apabila ingin berpartisipasi melalui diskusi yang diciptakan oleh guru. 

Pembelajaran secara e-learning bersifat (active learning) sangat membantu peserta didik untuk bisa 

berpartisipasi dalam sebuah diskusi. E-learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

memegang kendali atas kesuksesan belajarnya, artinya peserta didik diberikan kebebasan untuk 

menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu pokok 

pembelajaran yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Peserta didik dapat mulai dari topik-topik 

ataupun halaman yang menarik minatnya terlebih dahulu, ataupun bisa melewati saja bagian yang ia 

anggap sudah kuasai. Jika ia mengalami kesulitan untuk memahami suatu bagian, ia bisa mengulang-

ulang lagi sampai ia merasa mampu memahami. Seandainya, setelah diulang masih ada hal yang 

belum dipahami, peserta didik dapat menghubungi guru, melalui media komunikasi atau melakukan 

dialog secara interaktif pada waktu tertentu. Jika peserta tidak sempat melakukan dialog, maka dapat 

membaca ulang hasil diskusi yang telah dikirim oleh pengajar atau guru.  

Pembelajaran berbasis e-learning ini sangat mendukung peserta didik untuk bisa berpartisipasi 

secara langsung, hal dikarenakan dalam pembelajaran yang dilakukan ini sangat membutuhkan adanya 

partisipasi peserta agar diskusi tidak monoton. Konsep dari kebijakan merdeka belajar yang 

dicanangkan oleh Mendikbud sangat sesuai apabila diimplementasikan dalam pembelajaran e-learning 

ini yang menuntut peserta didik untuk selalu berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat mengeluarkan pendapatnya atau argumen mengenai materi yang 

diberikan oleh guru yang apabila ini terjadi maka proses pembelajaran akan berlangsung sangat 

menarik dan menumbuhkan sifat kritis dan kreativitas peserta didik dalam menanggapi materi yang 

disampaikan. Seorang guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis e-learning yang bersifat active 

learning, artinya selama proses pembelajaran baik penyampaian materi maupun diskusi peserta didik 

diharapkan untuk selalu aktif serta guru dapat menggunakan strategi pembelajaran agar peserta didik 

mengikuti dengan baik selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Strategi yang dapat dilakukan 

oleh guru yaitu sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu membuat rancangan atau rencana 

pembelajaran yang sesuai kebutuhan setiap peserta didik saat melakukan pembelajaran berbasis e-

learning, yaitu  

1. Live event, pembelajaran yang dilakukan secara terpadu dalam waktu yang sama namun di tempat 

yang berbeda (virtual classroom), pola dari pembelajaran yang dipilih yaitu harus sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih pola pembelajaran secara timbal balik 
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artinya setelah guru menjelaskan peserta didik dapat mengutarakan pendapat mengenai materi 

yang telah diberikan sehingga suasana pembelajaran dapat tercipta dengan kondusif;  

2. Self –paced learning, guru dapat mengkombinasikan antara pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran mandiri (self –paced learning) yang memungkinkan peserta didik belajar kapan 

saja, dimana saja dengan menggunakan berbagai konten (bahan belajar) yang dirancang khusus 

untuk belajar mandiri baik yang bersifat text-based maupun multimedia-based (video, animasi. 

Simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari kesemuanya). Bahan belajar tersebut dapat dikirim 

secara online (via web maupun vi mobile device dalam bentuk streaming audio, streaming video, 

e-book, dan lain-lain); 

3. Collaboration, guru dapat mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi pendidik, maupun 

kolaborasi antar peserta didik yang kedua-duanya bisa lintas kelas. Dengan demikian seorang 

guru harus mampu meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar peserta didik ataupun 

kolaborasi antara peserta didik dan pengajar melalui alat-alat komunikasi yang memungkinkan 

seperti forum diskusi, website, mobile phone, atau yang terbaru dapat menggunakan aplikasi yang 

khusus menyediakan layanan diskusi secara online yaitu aplikasi zoom atau google meet yang 

banyak digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran, tentu saja kolaborasi diarahkan 

untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui proses sosial atau interaksi 

sosial dengan orang lain, bisa untuk pendalaman materi, problem solving, project-based learning, 

dll;  

4. Assessment, dalam proses pembelajaran guru jangan sampai melupakan cara untuk mengukur 

keberhasilan belajar (teknik assessment), dalam hal ini seorang guru harus mampu meramu 

kombinasi jenis assessment  baik yang bersifat tes maupun non-tes, tes yang lebih bersifat 

autentik (authentic assessment/portfolio) dalam bentuk project, produk, dll. Di samping itu juga 

perlu mempertimbangkan antara bentuk-bentuk assessment online, sehingga memberikan 

kemudahan dan fleksibilitas peserta didik untuk mengikuti atau melakukan assessment tersebut; 

5. Performance  support materials, strategi ini jangan sampai terlupakan ketika mengkombinasikan 

antara pembelajaran tatap muka di kelas dan tatap muka secara virtual (online), guru harus dapat 

memastikan kesiapan sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Bahan belajar disiapkan dalam 

bentuk digital yang diakses secara online.  

Pembelajaran yang berbasis e-learning dapat menerapkan beberapa model pembelajaran yang 

dapat menunjang proses pembelajaran tersebut, ada tiga pilihan yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran berbasis e-learning, yaitu: 

1. Web course, penggunaan internet ini dapat memenuhi keperluan pendidikan dimana peserta didik 

dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, 

diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya 

disampaikan melalui internet. Model ini dirancang untuk pembelajaran yang menggunakan sistem 

jarak jauh 

2. Web centric course, penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarah jauh dan tatap 

muka (konvensional) sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui 

tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, pendidik bisa memberikan petunjuk 

kepada peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah disediakan oleh 

sekolah. Peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang 

relevan. 
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3. Web enhaced course, pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran 

di kelas. Internet memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik dengan pendidik 

dengan pendidik, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan narasumber 

lain.  

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan, Indonesia diharuskan untuk siap menghadapi 

perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, sehingga hal ini membutuhkan strategi yang 

tepat untuk mengatasi peserta didik agar siap mengimplementasikan segala teknologi informasi yang 

dapat menunjang pendidikan dalam meningkatkan kualitasnya di tengah perkembangan teknologi ini. 

Berikut langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengadakan pembelajaran 

berbasis e-learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan RPP serta 

menyusun alur pembelajaran agar peserta didik mudah memahami 

 

Menentukan media komunikasi yang mudah diakses dan mudah digunakan 

oleh peserta didik (via web maupun vi mobile device dalam bentuk streaming 

audio, streaming video, e-book, dan lain-lain) 

Guru dapat melakukan model pembelajaran yang beragam, yaitu dapat 

menggunakan web course, web centric course, dan web enhaced course 

Dalam proses pembelajaran guru berusaha melibatkan keaktifan peserta didik 

agar mereka mampu memahami dan mampu berfikir secara kritis 

 

Guru melakukan evaluasi terhadap pendapat yang telah diutarakan oleh peserta 

didik. Dalam hal ini guru bisa melihat tingkat partisipasi peserta dalam diskusi 

Setelah diskusi selesai dilaksanakan, guru dapat memberikan assessment atau 

penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Assessment dapat 

berupa tes atau non-tes 
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Strategi penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar, 

diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari peserta didik atas materi yang diajarkan; 

meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik; meningkatkan kemampuan belajar 

mandiri peserta didik; meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan, 

meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi 

informasi, dengan perangkat biasa sulit untuk dilakukan; memperluas daya jangkau 

proses belajar-mengajar dengan menggunakan jaringan komputer, tidak terbatas pada 

ruang dan waktu. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa materi yang 

ditampilkan harus menunjang penyampaian informasi yang benar, tidak hanya mengutamakan sisi 

keindahan saja; memperhatikan dengan seksama teknik belajar-mengajar yang digunakan; 

memperhatikan teknik evaluasi kemajuan peserta didik  dan penyimpanan data kemajuan peserta 

didik.  

Menurut [9] ada beberapa strategi pengajaran yang dapat diterapkan oleh guru dengan 

menggunakan teknologi e-learning adalah sebagai berikut : 

 

1. Learning by doing, simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari; 

contohnya adalah simulator saat melakukan penelitian mengenai sifat-sifat cairan kimia, dalam 

hal ini peserta didik akan belajar menjadi seorang kimiawan yang sedang meneliti. 

2. Incidental learning, mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Tidak semua hal 

menarik untuk dipelajari, oleh karena itu dengan strategi ini seorang peserta didik dapat 

mempelajari sesuatu melalui hal lain yang lebih menarik, dan diharapkan informasi yang 

sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung. Misalnya mempelajari geografi dengan cara 

melakukan sebuah perjalanan tidak langsung misalnya “perjalanan maya” ke daerah-daerah 

wisata. 

3. Learning by reflection, mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide/gagasan 

tentang subjek yang dipelajari. Peserta didik didorong untuk mengembangkan suatu ide/gagasan 

dengan cara memberikan informasi awal dan memproses masukan ide/gagasan dari peserta didik 

untuk kemudian diberikan informasi lanjutan berdasarkan masukan dari peserta didik , hal ini 

akan mudah dipahami oleh peserta didik karena gaya bahasa yang sama antara peserta didik satu 

dengan yang lainnya, tentunya hal ini memudahkan peserta didik. 

4. Case-based learning, mempelajari sesuatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi 

mengenai subjek yang hendak dipelajari. Strategi ini tergantung kepada narasumber 

ahli dan kasus-kasus yang dapat dikumpulkan tentang materi yang hendak dipelajari. 

peserta didik dapat mempelajari suatu materi dengan cara menyerap informasi dari narasumber 

ahli tentang kasus-kasus yang telah terjadi atas materi tersebut. 

5. Learning by exploring, mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi 

terhadap subjek yang hendak dipelajari. Peserta didik didorong untuk memahami suatu 

materi dengan cara melakukan eksplorasi mandiri atas materi tersebut.  Mempelajari sesuatu 

dengan cara menetapkan suatu sasaran yang hendak dicapai (goal-directed learning). Peserta 

didik di posisikan dalam sebagai seseorang yang harus mencapai tujuan/sasaran kemudian 

menyusun strategi mandiri untuk mencapai tujuan tersebut. paradigma baru dalam sistem 

pendidikan dunia, dalam rangka mencerdaskan sumber daya manusia.  

 

3.  Kesimpulan 

Memasuki era globalisasi (era digital) di abad XXI, sangat diperlukan suatu paradigma baru dalam 

sistem pendidikan dunia, dalam rangka mencerdaskan sumber daya manusia. Oleh UNESCO dengan 

merekomendasikan “empat pilar pembelajaran” untuk memasuki era globalisasi atau era digital ini., 

bahwa program pembelajaran hendaknya mampu memberikan kesadaran masyarakat agar mau dam 

mampu belajar (learning know or learning to learn). Bahan belajar yang dipilih mampu memberikan 

suatu pekerjaan alternatif kepada peserta didik (learning to do) dan mampu memberikan mampu 

memberikan motivasi untuk belajar dalam era digital sekarang ini dan masa mendatang (learning to 
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be). Pembelajaran di era digital ini tidak cukup hanya suatu keterampilan untuk dirinya sendiri 

melainkan tercakup didalamnya suatu keterampilan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dengan 

suatu semangat kesamaan dan kesejajaran (learning to live together). Strategi pembelajaran dalam 

bentuk digital ini, adalah merupakan suatu teknik dalam membangun peserta didik lebih nyaman 

dalam belajar, bila ditampilkan suatu materi yang menarik peserta didik. Apabila peserta didik mampu 

mengimplementasikan pembelajaran berbasis e-learning ini dengan baik dan optimal makan sangat 

mungkin tercipta Generasi Emas Indonesia 2045.  
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Abstrak. Upaya peningkatan mutu pendidikan nasional oleh pemerintah selalu dilakukan secara 

bertahap, terencana dan terukur. Penyelenggara pendidikan harus dilakukan akreditasi oleh BAN 

PAUD dan PNF. Masih banyak LKP yang enggan mengajukan permohonan akreditasi, sehingga 

mutu LKP juga tidak sesuai harapan masyarakat dan pemeritah. Tujuan penelitian ini adalah 

menemukan model pengembangan percepatan akreditasi LKP. Metode yang digunakan dalam 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data yang diperoleh melalui 

wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah berupa 

produk panduan percepatan akreditasi LKP.  

Kata Kunci: pengembangan model, percepatan akreditasi, berbasis web 

 

1.  Pendahuluan 

Pendidikan hakekatnya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis di dalam 

menata kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menuju negara yang maju, adil dan sejahtera, 

terutama dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Pendidikan 

merupakan salah satuufaktoruyang bisa mengubah peningkatan kesejahteraan.  

Kualitas Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia sangat bervariasi dan beragam kualitasinya. 

Upaya-upaya peningkatan mutu Pendidikan nasional oleh pemerintah selalu dilakukan secara 

bertahap, terencana dan terukur. Untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu, 

maka setiap penyelenggara Pendidikan harus dilakukan akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. 

Kebijakan akreditasi BAN PAUD dan PNF di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara 

berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan 

yang bermutu, maka setiap satuan atau program dan atau satuan pendidikan harus memenuhi 

atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap 

satuan atau program pendidikan [1]. 

Pada lingkungan pendidikan, khususnya lembaga kursus dan pelatihan tuntutan terhadap 

quality assurance merupakan gejala wajar karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 

merupakan bagian dari public accountability. Akreditasi sebagai pengendali dan penjaminan 

mutu (Quality Assurance) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 

secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan [2]. 

mailto:hrgresikjatim@gmail.com
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206 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

Penjaminan mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk 

menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas.  

Quality assurance adalah pendekatan berbasis proses dengan spesifik langkah untuk 

membantu menentukan dan mencapai tujuan. Proses ini mempertimbangkan desain, 

pengembangan, produksi, dan pelayanan. Jaminan mutu mengacu pada kebijakan, sikap, 

budaya, tindakan dan prosedur kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas 

tertanam, dipelihara dan ditingkatkan di semua aspek operasi bisnis [3]. Dari definisi ini 

disimpulkan bahwa jaminan mutu adalah suatu cara yang dilakukan untuk menjamin, 

meningkatkan suatu mutu produk serta menghindari masalah, memberikan solusi atau layanan 

kepada konsumen agar memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selalu berusaha meningkatkan mutu dan 

pelayananan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut mendapatkan hasil pendidikan yang 

sesuai dengan harapan dan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan yang berimplikasi 

pada kepuasan masyarakat (pelanggan) akan hasil pendidikan [4]. Untuk menjaga kepuasan 

masyarakat akan hasil kursus, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan bisa mengimplementasikan 

konsep ISO yaitu apa yang dikerjakan harus ditulis, dan apa yang ditulis harus dikerjakan 

dengan menerapkan pendekatan proses PDCA (Plan, Do, Check, Act) dan pemikiran berbasis 

resiko. 

Pemikiran berbasis resiko membantu organisasi untuk menentukan faktor yang dapat 

menyebabkan proses dan system manajemen mutunya menyimpang dari hasil yang 

direncanakan, menempatkan pengendalian pencegahan untuk mengurangi dapat negatif dan 

memaksimalkan penggunaan peluang yang timbul. Tanggung jawab terhadap mutu pendidikan 

khususnya mutu proses pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang yang terlibat di 

dalam proses operasi sistem lembaga pendidikan, karena masyarakat pendidikan khususnya 

tenaga pendidik atau tenaga pengajar dan jajaran pengelola serta pimpinan lembaga pendidikan 

harus memiliki konsep dan strategi peningkatan mutu pendidikan secara kontinu 

melalui quality assurance sebagai penjamin dalam memperoleh hasil pendidikan [5], 

khususnya prestasi belajar siswa yang baik yang pada akhirnya dapat menciptakan lulusan-

lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang profesional dan kompeten sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

 

2.  Metode 

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development [6,7]. Prosedur pengembangan meliputi persiapan pendahuluan antara lain 

(a) studi literatur dan studi tentang model pelaksanaan akreditasi dan kendala-kendala 

pelaksaaan di lapangan; (b) studi lapangan awal tentang penyelenggaraan akreditasi; (c) potret 

model; dilanjutkan ke tahap pengembangan dan Validasi antara lain (d) penyusunan model 

fakutal; (e) penyusunan panduan; (f) validasi praktisi (FGD); (g) perbaikan dan 

penyempurnaan; (h) validasi ahli; (i) perbaikan dan penyempurnaan; dan (j) model akhir [8] 

penyelenggaraan akreditasi LKP berupa Pedoman Pengembangan Model Percepatan Akreditasi 

Penjamin Mutu LKP Berbasis WEB. 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentangjsituasi danjkondisi latar belakang penelitian [9]. Informan merupakan orang yang 

benar-benar mengetahui permasalahan jyang akanj diteliti. Dalamj penelitian ini terdapat dua 

informan yaitu, informan kunci ada 3 adalah Anggota Pokja BAN PAUD dan PNF Kabupaten 

Gresik, Pengelola dan Instruktur LKP. Serta informan non kunci, yaitu orang yang dianggap 
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mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Penilik LKP, organisasi Mitra Dinas Pendidikan 

(HIPKI). 

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan dan analisis data dilaksanakan selama penelitian 

secara simultan sambil mengumpulkan juga menganalisis data [10,11]. Kesuksesan dan 

berhasilnya suatu riset sangat tergantung pada bagaimana rincian, ketepatan, dan luasnya 

catatan lapangan (Bogdan & Biklen, 1982). Pada catatan lapangan tersebut dapat dilakukan 

melalui pengamatan partisipan yang kemudian1diikuti dengan1wawancara dengan Pengelola 

Satuan LKP, Asesor anggota Pokja BAN PAUD dan PNF serta dengan Penilik Kecamatan, 

meninjau ulang sumber data dokumenter, serta kegiatan pengumpulan data lain yang terkait, 

sehingga pencatatan di lapangan merupakan kegiatan penting yang mendukung keberhasilan 

penelitian. 

Teknik analisis data model analisis Creswell menjelaskan bahwa analisis data merupakan 

proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian[12] . Analisis 

data untuk data-data yang besifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan 

kata-katalatau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh [13]. Melaluil penelitian 

kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dan dengan teknik pengumpulan data 

yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus 

sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian [4]. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pengajuan akreditasi pada dasarnya dapat dilakukan setiap saat. Seluruh pendaftaran 

akreditasi dilakukan melalui aplikasi Sispena versi 1.2. dengan syarat satuan Lembaga Kursus 

dan Pelatihan (LKP) yang telah memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Nasional) dan mengisi 

Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan ijin operasional LKP masih berlaku dan tidak 

kedaluwarsa (mati). Proses akreditasi akan bermula pada pemeriksaan kelengkapan 

berkas/dokumen akreditasi dengan memakai aplikasi sispena pada tahap Klasifikasi 

Permohonan Akreditasi (KPA) yang dilakukan oleh sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi, 

pada proses KPA sekretariat mengecek keberadaan dokumen yang bersifat Major dan jumlah 

nilai minimal 392 (PAUD), 472 (LKP) dan 438 (PKBM/SKB) serta memeriksa kelengkapan 

dokumen yang dilampirkan oleh Lembaga yang diantaranya Surat Permohonan, Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), lampiran dokumen 8 SNP serta lampiran foto 

pendukung. Jika masih ada dokumen yang belum diunggah maka sekretariat BAN PAUD dan 

PNF Provinsi segera menghubungi lembaga untuk melengkapi. 

Setelah pengisian aplikasi Sispena lengkap, maka proses berikutnya adalah PKPA 

(Penilaian Kelayakan Permohonan Akreditasi) yang dilakukan oleh Asesor yang ditunjuk dan 

mendapatkan surat tugas dari BAN PAUD dan PNF, bila PKPA lolos, maka proses berikutnya 

adalah Satuan LKP akan dilakukan Visitasi oleh 2 orang asesor yang mendapatkan surat tugas 

dari BAN PAUD dan PNF. Setelah proses visitasi lolos, maka berikutnya akan dilakukan proses 

Validasi dan Verifikasi yang dilalukan oleh Asesor yang ditunjuk dan mendapatkan surat tugas 

dari BAN PAUD dan PNF. Proses selanjutnya adalah mengajukan hasil proses Validasi dan 

Verifikasi ke rapat Pleno BAN PAUD dan PNF untuk bersidang dan menetapkan hasil 

akreditasi yaitu terakreditasi A, B, C atau tidak terakreditasi. Adapun siklus kegiatan akreditasi 

LKP di Kabupaten Gresik dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1. Siklus Proses Akreditasi BAN PAUD dan PNF 

 

Tahapan kegiatan akreditasi LKP BAN PAUD dan PNF dimana setelah Pengelola LKP 

mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Lokakarya (Soslok) dan siap mengajukan permohonan 

akreditasi adalah sebagai berikut. (a) Informasi akreditasi bisa dilihat di website BAN PAUD 

dan PNF www.banpaudpnf.or.id. (b) Mengisi Dapodik yang merupakan basis data akreditasi 

https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id. (c) Download instrumen akreditasi LKP meliputi kisi-

kisi instrument akreditasi LKP, rubrik penilaian akreditasi LKP dan selanjutnya mengajukan 

permohonan akreditasi, mengisi peryataan dan dokumen serta mengisi Evalusi Diri Satuan 

(EDS) secara online. Apabila semua dokumen lengkap dan benar maka selanjutnya akan 

dilakukan proses pemeriksaan kelayakan permohonan akreditasi oleh Asesor yang ditugaskan 

oleh BAN PAUD dan PNF. (d) Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA) 

Program dan/atau Satuan untuk memastikan layak tidaknya masuk pada tahapan akreditasi 

berikutnya. (e) Visitasi, validasi dan verifikasi untuk menentukan hasil akreditasi serta 

pengumuman hasil akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF dan diterbitkan sertifikat Akreditasi. 

Proses pelaksaaan akreditasi BAN PAUD dan LKP secara Online disajikan dalam gambar di 

bawah ini. 

 
Gambar 2. Alur Proses Akreditasi PAUD dan PNF 
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Sedangkan hasil peneliti Model Pengembangan Percepatan Akrediasi BAN PAUD dan PNF 

disajikan dalam gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 3. Alur Proses Percepatan Pengembangan Model Akreditasi LKP 

 

Hasil peneliti dalam melakukan pengamatan serta wawancara yang mendalam serta 

menggali potensi dan masalah utama dalam proses akreditasi adalah satuan Lembaga kursus 

dan pelatihan mengalami masalah atau kendala saat melakukan pengisian EDS, dimana saat  

yaitu Operator LKP mengupload 8 Standar Nasional Pendidikan dalam bentuk softcopy, 

operator LKP harus mengubah file dengan ukuran yang lebih kecil atau mengkonversi file 

dengan jenis DOC dirubah dalam bentuk PDF serta mengubah foto dokumen pendukung 

dengan resolusi 100 mega pixcel banyak menemui kendala. Disinilah perlunya ada 

pendampingan dari tim ahli dalam hal ini adalah Asesor anggota Pokja BAN PAUD dan PNF 

bisa membantu kesulitan tersebut sehingga pengisian EDS bisa berjalan dengan lengkap dan 

benar. Tugas pendampingan dalam pengisian Evaluasi Diri Satuan adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi kendala dalam hal ini adalah solusi agar operator sekolah bisa 

mengupload dokumen lampiran dalam bentuk PDF maksimal 2 MB setiap standar 

dengan melampirkan dokumen dengan melampirkan halaman terpenting bisa mewakili 

masing-masing standart dan dokumen yang lengkap disimpan dan ditunjukkan saat tim 

visitasi melakukan assessment.  

2. Memotivasi Satuan LKP agar tetap semangat dan bekerja dengan terukur sehingga 

proses permohonan akreditasi bisa terpenuhi dengan menyelesaikan pengisian di EDS. 

3. Asesor pendamping bisa membantu peningkatan penguasaan teknologi computer 

misalnya cara mengkoneksikan Hostpot HP ke Laptop serta cara mengubah file DOC 

menjadi PDF serta cara menurunkan resolusi gambar agar bisa diupload ke system 

aplikasi SISPENA. 

4. Asesor pendamping tetap melakukan pendampingan secara professional dengan tetap 

berpegang teguh pada kode etik Asesor BAN PAUD dan PNF. 

5. Memastikan bahwa EDS telah terisi lengkap dan benar agar bisa dilanjutkan ke proses 

Klasifikasi Permohonan Akrediasi yang dilakukan oleh BAN Provinsi Jawa Timur. 

Pendampingan  
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Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Asesor anggota Pokja BAN PAUD dan 

PNF Kabupaten Gresik maka proses percepatan akreditasi bisa berjalan lebih cepat, sesuai 

target dan kuota yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Hal ini sesuai 

dengan konsep pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah 

dan lembaga non-profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya 

manusia, sehingga mampu mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan 

yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi [15]. 

Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh 

karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. 

Pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program 

pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa 

pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “making thebest of 

theclient’sresources” [16]. 

Faktor pendukung terhadap jalannya proses akrediasi LKP BAN PAUD dan PNF di 

Kabupaten Gresik adalah (a) keberadaan Website BAN PAUD dan PNF sangat membantu dan 

diperlukan oleh LKP, sehingga apa yang dibutuhkan Asesi sudah tersedia di Website, seperti: 

Instrumen, Rubrik; dan materi-materi berkaitan dengan akreditasi; (b) sudah banyak Satuan 

Lembaga yang mengajukan Akreditasi, sehingga bisa bertanya dan belajar dari Lembaga yang 

sudah terakreditasi, khususnya yang Terakreditasi A dengan sistem ATM (Amati, Tiru dan 

Modifikasi) dan buat baru; (c) dengan terbentuknya POKJA di masing-masing Kabupaten/Kota 

adalah hal yang positif bagi Asesi untuk berkonsultasi sebelum borang diserahkan ke BAP 

PAUD dan PNF dan siap untuk melakukan proses pendampingan sehingga satuan LKP siap 

mengupload 8 SNP dengan benar dan lengkap; (d) dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan 

akreditasi menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terhubung dengan unit 

pembina pendidikan lainnya. Keberadaan Penilik Kecamatan apabila betul-betul bekerja dan 

melakukan proses pendampingan akreditasi [17]. 

4.  Kesimpulan 

Persiapan akreditasi LKP BAN PAUD dan PNF di Kabupaten Gresik kegiatannya dimulai 

dari Sosialisasi dan Lokakarya yang diselenggarakan kerjasama dengan BAN PAUD dan PNF 

Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam hal ini Pokja BAN PAUD 

dan PNF Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya Satuan LKP mengajukan permohonan akreditasi 

dengan mengisi Evaluasi Diri Satun (EDS) tanpa ada proses Pendampingan, sehingga bagi 

Lembaga yang mengalami kendala dan permasalahan maka tidak bisa menlanjutkan pengisian 

EDS secara lengkap dan benar yang berarti proses permohonan akan terhenti. Faktor 

penghambat terhadap jalannya proses akrediasi di Kabupaten Gresik adalah (a) pengelolaan 

yang masih menggunakan manajamen tukang cukur dimana Pengelola merangkap sebagai 

instruktur, petugas pemasaran dan cleaning service; (b) faktor pembiayaan yang masih belum 

cukup untuk membiayai persiapan akrediasi; (c) insfrastruktur LKP yang belum menunjang 

seperti Laptop yang jadul; (d) kegiatan sosialisasi dan lokakarya yang dilakukan oleh  BAN 

PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur yang tidak berkesinambungan dan tidak ada tindak lanjut 

pendampingan; (e) hasil atau reward dari Status Terakreditasi belum bisa dirasakan manfaatnya 

oleh Satuan Pendidikan secara langsung terutama bentuk bantuan dari Pemerintah; dan  (f) 

kualifikasi Pengelola dan tenaga instruktur LKP masih rendah  dalam arti tidak linier dengan 

kompetensi yang ditekuninya.  

Peran organisasi Mitra seperti HIPKI, FK LKP, HISPPI mempunyai peran yang sangat 

strategis karena di organisasi tersebut bisa saling tukar informasi dan belajar bagaimana cara 
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penggunaan IT dalam proses akreditasi dan saling sharing cara pengisian Dapodik dan Sispena 

terutama dalam hal upload EDS (Evaluasi Diri Satuan). Percepatan Pengembangan Model 

Akreditasi LKP Penjamin mutu berbasis WEB di Kabupaten Gresik diawali dengan kegiatan 

Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi BAN PAUD dan PNF, dilanjutkan dengan pengisian EDS 

(Evaluasi Diri Satuan) bila lolos dilanjutkan dengan proses PKPA (Pemeriksaan Kelayakan 

Permohonan Akredisi) oleh Asesor yang mendaplatkan surat Tugas dari BAN PAUD dan PNF, 

bila lolos PKPA dilanjuktan dengan visitasi, Validasi dan Verifikasi untuk selanjutkan 

dilakukan rapat Pleno BAN PAUD dan PNF untuk menentukan hasil akreditasi dan selama ini 

berjalan stagnan. 

Dari hasil penelitian ini disarankan untuk Percepatan Pengembangan Model Akreditasi 

LKP Penjamin mutu berbasis WEB di Kabupaten Gresik perlu proses pendampingan oleh tim 

ahli dalam hal ini adalah Asesor anggota Pokja BAN PAUD dan PNF Kabupaten Gresik agar 

akreditasi di Kabupaten Gresik tidak berjalan stagnan tetapi bisa berjalan lebih cepat dan quota 

yang diberikan pada Kabupaten Gresik bisa terpenuhi. 
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Abstrak. Masa Pandemi Covid-19 merubah paradigma pembelajaran dari tradisional menuju 

pembelajaran dalam jaringan dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pembelajaran 

dalam jaringan tidak boleh meninggalkan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif sebagai tujuan pendidikan masa depan. Namun belum diketahui pengetahuan dan 

kemampuan guru dalam merancang pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif untuk menuju era pembelajaran dalam jaringan. Penelitian ini mendeskripsikan 

tentang pengetahuan dan kemampuan mempersiapkan perangkat pembelajaran bermuatan 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif pada guru sekolah dasar di kota Banjarmasin untuk 

menghadapi pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Objek penelitian adalah 200 orang 

guru sekolah dasar di kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan hanya 24,25% dari 200 

sampel memiliki pengetahuan memadai tentang konsep berpikir kritis dan hanya 20,5% memiliki 

pengetahuan memadai tentang konsep berpikir kreatif. Kemampuan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran hanya 39,5% yang memasukkan unsur keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif dalam perangkat pembelajaran. Kesimpulan penelitian ini, kurang dari 40% guru di kota 

Banjarmasin yang memiliki pengetahuan dan penguasaan yang cukup tentang pembelajaran 

berbasis keterampilan berpikir kritis, kreatif. Hasil ini menunjukkan bahwa guru di kota 

Banjarmasin belum siap untuk melaksanakan pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis 

dan berpikir kreatif pada masa pandemi Covid-19 yang sebagian besar akan berorientasi pada 

pembelajaran dalam jaringan. Hasil penelitian dapat kita gunakan untuk mencari alternatif terbaik 

dalam meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar sebagai upaya mempersiapkan kompetensi 

guru melaksanakan pembelajaran virtual berbasis keterampilan yang dibutuhkan masyarakat masa 

mendatang. 

Kata Kunci: Pengetahuan Guru, Kemampuan Guru, Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif, Proses 

Pembelajaran, Sekolah Dasar 
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1.  Pendahuluan 

Proses pembelajaran pada abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 membutuhkan aktivitas 

pembelajaran yang mengarah pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

yang terdiri dari berpikir kritis, penyelesaian masalah, berpikir kreatif, komunikasi, pembelajaran 

seumur hidup, manajemen mandiri, literasi baru seperti literasi teknologi dan banyak lagi lebih dari 

itu, berpikir kreatif, keterampilan inovasi, kolaborasi dengan orang lain dan kepemimpinan 

(Hasratuddin, 2014; Istianah, 2013; Suparman, 2015). Keterampilan ini tidak dapat dikembangkan 

tanpa adanya kerjasama yang baik dari setiap pemangku kepentingan. Sumber daya manusia masa 

depan akan menghadapi lebih banyak tantangan seperti keterampilan literasi informasi dan teknologi, 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif, komunikasi dan kolaborasi (Dhanapal & Lim, 2014; 

Suriansyah, 2018). Di sisi lain Bialik (2015) menyebutkan bahwa komponen utama dalam 

pembelajaran abad ke-21 adalah keterampilan, Pengetahuan, metakognisi, dan karakter. Kita harus 

berkomitmen untuk merancang aktivitas belajar yang mengembangkan keterampilan tersebut, 

sehingga hasil belajar tidak hanya berorientasi pada keterampilan kognitif. 

Pembelajaran pada abad ke-21 mengalami kendala yang besar pada masa pandemi Covid-19 sejak 

bulan Februari tahun 2020. Kondisi ini mengharuskan guru sekolah dasar untuk merubah paradigma 

pembelajaran yang pada mulanya dilaksanakan secara tatap muka, menjadi pembelajaran dalam 

jaringan atau berbasis online. Metode pembelajaran ini seharusnya tidak menjadi alasan sebagai 

penghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif sebagai tujuan 

pembelajaran abad 21. 

Keterampilan yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran abad ke-21 adalah berpikir kritis. 

Pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (2011) menjelaskan bahwa 

berpikir kritis memfokuskan pada kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menuju suatu tujuan. 

Tujuan utama dari keterampilan berpikir kritis adalah membantu seseorang membuat keputusan yang 

tepat dan terbaik dalam hidup mereka. 

Pandangan lain tentang pentingnya berpikir kritis disampaikan oleh Baron dan Stemberg 

(Mahmuzah, Ikhsan & Yusrizal, 2014) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara reflektif, masuk akal, dapat 

dipertanggungjawabkan dan mengutamakan tindakan dalam setiap pekerjaan. Sedangkan Santrock 

sebagaimana dikutip Kowiyah (2012) mengemukakan berpikir kritis akan mengantarkan seseorang 

pada kemampuan memahami makna masalah lebih dalam, memiliki pikiran terbuka terhadap berbagai 

pendekatan dan pandangan, selalu berpikir secara reflektif sehingga tidak hanya menerima pernyataan 

dan menjalankan prosedur tanpa mengetahui dan mengevaluasi secara mendalam. 

Pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dikatakan oleh Ennis (2011) harus memenuhi 

indikator lima kegiatan besar sebagai berikut : memberikan penjelasan sederhana yang memfokuskan 

pertanyaan, bertanya dan menjawab pertanyaan dari sebuah penjelasan; Membangun keterampilan 

dasar yang terdiri dari mempertimbangkan apakah suatu sumber dapat dipercaya atau tidak dan 

mempertimbangkan laporan pengamatan; Menyimpulkan atau mempertimbangkan hasil deduksi, 

untuk menginduksi atau untuk mempertimbangkan hasil induksi, dan untuk membuat dan menentukan 

nilai penilaian; Memberikan penjelasan mendalam, mengidentifikasi istilah dan mengidentifikasi 

asumsi, mengatur strategi dan teknik menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. 

Keterampilan berikutnya yang harus dikembangkan adalah berpikir kreatif. Forrester et al 

sebagaimana dikutip Djidu & Jailani (2016) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif dapat 

menghasilkan siswa siswa yang mampu mengemukakan banyak ide dan argumen, mengajukan 

pertanyaan, mencari kebenaran argumen, bahkan memungkinkan siswa untuk bersikap terbuka dan 

responsif terhadap berbagai hal yang terjadi disekitarnya. Bersamaan dengan klaim forrester 

sebagaimana dikutip Apino & Retnawati (2017) bahwa kreativitasakan memunculkan ide-ide baru 

pada diri siswa dan mereka akan mampu menerapkannya pada pemecahan masalah.  

Pendapat lain yang disebutkan oleh treffinger sebagaimana dikutip Djidu & Jailani (2016) 

menyatakan kemampuan berpikir kreatif akan memunculkan kemampuan berfikir dengan fasih, yang 

merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide, cara, saran, pertanyaan, ide, atau jawaban dengan 



214 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

lancar dengan kualitas tepat dan terpercaya; Fleksibilitas, yaitu, kemampuan untuk mengekspresikan 

ide, jawaban atau pertanyaan yang berbeda berasal dari sudut yang berbeda dengan mengubah cara 

mereka mendekati atau berpikir; Orisinalitas, yang merupakan kemampuan untuk mengekspresikan 

ide baru untuk menyelesaikan masalah atau membuat kombinasi dari ide-ide yang sudah ada namun 

diberikan sentuhan unik dan baru yang tidak akan dipikirkan orang lain; Elaborasi, merupakan 

kemampuan untuk memperkaya, mengembangkan, menambah, atau menilai objek, dan 

mengembangkannya sehingga menjadi lebih menarik dan metaforis. 

Berkacs dari keterampilan yang seharusnya dimiliki siswa, menimbulkan pertanyaan besar tentang 

bagaimana dengan kompetensi guru sekolah dasar saat ini? kompetensi guru harus ditingkatkan 

karena mereka harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Guru sekolah dasar harus membuka 

pemikiran dan beradaptasi dengan era big data, literasi teknologi, dan humanisme atau sumber daya 

manusia, memiliki kompetensi digital dan mampu menjawab hambatan pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dan harus bebas dari penyakit "gagap teknologi" (Agusta, 

Setyosari & Sa'dijah, 2018; Agusta & Noorhapizah, 2018). 

Pengembangan kompetensi guru pada masa pandemi Covid-19 saat ini harus mengarah pada 

komitmen untuk berhasil menanamkan keterampilan di abad ke-21 ditengah keterbatasan dan 

keharusan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Guru juga harus mampu berpikir secara 

sistematis untuk membangun alat dan bahan pembelajaran yang mendukung keterampilan abad ke-21 

dan revolusi industri 4.0 dalam situasi dan kondisi apapun. Guru diminta untuk menguasai media dan 

teknologi untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran, berkreasi sebebas mungkin untuk 

menciptakan konten yang dibutuhkan untuk pengembangan keterampilan siswa, menjadikan karya 

ilmiah dan penelitian sebagai media inovasi untuk selalu merespons perubahan dan menjadi 

masyarakat profesional. Keterampilan ini merupakan persyaratan dan arahan khusus untuk guru 

dengan berbagai tingkat pendidikan, tidak terkecuali pendidikan dasar. 

Namun kenyataan menunjukkan hal yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa kompetensi anak Indonesia hanya menempati 

peringkat 69 dari 72 negara. Hasil ini didukung oleh studi dari TIMSS (tren dalam matematika 

internasional dan studi sains), siswa Indonesia menempati peringkat 36 dari 49 negara dalam 

keterampilan berpikir ilmiah. Hasil yang diperlihatkan oleh dua lembaga internasional ini harus 

menjadi perhatian semua pihak di dunia pendidikan.  

Pihak yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap prestasi internasional Indonesia adalah 

mereka yang langsung menghadapi siswa, yaitu guru. Tetapi fakta di lapangan selama beberapa tahun 

terakhir menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso 

(2013), menunjukkan hasil dari seluruh sampel penelitian hanya 2 orang guru dengan kompetensi 

keterampilan berpikir ilmiah dengan predikat baik, hasil ini diperoleh dari survey kemampuan guru 

memenuhi predikat professional melalui jalur fortopolio. Hal ini menunjuukan bahwa banyak guru  

yang tidak siap untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh predikat professional 

terutama dalam penulisan karya ilmiah. Banuak guru yang tidak pernah melakukan penelitian 

tindakan kelas yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan merefleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Penelitian ini menguatkan anggapan bahwa kemampuan guru 

mendesain alternatif perbaikan proses pembelajaran masih belum optimal. Sementara itu, Retnawati, 

Kartowagiran, Arlinwibowo, & Sulistyaningsih (2017) berdasarkan penelitiannya menunjukkan 

bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, lebih dari 90% guru belum pernah menulis artikel 

ilmiah, penelitian, artikel dalam jurnal dan majalah atau surat kabar, 82,5% guru belum pernah 

menyiapkan penelitian proposal dan melakukan penelitian yang disebabkan oleh ketidakmampuan 

dan motivasi yang kurang memadai dibandingkan saat mereka baru diangkat menjadi guru. 

Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian Goethals (2013) yang menemukan bahwa guru 

berkualitas buruk terjadi pada profesional yang bersertifikasi melalui sertifikasi guru. Peringkat 

sertifikasi untuk guru sekolah dasar tidak menjamin kualitas proses pembelajaran yang mereka 

hasilkan, pembelajaran dan output yang mereka hasilkan di bawah standar kinerja, hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa guru di kota-kota memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang ada di 
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sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Penemuan serupa dibuat oleh Mokhtar, Tarmizi, Ayub, & 

Nawawi (2013) bahwa guru sekolah dasar di pinggiran kota memiliki beban mengajar yang lebih 

besar, mereka cenderung lambat mendapatkan informasi tentang pengembangan pendidikan, memiliki 

sedikit peluang untuk meningkatkan profesinya. Sedangkan guru yang mengajar di wilayah kota 

kabupaten, mengajar sesuai dengan beban peraturan dan memiliki peluang besar untuk meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk  meningkatkan kualitas guru untuk menghasilkan proses 

pembelajaran yang berkualitas. Mulai dari pengembangan empat kompetensi guru hingga penguasaan 

keterampilan abad ke-21. Masalah lain yang menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran adalah 

kemampuan guru untuk mengemas pembelajaran dengan model yang inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Guru masih nyaman dengan metode pembelajaran praktis menggunakan model 

pembelajaran sederhana tanpa menggunakan model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk 

belajar dan mengembangkan potensi keterampilan berpikir mereka. Lebih lanjut Agusta & 

Noorhapizah (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembelajaran disalah satu 

sekolah dasar di kota banjarmasin masih berupa transfer pengetahuan dan belum mengembangkan 

kreativitas siswa. Hal yang sama telah diungkapkan oleh Pratiwi, Wardhana dan Setyosati (2018) 

bahwa guru sekolah dasar di kota banjarmasin masih belum mengembangkan kemandirian siswa 

dalam belajar. Kondisi yang sama telah diungkapkan oleh Fauzi & Fikri & Fikri (2018) bahwa proses 

pembelajaran di sebuah sekolah dasar di Banjarmasin masih menempatkan pengetahuan terhadap 

konsep sebagai evaluasi yang paling utama. 

Hasil penelitian pendahuluan di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar guru masih 

menggunakan perangkat pembelajaran sederhana tanpa memperhatikan pencapaian keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif baik dalam desain kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Sebagian 

besar guru melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang praktis dan belum menerapkan 

model pembelajaran inovatif yang sarat dengan keterampilan berpikir tinggi. Hal ini menyebabkan 

proses pembelajaran menjadi monoton dan cenderung membuat siswa cepat bosan dalam proses 

pembelajaran. Paradigma mengajar masih merupakan transfer ilmu pengetahuan dan belum 

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau pusat pembelajaran. Situasi ini berdampak pada 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran karena mereka hanya diminta menyimak, merekam 

materi, latihan soal, kadang-kadang menggunakan diskusi kelompok dan unjuk kerja. Proses 

pembelajaran semacam ini tentu saja tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif siswa. Kondisi lain yang memprihatinkan adalah kegiatan evaluasi yang hanya menekankan 

pencapaian ranah kognitif, belum sepenuhnya mencapai kemampuan afektif dan psikomotorik siswa. 

(Aslamiah & Agusta, 2017; Agusta, Setyosari & Sa’dijah, 2018; Agusta & Noorhapizah, 2018; 

Agusta, 2019; Noorhapizah, Sukma, Agusta, Pratiwi, 2019; Arlinda, Noorhapizah, Agusta, 2019; 

Agusta & Noorhapizah; 2019; Noorhapizah, Nur’alim, Agusta, Fauzi & Fikri; 2019). 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kenyataan 

lapangan tentang pengetahuan, kemampuan menyusun perencanaan, dan melaksanakan pembelajaran 

berbasis keteramoilan berpikir kritis dan berpikir kreatif pada guru sekolah dasar di kota Banjarmasin.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat penting untuk dilakukan identifikasi terhadap 

kemampuan guru sebagai basis data awal untuk menentukan arah pembinaan kompetensi guru yang 

sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke 21 dan revolusi industri 4.0. Urgensi penelitian ini karena 

saat ini belum ada data konkret bagaimana pengetahuan dan kemampuan mengemas pembelajaran 

yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Penelitian ini akan 

mengevaluasi kinerja guru didalam proses pembelajaran dan menjawab pertanyaan besar apakah guru 

SD Negeri siap untuk melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap 

mengedepankan pengembangan keterampilan siswa yang dibutuhkan oleh masyarakat masa depan. 

Masalah yang dapat diidentifikasi adalah : 1) Sebagian besar Guru SD Negeri di Kota Banjarmasin 

masih melaksanakan proses pembelajaran yang menempatkan ranah kognitif sebagai tujuan utama; 2) 

Sebagian besar Guru SD Negeri di Kota Banjarmasin memiliki pengetahuan yang minim tentang 

pembelajaran yang bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif; 3) Kurangnya kemauan 
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dan kemampuan sebagian besar Guru SD Negeri di Kota Banjarmasin untuk mengembangkan model 

pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

Rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan guru Sekolah Dasar 

Negeri di Kota Banjarmasin terhadap pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dan berpikir kreatif?, Bagaimana kemampuan guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Banjarmasin dalam 

mengemas perangkat pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif?, 

Bagaimana potensi guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Banjarmasin dalam melaksanakan 

pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif  pada masa pandemi Covid-

19 yang berorientasi pada pembelajaran dalam jaringan? 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengetahuan guru Sekolah Dasar Negeri di Kota 

Banjarmasin terhadap pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif, mengetahui kemampuan guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Banjarmasin dalam mengemas 

perangkat pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif serta mengetahui 

kemampuan guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pembelajaran 

bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif pada masa pandemi Covid-19 yang 

berorientasi pada pembelajaran dalam jaringan 

Penelitian ini akan memperbaharui penelitian sebelumnya yang masih belum spesifik menggali 

pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengemas pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif. Penelitian relevan tersebut adalah sebagai berikut : Penelitian Suparwoto, 

Prasetya, Mundilarto, Sukardjo & Projosantoso (2011), penelitian ini melakukan evaluasi kinerja guru 

IPA SD, SMP dan SMA pasca bersertifikasi. Penelitian Nurmin dan Kartowagiran (2013), penelitian 

ini mengevaluasi kemampuan guru dalam mengimplementasi pembelajaran tematik di SD Kecamatan 

Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian Kartomo & Slameto (2016), penelitian ini 

mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi. Penelitian Wardani, Herpratiwi & Sasmiati (2017) yang 

mendeskripsikan tentang evaluasi kinerja guru sekolah dasar dalam pembelajaran di kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2.  Metode 

Penelitian ini mendeskripsikan fakta yang ditemui dilapangan tentang pengetahuan guru sekolah 

dasar negeri di Banjarmasin tentang konsep keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir 

kreatif serta kemampuan guru untuk membuat perangkat pembelajaran bermuatan berpikir kritis dan 

keterampilan berpikir kreatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif berarti bahwa metode ini digunakan untuk menggambarkan dan 

mengungkap fakta yang saat ini sedang berlangsung dan dapat membuat interpretasi yang tepat 

berdasarkan data yang didapatkan (Moseley, Baumfield, Elliott, Gregson, Higgins, Miller, & Newton, 

2005). Metode deskriptif dapat memberikan deskripsi fenomena, menunjukkan hubungan, menguji 

hipotesis, membuat prediksi, dan mendapatkan implikasi untuk masalah yang ingin diselesaikan 

(Suparlan, 2005). Sementara itu makna kuantitatif adalah jenis data yang dikumpulkan dan dikerjakan 

melalui perhitungan struktur teoretis untuk membangun model dan hipotesis penelitian, penelitian ini 

memerlukan pengujian kuantitatif dan statistik (Hartono, 2004). 

Penelitian ini menggunakan variabel berupa pengetahuan guru tentang keterampilan berpikir kritis 

dan berpikir kreatif, serta kemampuan mereka untuk mempersiapkan pebelajaran bermuatan 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru sekolah 

negeri di kota Banjarmasin yang berjumlah 2.642 orang di 201 sekolah dasar. Sampel dalam penelitian 

ini harus memenuhi syarat: (1) guru yang mengajar di sekolah dasar negeri; (2) guru yang memiliki 

pengalaman di sekolah selama minimal 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun dikreditkan dengan 

kemampuan mengajar yang cukup untuk mengetahui masalah dan kondisi siswa; (3) guru di sekolah 

yang telah menerapkan kurikulum 2013 di seluruh kelas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 

orang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumenter dan 

pengisian kuisioner. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
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menggunakan pedoman wawancara. Sebelum proses wawancara dilakukan, pedoman disusun dengan 

memuat berisi kerangka kerja dan Garis Besar yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. 

Wawancara ini memiliki maksud bahwa proses wawancara tidak terikat dengan pedoman wawancara 

pada subjek penelitian tetapi juga dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan keadaan dan 

keadaan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan 200 orang guru sekolah dasar negeri di kota 

Banjarmasin. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data tentang pengetahuan guru 

terhadap konsep keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Teknik selanjutnya adalah 

dokumentasi berdasarkan perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru. Teknik berikutnya adalah 

pengisian kuisioner. Pengisian kuisioner bertujuan untuk menggali data secara mendalam pengetahuan 

guru tentang konsep keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif dalam porses pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner, lembar observasi, manual 

wawancara, dan dokumentasi untuk memfasilitasi pengumpulan data. Berikut adalah kisi-kisi 

kuisioner yang digunakan dalam penelitian : 

Tabel 1. Kisi-kisi kuesioner 

Aspek Deskripsi 

Jumlah 

Perta-

nyaan 

No. 

Perta-

nyaan 

Pengetahuan 

Keterampilan 

Berpikir 

Konsep pembelajaran menggunakan keterampilan berpikir kritis 8 1-8 

Konsep pembelajaran menggunakan keterampilan berpikir kreatif 13 9-21 

Perencanaan 

pembelajaran 

bermuatan 

keterapilan 

berpikir kritis 

dan berpikir 

kreatif 

Bentuk kegiatan yang melatih keterampilan berpikir kritis. 

Kegiatan memenuhi indikator : 

Memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan 

menjawab tentang suatu penjelasan atau tantangan;  

Kemampuan menyimpulkan suatu gagasan atau solusi;  

Menginterprestasi fakta-fakta atau kesimpulan atau pernyataan 

logis berdasarkan informasi yang diberikan;  

Mengevaluasi, membedakan antar argumen yang kuat dan relevan 

dan argumen yang lemah atau tidak relevan 

4 1-4 

Bentuk kegiatan yang melatih keterampilan berpikir kreatif. 

Kegiatan memenuhi indikator : 

Menghasilkan gagasan penyelesaian masalah yang baru 

(Novelty/Kebaruan),  

Menghasilkan sejumlah besar ide dalam kata, gambar atau 

tindakan (Fluency/Kefasihan),  

Menghasilkan berbagai jenis gagasan dengan fleksibel 

(Flexibility/Fleksibelitas),  

Menghasilkan ide-ide yang kurang jelas tapi itu tidak biasa atau 

unik (Originality/Originalitas),  

Mengembangkan, menambahkan atau menguraikan gagasan 

(Elaboration/ Elaborasi),  

Merasakan inti masalah atau isu, berpikir secara abstrak 

(Abstrctness/Keabstrakan) 

6 5-10 

(Silver & Pittsburgh, 1997; Treffinger, Young, Selby & Shepardson, 2002; Plucker , 2004; Munandar, 2009 ; 

Putra, Irwan dan Vionanda, 2012) 

 

Urutan yang digunakan dalam mengumpulkan data harus valid dan dapat diandalkan. Karena itu 

perlu dilakukan uji coba instrumen. Uji coba ini dilakukan pada 50 orang guru sekolah dasar untuk 

menguji validitas konten instrumen ini. Pengujian validitas dilakukan dengan teknik korelasi Product 

Moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus angka kasar sebagai berikut :   

( )( )2222 )()(

))((



  
−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rxy

 



218 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

Validitas instrumen dihitung menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21. Sementara hasil validitas 

dapat dilihat dengan membandingkan hasil yang terdapat pada kolom corrected item-total correlation 

dengan nilai r tabel untuk jumlah sampel uji try out sebanyak 30 orang dan taraf signifikansi 5% yaitu 

0,361. Berdasarkan acuan tersebut, sebuah item dikatakan valid apabila nilai corrected item-total 

correlation lebih besar serta bertanda positif dari 0,361. 

Instrumen kedua yang digunakan adalah lembar observasi yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan pengamatan terhadap semua hal yang berkaitan dengan masalah di lokasi penelitian. 

Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen observasi : 

 
Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Observasi 

Aspek Deskripsi 

Jumlah 

Perta-

nyaan 

No. 

Perta-

nyaan 

Perencanaan 

Merencanakan Pengorganisasian Bahan Pengajaran 3 1-3 

Merencanakan Pengelolaa 5 4-8 

Merencanakan Pengelolaan Kelas   3 9-11 

Merencanakan Penggunaan Media dan Sumber Pengajaran 2 12-13 

Merencanakan Penilaian Prestasi Siswa Untuk Kepentingan 

Pengajaran 
2 14-15 

Perangkat 

Pembelajaran 

berbasis 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

dan Berpikir 

Kreatif 

merencanakan pengorganisasian bahan ajar bermuatan keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif, 
3 1-3 

merencanakan manajemen kelas dengan memasukkan komponen 

kegiatan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpiki 

kreatif 

2 4-5 

Indikator pembelajaran yang mengarah pada munculnya kemampuan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif 
1 6 

Memuat tujuan pembelajaran yang mengarah pada pengembangan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif 
1 7 

Merencanakan kegiatan yang melatih siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat tentang permasalahan yang terjadi 

disekitar tempat tinggal  dalam kegiatan awal; 

1 8 

Merencanakan kegiatan yang mengarahkan siswa untuk memberikan 

pendapat dan mengomentari pendapat orang lain dalam kegiatan 

awal; 

1 9 

Merencanakan kegiatan yang mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis; 
7 10 - 16 

Merencanakan kegiatan yang mengembangkan keterampilan berpikir 

kreatif; 
10 17 - 26 

(Silver & Pittsburgh, 1997; Treffinger, Young, Selby & Shepardson, 2002; Plucker , 2004; 

Munandar, 2009 ; Putra, Irwan dan Vionanda, 2012) 

 

Instrumen berikutnya adalah wawancara yang dirancang menggunakan kiisi-kisi berisi daftar 

pertanyaan yang akan digunakan untuk peneliti saat melakukan wawancara dengan guru yang 

menjadi informan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan berbagai media yaitu 

telepon, video call dan video converence. Setelah diidentifikasi oleh validator dari masing-masing 

variabel, kemudian disusun indikator yang digunakan sebagai referensi untuk membuat kisi. 
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Tabel 3.  Kisi-kisi instrumen wawancara 

Variabel Indikator 

Pengetahuan keterampilan 

berpikir 

Konsep keterampilan berpikir kritis 

Konsep keterampilan berpikir kreatif 

Pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis 

Pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kreatif 

Rencana belajar Indikator pembelajaran yang berisi keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif  

Tujuan pembelajaran yang berisi keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif 

Langkah kegiatan pembelajaran pembelajaran yang berisi keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif 

Menggunakan model pembelajaran yang mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif 

Merencanakan manajemen kelas yang akan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

 

Instrumen terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung data hasil 

observasi dan wawancara. Dokumentasi dikumpulkan melalui dokumen perangkat pembelajaran dan 

proses pembelajaran. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang perencanaan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru berupa rencana pelaksanaan pelajaran, silabus dan profil 

sekolah.  

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pengetahuan Guru terhadap Konsep Keterampilan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif 

Berdasarkan survey yang dilakukan, telah diperoleh hasil penelitian berupa pengetahuan guru 

terhadap pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif serta kemampuan 

guru dalam mempersiapkan pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan umur memiliki pengaruh 

dalam menunjang kemampuan memperkaya wawasan dan pengetahuan untuk menyajikan 

pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Hal tersebut dikarenakan 

faktor pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan guru.  

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan yang searah juga ditunjukkan pada guru 

dengan usia yang lebih muda tergolong produktif ternyata juga rata-rata memiliki Pendidikan yang 

lebih baik. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keinginan untuk mengembangkan diri mereka 

juga cenderung tinggi, demikian juga pada kemampuan beradaptasi pada perubahan zaman yang 

akhirnya memberi dampak pada kinerja mengajar didalam kelas. Secara kualitatif dapat dilihat 

bahwa data usia produktif memiliki potensi untuk dikembangkan kompetensinya melalui 

Pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi memiliki kecenderungan kemampuan untuk 

memiliki kompetensi dan kebiasaan kerja yang membentuk kebiasaan menyajar yang baik serta 

kemampuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran didalam kelas. Hal ini sudah diyakin oleh 

para ahli dan berbagai penelitian bahwa Pendidikan menjadi cara yang strategis dalam 

mengembangkan kemampuan beradaptasi, kemampuan mengembangkan diri dan  kinerja yang 

baik.  

Survey tentang pengetahuan guru terhadap keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

dilakukan dengan metode evaluasi menggunakan instrument 21 buah pertanyaan dengan pilihan 

jawaban benar dan salah. Setiap guru melakukan ceklis pada kolom benar atau salah untuk setiap 

pertanyaan yang telah dimodifikasi yang memuat pernyataan-pernyataan berdasarkan indikator 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Pertanyaan yang diberikan tersebar dalam 8 butir 

untuk menggali keterampilan berpikir kritis, 13 butir untuk menggali keterampilan berpikir kreatif. 

Berdasarkan pertanyaan tersebut, analisis dilakukan menggunakan persentase dan jumlah 

jawaban yang tepat dibagi atas 5 kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 4. Kriteria Persentase dan Jumlah Jawaban Tepat 

Kriteria Persentase 
Jumlah Jawaban 

Tepat 

Sangat Baik 85% - 100% 18 - 21 

Baik 70% - 84% 15 - 17 

Cukup Baik 55% - 69% 12 - 14 

Rendah 40% - 54% 8 – 13 

Sangat Rendah < 40% < 8 

Berdasarkan analisis seluruh jawaban responden, diperoleh persentase yang disajikan dalam 

diagram berikut : 

 

 

Gambar 1 Persentase Pengetahuan Guru tentang Pembelajaran Bermuatan Keterampilan 

Berpikir kritis dan berpikir kreatif 

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari seluruh jawaban yang telah diberikan responden, hanya 25 % 

yang memenuhi kriteria Baik dan Sangat Baik. Harapan dari para guru, mereka setidaknya 

memperoleh jawaban tepat sebanyak 15 butir pertanyaan dengan persentase jawaban tepat 70% yaitu 

berada pada kriteria Baik. Hal ini dikarenakan apabila guru hanya berada pada kriteria Cukup, mereka 

hanya mampu menghasilkan jawaban tepat sebanyak maksimal 14 butir soal atau dengan persentase 

jawaban tepat sebesar 69%, hal ini tentu dibawah ambang batas ketuntasan dari suatu evaluasi. 

Peneliti juga menjabarkan hasil jawaban tepat yang diperoleh guru pada masing-masing butir 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif sebagai berikut : 

Tabel 5 Persentase Jawaban Tepat pada Setiap Butir Keterampilan 
No Butir Keterampilan Jumlah Jawaban 

Tepat 

Jumlah Persentase 

1 Berpikir Kritis 

1-2 pertanyaan  135 45% 

3-4 pertanyaan  89 29,7% 

5-6 pertanyaan 46 15,3% 

7-8 pertanyaan 30 10% 

2 Berpikir Kreatif 

1-3 Pertanyaan 124 41,3% 

4-6 Pertanyaan 82 27,3% 

7-9 Pertanyaan 51 17% 

10-13 Pertanyaan 43 14,4% 

Pengetahuan responden pada tiap butir keterampilan yang memenuhi kriteria hanya sekitar 25% - 

31%. Jika dilihat dari total responden sebanyak 300 orang, maka yang memenuhi kriteria hanya 75 – 

95 orang yang menguasai tiap butir keterampilan. Hasil yang didapatkan memberikan gambaran 

secara jelas bangaimana kemampuan guru mengemas proses pembelajaran berbasis keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif.  
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Melihat hasil yang telah ditunjukkan, ada banyak hal yang melatari pengetahuan guru tentang 

pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Hasil survey menunjukkan 

bahwa 76,3% responden tidak pernah mendapatkan informasi tentang keterampilan berpikir kritis, 

hanya 23,7% responden yang mengungkapkan bahwa pernah mendapatkan informasi tentang 

keterampilan berpikir kritis. Analisis hasil survey ini ternyata responden yang berumur diatas 31 tahun 

mengungkapkan tidak pernah mendapatkan informasi seputar keterampilan berpikir kritis. Responden 

mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan secara langsung tentang 

keterampilan ini, padahal harapan pembelajaran abad 21 guru harus memasukkan keterampilan 

berpikir kritis dalam proses pembelajaran.  

Analisis terhadap hasil yang ditunjukkan pada pengetahuan berpikir kritis ditinjau dari tingkat 

pendidikan menunjukkan bahwa seluruh guru yang bergelar magister telah memiliki pengetahuan 

seputar pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis yang sangat bagus. Hal ini diindikasi karena 

dalam proses perkuliahan pada jenjang magister, responden banyak menggali pengetahuan tentang 

pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. Sementara itu, analisis data berdasarkan status sertifikasi 

atau kepemilikan sertifikat pendidik menunjukkan bahwa hanya 30,92% atau 47 orang responden yang 

memiliki pengetahuan tentang pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

yang sangat bagus. Responden yang termasuk kategori ini didominasi mereka yang memperoleh 

sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru dalam jabatan. Hal ini dikarenakan dalam 

pendidikan profesi guru responden mendapatkan informasi dan telah mengetahui cara mengemas 

pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis hingga membuat alat evaluasi bermuatan 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif.  

Analisis juga dilakukan terhadap butir keterampilan berpikir kreatif. Hasil survey menunjukkan 

bahwa 67% responden belum pernah mendapatkan informasi tentang keterampilan berpikir kreatif, 

responden yang mengungkapkan bahwa pernah mendapatkan informasi tentang keterampilan berpikir 

kreatif hanya 33%. Analisis hasil survey ini ternyata responden yang berumur diatas 40 tahun 

mengemukakan bahwa mereka belum pernah memperoleh informasi seputar keterampilan berpikir 

kreatif baik berupa pelatihan, workshop dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

tentang keterampilan berpikir kreatif guru masih terbatas, padahal harapan pembelajaran abad 21 guru 

harus memasukkan keterampilan berpikir kreatif dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil survey yang ditunjukkan pada pengetahuan berpikir kreatif, peneliti melakukan 

analisis yang ditinjau dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 61 % dari jumlah guru yang 

bergelar magister telah memiliki pengetahuan yang maksimal seputar pembelajaran berbasis 

keterampilan berpikir kreatif, namun masih ada 39% yang belum tergolong kedalam pengetahuan 

yang sangat baik dalam menyajikan pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kreatif. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa guru yang memiliki pengetahuan yang sangat bagus memperoleh 

pengetahuannya secara mandiri, karena di jenjang magister pada saat mereka menempuh pendidikan 

masih belum mengupas secara mendalam tentang pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kreatif. 

Disisi lain, analisis data berdasarkan status sertifikasi atau kepemilikan sertifikat pendidik 

menunjukkan bahwa hanya 25,66% atau 39 orang responden yang memiliki pengetahuan tentang 

pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif yang sangat bagus. Responden 

yang termasuk kategori ini didominasi mereka yang memperoleh sertifikat pendidik melalui 

pendidikan profesi guru dalam jabatan dan lulus pada tahun 2018-2019. Hal ini dikarenakan dalam 

pendidikan profesi guru periode saat ini responden banyak dibekali dengan informasi seputar 

pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kreatif sebagaimana yang dimuat dalam pembelajaran 

di era abad 21. Sedangkan ditinjau dari umur responden, 68 dari 96 orang responden berusia antara 21 

– 30 tahun. Hal ini diindikasi karena semakin muda usia responden, membuktikan masa kelulusan dari 

pendidikan tinggi dan pendidikan profesi guru yang lebih singkat. Pendidikan tinggi yang ditempuh 

telah memberikan focus pengetahuan tentang keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif untuk 

diimplementasikan di sekolah dasar.  

Melihat hasil survey dan analisis yang telah dipaparkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pengetahuan guru terhadap pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif, 
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secara khusus terfokus pada pengetahuan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif yang sangat 

baik hanya berada pada angka kurang dari 35% dari total 300 responden. Hasil ini dipertegas dengan 

pernyataan responden bahwa seluruhnya menyatakan Dinas Pendidikan sebagai pemangku 

kepentingan belum pernah melaksanakan pelatihan, workshop, seminar dan sejenisnya yang berfokus 

secara khusus pada penyajian pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. Pernyataan lain dari responden menunjukkan bahwa dari 300 responden hanya 101 orang atau 

33,7% yang pernah mempelajari atau menggali informasi seputar keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif, dengan kata lain lebih dari 60% responden tidak pernah berinisiatif untuk 

memperkaya wawasan secara mandiri. Secara khusus peneliti menyajikan pertanyaan apakah 

responden pernah menggali secara mendalam dengan mencari informasi melalui berbagai literatur, 

mengikuti pelatihan/seminar/workshop/webinar dan sejenisnya secara mandiri tentang keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif. Hasil survery menunjukkan bahwa responden yang pernah 

menggali informasi seputar keterampilan berpikir kritis hanya 10,3%, responden yang pernah 

menggali informasi seputar keterampilan berpikir kreatif hanya 34,67%. 

 

Kemampuan Guru Mengemas Pembelajaran Bermuatan Keterampilan Berpikir Kritis dan 

Berpikir Kreatif 

Survey tentang kemampuan guru dalam mengemas persiapan pembelajaran berbasis keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatifdilakukan dengan metode kuisioner dan observasi. Kuisioner berisi 

instrument dengan 22 buah pertanyaan yang memuat pilihan jawaban sebagai berikut :  

- Setiap Hari, apabila aspek yang dinilai dilaksanakan tiap hari 

- 2-3 kali dalam 1 minggu, apabila aspek yang dinilai dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu 

- 1 kali dalam 1 minggu, apabila aspek yang dinilai dilaksanakan 1 kali dalam seminggu 

- 2-3 kali dalam sebulan, apabila aspek yang dinilai dilaksanakan 2-3 kali dalam sebulan 

- 1 kali dalam sebulan, apabila aspek yang dinilai dilaksanakan 1 kali dalam sebulan 

- Tidak pernah, apabila aspek yang dinilai tidak pernah dilaksanakan 

 Setiap guru melakukan ceklis pada kolom pilihan jawaban untuk setiap pernyataan yang telah 

memuat informasi kenyataan yang terjadi dalam proses pembelajaran  keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Pertanyaan yang diberikan tersebar dalam 4 butir untuk menggali keterampilan berpikir kritis, 5 

butir untuk menggali keterampilan berpikir kreatif, 4 butir untuk menggali keterampilan memecahkan 

masalah, 4 butir untuk menggali keterampilan berpikir logis dan 4 pernyataan untuk menggali 

keterampilan berpikir analitis. 

Disamping itu, Berdasarkan acuan yang telah dijelaskan pada teknik analisis data, maka dapat 

dihitung Mean ideal (Mi) sebesar 51 dan Standar Deviasi ideal sebesar 7,9. Selanjutnya data 

dikategorikan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan menjadi 5 kategori, yaitu kategori sangat 

baik, baik, cukup, endah dan sangat rendah berdasarkan rerata dan standar deviasi. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, data distribusi frekuensi kemampuan guru mengemas persiapan pembelajaran 

berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatifdisajikan sebagai berikut : 

 

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Kemampuan Guru Merancang Persiapan Pembelajaran 

berbasis Keterampilan Bepikir Tingkat Tinggi 

Kategori Frekuensi Persentase 

Sangat Baik 9 3% 

Baik 71 23,7% 

Cukup 140 46,6% 

Rendah 75 25% 

Sangat Rendah 5 1,7% 

Data diatas menunjukkan bahwa dari seluruh jawaban yang telah diberikan responden, hanya 26,7 

% yang memenuhi kriteria Baik dan Sangat Baik. Harapan dari para guru, mereka setidaknya 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 223 

memperoleh skor 3 dari setiap butir kuisioner, skor 3 menunjukkan pelaksanaan butir kuisioner 

minimal 1 kali dalam 1 minggu. Namun kenyataan menunjukkan masih ada butir-butir kuisioner yang 

belum terlaksana dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

mengemas pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif masih belum 

memenuhi harapan. Pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif memang 

tidak mesti dilaksanakan setiap hari, tetapi paling tidak dalam 1 minggu dapat direncanakan 

pembelajaran yang mengarah pada penanaman keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, 

memecahkan masalah, berpikir analitis dan berpikir logis.  

Peneliti juga menjabarkan hasil jawaban kuisioner tentang kemampuan guru mengemas 

perencanaan pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatifpada masing-

masing butir perencanaan yang harus dilaksanakan didalam proses pembelajaran.  

Harapan pembelajaran pada abad 21 yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir kreatifharus dimulai dari persiapan pembelajaran yang mendukung terlaksananya 

pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. peneliti menggunakan instrumen APKG 

1 yang dimodifikasi dengan memasukkan unsur persiapan pembelajaran yang memuat keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif. Instrument yang digunakan terdiri dari penyediaan bahan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran, penyediaan sumber belajar, 

rumusan tujuan pembelajaran berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi, penggunaan teknologi 

dalam pembelajaran, penggunaan model pembelajaran, serta penyajian evaluasi berbasis keterampilan 

berpikir tingkat tinggi.  

Data hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar persiapan pembelajaran yang dibuat belum 

memenuhi kriteria sesuai dengan harapan pembelajaran abad 21. Perolehan skor komponen 

penyediaan bahan pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis 

menduduki intensitas tertinggi dilaksanakan dalam persiapan pembelajaran, data menunjukkan bahwa 

237 responden atau 79% telah menyajikannya dalam persiapan pembelajaran. Hal ini diindikasi karena 

keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang sejak lama dikenal dalam dunia pendidikan, 

khususnya pada jenjang sekolah dasar. Keterampilan berpikir kritis memang telah lama diintegrasikan 

dalam bahan ajar, sehingga responden mengenal lebih dalam tentang keterampilan berpikir kritis 

meskipun pada hasil survey pengetahuan tentang keterampilan ini masih belum secara spesifik 

diketahui oleh responden. Hasil yang memuaskan pada penyediaan bahan pembelajaran bermuatan 

keterampilan berpikir kritis, ternyata berbanding terbalik pada penyediaan bahan pembelajaran 

bermuatan keterampilan berpikir kreatif. 

Penyediaan bahan pembelajaran bermuatan berpikir kreatif dengan kriteria sesuai harapan 

(memperoleh skor minimal 3 atau terlaksana minimal satu kali dalam seminggu) hanya diperoleh oleh 

49 responden atau 16%, Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi perangkat pembelajaran yang 

dibuat oleh responden, terlihat bahwa sebagian besar responden belum memiliki kemampuan yang 

memadai untuk menyediakan bahan pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kreatif. Hal ini 

diindikasi karena sebagian besar bahan ajar belum mengarah pada penyediaan konten pembelajaran 

yang mengarah pada pengembangan keterampilan tersebut. Sesuai dengan hasil survey pengetahuan 

guru tentang keterampilan ini, diketahui sebagian besar responden belum mengetahui secara spesifik 

bagaimana konsep dan mengembangkan keterampilan ini kepada siswa sekolah dasar.  

Pengelolaan pembelajaran untuk mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif juga dipengaruhi oleh penataan ruang kelas yang kondusif dan dengan perencanaan 

yang matang untuk memberikan ruang maksimal untuk siswa bereksplorasi serta mengembangkan 

kemampuan mereka. Kenyataan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelas berupa 

penataan tempat duduk yang memberi kesempatan kepada anak saling berinteraksi dan berbagi 

informasi hanya dilakukan oleh 94 orang responden atau 31%. Hasil survey selanjutnya tentang 

pengelolaan kelas berupa penataan ruang kelas yang menarik sehingga meningkatkan minat belajar 

dan rasa ingin tahu siswa telah dilakukan dengan maksimal oleh 235 orang atau 78% responden. 
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Sementara untuk pengelolaan kelas berupa mengabadikan hasil karya siswa hanya dilakukan oleh 32 

orang atau 11% responden.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa responden hanya menguasai teknik 

pengelolaan kelas untuk menggugah semangat siswa dalam belajar dengan menata ruang kelas yang 

menarik seperti pewarnaan ruang kelas, meletakkan aksesoris untuk memperindah ruangan, 

penyediaan tempat menaruh perlengkapan siswa, penempatan gambar-gambar pahlawan dan 

pendukung pembelajaran yang menarik minat siswa, serta berbagai teknik estetika lainnya. Namun, 

sangat disayangkan aspek penting pengelolaan kelas yang mengarah pada pengembangan 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatifmasih belum dilaksanakan. Aspek tersebut adalah 

pengelolaan tempat duduk agar tercipta kebiasaan saling bertukar informasi dan mengembangkan 

kemampuan komunikasi serta rasa ingin tahu siswa. Tidak kalah penting dokumentasi hasil karya 

siswa untuk memberikan motivasi untuk meraih prestasi yang lebih dari sebelumnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan guru dan kemampuan mengemas persiapan 

pembelajaran bermuatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif masih tergolong rendah. 

Hasil ini jika dikaitkan dengan pembelajaran pada masa pandemic Covid-19 yang akan menerapkan 

pembelajaran lebih banyak berbasis Online atau dalam jaringan, para guru dituntut mampu beradaptasi 

dengan penggunaan teknologi tanpa mengurangi esensi pembelajaran dan tujuan utama yaitu 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif.  

 

Pembahasan 

Revolusi industri 4.0 pada abad ke-21 membutuhkan masyarakat masa depan yang memiliki lebih 

banyak kecakapan hidup untuk membuat inovasi untuk masa depan yang lebih baik. Tuntutan ini tidak 

memandang kondisi dunia yang sedang dilanda musibah pandemic virus Covid-19 yang 

mengharuskan seluruh guru untuk merubah metode pembelajaran yang semula melalui tatap muka 

menjadi pembelajaran berbasis online atau dalam jaringan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemangku 

kepentingan pendidikan untuk menciptakan iklim akademik yang mengarah pada pengembangan 

kecakapan hidup di abad ke-21 meskipun pembelajaran berbasis online.  

Keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif sebagai keterampilan abad 21 semestinya sudah 

dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Pentingnya keterampilan ini menurut taksonomi Bloom yang 

direvisi (Anderson & Krathwohl, 2001), melalui keterampilan berpikir kritis, siswa tidak hanya 

memiliki kemampuan  kognitif tetapi juga mampu melakukan analisis, penciptaan, inovasi  dan 

evaluasi dari suatu solusi. Dari pernyataan tersebut, guru harus memiliki kemampuan untuk membuat 

rencana pelajaran berbasis berpikir kritis dan berpikir kreatif. Guru harus mampu membuat desain 

pembelajaran yang mengarah pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatid. 

Tetapi, jika guru tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep keterampilan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif, mereka akan kesulitan untuk membuat rencana pembelajaran berbasis 

keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif.  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar memiliki 

pengetahuan yang terbatas tentang konsep keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Beberapa 

guru berasumsi bahwa mengembangkan keterampilan berpikir kritis hanya melalui langkah 

pembelajaran yang tersedia dalam buku teks yang disediakan oleh pemerintah. Guru lain berasumsi 

bahwa berpikir kritis adalah model pembelajaran dan metode pembelajaran. Berdasarkan kenyataan 

bahwa sebagian guru masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang konsep keterampilan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif, guru sekolah dasar negeri di kota ini membutuhkan sosialisasi dan 

bimbingan teknis untuk memperkenalkan konsep berpikir kritis dan berpikir kreatif dan bagaimana 

melakukan proses pembelajaran berbasis pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. Hasil ini diperkuat oleh Retnawati (2015) yang menyebutkan bahwa dari penelitian kualitatif 

tentang pelatihan guru dan sosialisasi Kurikulum 2013 yang masih kurang. Beberapa masalah 

ditemukan pada sosialisasi dan pelatihan guru seperti persepsi ganda dan interpretasi mengenai tema 
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dan konten sosialisasi. Selain itu keterbatasan waktu membuat guru tidak memiliki pemahaman dan 

keterampilan yang sempurna yang akan diterapkan di kelas mereka. 

Berdasarkan penelitian Gillies & Boyle (2009) menyatakan ahwa untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif guru harus direncanakan dengan matang, hal ini akan berdampak pada 

keterampilan mereka untuk mengembangkan keterampilan siswa. Selanjutnya Vidergor & Krupnik-

Gottlieb (2005) mengemukakan bahwa perencanaan akan menentukan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan. Guru saat ini sangat dominan menlaksanakan pembelajaran yang hanya memuat kegiatan 

tanya jawab. Selain itu Warpala (2006) menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat dikembangkan 

dengan memberikan beragam permasalahan kepada siswa agar terjadi perbedaan pandangan. Hal ini 

diindikasi bahwa pertanyaan yang seragam akan mengakibatkan keterampilan berpikir siswa kurang 

berkembang. Fakta lain mengungkapkan bahwa tidak semua guru merencanakan pembelajaran dengan 

memasukkan kegiatan presentasi ditambah dengan pengembangan elaborasi yang kurang. Jika 

dilakukan dengan baik, presentasi dan elaborasi dapat menjadi alat bagi siswa untuk 

mengkomunikasikan karyanya secara detail (Retnawati, Hadi & Nugraha, 2016; Thompson, 2008) 

Selain berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan penting 

yang menjadi kunci kesuksesan pendidikan pada abad ke-21. Keterampilan ini akan berdampak pada 

memberikan kontribusi positif seperti pemecahan masalah dan inovasi bagi masyarakat di masa depan 

yang lebih baik (Conklin, 2012). Oleh karena itu, berpikir kreatif sudah semestinya diposisikan 

sebagai prioritas pengembangan keterampilan siswa mulai dari jenjang sekolah dasar dengan 

memasukkan kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan ini dalam kegiatan pembelajaran. 

Hal ini akan membuat siswa siap untuk memberikan kontribusi pada masyarakat. Masyarakat generasi 

berikutnya harus memiliki keterampilan untuk membuat lebih banyak inovasi di setiap sisi kehidupan 

serta peduli dan bekerjasama dengan masyarakat lain untuk menangani berbagai permasalahan, tak 

terkecuali masalah lingkungan (Agusta & Noorhapizah, 2018; Agusta, Setyosari & Sa’dijah; Agusta, 

2019; Noorhapizah, Sukma, Agusta, Pratiwi, 2019; Arlinda, Noorhapizah, Agusta, 2019; Agusta & 

Noorhapizah; 2019; Noorhapizah, Nur’alim, Agusta, Fauzi & Fikri; 2019). 

Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif saat ini mengalami kemerosotan 

dikala pandemic Covid-19 melanda dunia. Dibutuhkan reformasi proses pembelajaran yang tetap 

mengedepankan penanaman keterampilan tersebut. Reformasi pengajaran dan pembelajaran ke era 

modern dan digital merupakan pilihan terbaik, namun hal ini membutuhkan tanggung jawab dan 

partisipasi setiap elemen pendidikan.  Ahmad (2014) dari penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua 

persepsi guru tentang perubahan pengajaran dan pembelajaran, ada persepsi positif dan persepsi 

negatif. Persepsi pertama guru didorong untuk mengubah kebiasaan menjadi segala sesuatu yang 

diperlukan di era ini dan membuat lebih banyak inovasi.  Persepsi kedua adalah persepsi negatif yang  

menunjukkan guru tidak siap berubah (Avargil, Herscovitz, dan Dori, 2012; Noorhapizah & Agusta, 

2019; Agusta & Noorhapizah; 2019) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru telah menyadari pentingnya berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Keterbukaan informasi dari guru menunjukkan bahwa banyak guru belum siap untuk 

melakukan perubahan atau meningkatkan kinerja mereka dalam proses pembelajaran. Meskipun 

beberapa penelitian sebelumnya (Retnawati, et al., 2017; Agusta, Setyosari & Sa’dijah, 2018; Agusta 

& Noorhapizah, 2019) menunjukkan sebagian besar guru mengalami kesulitan untuk menerapkan 

kegiatan pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif. Di sisi 

lain, banyak guru mengalami kesulitan untuk menerapkan evaluasi pembelajaran atau model penilaian 

yang didasarkan pada berpikir kritis dan kreativitas. Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian ini 

yang menunjukkan bahwa guru belum siap untuk mengemas pembelajaran berbasis keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif, mereka belum menyadari pentingnya menerapkan berpikir kritis 

dan berpikir kreatif pada proses pembelajaran. Kondisi ini akan berdampak pada kesiapan guru untuk 

melakukan revolusi metode pembelajaran kea rah pembelajaran online di masa pandemic Covid-19. 

Kami berharap keyakinan mereka akan menumbuhkan semangat guru untuk melakukan inovasi, 

reformasi pada kebiasaan mengajar mereka dan perubahan yang sejalan dengan persepsi positif guru 

terhadap perubahan kurikulum yang diharapkan berimbas pada menumbuhkan keinginan guru untuk 
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berinovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran (Ahmad, 2014; Agusta & 

Noorhapizah; 2019). 

Berkaca dari pentingnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, guru perlu mengajarkan keterampilan 

ini kepada siswa. Kegiatan pembelajaran yang dirancang harus berorientasi pada keterampilan berpikir 

tingkat tinggi siswa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penting untuk mengubah metode 

pembelajaran tradisional menjadi metode pembelajaran inovatif untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi (Apino & Retnawati, 2017; Djidu & Jailani, 2016). Metode inovatif yang 

dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dirancang dengan kegiatan yang fokus 

pada berbagai indikator keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif (Sumarmo & Nishitani, 2010; 

(Apino & Retnawati, 2017; Djidu & Jailani, 2016; Agusta & Noorhapizah, 2019). Untuk mewujudkan 

hal tersebut, teori pembelajaran konstruktivisme dipandang sebagai teori yang tepat untuk dijadikan 

acuan dalam mengembangkan metode dan model pembelajaran, hal ini karena teori konstruktivis 

mengedepankan pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka 

selama kegiatan pembelajaran dan berujung pada kemampuan pemecahan masalah (Apino & 

Retnawati, 2017; Djidu & Jailani, 2016). Beberapa model pembelajaran yang termasuk dalam 

pembelajaran inovatif adalah pembelajaran berbasis masalah (Djidu & Jailani, 2016; Fauzi & Fikri, 

2018), pembelajaran berbasis proyek (Anazifa, 2017; Aslamiah & Agusta, 2017), pembelajaran 

penemuan (Rochani, 2016; Aslamiah & Agusta 2017; Agusta & Noorhapizah, 2019), dan pemecahan 

masalah kreatif (Apino & Retnawati, 2017 ). 

Masalah yang timbul dalam pembelajaran saat ini diakibatkan oleh aktivitas pembelajaran dan 

metode yang digunakan oleh guru sebagai salah satu promotor yang belum mengacu pada model-

model yang memiliki keunggulan mengembangkan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa. Hasilnya 

terkait dengan pengetahuan guru tentang keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatid yang relatif 

rendah sebagaimana ditunjukkan pada hasil analisis kuesioner yang diberikan kepada guru. Sebagian 

besar guru tidak mengetahui secara mendalam konsep keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif, 

sehingga berdampak pada kebiasaan mengajar mereka yang tidak menggunakan berbagai model 

pembelajaran, hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh belum adanya kegiatan pendampingan secara 

mendalam tentang penerapan Kurikulum 2013 berbasis keterampilan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif (Retnawati, Kartowagiran, Arlinwibowo, & Sulistyaningsih, 2017). Selain itu, mereka mungkin 

tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang model pembelajaran baik dari buku atau internet 

sebagai referensi. Namun, pengetahuan guru tentang berbagai model pembelajaran tidak dapat 

digunakan sebagai standar untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajarkan keterampilan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif. Guru juga perlu tahu tentang kegiatan dalam setiap model 

pembelajaran yang mengarah pada pengembangan keterampilan siswa sehingga dapat meningkatkan 

berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar (Retnawati, Kartowagiran, 

Arlinwibowo, & Sulistyaningsih, 2017). 

Lebih lanjut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan pada model 

dan metode pembelajaran, seperti pembelajaran di luar ruangan (outdoor learning) dan outbound 

(Agusta, Setyosari & Sa’dijah, 2018; Agusta & Noorhapizah 2018; Agusta & Noorhapizah, 2019), 

penyelidikan kelompok (Pratiwi, Sofiawati 2018), pemetaan pikiran (Aslamiah & Fauzi & Fikri, 2017) 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan (Apino & Retnawati, 2017). 

Di sisi lain, meningkatkan berpikir kritis dan berpikir kreatif dapat kita lakukan dengan melakukan 

desain inovasi pembelajaran yang memuat indikator kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

4.  Kesimpulan 

Keterampilan berpikir kritis dan kreatif dari sebagian besar kelompok guru masih belum memenuhi 

kriteria yang diharapkan. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai latar belakang pendidikan guru. 

Latar belakang pendidikan yang mempengaruhi adalah tahun kelulusan dan dari mana pendidikan 

mereka. Hal ini tergantung pada pengembangan kurikulum yang dimiliki universitas yang mencetak 
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mereka menjadi sarjana dan magister. Jika proses pembelajaran di universitas penghasil tenaga guru 

sekolah dasar tidak didasarkan pada pengembangan pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis 

dan berpikir kreatif, kegiatan pembelajaran yang akan diimplementasikan disekolah dasar juga tidak 

memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum mengetahui bahwa belajar mengajar 

berdasarkan berpikir kritis dan berpikir kreatif untuk siswa dapat menggunakan berbagai model 

pembelajaran seperti iquiry, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, pemecahan masalah, penyelidikan kelompok, Jigsaw dan banyak lagi. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas anak dan proses 

pengembangan life skill anak usia dini berbasis belajar dari rumah yang berlatarbelakang 

rendahnya kemandirian anak belajar melakukan sesuatu sendiri dan cenderung ketergantungan 

dengan orang tua. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif hasil aktivitas anak dan data hasil 

perkembangan life skill . Teknik pengumpulan data melalui  analisis observasi data dokumen. 

Alat pengukuran data melalui lembar observasi dan rubrik aktivitas anak dan pengembangan 

life skill. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan Life Skill anak usia dini berbasis Belajar 

dari Rumah menunjukkan kategori aktivitas Sangat Aktif dan kategori perkembangan yaitu 

Berkembang Sangat Baik. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Life Skill, Covid-19, Belajar Dari Rumah 

 

 

1. Pendahuluan 

COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Sebelumnya pada bulan 

Desember 2019 Virus Corona ini terjadi di Kota Wuhan Provinsi Hubei, Cina. dan juga telah 

dinyatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A 

Tahun 2020 diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020 sebagai Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (Kemenkes, 

2020:1). 

Pada tanggal 2 maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan 

bahwa Virus Corona (Covid -19) masuk ke Indonesia sebanyak 2 kasus sekaligus. Akan tetapi, 

beberapa pakar dan ahli di bidangnya menyebutkan bahwa virus ini sudah masuk ke Indonesia 

sejak Januari 2020. Virus ini awalnya Diidentifikasi virus tersebut penerbangan Luar Negeri 

dan beberapa wilayah di Indonesia (Kompas.com, 2020). 

Sehingga, untuk menanggapi hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia terutama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran menteri 

mailto:maimunah@ulm.ac.id
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Nomor 36962/M.PK.A/HK/2020 pada tanggal 17 maret 2020 tentang Pembelajaran secara 

Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19). 

Selanjutnya, menanggapi Surat Edaran Mendikbud, maka Sekretaris Jenderal Ainun Naim, 

mengeluarkan Surat Edaran tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat 

bencana Covid-19 dalam rangka pemenuhan hak peserta didik agar tetap mendapatkan layanan 

pendidikan selama masa pandemi yang terkoordinasi secara langsung dengan seluruh Kepala 

Dinas Pendidikan Provinsi/kota di beberapa wilayah di Indonesia. 

Hal tersebut diharapkan untuk dapat memastikan layanan pendidikan selama masa 

pandemi Covid-19  tetap terlaksana dengan baik khususnya warga satuan pendidikan dari 

dampak buruk penyebaran Covid-19, dengan mencegah penyebarannya dan memastikan 

pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik, pendidik dan orang tua.  

Pelaksanaan proses pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk diperhatikan 

oleh semua pihak baik pihak pemerintah, masyarakat, keluarga dan para praktisi pendidikan. 

Salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap 

pendidikan, pengasuhan dan pengembangan  

karakter anak usia dini di Indonesia telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan  

kesepakatan baik dalam lingkup nasional maupun Internasional. Di Indonesia, program 

pendidikan anak usia dini telah dilaksanakan secara menyeluruh dan berjenjang, dari jalur Non 

formal (TPA Sederajat, Kelompok Bermain/Playgroup) In formal (Pendidikan keluarga dan 

lain-lain) dan jalur  formal(TK/RA) ( Sujiono, 2009: 47). 

Sasaran dari kebijakan di atas tentu saja ditujukan untuk Dinas Pendidikan, Kepala Satuan 

Pendidikan Perguruan Tinggi, SMA, SMP,SD dan PAUD, Pendidik, Peserta Didik dan Orang 

tua di seluruh wilayah di Indonesia. 

Berbagai portal pembelajaran yang disediakan pemerintah juga menyediakan bahan belajar 

serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Belajar Dari Rumah 

hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di Era Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat di tengah Pandemi 

Covid-19 ini. 

Kebijakan pemerintah untuk Belajar Dari Rumah/ Learning From Home, juga berlaku pada 

kegiatan pembelajaran di PAUD yang harus dilakukan secara virtual/ Daring/ melalui video 

pembelajaran yang dibuat oleh guru kemudian dibagikan melalui media seperti Whatsapp/ Link 

You Tube ke Orang tua siswa atau dengan cara membagikan lembar kegiatan dan tugas prakarya 

lainnya. Selain itu, Guru juga memberikan pembelajaran melalui Face Time dengan siswa 

melalui Video Confrence. 

Belajar Dari Rumah atau Learning From Home merupakan kegiatan belajar yang 

memanfaatkan Teknologi sebagai media dan Orang tua sebagai pendamping anak ketika 

Belajar Dari Rumah.  
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Pendidikan anak usia dini menganut beberapa prinsip pembelajaran, salah satunya adalah 

mengembangkan keterampilan hidup (life skill). Di antara pembelajaran life skill adalah anak 

belajar untuk menolong diri sendiri, disiplin diri, tanggung jawab, serta mandiri.  

Menurut Hasan (2005), mandiri diartikan sebagai keadaan yang dapat menjadikan individu 

berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Lebih lanjut Saputri (2016) berpendapat 

kemandirian anak umur 5 sampai 6 tahun adalah bentuk pendidikan kepada anak agar ia 

memiliki sikap mau mengusahakan sesuatu dan memiliki kesadaran personal sehingga anak 

tidak mudah bergantung kepada orang lain 

Kelompok program pembelajaran di Taman kanak-kanak yang meliputi sosial dan 

kepribadian dimaksudkan untuk membentuk kesadaran diri dan pengetahuan peserta didik 

tentang hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dalam interaksi sosial serta 

pemahaman terhadap diri sendiri, peningkatan kualitas diri, pengembangan rasa percaya diri 

(life skill) (Kemendiknas, 2010: 9). 

Kecerdasan seorang anak hanya memiliki arti apabila kecerdasan tersebut dapat 

diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Berdasarkan hasil penelitian  Madalleno dan 

Infante (2001:5) mengidentifikasi terdapat tiga kategori life skill yaitu keterampilan sosial 

(social skill), keterampilan interpersonal (personal skill)  dan emosional coping skill.  

Tetapi, pada kenyataannya, kemandirian anak masih rendah, hal ini terlihat dari 

rendahnya kemandirian anak belajar melakukan sesuatu sendiri dan cenderung ketergantungan 

dengan orang tua di rumah atau guru pada saat di sekolah. 

Hal ini terjadi karena, konsistensi dalam pengembangan life skill pada anak masih 

terkendala oleh perilaku anak yang masih ketergantungan, tidak berani mencoba melakukan 

sesuatu sendiri, takut melakukan hal-hal baru serta dipengaruhi juga oleh pola asuh  atau 

perlakuan orang tua  dan guru yang tidak konsisten. 

Di sekolah, anak diajarkan untuk selalu mandiri, memilih kegiatan sendiri, meletakkan 

tas di loker, sepatu di rak, makan sendiri, menulis sendiri, merapikan barang-barangnya sendiri. 

Akan tetapi ketika di rumah, orang tua cenderung ingin segala sesuatu cepat sehingga apapun 

yang menjadi tugas anak di bantu. Padahal, pada saat anak belajar atau melakukan tugas/ 

kegiatan, orang tua hanya cukup sebagai fasilitator dan motivator saja pada saat anak belajar, 

sama seperti peran guru pada saat anak di sekolah. 

Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak buruk pada perkembangan life skill 

anak dalam aspek kemandirian. Anak akan memiliki sikap ketergantungan, tidak berani 

memutuskan sesuatu sendiri, melakukan hal kecil sendiri, jika hal kecil seperti keterampilan 

menolong diri sendiri saja anak tidak mampu, maka bagaimana anak mampu untuk menolong 

orang lain dalam lingkaran sosial yang lebih besar seperti lingkungan sekitar dan masyarakat 

secara luas. 

Kegiatan Belajar Dari Rumah (Learning From Home) dilaksanakan dengan memanfaatkan 

media Teknologi Komunikasi untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak 

tanpa membebani mereka dengan tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Belajar 

Dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup (life skill) (Mendikbud, 2020).  
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Catron dan Allen (1999) menyatakan bahwa pada dasarnya pembelajaran life skill 

bertujuan agar anak memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri (self help) dan kemudian 

ketika kemampuannya berkembang maka ia akan mampu menolong orang lain (social skill) 

sebagai bentuk keperdulian dan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial di keluarga dan 

masyarakat. 

Oleh karena itu, disusun kegiatan pengembangan life skill berbasis Belajar dari Rumah 

untuk meningkatkan aktivitas dan perkembangan life skill anak usia dini. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan (Action Research). Setting penelitian ini 

dilaksanakan di Labschool FKIP PG PAUD Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 

pada Anak Kelompok A (Usia 4-5 Tahun). Wibawa (Dimyati, 2013:15) menyatakan penelitian 

tindakan merupakan penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh 

guru di lapangan. 

Selanjutnya Wiriatmadja juga menyatakan penelitian tindakan kelas  merupakan kegiatan 

guru mengorganisasikan kondisi praktis pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan 

belajar anak di dalam kelas. Oleh karena itu, penelitian tindakan dianggap sebagai alternatif 

dalam memecahkan permasalahan perkembangan belajar peserta didik di dalam kelas. Tahapan 

Penelitian yang digunakan adalah tahapan (Action Research)  menurut Kemmis dan Taggart 

(Arikunto, 2014:16)  yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Putra dan 

Lestari (2012:102) fokus utama dalam penelitian kualitatif di PAUD adalah melakukan studi 

kehidupan anak sehari-hari dalam konteks sosial kultural dimana anak-anak mendapatkan 

pengasuhan dan pembelajaran yaitu keluarga dan sekolah. Oleh sebab itu pendekatan penelitian 

kualitatif peneliti anggap cocok digunakan dalam penelitian ini karena kualitatif mampu 

menggambarkan apa yang tidak dapat digambarkan dan dideskripsikan oleh pendekatan 

kuantitatif. 

Faktor yang diteliti adalah Faktor aktivitas anak dan hasil pengembangan life skill 

berbasis belajar dari rumah. 

1. Faktor aktivitas anak dengan indikator penilaian :  

a. Keaktifan anak dalam melakukan kegiatan yang diberikan guru di rumah 

b. Keantusiasan anak dalam melakukan kegiatan yang diberikan guru di rumah  

2. Faktor Hasil Pengembangan Life Skill berbasis belajar dari rumah dengan indikator 

penilaian: 

a. Mandiri mengerjakan tugas dari guru 

b. Mandiri melakukan kegiatan yang dijadwalkan 

c. Melakukan tugas kemandirian yang berhubungan dengan kebutuhan diri sendiri 

(menggunakan pakaian, makan, toilet training dll). 

Teknik analisis data aktivitas anak dan hasil perkembangan life skill dianalisis dengan 

memperhatikan jumlah indikator-indikator yang terpenuhi dari butir-butir aktivitas anak dan 

hasil perkembangan life skill pada lembar observasi dan rubrik penilaian. Kemudian 
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dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan aspek yang diamati dari faktor aktivitas anak dan 

faktor hasil perkembangan kemandirian anak. 

 Teknik analisis data kualitatif  dapat dilihat  pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Kategori Aktifitas Siswa  Secara Individual 

NO. PERSENTASE KATEGORI 

1. 81– 100 Sangat Aktif Aktif 

2. 61-80 Aktif 

3. 41-60  Cukup Aktif 

4. 20-40 Kurang Aktif 

 

Tabel 2. Kategori Aktifitas Siswa  Secara Klasikal 

NO. PERSENTASE KATEGORI 

1. 81– 100 Hampir seluruh anak aktif 

2. 61-80 Lebih dari separuh anak aktif 

3. 41-60 Sebagian anak aktif 

4. 20-40 Hampir seluruh anak tidak aktif 

 

Tabel 3. Kategori Perkembangan Individual 
NO. KATEGORI KETERANGAN 

1. Berkembang Sangat Baik (BSB) Melakukan sesuatu tanpa bantuan dan sangat 

menguasai keterampilan tersebut 

2. Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH) 

Melakukan sesuatu tanpa bantuan dan cukup 

menguasai 

3. Mulai Berkembang (MB) Mulai menunjukkan kemampuan dengan 

sedikit bantuan 

4. Belum Berkembang (BB) Melakukan sesuatu dengan bantuan, kegiatan 

di dominasi orang tua/ guru 

Untuk mengukur hasil penelitian ini, data dokumentasi aktifitas dan hasil 

pengembangan dianalisis, dikategorikan dan diinterpretasikan  kemudian data tersebut 

direduksi sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. 

 

3. Hasil  dan Pembahasan 
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Hasil Penelitian Pengembangan life skill berbasis Belajar Dari Rumah dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu : 

a. Perencanaan 

Perencanaan dilakukan oleh guru. Guru membuat Lesson Plan atau lembar rencana 

kegiatan anak di rumah. Kegiatan anak disusun bervariasi tetapi tetap menyesuaikan 

lembar observasi penilaian aktivitas dan  indikator perkembangan anak. Meskipun 

Berbeda-beda setiap harinya namun tetap menyesuaikan dengan indikator capaian dan 

tujuan pengembangan pembelajaran life skill yang akan dibagikan kepada orang tua 

melalui media Whatsapp. 

b. Pelaksanaan 

Guru membagikan lembar kegiatan anak di rumah pada pukul 08.00 WITA pada 5 hari 

kerja ke orang tua tua melalui media Whatsapp. Lembar kegiatan dibagikan dengan 

kalimat pembuka dan panduan pelaksanaannya, guru juga menyertakan pesan agar 

orang tua mendokumentasikan setiap kegiatan kemandirian anak di rumah berupa foto 

dan video dan mengirimkannya ke Whatsapp guru pada sore atau malam hari. 

c. Observasi 

Pada tahapan ini adalah guru mengobservasi dokumen kegiatan anak selama belajar dari 

rumah melalui video dan foto yang dibagikan oleh orang tua. 

Aktivitas Anak 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas anak secara klasikal, Aktivitas anak pada hari ke 

1, 2 dan 3  semakin meningkat. Pada hari ke 1 dari 11 orang anak, secara klasikal 

mecapai kategori sebagian anak aktif dengan skor 41%. Pada hari ke 2, aktivitas anak 

meningkat, terlihat data penilaian klasikal mecapai kategori lebih dari separuh anak 

aktif dengan skor 62%. Kemudian pada hari ke 3 menunjukkan peningkatan menjadi 

84% dengan kategori hampir seluruh anak aktif.  

Hasil Pengembangan Life Skill 

Hasil pengembangan life skill dengan kriteria penilaian anak mampu mengerjakan tugas 

dari guru secara mandiri, manidiri melakukan kegiatan sesuai yang dijadwalkan, 

melakukan tugas kemandirian yang berhubungan dengan kebutuhan diri sendiri seperti 

makan, memakai pakaiannya sendiri, toilet training, bermain sendiri, memilih kegiatan 

sendiri meningkat secara klasikal dan individual. Hal ini terlihat dari hasil dokumen 

berupa video dan foto dari orang tua. Pada hari ke 1, kegiatan anak masih di dominasi 

oleh orang tua, pada hari ke 2 kegiatan anak sudah tidak lagi di dominasi orang tua. 

Terlihat bahwa anak sudah mampu melakukan kegiatan di rumah secara mandiri, meski 

sebagian anak masih ada yang dibantu oleh orang tua. Pada hari ke 3 hampi seluruh 

anak Berkembang Sangat Baik atau secara klasikal 82% dan Berkembang Sesuai 

Harapan sebanyak 18% anak. Dengan ini maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil. 

d. Refleksi  

Refleksi dilakukan setelah observasi. Dalam hal ini melalui refleksi, guru dapat 

memperbaiki perencanaan untuk kegiatan pada hari berikutnya. Perbaikan dalam 
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penyusunan Lesson Plan sebagai salah satu cara agar indikator keberhasilan dapat 

dicapai. 

Berdasarkan data tersebut di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Rentang usia anak usia dini 0-6 tahun merupakan usia yang strategis untuk 

menanamkan keterampilan hidup (life skill) dan berbagai keterampilan lainnya sebagai 

pondasi awal dalam memenuhi periode sensitif untuk mereka belajar. Peranan guru 

membantu anak-anak untuk memperoleh keterampilan berkomunukasi, memecahkan 

masalah dan menyelesaikan konflik. (Suriansyah dan Aslamiah, 2011:73). 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Maimunah, Aslamiah dan Suriansyah (2018) 

penerapan life skill di PAUD meliputi beberapa aspek salah satunya aspek sosial yaitu 

kemandirian anak dalam melakukan sesuatu sendiri seperti, memilih kegiatan yang akan 

dilakukan, bermain sendiri, memakai pakaian sendiri, ke toilet sendiri, mandi sendiri dan 

kegiatan kemandirian lainnya yang memungkinkan anak melakukan sesuatu tanpa dibantu 

oleh orang tua. Dalam hal ini orang tua hanya sebagai pembimbing dan mengawasi untuk 

memastikan kegiatan yang dilakukan anak aman. Oleh karena itu, proses pendidikan dan 

pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang sangat unik dan berbeda dengan jenjang 

pendidikan  

Momen Work  From Home dan Learning From Home atau Belajar Dari Rumah di 

masa pandemi Covid-19 ini adalah momen yang sangat tepat untuk mengembangkan 

kemampuan life skill kemandirian anak di rumah. Menurut Ritch dan Mattox (1998) terdapat 

kemampuan dalam diri seorang anak usia 1-5 tahun yang harus dikembangkan. Orang tua 

harusnya tidak hanya menginginkan anak mampu menyelesaikan tugas akademisnya, 

melainkan harusnya mengajarkan anak untuk memiliki rasa percaya diri, bertanggung jawab, 

bekerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, tekun dalam melakukan segala hal dan memiliki 

penalaran yang bagus. 

Sejalan dengan pendapat Sujiono berdasarkan hasil penelitiannya (2009:45) yang 

menyatakan bahwa orang tua dan guru dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk 

melakukan pembelajaran dengan kehendak mereka sendiri, tidak dengan paksaan, dengan 

menyediakan media yang sesuai dengan minat, bakat dan tahapan perkembangan anak usia 

dini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan meningkatnya keantusiasan anak dalam melakukan 

kegiatan yang diberikan guru di rumah. Hal ini sejalan dengan pendapat Novitawati dan 

Khadijah (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sosial emosional 

dalam menunjukkan antusiasme anak dalam kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-kanak. 

Menyimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional berkembang sehingga mencapai  

penilaian perkembangan anak secara klasikal yaitu Berkembang Sesuai Harapan. 

Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada anak, akan tetapi 

pendidikan harusnya memberikan kesempatan untuk anak belajar sesuatu yang berguna 

untuknya hidup di tengah masyarakat dan di masa depan kelak. Menurut Dewey dalam 

tujuan pendidikan ialah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik 



238 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi sebagai anggota masyarakat 

melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bersifat aktif, ilmiah, dan 

memasyarakat serta berdasarkan kehidupan nyata yang dapat mengembangkan jiwa, 

pengetahuan, rasa tanggung jawab, keterampilan, kemauan, dan kehalusan budi pekerti. 

Dalam memperoleh kemampuan kemandirian, anak harus diberikan kesempatan untuk 

bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Anak yang mandiri biasanya mampu 

mengatasi  segala permasalahan. Kemandirian sangat erat kaitannya dengan konsep diri, 

penghargaan terhadap diri sendiri (self esteem), kemampuan untuk mengatur diri sendiri (self 

regulation). Oleh karena itu Perkembangan kemandirian anak termasuk kedalam life skill 

dan hanya dapat dideskripsikan dari bentuk perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh anak 

saja (Yamin dan Sanan, 2010:80). 

Kemampuan guru dalam menyusun kegiatan untuk anak di rumah dengan membuat 

Lesson Plan yang memudahkan orang tua sebagai fasilitator di rumah dan memudahkan 

anak untuk belajar tanpa guru merupakan hal yang menunjukkan profesionalisme guru 

dalam merancang pembelajaran yang dapat dilaksanakan dimana saja. Hal ini  sejalan 

dengan penelitian Hussin, Alyahmadi & Suriansyah (2014) yang membuktikan bahwa 

dengan profesionalisme guru dapat meningkatkan kualitas guru merupakan suatu langkah 

yang tepat, kecenderungan profesionalisme guru melalui kebijakan evaluasi guru berbasis 

kinerja merupakan hal yang baik. 

Madiri adalah bagaimana anak belajar mencuci tangan, makan, buang air, memakai 

pakaian, mandi dan hal lainnya sendiri tanpa dibantu orang tua atau guru. Membiarkan anak 

berproses untuk belajar mandiri dan tidak memanjakan mereka adalah hal yang pernting 

untuk dilakukan guru dan orang tua ( Yamin dan Sanan, 2010: 78).  

Sujiono juga menyatakan bahwa pengalaman belajar melalui pengembangan 

keterampilan hidup (life skill) dapat dikembangkan melalui kegiatan memasang kaos kaki 

sendiri, memakai sepatu, memakai baju dan celana, makan sendiri dan aktivitas keseharian 

lainnya. 

Lebih lanjut Rich (2008) menyatakan bahwa orang tua seharusnya memiliki kesadaran 

akan tanggung jawabnya seperti memberikan motivasi kepada anak untuk semangat sekolah, 

belajar di rumah dan menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan pihak sekolah. 

Belajar Dari Rumah atau Learning From Home merupakan kegiatan belajar yang 

memanfaatkan Teknologi sebagai media dan Orang tua sebagai pendamping anak ketika 

Belajar Dari Rumah. Dengan bimbingan orang tua dan komunikasi yang baik antara orang 

tua dan guru maka dapat membantu anak untuk tetap melakukan kegiatan dan belajar dari 

rumah di masa pandemi ini. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan yang dilakukan, maka dibuatlah kesimpulan 

penelitian ini sebagai berikut : (1) Aktivitas anak dalam pengembangan life skill berbasis belajar 

dari rumah mencapai kategori Hampir Seluruh Anak Aktif. (2) Hasil perkembangan life skill 
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berbasis belajar dari rumah dengan rata-rata anak mendapat  dengan kategori (BSB) 

Berkembang Sangat Baik. 
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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak COVID-19 pada pembelajaran di 

sekolah dasar Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif dengan 

12 item kuesioner skala Likert yang diberikan kepada 214 responden terutama pada siswa kelas 

tinggi di sekolah dasar Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling dalam memilih responden untuk penelitian. Studi ini mengungkapkan beberapa 

tantangan siswa menghadapi penutupan sekolah karena wabah pandemi COVID-19. Siswa tidak 

dapat belajar secara efektif dari rumah sehingga membuat sistem pembelajaran online kurang 

berjalan dengan baik. Orang tua kurang mampu membantu anak-anak mereka untuk belajar dari 

rumah dan banyak juga yang terkendala tentang caranya untuk mengakses platform 

pembelajaran online. Orang tua juga tidak sepenuhnya dapat mengawasi pembelajaran anak 

mereka di rumah. Terungkap bahwa pandemi ini benar-benar membawa dampak negatif pada 

pembelajaran siswa karena banyak dari mereka tidak terbiasa untuk belajar secara efektif dengan 

mandiri. Terbatasnya akses internet dan kurangnya perangkat teknologi ini oleh sebagian besar 

siswa juga menjadi hambatan untuk belajar dari rumah. Oleh karena itu penelitian ini 

merekomendasikan bahwa siswa harus diperkenalkan dengan platform e-learning yang inovatif 

dan offline untuk melengkapi pengajaran dan pembelajaran di kelas. Hal ini juga bermanfaat 

bagi siswa yang mungkin tidak memiliki akses ke konektivitas internet. 

 

Kata kunci: e-learning, COVID-19, pandemi, pembelajaran, sekolah dasar. 

 

1. Pendahuluan 

Sejarah telah mencatat sejumlah pandemi besar telah terjadi termasuk cacar, kolera, wabah, 

demam berdarah, AIDS, influenza, sindrom pernapasan akut (SARS) dan TBC. Pandemi 

influenza adalah kejadian yang tidak menentu tetapi berulang yang dapat memiliki konsekuensi 

parah pada masyarakat di seluruh dunia. Pandemi influenza melanda sekitar tiga kali setiap 

abad sejak 1500-an, atau kira-kira setiap 10-50 tahun. Di abad ke - 20, ada 3 pandemi influenza 

yang dinamai "flu Spanyol" di Indonesia 1918-1919, "Flu Asia" pada tahun 1957-1958, dan 

"Flu Hong Kong" pada tahun 1968-1969 [1] [2] [3].  

Setiap pandemic mempengaruhi kehidupan manusia dan perkembangan ekonomi. Misalnya, 

pandemi influenza 1918-1919, yang menewaskan lebih dari 20 juta orang di dunia dan disebut 
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sebagai epidemi paling menghancurkan yang tercatat dalam sejarah dunia [4]. Beberapa tahun 

terakhir telah terlihat setidaknya enam wabah paru-hantavirus skala besar sindroma, sindrom 

pernapasan akut berat, influenza H5N1, influenza H1N1, Middle East respiratory syndrome, 

dan epidemi penyakit virus Ebola [5]. Virus influenza H1N1 2009 (A/2009/H1N1) adalah 

pandemi influenza pertama pada Abad ke 21. Itu mempengaruhi seluruh dunia dan 

menyebabkan lebih dari 18.000 kematian [6]. Ebola membunuh lebih dari 11.000 orang dan 

merugikan dunia lebih dari $ 2 miliar menurut perhitungan Bank Dunia [7]. Virus Zika yang 

terjadi pada tahun 2016 menyebar dan mengancam kesehatan orang di 34 negara [8]. Wabah 

ini membuat para ilmuwan dan pemerintah menjadi khawatir tentang sejauh mana kehancuran 

ekonomi dan dunia pendidikan. 

Pendidikan telah menjadi landasan pembangunan setiap bangsa [9]. Oleh sebab itu, 

keberlanjutan pendidikan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua negara. 

Pendidikan dalam abad-abad berakhir telah dilanda berbagai tantangan mulai dari perubahan 

kurikulum di sekolah, demonstrasi oleh pelajar atau staf, wabah penyakit atau ketidakstabilan 

dalam tata kelola suatu negara [10]. Dan sistem pendidikan di Indonesia tidak terkecuali. Sistem 

pendidikan Indonesia telah dihantam dengan tantangan seperti perubahan dalam kurikulum 

menjadi Kurikulum 2013 (K13) yang menghasilkan tantangan dalam bahan ajar dan wabah 

penyakit tertentu yang mengarah pada penutupan sekolah.  

Pandemi Coronavirus telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia yang 

mengakibatkan penutupan sekolah yang luas di negara-negara yang terkena dampak. Pada 28 

Maret 2020, lebih dari 1,7 miliar pelajar mulai dengan sistem LFH atau learning from home 

sebab sekolah tidak dibuka untuk berusaha memutus matarantai penyebaran COVID-19. 

Menurut pemantauan UNESCO, lebih dari 100 negara telah menerapkan Penutupan nasional, 

yang berdampak kepada hampir 90% dari populasi siswa dunia [11]. Penutupan sekolah tidak 

hanya mempengaruhi siswa, guru, dan keluarga, tetapi juga memiliki konsekuensi yang besar 

terhadap ekonomi dan sosial masyarakat [12]. Penutupan sekolah dalam menghadapi COVID-

19 mengakibatkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, termasuk kesulitan siswa siswa [13], 

pembelajaran digital [14], kerawanan pangan  dan tunawisma [15], akses ke pengasuhan anak 

[16], perawatan kesehatan [17], perumahan [18], internet [19] dan layanan disabilitas [20].  

Wabah penyakit menular sebelumnya telah mengakibatkan sekolah ditutup dengan berbagai 

tingkat efektivitas di seluruh dunia [21]. Selama pandemi influenza 1918-1919 di Amerika 

Serikat, penutupan sekolah dan larangan pertemuan publik dikaitkan dengan tingkat kematian 

total yang lebih rendah [22]. Kota-kota yang menerapkan intervensi tersebut memiliki 

keterlambatan lebih besar dalam mencapai puncak tingkat kematian [23]. Menurut sebuah 

penelitian, sekolah ditutup selama rata-rata 4 minggu dari 43 kota-kota AS dalam menghadapi 

Flu Spanyol [2]. 

Penutupan sekolah terbukti mengurangi dampak dari flu Asia sebesar 90% selama 1957-

1958 wabah [24] dan mengendalikan hingga 50% influenza di AS pada tahun 2004-2008 [25]. 

Beberapa negara berhasil memperlambat penyebaran infeksi melalui penutupan sekolah selama 

pandemi Flu H1N1 2009. Penutupan sekolah di kota Oita, Jepang ditemukan berhasil 

menurunkan jumlah siswa yang terinfeksi di puncak infeksi  [26]. Penutupan sekolah wajib 

menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan physical distancing yang menghasilkan 

29% hingga 37% penurunan tingkat penularan influenza. Penutupan sekolah awal di Amerika 

Serikat menunda puncak pandemi Flu H1N1 2009 [27]. Selama wabah flu babi pada tahun 2009 

di Inggris, sekelompok ahli epidemiologi mendukung penutupan sekolah untuk mengganggu 

jalannya infeksi, memperlambat penyebaran lebih lanjut dan menambah waktu untuk meneliti 

dan memproduksi vaksin. 
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Beberapa wabah penyakit telah melanda dunia dalam dua dekade terakhir telah berdampak 

pada ekonomi dan pendidikan dunia sampai batas tertentu. Dunia Organisasi Kesehatan (WHO) 

menggunakan istilah 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) untuk merujuk ke coronavirus 

yang didiagnosis dari saluran pernapasan bagian bawah pasien pneumonia di Wuhan, Cina pada 

29 Desember, 2019 [28]. Dilaporkan bahwa infeksi virus pada manusia berasal dari Makanan 

Laut Cina Selatan Huanan lokal Pasar di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina [29]. Pada 26 Januari 

2020, Cina mengambil langkah-langkah untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dengan 

memperpanjang liburan Festival Musim Semi. 

Universitas dan sekolah di seluruh negeri ditutup [30]. Kementerian Iran Kesehatan 

mengumumkan penutupan universitas, institusi pendidikan tinggi dan sekolah di beberapa kota 

dan provinsi pada tanggal 23  Februari 2020 untuk memperlambat penyebaran virus dan 

mortalitasnya [31]. Pada 3 Maret 2020, UNESCO merilis angka global pertama pada penutupan 

sekolah dan siswa yang terkena dampak. Dilaporkan bahwa 13 negara telah memberlakukan 

tindakan pencegahan termasuk penutupan sementara sekolah dan universitas, yang berdampak 

pada 290,5 juta siswa di seluruh dunia [32]. Sebagai reaksi, UNESCO meminta negara-negara 

untuk mendukung dan memfasilitasi program pembelajaran jarak jauh inklusif skala besar.  

Pemerintah Italia memerintahkan penutupan penuh semua sekolah dan universitas secara 

nasional pada 4 Maret 2020 ketika Italia mencapai 100 kematian [33]. Dengan demikian, Italia 

menjadi salah satu dari 22 negara di tiga benua yang telah mengumumkan atau menerapkan 

penutupan sekolah [34]. Pada 5 Maret 2020, sebagian besar siswa yang terkena dampak 

tindakan darurat COVID-19 berlokasi di Cina, dengan 233 juta pelajar, diikuti oleh Jepang pada 

16,5 juta dan Iran pada 14,5 juta. Pada 10 Maret, satu dari lima siswa di seluruh dunia menjauh 

dari sekolah karena krisis COVID-19. Pada 13 Maret 2020, pemerintah dari 49 negara 

mengumumkan atau menerapkan penutupan sekolah, termasuk 39 negara yang menutup 

sekolah secara nasional dan 22 negara dengan penutupan sekolah setempat. Pada 16 Maret 

2020, angka ini meningkat dari 49 menjadi 73 negara menurut UNESCO yang mana Indonesia 

adalah bagian dari negara-negara yang menutup sekolah-sekolah. Sebesar 50% siswa di seluruh 

dunia terkena dampak dari penutupan sekolah pada tanggal 19 Maret 2020, untuk 

memungkinkan dunia untuk meminimalkan penyebaran virus. Pada 20 Maret 2020, lebih dari 

70% siswa dunia terkena dampak dari penutupan sekolah dari 124 negara. Pada 23 Maret, 

semua sekolah di Nigeria, pasar, dan perusahaan ditutup serta anak-anak dilarang untuk keluar 

rumah oleh orang tuanya. Pada tanggal 26 Maret 2020, semua sekolah dan universitas di 

Selandia Baru telah ditutup [35].  

Penutupan sekolah dalam menanggapi pandemi COVID-19 juga berdampak menghasilkan 

banyak masalah yang memengaruhi akses ke pendidikan seperti masalah sosial-ekonomi yang 

lebih luas (UNESCO, 2020). Pada 29 Maret 2020, hampir 90% siswa dunia terkena dampak 

dari penutupan (UNESCO, 2020). Bahkan ketika penutupan sekolah bersifat sementara, tetapi 

menjadikan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi serta mengganggu pembelajaran di kalangan 

siswa. Gangguan yang ditimbulkannya memiliki dampaknya lebih parah bagi siswa-siswa yang 

kurang beruntung, pemenuhan gizi anak yang terganggu, masalah pengasuhan anak, dan 

konsekuensi biaya ekonomi bagi keluarga yang tidak dapat bekerja (UNESCO, 2020). Orang 

tua yang bekerja cenderung kehilangan pekerjaan ketika sekolah tutup untuk merawat anak-

anak mereka di rumah. Hal ini menimbulkan kehilangan upah dalam banyak kasus dan 

berdampak negatif pada produktivitas (UNESCO, 2020).  
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Indonesia mencatat kasus impor pertama pada 2 Maret 2020. Kasus-kasus mulai meningkat 

dan Presiden Republik Indonesia mulai menjalankan beberapa intervensi menutup sekolah 

untuk siklus pertama dan kedua serta tersier lembaga pada 15 Maret 2020. Arahan dari Presiden 

untuk menutup semua lembaga disambut oleh orang tua dan pemangku kepentingan pendidikan 

lainnya sebagai langkah yang baik untuk mencegah siswa dari tertular virus. Namun, hal ini 

juga menghadapi beberapa tantangan sendiri di antara banyaknya populasi siswa. Penelitian ini 

menyelidiki tantangan dari COVID-19 pada sistem pendidikan sekolah dasar di Kalimantan 

Selatan dengan penekanan pada tantangan kepada siswa dalam hal pembelajaran. Tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk menguji tantangan yang dihadapi siswa dalam hal LFH. Ini akan 

membantu untuk menyarankan strategi untuk menyelesaikan tantangan seperti itu pada sistem 

pendidikan kita untuk mengantisipasi wabah berikutnya. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Studi ini dilakukan di Kalimantan Selatan, Indonesia, di berbagai wilayah 

kabupaten dan kota. Peneliti mengambil sampel siswa dari berbagai sekolah yang paling 

terpengaruh oleh dampak penutupan sekolah. Peneliti menggunakan survei online untuk 

menjangkau responden karena wabah tidak memungkinkan kontak fisik individu. 

  

a. Ukuran Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

Peneliti menggunakan penggunaan simple random sampling untuk memilih sampel. Ukuran 

sampel total terdiri dari 250 siswa dari siklus kedua dan tersier. Etikan menegaskan bahwa 

pengambilan sampel secara acak sederhana memungkinkan peneliti untuk memastikan 

bahwa semua peserta (siswa) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dipilih untuk 

penelitian ini [36].  

 

b. Instrumen Penelitian  

Kuesioner terstruktur disusun dan digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 

mengumpulkan data. Kuesioner terdiri dari item-item yang memerlukan respons dari siswa. 

Pertanyaan tertutup menurut Acharya bahwa cepat untuk mengkompilasi dan langsung ke 

kode, dan tidak mendiskriminasi secara berlebihan dasar bagaimana mengartikulasikan 

responden [37]. Skala empat jenis likert berkisar dari “Sangat setuju '' (SS),“ Setuju ”(S),“ 

Tidak setuju ”(TS) hingga“ Sangat Tidak Setuju ”(STS). Menurut Budiaji, skala likert 

adalah salah satu yang paling luas menggunakan teknik untuk mengukur studi survei 

deskriptif [38].  

 

c. Prosedur Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan Google Form untuk merancang kuesioner dan memberikannya 

melalui platform email dan media sosial untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok 

sasaran. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik sampling acak sederhana untuk 

mengelola penelitian, memberikan kuesioner kepada orang-orang yang dipilih setelah 

tujuan penelitian dijelaskan dan menjamin kerahasiaan responden. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Mei 2020 dengan 214 responden 

yang menggunakan teknik survei online. Teknik survei online ini digunakan untuk 

pengumpulan data karena tindakan physical distancing yang diwajibkan oleh Organisasi 
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Kesehatan Dunia (WHO) sebagai sarana untuk mengurangi penyebaran virus dari orang ke 

orang. Distribusi sesuai dengan tingkat gender responden telah disajikan pada gambar di bawah 

ini: 

 

 
Gambar 1: Gender Responden          laki-laki dan         perempuan 

53% 

Dari gambar 1 di atas, 53% responden adalah laki-laki sedangkan 47% adalah perempuan. Terlihat 

bahwa laki-laki sejajar dengan perempuan terkait dengan penggunaan teknologi. Berikut tabel yang 

menyajikan tantangan yang dihadapi siswa selama penutupan sekolah karena pandemi Covid-19.  

 

Tabel 1: Tantangan yang Dihadapi Siswa selama Penutupan Sekolah 

 
No Pernyataan SS 

(%) 

S 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

1 Saya bisa belajar secara efektif dari rumah 22 

10.3 % 

18 

8.4 % 

66 

30.8 % 

108 

50.5 % 

2 Belajar sendiri membuat saya kesulitan untuk 

mendapatkan penjelasan beberapa konsep pelajaran 

102 

47.7 % 

36 

16.8 % 

36 

16.8 % 

40 

18.7 

3 Ada akses internet di wilayah saya untuk membantu  

saya belajar di ponsel atau laptop  

46 

21.5 % 

32 

15.0 % 

30 

14.0 % 

106 

49.5 % 

4 Sistem pembelajaran online sangat efektif 

dan membantu saya dalam belajar  

30 

14.0 % 

26 

12.1 % 

40 

18.7 % 

118 

55.1 % 

5 Memiliki kontak dan penjelasan dari guru 

memudahkan saya untuk dapat memahami konsep 

dengan mudah  

118 

55.1 % 

24 

11.2 % 

28 

13.1 % 

44 

20.6 % 

6 Saya memiliki keterampilan menggunakan teknologi 

yang lebih baik untuk dapat mengakses platform 

pembelajaran online 

60 

28.0 % 

34 

15.9 % 

32 

15.0 % 

88 

41.1 % 

7 Saya mengetahui bahwa pembelajaran online 

diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui TV Nasional (TVRI) 

104 

48.6 % 

44 

20.6 % 

18 

8.4 % 

48 

22.4 % 

8 Guru memberikan orientasi tentang penggunaan e-

learning sebelum kelas diliburkan akibat COVID-19 

24 

11.2 % 

32 

15 % 

34 

15.9% 

124 

57.9% 

9 Orang tua saya bisa mengajari saya cara 

menggunakan internet di rumah untuk belajar 

18 

8.4 % 

6 

2.8 % 

18 

8.4 % 

172 

80.4 % 

w 
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No Pernyataan SS 

(%) 

S 

(%) 

TS 

(%) 

STS 

(%) 

10 Orang tua saya mengawasi pembelajaran saya di 

rumah tanpa adanya kesulitan 

18 

8.4 % 

20 

9.3 % 

24 

11.2 % 

152 

71.0 % 

11 Saya memiliki guru privat yang berkunjung untuk 

mengajar saya bahkan ketika sekolah ditutup. 

8 

3.7 % 

10 

4.7 % 

20 

9.3 % 

176 

82.2 % 

12 Saya tidak memiliki sumber belajar yang memadai 

di rumah untuk membantu pembelajaran saya 

122 

57.0 % 

40 

18.7 % 

20 

9.5 % 

32 

14.9 % 

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; TS = Tidak Setuju; STS = Sangat Tidak Setuju. 

 

Dari tabel di atas, 40 (18,7%) responden setuju untuk dapat belajar secara efektif di rumah 

sementara 174 (81,3%) responden tidak setuju dengan pernyataan itu. Selain itu, sehubungan 

dengan pemahaman konsep ketika belajar sendiri di rumah, 138 (64,5%) responden setuju 

bahwa mendapatkan pemahaman konsep selama belajar secara mandiri adalah tantangan 

dibandingkan dengan belajar dalam kelompok dan dengan guru di sekitarnya. Namun, 76 

(35,5%) responden tidak setuju. Juga 78 (36,4%) responden memberikan pernyataan bahwa 

mereka memiliki akses internet di wilayah mereka untuk memungkinkan mereka melakukan 

pembelajaran online, sementara 136 (63,6%) responden tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. 56 (26,2%) dari responden setuju bahwa sistem pembelajaran online sangat efektif 

dapat membantu banyak siswa sementara 158 (73,8%) tidak setuju karena tidak dapat 

mengakses internet oleh banyak siswa di Kalimantan Selatan. 

Pada pemahaman konsep, 142 (66,4%) dari responden setuju jika mendapatkan penjelasan 

dari guru akan meningkatkan pemahaman konsep siswa. 94 (43,9%) responden setuju untuk 

memiliki keterampilan yang lebih baik dalam TIK dapat membantu mereka ketika mengakses 

platform pembelajaran online, sementara 120 (56,1%) tidak setuju. 148 (69,2%) dari responden 

setuju bahwa mereka mengetahui tentang platform pembelajaran online yang diluncurkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tengah-tengah pandemic, sementara 66 (30,8%) 

tidak memiliki pengetahuan tentang itu. 56 (26,2%) responden menyatakan bahwa mereka 

mendapat orientasi dari guru tentang informasi cara memanfaatkan platform pembelajaran 

online, tetapi 158 (73,8%) responden tidak setuju kalau mereka menerima orientasi dari guru 

sebelum sekolah ditutup.  

Terkait dukungan orang tua pada pembelajaran di rumah, 24 (11,2%) dari responden setuju 

bahwa orang tua mereka dapat mengajari mereka tentang cara menggunakan internet untuk 

belajar secara efektif di rumah, sementara sebagian besar dari mereka 190 (88,9%) tidak setuju. 

Sekali lagi, 38 (17,8) responden setuju bahwa orang tua mereka mengawasi pembelajaran 

mereka di rumah, sementara 176 (82,2%) tidak setuju kalau orang tua mendukung pembelajaran 

selama di rumah. 18 (8,4%) dari responden merespons positif kalau memiliki guru privat di 

rumah yang datang untuk mengajar mereka bahkan selama sekolah ditutup, sementara 196 

(91,6%) merespons negatif untuk pernyataan itu. 162 (77,6%) responden setuju bahwa mereka 

tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung belajar mandiri di rumah pada 

saat pandemic COVID-19, sementara 52 (22,4%) setuju untuk memiliki sumber daya yang 

memadai dan memungkinkan mereka belajar secara efektif di rumah. 

Banyak negara telah berhasil memperlambat penyebaran virus corona dengan mengambil 

langkah-langkah drastis termasuk melarang pertemuan publik dan penutupan sekolah. 

Meskipun penutupan sekolah adalah cara yang efektif untuk meminimalkan penyebaran dari 

virus, namun memilik tantangan tersendiri bagi negera berkembang seperti Indonesia. Belajar 

sendirian di rumah terbukti kurang efektif bagi siswa karena memiliki banyak pengalih 

perhatian yang dapat menghambat pembelajaran dan pemahaman di rumah. Banyak LFH 
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(learning from home) di negara berkembang tidak memberikan pembelajaran yang memadai, 

seperti siswa yang belajar di ruang tamu atau kamar tidur mereka yang sangat tidak efektif. 

Menurut Bateman, pengajaran terjadi ketika orang yang lebih berpengetahuan banyak (guru) 

menurunkan pengetahuan kepada individu (siswa) untuk mendorong perubahan perilaku yang 

relatif permanen [39]. Aspek pengetahuan hilang ketika seseorang belajar sendirian di rumah 

terutama yang berhubungan dengan konsep. Siswa cendrung tidak terbiasa dan mungkin perlu 

penjelasan dari guru atau lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka [40]. Di tengah 

pandemi COVID-19, mayoritas pembelajaran di institusi menggunakan e-learning yang 

menggantikan kontak normal dengan guru dari kelas fisik ke ruang kelas virtual melalui 

penggunaan internet dan teknologi perangkat seperti telepon, komputer dan tablet.  

Studi ini mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki akses internet 

yang memadai. Selain itu siswa yang memiliki akses ke Internet juga mengeluhkan tingginya 

biaya data untuk sepenuhnya dapat mengakses layanan. Beberapa responden menyatakan fakta 

bahwa pembelajaran online yang digunakan efektif tetapi aksesibilitas telah menjadi masalah 

yang memerlukan perangkat teknologi seperti ponsel pintar untuk dapat mengaksesnya. 

Sehingga menjadikan LFH sangat menentang bagi mereka selama pandemi ini berlangsung. 

Selanjutnya menurut Gudi, hanya 13% sekolah yang dapat menjalankan kelas online 

(meskipun 35% sekolah memiliki akses ke internet). Dengan kata lain, infrastruktur TIK saat 

ini dan distribusi akses di daerah perkotaan dan pedesaan telah menciptakan dua tingkat 

ketidaksetaraan yaitu, antara siswa yang tinggal di daerah perkotaan dan mereka yang di 

pedesaan dan antara orang kaya dan miskin yang hampir tidak mampu mengakses internet. 

Untuk menegaskan kembali, memberikan akses e-learning yang merata untuk semua siswa di 

Indonesia adalah tantangan besar. Gerakan tiba-tiba menggunakan e-learning akan semakin 

memperluas ketimpangan dan meninggalkan sejumlah besar siswa jauh di belakang [41].  

Crawford menyatakan bahwa meskipun pembelajaran berbasis teknologi menawarkan 

banyak manfaat, namun bisa memperlebar ketidaksetaraan jika setiap langkah tidak 

dipertimbangkan dengan bijak [42][42]. Demikian pula, UNESCO (2020) telah menyatakan 

keprihatinan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki beberapa 

sasaran yaitu (1) Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil agar semua siswa 

memiliki kesempatan belajar seumur hidup, dan (2) Negara wajib mengurangi ketimpangan 

akses belajar bagi siswa.  

Dikatakan pula bahwa belajar yang efektif dapat dicapai ketika pembelajaran menggunakan 

media dan sarana yang tepat dengan tujuan yang benar. Tidak diragukan lagi kebenaran atas 

pernyataan tersebut, dimana sebagian besar wilayah di Kalimanatan Selatan tidak memiliki 

sumber belajar untuk membantu siswa belajar. Bahkan jika itu tersedia, sarana tersebut tidak 

memadai untuk menanamkan pembelajaran bagi siswa. Teori Konstruktivis mengemukakan 

bahwa belajar akan sangat tercapai ketika siswa dikondisikan untuk berinteraksi dengan sarana 

dan media yang menarik [43][44]. Suriansyah menyatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan 

yang terjadi dalam kontak dan bukan dalam ruang hampa [45]. Siswa yang belajar tidak 

memiliki pikiran yang kosong tetapi memiliki pengetahuan yang terkonsolidasi dan 

dikembangkan [46].  

Sekali lagi, fitur kunci dari pengajaran yang efektif adalah dimana orang dewasa terus 

menerus menyesuaikan tingkat bantuannya dalam menanggapi tingkat pemahaman siswa. 

Dalam kelas, bantuan dari orang tua tersebut dapat mencakup pemodelan keterampilan, 

memberikan petunjuk atau isyarat, dan mengadaptasi bahan atau aktivitas [47]. Aspek-aspek 

ini akan hilang dalam masa pandemi ini meskipun siswa belajar. Sebab mendapat penjelasan 

yang benar akan menjadi tantangan bagi siswa terutama terkait dengan konsep-konsep baru. 
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Dukungan orang tua terhadap pembelajaran siswa selalu minimal terutama bagi orang tua yang 

bekerja. Ini dilaporkan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa dukungan orang tua yang 

buruk untuk belajar di rumah.  Responden menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua mereka 

hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengetahuan tentang penggunaan internet dalam 

pembelajaran. Bahkan bagi orang tua yang memahami pembelajaran online jarang mengawasi 

anak-anak mereka ketika belajar. Dikatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik ketika 

mereka diawasi dan dibimbing [48]. Kebanyakan orang tua berpikir bahwa memiliki buku 

pelajaran dari berbagai mata pelajaran yang dipelajari di sekolah sudah cukup untuk membantu 

siswa belajar di rumah.   

Menurut García dan Thornton, penelitian saat ini menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga 

dalam pembelajaran membantu meningkatkan kinerja siswa, mengurangi ketidakhadiran dan 

mengembalikan kepercayaan orang tua pada pendidikan anak-anak mereka [49]. Siswa dengan 

dukungan orang tua atau pengasuh yang terlibat dalam pendidikan mereka akan mendapatkan 

nilai yang lebih tinggi, memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, dan menunjukkan 

peningkatan perilaku. Kemitraan orang tua dan guru membuat dampak luar biasa pada 

pendidikan anak-anak. Menurut Llamas dan Tuazon, orang tua menjadi nyaman ketika sistem 

pendidikan membutuhkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sekolah [50]. Melihat orang 

tua terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka adalah hal yang baik karena meningkatkan 

kinerja akademik. Pembelajaran menjadi lebih fokus dalam pekerjaan sekolah mereka [51].  

Studi ini juga menemukan bahwa langkah-langkah tertentu dapat dilakukan untuk 

mengurangi terjadinya situasi seperti ini di masa depan. Responden berpandangan bahwa anak-

anak usia sekolah dasar harus diperkenalkan dengan penggunaan platform e-learning untuk 

melengkapi instruksi kelas. Terutama ketika mereka berada di rumah dan memiliki keinginan 

untuk mendapatkan pemahaman konsep-konsep tertentu dari seorang guru atau nara sumber 

apa pun. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelatihan tentang teknologi pembelajaran 

harus diberikan kepada guru setidaknya setahun sekali untuk memperbarui pengetahuan mereka 

tentang tuntutan pengajaran baru, teknologi, dan cara penggunaannya. 
 

4. Kesimpulan 

Setelah pandemi COVID-19, sebagian besar institusi dunia terkena dampak mulai dari 

ekonomi, industri, agama dan pendidikan. Studi ini meneliti efek pandemi COVID-19 pada 

pembelajaran di sekolah dasar Kalimantan Selatan. Terungkap bahwa pandemi ini benar-benar 

berdampak negatif pada siswa karena banyak dari mereka yang tidak terbiasa belajar secara 

efektif dan mandiri. Platform pembelajaran online yang digunakan juga menimbulkan 

tantangan bagi sebagian besar siswa karena terbatasnya akses internet dan kurangnya 

pengetahuan teknis dari teknologi ini bagi sebagian besar siswa sekolah dasar di Kalimantan 

Selatan. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan bahwa siswa dan guru sama-sama 

diperkenalkan pada platform e-learning dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif 

serta praktik pengajarannya di tengah tantangan seperti ini dalam sistem pendidikan kita. Hasil 

dari penelitian ini akan sangat membantu pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan 

jangka panjang dalam mengatasi tantangan yang dihadapi siswa sekolah dasar ketika mereka 

belajar di rumah selama pandemi COVID-19 seperti ini. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan pembelajaran tari dan drama bagi pendidik dan 

peserta didik yang dapat diterapkan pada masa proses pembelajaran dirumah terlebih pada masa 

pandemi Covid-19. Bahan ajar dan media pembelajaran diskusi dan alat teknologi inforemasi dan 

komunikasi bahan utama pada proses pembelajaran dirumah. Pembelajaran tari dan drama yang 

diajarkan merupakan sebuah kesenian tradisi lokal yang ada di kalimantan selatan “japin carita”. 

Fokus masalah pada penelitian ini pada proses pembelajaran yang berlangsung dirumah pada masa 

pandemi Covid-19. Dalam upaya mencapai tujuan digunakan penelitian deskriptif kualitatif studi 

kasus pada pada sebuah penerapan pembelajaran Tari dan Drama SD melalui  kesenian tradisi 

Kalimantan selatan “japin carita”. Proses pengumpulan data dilakukan melalui Obeservasi, 

Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan dalam 

mengembangkan proses pembelajaran tari dan drama SD pada masa pandemi Covid-19, serta dapat 

memberikan inovasi dan kreatifitas pada proses pembelajaran dirumah. 

Kata kunci: Penerapan pembelajaran dan Tari dan Drama Tradisi Kalimantan Selatan 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan memberikan kemungkinan pada siswa untuk memperoleh kesempatan, harapan, 

dan pengetahuan agar dapat hidup secara lebih baik. Besarnya kesempatan dan harapan sangat 

bergantung pada kualitas pendidikan yang ditempuh. Pendidikan dapat menjadi kekuatan untuk 

melakukan perubahan agar sebuah kondisi menjadi lebih baik. Pendidikan yang berkualitas 

tentunya melibatkan siswa untuk aktif belajar dan mengarahkan terbentuknya nilai-nilai yang 

dibutuhkan oleh siswa dalam menempuh kehidupan. 

Kondisi pendidikan di Indonesia dewasa ini belum secara utuh mencapai tujuan 

sebagaimana yang dikemukakan diatas. Berbagai hal menjadi faktor pemicu ketidakberhasilan 

tersebut. Kondisi nyata di sekolah yang ada di Indonesia saat ini khususnya pada pendidikan 
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dasar adalah minimnya nilai pendidikan yang muncul dalam proses pembelajaran. Melihat 

kondisi di tersebut maka dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan mutlak diperlukan untuk 

mendukung national character building, terlebih pada anak pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar yang sedang mengalami pertumbuhan awal fisik dan kejiwaan, sehingga sangat tepat 

untuk menananamkan karakter di dalamnya. Salah satu mata pelajaran yang dapat memberikan, 

menanamkan, dan menciptakan karakter baik kepada peserta didik salah satunya adalah mata 

pelajaran seni (Nurseto, Wahyu, & Hartono, 2015). 

Ruang lingkup pembelajaran seni ada 5, yaitu Seni Drama, Tari, Musik, Rupa dan Sastra. 

Dalam pelajaran kali ini lebih cenderung dalam pembelajaran seni tradisi lokal, yang 

memberikan gambaran pada sebuah pembelajaran yang nantinya membantu menerapkan 

sistem pembelajaran pada Video dan Audio Visual serta diskusi yang dilakukan secara mandiri. 

Hal ini berkaitan dengan adanya penyebaran virus COVID 19. Pada masa-masa pandemi  

seperti ini, sebenarnya membuat sistem pembelajaran yang harusnya lebih intens dengan tatap 

muka, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan media bahkan aplikasi pada Teknologi di 

zaman yang modern. 

Tari pendidikan merupakan suatu model pembelajaran tari yang menekankan kepada 

kebebasan berekspresi gerak kreatif pribadi siswa dalam aktivitas belajar menari di sekolah 

umum, khususnya di sekolah dasar (SD). Model ini dicetuskan sekitar tahun 1938 oleh seorang 

koreografer Inggris keturunan Hongaria bernama Rudolf Laban (1879-1958) dengan nama 

Modern Educational Dance atau lebih dikenal educational dance. Di Indonesia dipromosikan 

sejak tahun 1970-an dengan istilah Tari Pendidikan. Dalam tari pendidikan mencakup dua hal, 

yaitu tari kreatif (creative dance) dan tari ekspresif (expresive dance) (Jazuli, 2010). 

Tari yang diajarkan merupakan sebuah gerakan dasar pada tari tradisi Lokal Kalimatan 

selatan, tarian juga banyak menggambarkan keseharian yang biasa dilakukan oleh para 

masyarakat di kalimatan selatan. Pembelajaran tarian ini  merupakan beberapa gerak dasar dan 

raga gerak pada sebuah tari japin, diantaranya, gerak dasar  : Stap 4 maju – mundur, gerak dasar 

samping kiri – kanan, dan duduk pahlawan. Beberapa ragam gerak : Ragam gerak Sisit dan 

Ragam gerak Zig-zag  

Drama dikenal dengan teater, yang kita salin dalam bahasa Indonesia sebagai sandiwara 

adalah salah satu genre seni yang memiliki keunikan dibanding seni lainnya. Dalam arti seni 

yang mengkolaborasikan berbagai cabang seni, karena dalam drama terdapat unsur-unsur seni 

tari, seni sastra, seni musik dan seni rupa. Unsur-unsur tersebut terangkum menjadi satu di 

dalam memberi ciri drama (Kusumawati, 2009). Tarian merupakan bentuk seni pertujukan, 

akan tetapi pada sisi tertentu tarian merupakan bentuk ritual upacara dan perayaan hari besar 

di daerah tertentu pula. Kondisi ini menggambarkan bahwa perbedaan tujuan dan bentuk 

penyajiaannya pada ujungnya mempengaruhi format pertunjukan dan peran fungsi tari di 

masyarakat (Setiawati & Melina, 2008). 

Drama berasal dari bahasa Yunani yaitu “Dromai” yang bermakna bertindak, bereaksi, 

berbuat, atau berlaku. Berdasarkan makna tersebut, drama memiliki arti suatu perbuatan, 

tidakan, bereaksi. Saat ini, drama memiliki makna yang luas. Drama dapat dikategorikan ke 

dalam genre sastra dan genre kesenian yang berdiri sendiri. Teks drama memiliki kedudukan 

yang sama dengan puisi dan prosa sehingga dikategorikan sebagai salah satu genre sastra. 

Selanjutnya, pementasan drama merupakan gabungan dari bermacam jenis kesenian, misalnya 
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seni musik, seni lukis, seni rias, tata lampu, dan sebagainya sehingga dapat dikategorikan 

sebagai salah satu kesenian yang mandiri (Waluyo, 2001) 

Menggunakan teknik bermain drama dapat melatih kompetensi membaca, menulis, 

menyimak, dan berbicara sekaligus meningkatkan kemampuan apresiasi drama siswa secara 

produktif dalam bentuk pementasan sederhana. Penggunaan teknik bermain drama juga dapat 

membantu siswa dalam menghayati karakter dan mendapatkan pengelaman emosi serta 

estetika yang dapat menunjang perkembangan kecerdasan emosi anak (Ampera, 2010).  

Pembelajaran tari dan drama merupakan sebuah pembelajaran yang berkaitan, tari dan 

drama khususnya untuk para peserta didik di perguruan tinggi pada pendidikan guru sekolah 

dasar sangatlah diperlukan. Pembelajaran  tari dan drama ini nantinya dapat membantu proses 

belajar mengajar dengan baik, bahkan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih kreatif 

dan inovatif. Selain itu, tari dan drama yang dipelajari merupakan sebuah kesenian yang sudah 

ada disekitar sehingga juga dapat membantu para seniman dan budayawan melestarian 

kesenian tradisi lokal, khusunya pada Drama dan Tari. Penerapan pembelajaran Tari dan 

Drama yang dilaksanakan pada mata kuliah kali ini merupakan sebuah upaya dalam 

mengenalkan kesenian dan budaya lokal tradisi kalimatan selatan yang dapat dijakan sebagi 

bahan pembelajaran kepada peserta didik nanti untuk menumbuhkan karakter sekaligus sebagai 

pelestarian kesenian dan budaya  lokal. 

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus yang dimana pada penelitian ini nantinya 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dapat dilihat sekarang proses pembelajaran pada 

masa pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang membuat banyaknya kegiatan belajar 

mengajar yang harus dilakukan dirumah, mereka yang belajar dan mengajar tentunya tidak 

akan jauh dari teknologi misalnya Komputer/ laptop dan Smartphone. Bagi mereka yang 

perguruan tingginya memilikin aplikasi misalnya E-Learning mereka akan menggunakan ini 

sebagai bahan diskusi mereka untuk melakukan pembelajaran. Selain berdiskusi pada masa 

pendemi seperti ini pembelajaran Tari dan Drama pada prakteknya mengggunkan Audio dan 

Video Visual, tentunya mereka sebelumnya sudah berikan arahan dan contoh langsung. Pada 

masa seperti ini proses pembelajaran menggunakan Teknologi dan Informasi sangatlah 

diperlukan, selain dapat berdiskusi juga dapat memebuat proses pembelajaran praktek lebih 

memadai. 

  

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penggunaan metode studi kasus yang 

terfokus pada penerapan pembelajaran Drama dan Tari pada masa pandemi COVID-19 melalui 

proses pembelajaran dirumah yang banyak dilakukan secara online seperti kegiatan diskusi dan 

pada proses pembelajaran praktek mengggunkan Audio serta Video Visual .  Penelitian ini 

dilakukan agar dapat memberikan penerapan pembelajaran Drama dan Tari untuk program 

guru sekolah dasar melalui media Audio dan Video Visual serta Diskusi, agar yang tetap dapat 

memahami dan mengaplikasinya untuk peserta didik sendiri, terkhusus pada masa pandemi 

COVID-19 yang dialami saat ini. Penelitian ini dilakukan pada seluruh mahasiswa Pendidikan 

Guru sekolah dasar di semester genap yang sekarang mengalami masa Lockdown dan harus 

belajar dirumah. 

Proses pengumpulan data dan analisis yang dilakukan melaui obeservsi, Wawancara dan 

Dokumentasi hasil praktek. Pada masa pandemi seperti ini membuat peneiliti melalukan 
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pengumpulan data dengan cara online. Pemberian beberapa materi mengenai Drama dan Tari, 

dilakukan dengan wawancara langsung secara online, serta ada juga yang hanya diberikan 

materi dengan mengirimkan file lengkap berisi tentang pembelajaran Drama dan Tari. Hal ini 

dapat mejadi media diskusi secara online baik melalui Chatting atau Google Meet Zoom. 

Sedangkan, dokumentasi yang dikumpulkan melalui pengiriman video oleh peserta didik dari 

beberapa hasil karya, pertunjukan kecil yang dibuat sendiri atau dibantu dengan anggota 

keluarga dirumah. 

Subjek pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semeseter genap (6) di PGSD  Fakultas 

Keguruaan Dan Ilmu pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan 

jumlah mahasiswa kurang lebih 261 orang dari 4 kelas pada mata kuliah Drama Tari SD. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pembelajaran kearifan lokal adalah pengembangan penanaman nilai-nilai budaya sesuai 

dengan lingkungan. Nilai-nilai seni-budaya yang dimaksud antara lain kejujuran, tanggung 

jawab, disiplin, kepekaan terhadap lingkungan, dan kerja sama. Penanaman nilai-nilai seni-

budaya tersebut diintegrasikan di dalam proses pembelajaran yang dikondisikan supaya nilai-

nilai tersebut dapat menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. pendidikan seni, 

hasil seni dan budaya dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran untuk dihayati, dianalisa 

dan selanjutnya sebagai pijakan dalam menciptakan seni dan budaya yang baru dengan tidak 

meninggalkan ciri dan budaya yang telah ada. Selain sebagai landasan penciptaan, hasil seni 

budaya bangsa dapat pula dijadikan sebagai media untuk mengasah kepekaan yang 

berhubungann dengan estetika. Jadi hasil-hasil peradaban bangsa Indonesia yang telah ada 

sangat penting untuk diperhatikan, diresapi, dihayati baik nilai filosofi kehidupan dan 

keindahan yang tersimpan di dalamnya earifan lokal sesungguhnya mengandung banyak sekali 

keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan kita secara 

luas adalah bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa 

(Rosala, 2016).  

Pengertian tari, dikemukakan bahwa tari adalah suatu bentuk nyata ekspresi jiwa manusia 

yang diungkapkan dengan gerak ritmis yang indah. Unsur pokok tari adalah gerak dan unsur 

keindahan tari adalah wiraga, wirama dan wirasa. Wiraga merupakan gerak anggota tubuh. 

Wirasa merupakan perasaan yang diekspresikan melalui wajah dan gerak. Wirama merupakan 

keselarasan gerak dengan irama. Selain gerak, busana, rias dan properti merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam tari. Gerak, busana, rias dan properti dalam tari masing-masing 

mempunyai simbol. Simbol-simbol tersebut mempunyai makna. Pembelajaran seni tari, dalam 

pelaksanaannya dapat menggunakan pendekatan: (1) ekspresi bebas yaitu pembelajaran seni 

tari dengan menggunakan ekspresi bebas, merancang kegiatan pembelajarannya dengan 

menggunakan model emerging curriculum yaitu kegiatan pembelajaran yang tidak dirancang 

sebelumnya, tetapi berkembang sesuai dengan keinginan siswa, (2) disiplin ilmu bertujuan 

menawarkan program pembelajaran yang sistematik dan berkelanjutan dalam empat bidang 

yang digeluti orang dalam dunia seni yaitu bidang penciptaan, penikmatan, pemahaman dan 

penilaian, dan (3) multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang mempromosikan 

keragaman budaya melalui kegiatan penciptaan, penikmatan dan pembahasan keindahan rupa 

(visual) (Kusumastuti, 2014). Tari sebagai suatu pengalaman kreatif adalah ekspresi manusia 

yang paling dasar. Manusia berpikir dan merasakan ketegangan dan ritme alam sekitarnya 
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melalui tubuh sebagai instrumennya. Dorongan manusiauntuk berkomunikasi lewat gerakan, 

tindakannya dikendalikan oleh motivasi motivasi yang kadangkala bersifat sosial dan pada saat 

lain bersifat ekspresif. Unsur utama dalam tari adalah dorongan mencipta. Dorongan untuk 

merasakan, menemukan berhubungan, mencapai puncak dalam kegiatan kreatif. Penari selama 

proses mencipta, membutuhkan eksplorasi dunia inderanya, kognitifnya, dan afektifnya 

(Jazuli, 2010). 

Keterampilan gerak tari adalah kemampauan siswa dalam melakukan gerak anggota 

tubuhnya yaitu gerak kepala, tangan, badan dan kaki serta dapat mengkoordinasikan gerak-

gerak tersebut menjadi gerak tari yang memiliki keselarasan dan keteraturan antara gerak 

dengan irama dan tempo sehingga tugas gerak tari yang berikan dapat terlaksana dengan baik.  

Keterampilan gerak sebagai keterampilan dasar adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat 

dan dibutuhkan siswa bukan hanya dalam hal menari saja, namun juga dalam kehidupannya 

sehari-hari. Keterampilan gerak pada pembelajaran seni tari dapat diperoleh peserta didik 

apabila peserta didik senantiasa terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung sebagai bekal 

untuk dapat menari dengan baik (Destrinelli & Leony, 2019). 

Penerapan pembelajaran drama dan tari pada masa pandemi Covid-19 ini sebenarnya 

banyak memiliki kendala, terlebih pada prakteknya yang sangat memerlukan waktu lumanyan 

banyak. Pada pembelajaran drama dan tari pada masa seperti ini pendidik banyak 

menggunakan sistem Teknologi yang dimana peran media online sangatlah diperlukan. Ada 

banyak Universitas dan perguruan tinggi yang telah memiliki sistem pembelajaran online salah 

satunya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah menggunakan sistem E-

Learning dan itu sudah berlaku sebelum masa pandemi ini. Namun, sekarang selain E-learning, 

media online dan media sosial pun sudah banyak sekali digunakan hal itu sangat berperan 

penting pada proses pembelajaran dimasa seperti ini. 

Drama adalah jenis sastra berupa lakon yang ditulis dengan dialog-dialog yang 

memperhatikan unsur-unsur dengan gerak atau perbuatan yang akan dipentaskan di atas 

panggung. Pembelajaran tentang memahami drama terutama di kelas VI sekolah dasar lebih 

menitik beratkan pada pemahaman unsur-unsur intrinsik drama yang telah disesuai dengan 

standar kompetensi bahwa anak harus mampu mengidentifikasi berbagai unsur (tokoh, sifat, 

latar, tema, jalan cerita, dan amanat) dari teks drama anak. Berdasarkan standar kompetensi 

yang harus dikuasai oleh anak dalam pemahaman drama yaitu mengidentifikasi unsur intrisik 

yang terdiri dari unsur-unsur pembangun struktur tokoh, sifat/karakter, alur, latar/setting, tema 

dan amanat, maka bahasan dalam pemahaman drama (Teti, 2011). 

Apresiasi drama merupakan kegiatan mengkaji unsur-unsur yang dikandung dalam sebuah 

drama dengan cara menghayati dengan sepenuh hati dan pikiran. apresiasi drama, yaitu upaya 

memahami drama dari aneka sisi. Apresiasi berarti merespons drama itu. Untuk menanggapi 

harus bisa masuk, menghayati drama itu secara suntuk”. Tujuan apresiasi drama hendaknya 

mengacu pada empat konsep pembelajaran, yaitu; 1) belajar drama merupakan pembinaan, 

peningkatan kemampuan mengapresiasi drama, bukan proses pembentukan penguasaan 

pengetahuan tentang drama, 2) pembelajaran apresiasi drama dilakukan dengan memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berinteraksi secara langsung dalam 

menciptakan situasi yang mendorong siswa mendapatkan manfaat dari drama, 3) guru 

hendaknya merangsang terciptanya situasi dimana siswa memperoleh sendiri nikmat dan 

manfaat dari drama, 4) menghindarkan siswa dari proses yang bersifat mekanis, seperti terjebak 
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dalam kegiatan menghafal dialog. Hal  yang paling penting bagaimana siswa memeroleh 

kepuasan batin dalam pentas seni drama dan akhirnya mengenali, memahami, menghayati, 

menilai, dan menghargai drama sebagai sebuah karya sastra (Amri & Vismia S, 2016). 

Pembelajaran Drama memeberikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana memahami 

karakter peserta didik, dan ini sudah bayak diterapkan di beberapa sekolah yang menamkan 

penerapa pendidikan berkarakter disekolah. Selain itu pembelajaran drama dapat membantu 

para seniman dalam meningkatkan pelastarian kesenian dan kebuadayaan lokal, memalui 

pendidikan seni khususnya drama.  

Pembelajaran drama yang berbasis kearifan lokal dirancang dosen dengan menempatkan 

mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya sekadar teori, tetapi lebih 

menekankan pada praktik. Pembelajaran bukan merupakan kegiatan yang bersifat pasif, yakni 

mahasiswa hanya menerima materi dari dosen, tetapi lebih menekankan pada proses aktif. 

Proses aktif dalam pembelajaran drama yang dimaksud yaitu selama proses pembelajaran 

mahasiswa diusahakan untuk menemukan berbagai pengalaman baru guna membentuk suatu 

makna. Makna tersebut tercipta berdasarkan berbagai hal yang dapat dilihat, didengar, dan 

dirasakan oleh mahasiswa. Peran dosen yang utama dalam pembelajaran adalah sebagai pihak 

yang mengatur, memfasilitasi, dan mengarahkan mahasiswa dalam membentuk sendiri 

pengetahuannya (Kirom, 2018). 

Pembelajaran tari dan drama yang dilakukan merupakan sebuah upaya dalam pelestarian 

dan pengenalan kesenian tradisi di Kalimantan selatan “Japin Carita”. Ada beberapa hal yang 

sebenanya sama saja dengan pembelajaran drama secara umum, begitu juga untuk 

pembelajaran tari. Namun, pembelajaran tari tradisi yang diajarkan merupakan sebuah 

pemblejaran dasar yang mudah dipahami apalagi pada masa pandemi yang mengharuskan para 

peserta didik belajar dirumah. Tari dan Drama tradisi kalimatan selatan “Japin Carita” 

merupakan sebuah teater/ cerita rakyat Kalimantan selatan yang bertajuk keseharian yang 

didalamnya ada beberapa tokoh masyarakat pada umumnya. Unsur yang ada dalam sebuah 

teater tradisi sama saja seperti tetaer pada umumnya : ada tema, alur, tokoh, rias dan busana, 

lighting, tata panggung dll. Begitu juga dalam tari adanya unsur-unsur gerak seperti yang kita 

ketahui secara umum diantranya : Wiraga, Wirasa dam Wirama serta ditambah unsur-unsur 

pendukung yang lain baik dalam iringan musik, rias dan busana dan lain-lain. 

Proses pembelajaran drama dan tari pada masa pandemi Covid -19 secara garis besar banyak 

melakukan penerapan diskusi dan untuk prakteknya banyak menggunakan media sosial 

ditambah dengan apliaksi yang ada di Android. Proses pembelajaran drama dan tari yang peseta 

didik lakukan dirumah sangatlah membuahkan hasil yang baik, adanya inovasi baru serta 

kreatifitas para peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran drama dan tarinya dirumah. 

Penggunaan beberapa media sosial diantaranta : Youtube, Instagram, Facebook, Google Meet 

Zoom dan lain-lain, sangatlah membantu proses pembelajaran dirumah. Proses pemeblajaran 

pada pemberian materi tentunya, mereka tetap bisa melihat presentasi, melakukan Tanya jawab 

dengan menggunakan media pada aplikasi Google Meet Zoom, streaming pada media sosial 

dan beberapa bahan dalam perkuliahan pun mereka bisa dapatkan melalui E-learning yang 

memang sudah dipakai sebelumnya.  
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4. Kesimpulan 

Tari adalah suatu bentuk nyata ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak ritmis 

yang indah. Unsur pokok tari adalah gerak dan unsur keindahan tari adalah wiraga, wirama 

dan wirasa. Wiraga merupakan gerak anggota tubuh. Wirasa merupakan perasaan yang 

diekspresikan melalui wajah dan gerak. Wirama merupakan keselarasan gerak dengan irama. 

Selain gerak, busana, rias dan properti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tari. 

Drama dikenal dengan teater, yang kita salin dalam bahasa Indonesia sebagai sandiwara 

adalah salah satu genre seni yang memiliki keunikan dibanding seni lainnya. Dalam arti seni 

yang mengkolaborasikan berbagai cabang seni, karena dalam drama terdapat unsur-unsur seni 

tari, seni sastra, seni musik dan seni rupa. Pembelajaran drama yang berbasis kearifan lokal 

dirancang dosen dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran 

tidak hanya sekadar teori, tetapi lebih menekankan pada praktik. Pembelajaran bukan 

merupakan kegiatan yang bersifat pasif, yakni mahasiswa hanya menerima materi dari dosen, 

tetapi lebih menekankan pada proses aktif. 

Proses pembelajaran drama dan tari yang peseta didik lakukan dirumah sangatlah 

membuahkan hasil yang baik, adanya inovasi baru serta kreatifitas para peserta didik dalam 

mengembangkan pembelajaran drama dan tarinya dirumah. Penggunaan beberapa media sosial 

diantaranya : Youtube, Instagram, Facebook, Google Meet Zoom dan lain-lain. 
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Abstrak.Latar belakang dari artikel jurnal ini yaitu, permainan kartu pos bergambar dapat menjadi 

salah satu instrumen dalam pembelajaran siswa-siswi didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  

di Indonesia. Metode dari artikel jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

paradigma penelitian yaitu konstruktivis serta teknik analisa data yaitu reduksi, penyajian data, dan 

juga kesimpulan. Hasil yang didapatkan pada artikel jurnal ini yaitu, diketahui bahwa ada pada 

anak usia 0-3 tahun merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak, dimana 

penggunaan instrumen media kartu pos bergambar dengan metode pembelajaran story telling  

sangat berkaitan dengan true speech saat anak berusia 18 bulan atau lebih dari 1 tahun terkait 

pematangan fonologis pada aspek kekayaan kosa kata serta kelancaran pengucapan bahasa yang 

dapat saling berkaitan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anak PAUD dalam 

kepentingan kebahasaan. Sedangkan manfaat dari media permainan kartu pos ini yaitu dapat 

meningkatkan eksplorasi bahasa anak secara verbal serta dapat membuat para siswa didik merasa 

nyaman oleh suasana keaktifan kelas.  

 

Kata Kunci: Fonologis, PAUD, Permainan kartu pos bergambar, Kemampuan bahasa. 

 

1.  Pendahuluan 

Pada fenomena yang diangkat pada artikel jurnal Prosiding ini yaitu dapat diketahui bahwa 

masih banyak dari para siswa-siswi didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  di Indonesia 

yang memiliki hambatan dalam mengeksplorasi diksi atau pemilihan kata sekaligus 

pemaknaan kata kerja, kata sifat, hingga kata benda dalam aspek komunikasi sehari-hari. 

Sedangkan menurut jurnal literatur oleh Umi (2017), disebutkan bahwa dalam kacamata 

psikologi, kemampuan eksplorasi bahasa sangat dibutuhkan untuk menunjang tumbuh 

kembang anak dalam upaya keberhasilan pembelajaran (Umi, 2017). Dengan demikian, 

permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam dengan mengaitkan konsep serta teori 

pembelajaran sebagai strategi yang dapat menunjang kemampuan eksplorasi bahasa pada 

anak siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   
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Berdasarkan pemaparan oleh Muhammad (2016), diketahui bahwa perspektif psikologi 

pendidikan dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi serta situasi yang dihadapi oleh para anak didik (Muhammad, 2016).  Dimana untuk 

anak usia PAUD, teknik pembelajaran dengan metode eksperimen merupakan salah satu 

inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam strategi belajar berbasis Merdeka 

Belajar, dimana inovasi ini dapat dipergunakan untuk pembelajaran pada lingkungan sekolah, 

permainan, dan juga rumah. Metode pembelajaran yang dapat dikolaborasikan untuk 

menghidupkan suasana kelas yaitu teknik bermain atau simulasi atau Role Play maupun 

Demo dimana pada jurnal Pradytia (2015), teknik bermain yang efektif yakni dapat 

mempergunakan sebuah media atau instrumen untuk menunjang penyampaian materi 

(Pradytia, 2015).  

Untuk pemilihan instrumen sendiri, menurut teori oleh Albert Bandura dalam Fryling 

(2011), menyebutkan bahwa pada proses pembelajaran dengan mekanisme observasional 

seperti simbol maupun gambar, akan membentuk skema retensi dimana gambar sebagai 

encoding yang ada akan mempengaruhi pola verbal dari siswa didik sebagai decoding dari 

pesan yang diterima (Fryling, 2011). Selain itu, Sehingga, pendekatan yang dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan pemilihan diksi serta eksplorasi bahasa pada 

siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) salah satunya yakni dapat menggunakan obyek 

yang memiliki simbol atau gambar dimana gambar tersebut menjadi sebuah idiom untuk 

menyampaikan pesan atau karakteristik dari informasi secara keseluruhan.  

Menurut penelitian terdahulu oleh Sari (2019), diketahui bahwa media kartu bergambar 

yang berisikan gambar sebuah obyek dengan dilengkapi oleh clue, dapat menjadi alat untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara dengan pemilihan kata-kata yang beragam pada siswa 

usia 2-3  tahun pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Sari, 2019). Sehingga, 

berangkat dari penelitian tersebut, maka salah satu media yang dapat dikembangkan yakni 

penggunaan kartu pos bergambar hewan atau tumbuhan yang menjadi rujukan bagi para 

pendidik, dimana adanya gambar subyek flora dan fauna tersebut yang dimuat merupakan 

modal awal yang dapat dijadikan oleh para siswa untuk membahas dan bercerita lebih lanjut 

tentang karakteristik lainnya dari nama hewan dan tumbuhan beserta ciri-cirinya maupun 

bunyi-bunyiannya sesuai dengan clue yang tercantum pada kartu pos.  

Kartu pos dapat menjadi media dalam melakukan proses pembelajaran eksperimental 

seperti permainan, salah satunya yaitu demo gambar dalam skema story telling. Dimana 

penceritaan mengenai subyek bergambar tersebut dapat memunculkan imajinasi yang 

merangsang peran aktif kognitif dalam merangkai serta mengulang kembali kata-kata yang 

pernah didengar dalam keseharian atau diajarkan di lingkungan sekolah (Khaerana, 2019).  

Sedangkan peran dari penggunaan kartu pos sebagai media pembelajaran eksplorasi bahasa 

sendiri berhubungan dengan konsep psikologi pendidikan, dimana menurut Brittany (2019), 

dalam komunikasi verbal, membutuhkan pengolahan visual yang dapat mentransmisikan 

pesan untuk dikomunikasikan kembali (Brittany, 2019), hal ini mengindikasikan bahwa 

penyampaian pesan yang bukan berasal dari suara, meliputi modalitas isyarat, sentuhan, 

simbol maupun gambar atau tanda yang ditransmisikan akan divisualisasikan oleh 

penginderaan siswa dimana kemudian ditransmisikan secara berlanjut kepada Sistem Saraf 

Pusat untuk dapat membentuk decoding pola pikir kognitif yang akan dipersepsikan dalam 

bentuk kata-kata dan disampaikan kembali dalam bentuk bahasa yang dikomunikasikan 

kepada audiens (Judith, 2019). Sehingga untuk menciptakan sebuah terobosan dan inovasi 

baru dalam proses pembelajaran kaitannya dengan tujuan memperkaya bahasa para anak 
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didik, para pendidik maupun guru yang bersangkutan dapat mempertimbangkan kembali 

resolusi ini.  

Namun, dengan adanya resolusi tersebut bukan berarti para pendidik dapat serta merta 

menyelesaikan proses pembelajaran dengan membebankan seluruh kemampuan komunikasi 

kepada para siswa didik. Melainkan, seorang pendidik juga dapat memberikan contoh, 

mengoreksi, serta memberikan saran kata atau kalimat yang dapat dipergunakan untuk siswa 

dengan menggunakan bahasa nasional secara tepat dan akurat. Dimana pengenalan bahasa 

secara tepat tersebut merupakan aspek penting dari seluruh rangkaian proses pembelajaran 

secara efektif dan efisien (Brenders, 2011). 

Selain itu, dengan teknik pembelajaran story telling tersebut, aspek yang turut terlibat yaitu 

adanya kepercayaan diri para siswa didik untuk turut tampil dan keikutsertaannya secara aktif 

pada proses pembelajaran yang berlangsung. Dimana menurut El-Keshky (2017), metode 

pembelajaran yang bagus yakni pembelajaran yang juga dapat membangun kepribadian dan 

karakter siswa untuk berani mencoba hal baru serta membangun konsep diri secara 

berkesinambungan (El-Keshky, 2017), dimana hal tersebut dapat dicontohkan dengan adanya 

kemauan untuk mengeksplorasi potensi bahasa yang dimiliki hingga mau menerima koreksi 

serta saran dari para pendidik terhadapnya apabila terdapat sebuah penempatan kata dalam 

kalimat yang dirasa kurang tepat maupun kurang cocok. Dengan adanya konsep diri yang baik 

dan tertanam pada diri siswa didik, maka siswa akan memiliki modal rasa optimis dan percaya 

diri dalam berkomunikasi di masyarakat, dimana kecerdasan pemilihan kata yang dimiliki 

dapat menjadi investasi pengembangan pola pikir anak di masa depan kaitannya para anak 

siswa didik dapat bertutur kata sopan dan menghindari kalimat dengan penggunaan kata-kata 

yang berkonotasi negatif.  

Sedangkan menurut Aydogan (2017), diketahui bahwa pengenalan beragam bahasa serta 

makna secara dini kepada para anak didik usia dini atau PAUD bukan hanya melibatkan 

persoalan tumbuh kembang secara kognitif dan juga kelancaran fonologis saja, melainkan 

juga keterlibatan para siswa terhadap kekayaan keanekaragaman hayati(Aydogan, 2017).  

Apabila dijabarkan, dengan pengetahuan para siswa terhadap penggunaan kata pada bahasa 

nasional yang memiliki ketepatan makna hingga penempatannya dalam kalimat, akan 

memberikan kesadaran bagi para siswa tentang kata yang boleh diucapkan dan kata yang 

sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan kelainan persepsi hingga mis-communication. 

Sedangkan para anak didik hidup pada lingkungan yang dinamis, sehingga dengan 

penggunaan kartu pos bergambar flora dan fauna di Indonesia, juga akan menambah wawasan 

nusantara yang dimiliki dengan aspek pengetahuan akan kekayaan keanekaragaman hayati 

yang dimiliki, dapat menjadikan pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah dapat 

diterapkan pada lingkungan keluarga, dan lingkungan permainan untuk membentuk budaya 

yang mencintai perdamaian dengan memilih penggunaan kata-kata yang tidak bersifat 

konfrontasi atau yang menyinggung budaya atau suku tertentu. Sehingga perspektif psikologi 

pendidikan yang ada akan benar-benar bersifat menyeluruh. 

Berdasarkan ulasan tersebut, saya sangat tertarik untuk memuat isu tersebut pada artikel 

jurnal Prosiding yang berjudul : Permainan Kartu Pos Bergambar Terhadap Kemampuan 

Eksplorasi Bahasa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  

2.  Metode 

a. Jenis Penelitian 

Desain penelitian pada jurnal Strategi Pengelolaan Pendidikan ini yaitu pendekatan kualitatif, yang  

memiliki beberapa istilah kasus dan konteks sebagai pemahaman makna tindakan sosial yang 
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disampaikan. Menurut literatur oleh Nasution (2000), peneliti kualitatif menginterpretasikan data 

dengan memberikan makna, menerjemahkan, dan menyusunnya agar menjadi mudah dipahami.   

b. Paradigma Penelitian 

Ruang lingkup pada metode penelitian ini yakni berlandaskan pada paradigma konstruktivis. 

Menurut Hidayat (2003), paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis 

dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu 

pengetahuan.  Dimana konsep dari strategi pengelolaan pendidikan ini akan digabung pada gagasan 

terkait desain instrumen dalam meningkatkan pengetahuan eksplorasi bahasa Anak Usia Dini pada 

umur 2-3 tahun.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder 

berupa buku literatur, jurnal, serta daring online. Metode penelusuran data online yang dimaksud 

adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan 

lain yang lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga peneliti dapat memanfaatkan data 

informasi. Sama seperti metode dokumenter metode penelusuran bahan online ini juga adalah metode 

sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif karena metode ini hanya membantu peneliti 

menyediakan bahan-bahan sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sekunder karena sifat 

bahan yang sekunder itu kecuali kontennya yang dapat langsung dianalisis dengan metode analisis isi 

serta hubungan antar teori psikologi dengan fenomena kemampuan eksplorasi bahasa Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) .  

d. Analisa Data 

Menurut Moleong (2013), analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.  Definisi tersebut memberikan 

gambaran akan kedudukan analisis data yang dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip dari penelitian 

kualitatif adalah menemukan sebuah konsep atau kesimpulan dari teori yang dikemukakan sebagai 

data. 

1.  Reduksi  Data: Menurut Moleong (2014), definisi dari reduksi data adalah kegiatan atau proses 

analisis data yang dapat dilakukan untuk merangkum hasil-hasil penting dari penelitian dengan 

menitikberatkan pada hal-hal atau indikator yang paling berpengaruh oleh peneliti.  Reduksi data 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman penetilian terhadap data yang telah terkumpul 

sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci dan valid terkait kemampuan 

bahasa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  

2. Penyajian Data: Penyajian data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara 

terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara 

terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari polahubungannya untuk mengambil kesimpulan yang 

tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil 

penelitian dari efektivitas strategi pengelolaan pendidikan terhadap kemampuan berbahasa anak 

PAUD.  

3. Kesimpulan atau verifikasi: Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian 

untukmemberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai 

dengan penataan data sekunder yakni literatur daring online, kemudian direduksi dalam bentuk 

unifikasi dan kategorisasi data. 

Demikian prosedur pengolahan data dan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, 

dengan tahap-tahap ini diharapkan peneliti yang dilakukan penulis dapat memperoleh data yang 

memenuhi kriteria keabsahan jurnal strategi pengelolaan pendidikan yang berjudul Permainan Kartu 

Pos Bergambar Terhadap Kemampuan Eksplorasi Bahasa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.  

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Apabila ditelaah, perkembangan bahasa yang dimiliki oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

meliputi transisi fase ini terjadi pada umur 7-11 bulan, dan 18-24 bulan. Salah satu perkembangan 

bahasa utama di umur 7-11 bulan  yakni terkait pengucapan kata-kata utama yang terjadi pada akhir 
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tahun pertama, berlanjut sampai dua tahun pertumbuhan kosakata berlangsung cepat, juga tanda 

dimulainya pembentukan kalimat awal. Berkembangnya kemampuan kognitif, adanya kontrol, dan 

impertasi emosional (Erisa, 2017). Fase transisi bahasa anak ini mengacu pada kemampuan 

kognitifnya, misalnya dalam pemikirannya anak menginginkan sesuatu benda, maka apa yang ada di 

pikirannya akan diwujudkan dengan menunjuk ke arah benda dengan menggerakkan tangannya, 

kemudian dengan adanya kontrol misalnya orang tuamelarang anak untuk mengambil benda, maka 

anak itu akan menurutinya, ataupun secara emosional anak bisa melakukan dengan menangis. 

Pengucapan kata-kata pertama, misalnya anak mengucapkan kata ba..ba... Sedangkan transasisi bahasa 

anak dalam kata pertama berkaitan dengan akun biologis dari akuisisi ucapan yang diusulkan oleh 

Kent (1992) juga menggabungkan kapasitas individu dan prinsip-prinsip umum. Kent menguraikan 

pengembangan biologis ke dalam empat set konsonan bahasa yang dibedakan oleh kompleksitas 

artikulasi, yaitu variabilitas, pembalikan, revisi, dan potensi berlebih untuk pengembangan (Kent, 

1992).Kemudian pada fase bahasa umur 18-24 bulan, diketahui bahwa bentuk kata-kata menjadi 

banyak dan dimulainya produksi kalimat pada bahasa anak.  Perkembangan produksi kata-kata 

berlangsung cepat pada sekitar umur 24 bulan. Anak sudah mulai bisa menggabungkan kata benda 

dengan kata kerja yang kemudian menghasilkan kalimat. Melalui interaksi anak terhadap dewasa anak 

mulai belajar menyesuaikan isi, bentuk, dan pemakaian bahasa dalam percakapannya. Bahasa yang 

pertama kali dikenal oleh bayi yakni bahasa Ibu (mother language) atau sering disebut dengan bahasa 

pertama (first language). Bahasa inilah yang mula-mula dikenal oleh anak kecil dan dipergunakan 

dalam kehidupannya sehari-hari sebagai bahasa komunikasi. Pada saat ini, maka telah mempunyai 

kemampuan bawaan, memperoleh pengetahuan tentang bahasa yang dipelajari melalui pembentukan 

hipotesis karena adanya struktur internal pada mental mereka. Dengan ini, penggunaan media 

pembelajaran kartu pos bergambar flora dan fauna atau tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat 

berdampak pada kekayaan bahasa yang dimiliki oleh anak-anak.  

Sedangkan pada dasarnya,  berbicara adalah bahasa yang berkembang dalam kehidupan anak, yang 

hanya dikembangkan dalam kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan mendengarkan, 

dan pada saat itu keterampilan berbicara dipelajari. Berbicara berkaitan erat dengan perkembangan 

kosa kata yang diperoleh anak-anak dengan mendengarkan suara pada lingkungannya. Berbicara 

sebagai cara berkomunikasi, manusia sebagai makhluk sosial dan tindakan utama dan terpenting 

adalah tindakan sosial, tindakan saling bertukar pengalaman, mengekspresikan satu sama lain dan 

menerima pikiran, mengekspresikan perasaan satu sama lain atau mengekspresikan satu sama lain, dan 

menyetujui dengan suatu posisi atau kepercayaan. Sehingga, dengan media seperti kartu pos 

bergambar flora dan fauna tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan ekspresi para siswa didik 

untuk memperkaya pengetahuan dan pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak didik.  

Menurut teori yang dikemukakan oleh Guntur Tarigan (1986) menyatakan bahwa berbicara juga 

merupakan pengetahuan yang sangat fungsional dalam memahami seluk beluk bicara, sehingga media 

seperti kartu pos bergambar dapat meningkatkan aspek fungsi tersebut. Karena m anusia selalu hidup 

dalam kelompok mulai dari kelompok kecil, seperti keluarga, hingga kelompok besar seperti 

organisasi sosial, sehingga media seperti demikian dapat menjadi rujukan untuk mendekatkan siswa 

didik bersama organisasi lingkungannya juga (Tarigan, 1986). Dalam kelompok dengan penggunaan 

kartu pos bergambar serta kegiatan story telling, maka para siswa didik dapat berinteraksi satu sama 

lain.  

Urgensi dari penggunaan kartu pos bergambar untuk PAUD untuk pembelajaran berbasis Merdeka 

Belajar yaitu diketahui bahwa penggunaan bahasa dalam berbicara pada anak usia 0-3 tahun 

merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput dari 

perhatian para pendidik pada umumnya dan orang tua pada khususnya. Perkembangan bahasa 

seseorang merupakan sebuah proses yang dimulai dari kehidupan awal manusia, ketika seseorang atau 

bayi mulai untuk memperoleh bahasa dengan cara belajar bicara dengan beberapa kata dan juga secara 

mimikri. Perkembangan bahasa anak berawal dari bahasa yang sederhana menuju bahasa yang 

kompleks. Bayi mulai tanpa bahasa, baru setelah umur 4 bulan mulai bisa membaca bibir sang ibu dan 

mencoba membedakan suara bahasa. 
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Penguasaan bicara anak-anak melibatkan penguasaan persepsi dan produksi konsonan, vokal, 

kelompok konsonan, nada, ciri prosodi, dan aturan fonologis bahasa yang mereka pakai, dengan hasil 

dari pengucapan yang dimengerti, sehingga instrumen bergambar yang dimiliki oleh kartu pos tersebut 

dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kemampuan fonologi pada anak. Kajian fonologi 

mempelajari banyak hal mengenai bagaimana anak-anak berbicara, mengerti, dan menggunakan 

bahasa. Penguasaan konsonan adalah salah satu metrik tipikal yang paling banyak digunakan untuk 

perolehan fonologis dan gangguan fonologis. Beberapa aspek perilaku fonologis diperiksa dalam 

penelitian ini. Ada tiga ukuran global meliputi secara keseluruhan ukuran inventaris fonetik, pola 

kompleksitas rata-rata, dan persentase konsonan yang benar dalam hubungan dengan kata-kata target 

orang dewasa ketika target bayi usia 0-3 tahun dapat ditafsirkan dengan pengetahuan anak terkait 

bahasa yang pantas atau tidak pantas digunakan.  

Menurut Santoso (2009), tahapan-tahapan pemerolehan bahasa anak oleh media instrumen kartu 

pos bergambar yaitu, true speech yaitu ketikasiswa didik mulai dapat berbicara dengan benar ketika 

memasuki usia 18 bulan atau biasa disebut batita. Namun, pengucapannya belum sempurna seperti 

orang dewasa. Untuk tahapan pemerolehan bahasa Bzoch (2004) membagi tahapan perkembangan 

bahasa anak dari lahir sampai usia 3 tahun dalam empat stadium. Keempat stadium itu adalah sebagai 

berikut (Bzoch, 2004). Akuisisi konsonan anak-anak adalah fitur utama dari perkembangan 

keseluruhan anak-anak, memungkinkan mereka untuk memahami dan menghasilkan ucapan yang 

dapat dipahami dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Hasil dukungan penelitian saat ini ialah 

elemen pendekatan kemunculan untuk akuisisi ucapan. 

Kemudian, kekuatan sosial dalam pengembangan bahasa dengan penggunaan kartu pos bergambar 

oleh Teori Bloom (1970) dalam Fuerte (2017) telah menunjukkan bahwa anak-anak berbicara tentang 

apa yang mereka lakukan. Sedangkan oleh teori Nelson (1973) menambahkan bahwa pilihan kata 

anak-anak adalah pribadi dan selektif, dan bahwa mereka cenderung mempelajari nama-nama objek 

yang dapat mereka gunakan untuk bertindak (Allen, 1973). Nelson lebih lanjut menunjukkan bahwa 

cara orang tua atau pendidik bereaksi terhadap produksi awal anak memiliki konsekuensi untuk 

penguasaan bahasa berikutnya, untuk setiap anak yang menghasilkan kata, orang tua memberikan atau 

gagal memberikan umpan balik yang menunjukkan penerimaan atau penolakan, semakin toleran 

terhadap penyimpangan para orang tua. adalah, semakin banyak umpan balik positif yang akan 

diterima anak. Umpan balik positif kondusif untuk penguasaan kata-kata baru secara cepat. Dimana 

hal ini mengindikasikan bahwa strategi pembelajaran story telling sangat cocok dijadikan strategi 

pembelajaran pada media kartu pos bergambar ini.   

Dimana menurut Trevor (2010), strategi pembalajaran dengan story telling tersebut dapat 

digunakan dengan 3 pola meliputi Recasting yaitu kegiatan dalam membuat frase yang sama dari suatu 

kalimat dengan cara berbeda, yang dapat dicontohkan dengan cara mengemukakannya dalam 

pertanyaan, Echoing, yaitu mengulangi apa yang dikatakan kepada kita, terutama jika kata-kata 

tersebut belum benar, serta Expanding yaitu menyatakan kembali apa yang telah anak katakan kepada 

kita dengan penggunaan bahasa yang lebih baik (Trevor, 2010).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran kartu pos ini, akan 

mendukung kemampuan para siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  dalam memperkaya bahasa 

yang dapat digunakan untuk sehari-hari, dengan metode story telling serta pemantauan oleh para 

pendidik, maka media kartu pos bergambar flora dan fauna ini dapat berperan penting mengaktifkan 

suasana kelas, membangun kepercayaan diri siswa dalam berekspresi, meningkatkan wawasan 

nusantara terkait keanekaragaman hayati, serta menjadi landasan utama bagi para siswa dalam 

penempatan kata yang sopan untuk diucapkan dan tidak sesuai untuk digunakan dalam kebahasaan 

nasional dalam mendeskripsikan ciri-ciri hewan maupun tumbuhan yang termuat pada kartu. 

 

4.  Kesimpulan 

Kesimpulan pada artikel jurnal ini yaitu, diketahui bahwa dalam pengajaran Strategi Pengelolaan 

Pendidikan, salah satu instrumen yang dapat digunakan yaitu kartu pos bergambar flora dan fauna atau 

hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, dimana kartu pos ini dapat dikembangkan menjadi ide menarik 
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untuk story telling pada  siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  dalam mengembangkan 

kemampuan fonologis bahasa verbal oleh anak. Namun rekomendasi pada artikel jurnal ini yaitu, para 

pendidik juga harus memberikan program evaluasi dan juga mengontrol kapasitas kemampuan 

perkembangan fonologis pada setiap anak, karena pada pola perkembangan bahasa anak usia PAUD 

sangat beragam dan berkarakter, dan tidak dari mereka memiliki kemampuan yang sama dalam 

mengembangkan kelancaran dan kekayaan bahasa.  
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Abstrak. Revolusi Industri 4.0. memberikan banyak peluang sekaligus tantangan terhadap 

Peguruan Tinggi (PT).  PT dipandang sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk menyiapkan 

lulusan yang siap bersaing dengan kemajuan di berbagai lini kehidupan. Untuk itulah peningkatan 

mutu bagi PT adalah sebuah keniscayaan, yakni dengan memaksimalkan sumber daya yang 

dimiliki berupa ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Sejalan dengan itu PT harus melaksanakan pola pendidikan 4.o. yakni wujud respon institusi 

pendidikan dalam menyiapkan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi dan literasi 

manusia. Artikel ini mengupas kesiapan PT menghadapi dinamika kemajuan dari Revolusi Industri 

4.0. beserta konsep pengembangan  mulai dari sistem akademik, kelembagaan, dan sistem 

manajerial yang berbasis digitalisasi. Dengan membuka diri terhadap kemajuan zaman, PT mampu 

memenuhi fungsinya yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang berartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas 

akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui 

pelaksanaan Tridharma, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, Revolusi Industri 4.0., Peningkatan Mutu 

 

1. Pendahuluan  

Saat ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0, menurut Kagerman dkk, hal tersebut 

ditandai dengan adanya integrasi antara Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things 

of Services (IoT dan IoS) ke dalam proses industri. CPS merupakan tehnologi untuk 

menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya. Hal itulah yang kemudian menuntut 

semua aspek untuk melakukan transformasi, termasuk transformasi dalam bidang pendidikan 

(Prasetyo & Wahyudi, 2018: 17-25). 

Hari ini kita mempersiapkan para individu untuk memasuki dunia kerja yang belum 

tercipta, dengan menggunakan tehnologi yang belum ditemukan, untuk menyelesaikan 

permasalahan yang juga belum diketahui. Dunia pendidikan diharapkan mampu menjawab 

tantangan tersebut. Peningkatan mutu pndidikan menjadi hal yang penting, karena tanpa 

adanya peningkatan mutu, maka pendidikan akan dianggap tidak lagi relevan dalam 

memberikan solusi atas permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat. 
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Pendidikan 4.0 mengarah pada terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan 

pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi memanfaatkan teknologi 

dalam mewujudkan pendidikan Kelas Dunia untuk menghasilkan peserta didik yang 

memiliki setidaknya 4 keterampilan abad 21 yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan 

kreatif, mengacu pada standar kompetensi global dalam mempersiapkan generasi muda 

memasuki realitas kerja global dan kehidupan abad 21.  

Perguruan tinggi menjadi lembaga pendidikan yang memiliki peranan penting dalam 

melahirkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0. 

Sehingga peningkatan mutu perguruan tinggi harus mengarah pada pembentukkan skill 

mahasiswa yang tidak hanya pengembangan di ranah kognisi saja, akan tetapi juga harus 

diarahkan pada kemampuan memecahkan masalah atau problem solving.  

Menurut Brian  Sudlow dalam situasi ini, setiap lembaga pendidikan harus 

mempersiapkan oritentasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan. Literasi lama yang 

mengandalkan baca, tulis dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi 

baru yaitu literasi data, teknologi dan sumber daya manusia. Literasi data adalah kemampuan 

untuk membaca, analisa dan menggunakan informasi dari data dalam dunia digital. 

Kemudian, literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan 

teknologi dalam dunia kerja. Sedangkan literasi sumber daya manusia yakni kemampuan 

berinteraksi dengan baik, tidak kaku, dan berkarakter (Lase, 2019: 29-41). 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pembahasan terkait pengenalan literasi baru. 

Bagaimana kemudian Perguruan Tinggi memiliki formula yang tepat dalam mengembangkan 

kemampuan para mahasiswa, khususnya dalam pengembangan literasi baru. Sehingga 

Perguruan Tinggi mampu menyesuaikan diri di tengah modernitas yang saat ini terus 

berkembang. 

Kekhawatiran yang kemudian muncul apabila peningkatan mutu perguruan tinggi tidak 

segera dilakukan yaitu banyaknya lulusan yang kemudian tidak mempunyai arah ketika 

mereka sudah menyelesaikan studi, karena ternyata materi perkuliahan yang dipelajari tidak 

dapat menjawab tantangan zaman yang saat ini berkembang. Padahal, sebagaimana dalam 

Undang-undang No 12 Tahun 2012 pasal 4, Perguruan Tinggi memiliki fungsi, a) 

mengembangkan kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermatabat daam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b) mengembangkan civitas 

akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui 

pelaksanaan Tridharma; dan c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

2. Pembahasan 

1. Mutu Perguruan Tinggi 

Peruguruan tinggi merupakan sebuah pihak yang memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam penentuan kebijakan. Menurut Peter M. Haas, jika dikaitkan dalam kajian kebijakan 

publik, maka perguruan tinggi dapat dimasukan ke dalam epistemic community. Perguruan 

tinggi memiliki para professional yang memiliki kajian dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan dan hal tersebut dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan (Nurhaqim, dkk, 

2015: 197-218). Sehingga peranan perguruan tinggi sangat dibutuhkan terutama dalam 

menentukan arah pendidikan ke depan. 

Kondisi perguruan tinggi, apabila dilihat dari hasil akreditasi tahun 2017 berdasarkan 

laporan kinerja kemenristekdikti 2017 diperoleh data, dari 4312 Perguruan Tinggi di 
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Indonesia, baru 65 Perguruan Tinggi yang memiliki predikat A (Unggul). Hal tersebut berarti 

bahwa mutu perguruan tinggi di Indonesia masih relatif rendah. 

Penggunakan tehnologi informasi dalam dunia pendidikan yang saat ini berkembang akan 

lebih mudah diadopsi oleh perguruan tinggi dengan tatanan yang sudah mapan. Dapat 

dikatakan bahwa perguruan tinggi dengan predikat unggul setidaknya memiliki sistem 

pelayanan dan sumber daya manusia yang lebih memadai. Sehingga ketika harus beradaptasi 

dengan perkembangan pendidikan 4.0 akan relatif lebih mudah. 

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan perguruan-perguruan 

tinggi lainnya. Solusi apa yang dapat ditawarkan agar mereka tetap mampu bertahan dalam 

pendidikan 4.0. Bertahan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan kuantitas saja, akan 

tetapi juga berkaitan dengan kualitas. Apakah kemudian Perguruan Tinggi akan tetap mampu 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mampu melahirkan sumber daya manusia 

yang diterima oleh pasar industri. 

Menurut Fisk sebagaimana dikutip oleh Aziz Hussin, ada sembilan tren atau 

kecenderungan terkait dengan pendidikan 4.0 (Lase, 2019: 28-40), yakni sebagai berikut. 

Pertama, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Siswa memiliki lebih banyak 

kesempatan untuk belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. E-learning memfasilitasi 

kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Kedua, pembelajaran individual. 

Peserta didik dalam hal ini mampu mengukur sejauh mana kemampuan yang mereka miliki 

dan bagian mana yang perlu untuk dilakukan pendalaman materi. Mereka memiliki waktu 

yang lebih lama untuk belajar dan berlatih bahkan mengeksplore kemampuan mereka secara 

maksimal, tentunya juga menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka. 

Ketiga, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Meskipun 

setiap mata pelajaran yang diajarkan memiliki  tujuan yang sama, akan tetapi cara menuju 

tujuan itu bervariasi bagi setiap peserta didik. Dengan pengalaman belajar yang berorientasi 

individual, peserta didik akan dapat memodifikasi proses belajar mereka dengan alat yang 

mereka rasa perlu bagi mereka. Mereka akan belajar dengan perangkat, program dan teknik 

yang berbeda berdasarkan preferensi mereka sendiri. Empat, pembelajaran berbasis proyek. 

Peserta didik saat ini harus sudah dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis proyek, 

demikian juga dalam hal bekerja. Ini menunjukkan bahwa mereka harus belajar bagaimana 

menerapkan keterampilan mereka dalam jangka pendek ke berbagai situasi. Inilah saatnya 

keterampilan mengorganisasi, kolaborasi, dan manajemen waktu diajarkan kepada peserta 

didik untuk kemudian dapat digunakan setiap peserta didik dalam karir akademik mereka 

selanjutnya. 

Lima, pengalaman lapangan. Kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran domain 

tertentu secara efektif, sehingga memberi lebih banyak ruang untuk memperoleh 

keterampilan yang melibatkan pengetahuan peserta didik dan interaksi tatap muka. Dengan 

demikian, pengalaman lapangan akan diperdalam melalui kursus atau latihan-latihan. 

Sekolah akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh 

keterampilan dunia nyata yang mewakili pekerjaan mereka. Ini menunjukkan disain 

kurikulum perlu memberi lebih banyak ruang bagi peserta didik untuk lebih banyak belajar 

secara langsung melalui pengalaman lapangan seperti magang, proyek dengan bimbingan 

dan proyek kolaborasi. 

Enam, interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya mengambil 

alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual (matematik), dan segera menangani 

setiap analisis statistik, mendeskripsikan dan menganalisis data serta memprediksi tren masa 

depan. Oleh karena itu, interpretasi peserta didik terhadap data ini akan menjadi bagian yang 
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jauh lebih penting dari kurikulum masa depan. Peserta didik dituntut memiliki kecakapan 

untuk menerapkan pengetahuan teoretis ke angka-angka, dan menggunakan keterampilan 

mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika dan tren data. Tujuh, penilaian 

beragam. Mengukur kemampuan peserta didik melalui teknik penilaian konvensional seperti 

tanya jawab akan menjadi tidak relevan lagi atau tidak cukup. Penilaian harus berubah, 

pengetahuan faktual peserta didik dapat dinilai selama proses pembelajaran, dan penerapan 

pengetahuan dapat diuji saat peserta didik mengerjakan proyek mereka di lapangan. 

Delapan, keterlibatan peserta didik. Keterlibatan peserta didik dalam menentukan materi 

pembelajaran atau kurikulum menjadi sangat penting. Pendapat peserta didik 

dipertimbangkan dalam mendesain dan memperbarui kurikulum. Masukan mereka 

membantu perancang kurikulum menghasilkan kurikulum kontemporer, mutakhir dan 

bernilai guna tinggi. Sembilan, mentoring. Pendampingan atau pemberian bimbingan kepada 

peserta didik menjadi sangat penting untuk membangun kemandiran belajar. Pendampingan 

menjadi dasar bagi keberhasilan peserta didik, sehingga menuntut pendidik untuk menjadi 

fasilitator yang akan membimbing peserta didik menjalani proses belajar mereka. 

Sembilan pergeseran tren pendidikan 4.0 di atas menjadi tanggung jawab perlu 

diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi. Seidaknya Perguruan Tinggi 

memiliki konsepsi yang jelas berkaitan dengan model dan teknis perkuliahan yang akan 

diselenggarakan dalam pendidikan 4.0. Maka peningkatan mutu Perguruan Tinggi saat ini 

akan menuntut kita dalam mengembangkan pola literasi baru, yakni literasi data, tehnologi 

dan sumber daya manusia. Tanpa ketiga pola itu, dikhawatirkan suatu Perguruan Tinggi akan 

tertinggal dari Perguruan Tinggi lainnya. 

 

2. Tantangan dan Peluang Revolusi Industri 4.0 

Industri 4.0 memang menawarkan banyak manfaat, akan tetapi juga memiliki tantangan 

yang harus dihadapi. Drath dan Horch berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh 

suatu negara ketika menerapkan Industri 4.0 adalah munculnya resistansi terhadap perubahan 

demografi dan aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, keterbatasan sumber daya, risiko 

bencana alam dan tuntutan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Menurut Jian Qin 

dkk, terdapat kesenjangan yang cukup lebar dari sisi teknologi antara kondisi dunia industri 

saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari Industri 4.0 (Prasetyo & Wahyudi, 2018: 17-

25). 

Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 adalah bagaimana 

pendidikan mampu melahirkan individu-individu yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. 

Pendidikan harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki skill yang diperlukan dalam 

revolusi industri 4.0. Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2016 telah memperkirakan 10 

keterampilan terbaik untuk masa depan. Kreativitas menjadi salah satu dari tiga keterampilan 

yang dibutuhkan oleh pekerja. Dengan pergerakan besar-besaran dari produk baru, teknologi 

baru dan cara kerja baru, pekerja harus menjadi lebih kreatif untuk mendapatkan manfaat 

dari perubahan ini. Meskipun tehnologi mampu menciptakan mesin dan robot sebagai 

pengganti manusia dalam beberapa bidang, akan tetapi manusia tetap tidak bisa digantikkan 

sepenuhnya, setidaknya robot tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang 

memerlukan nalar logis yang kompleks. 

Selain melahirkan lulusan yang kreatif, inovatif dan kompetitif. Pendidikan khususnya 

Perguruan Tinggi juga memiliki tantangan lainnya yaitu internalisasi nilai-nilai pendidikan 

yang perlu dikembangkan. Pelaksanaan pendidikan 4.0 akan lebih banyak menerapkan 

pembelajaran digital. Pembelajaran digital tentuya berbeda pengaruhnya jika dibanding 



272 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

dengan pembelajaran tatap muka. Maka tantangan yang kemudian muncul yakni bagaimana 

cara yang tepat agar proses pembelajaran yang terjadi tidak hanya fokus pada proses transfer 

of knowledge dan produk proyek, akan tetapi juga masih memungkinkan terjadinya transfer 

of values. Hal tersebut penting karena pendidikan tetap akan dinilai gagal apabila pendidikan 

hanya mampu melahirkan individu kreatif, inovatif, kompetitif, akan tetapi tidak memiliki 

akhlak yang baik. 

Di sisi lain, pendidikan 4.0 menawarkan peluang yang juga luas. Mahasiswa saat ini 

dapat menentukan dengan siapa mereka akan belajar. Dengan adanya model pembelajaran 

digital, maka membuka kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk belajar dengan siapa 

saja tanpa harus mempersoalkan jarak dan biaya akomodasi. Hal ini tentunya memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk mengekplore potensi yang ada di dalam diri mereka untuk 

dapat dikembangkan dengan baik, karena itu berarti pengetahuan dapat mereka dapatkan 

secara masive dan komprehensif. 

 

3. Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. 

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pendidikan saat ini adalah revolusi pendidikan 

4.0. Dalam pendidikan 4.0 informasi tersedia di mana-mana, dan proses belajar mengajar 

telah menjadi dinamis. Dalam perkembangan kemajuan teknologi, tidaklah rumit untuk 

membayangkan apa sumbangan yang diberikan pendidikan 4.0 bagi kita, karena masa depan 

pendidikan 4.0 dapat mengubah pemanfaatan teknologi informasi dengan cara yang luar 

biasa. Untuk mengatasi kebutuhan revolusi industri 4.0 (IR 4.0) dalam pendidikan, 

Perguruan Tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan harus terus mengintegrasikan metode 

inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri (Halili, 2019: 15-17). Untuk 

itulahh Perguruan Tinggi sudah semestinya memperbaiki mutu di berbagai aspek, seperti 

sistem akademik, sistem manajerial, sistem kelembagaan, hingga sarana dan prasarana yang 

menunjang Pendidikan 4.0. 

a. Sistem Akademik  

  Sejalan dengan Revolusi Industri 4.0., maka pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) pada bidang layanan administrasi akademik di perguruan tinggi 

menjadi suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar prestise atau lifestyle manajemen 

pendidikan tinggi modern. Berdasarkan entitas dan propertiesnya, sistem informasi 

akademik merujuk pada seperangkat sistem dan aktivitas yang digunakan untuk menata, 

memproses, dan menggunakan informasi sebagai sumber dalam organisasi. Adapun 

keluaran berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem ini akan mensuplai informasi kepada 

para pimpinan atau pembuat keputusan yang dapat diklasifikasikan pemanfaatan dan maksud 

yang berbeda-beda, seperti di bawah ini: (a) Sistem informasi akademik untuk 

menghasilkan laporan di berbagai bidang kegiatan seperti akademik, keuangan, 

personel, distribusi mahasiswa di berbagai jurusan, dan lain-lain; (b) Sistem informasi akademik 

untuk menjawab pertanyaan “what if”. Sistem informasi ini memanfaatkan informasi 

tersimpan yang perlu untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan; dan (c) Sistem 

informasi akademik untuk mendukung pengambilan keputusan, evaluasi, dan 

pengembangan sistem. Sistem ini mensuplay informasi untuk semua jenjang organisasi 

perguruan tinggi. (Etin, 2011: 46-47). 

Adapun nilai yang ditawarkan oleh TIK pada perguruan tinggi antara lain: (1) 

Pendaftaran secara online menggunakan website, sehingga calon mahasiswa di seluruh 

dunia dapat melakukannya tanpa harus secara fisik datang ke perguruan tinggi yang 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 273 

bersangkutan; (2) FRS online yang memungkinkan administrasi pengambilan mata 

kuliah dilakukan dimanapun dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, PDA 

(Personal Digital Assistant), tablet PC, dan lain sebagainya;(3) Peserta didik (mahasiswa) 

dapat melihat nilai ujian maupun hasil akhir studi melalui internet atau perangkat telepon 

genggam yang dimilikinya; (4) Manajemen kelas mulai dari pengalokasian mata kuliah 

dan pengajar sampai dengan absensi mahasiswa dilakukan secara otomatis dengan 

menggunakan aplikasi khusus; (5) Sistem dokumentasi dan kearsipan yang tersimpan 

dalam format elektronik secara rapi dengan meggunakan perangkat  aplikasi  berbasis  

EDMS (Electronic Document Management System); (6) Pengelolaan sumber daya manusia 

yang terintegrasi menyangkut rekam data dan informasi mahasiswa, dosen, dan alumni; (7) 

Pustaka buku dan jurnal ilmiah yang dapat diakses dari manapun dan kapan pun (24 jam 

sehari, 7 hari seminggu); (8) Sistem informasi terpadu yang terkait dengan fungsi 

pemasaran, administrasi, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, pengelolaan aset, 

dan alin  sebagainya; (9) Administrasi terpadu antar perguruan tinggi agar mahasiswa dapat 

mengambil mata kuliah antar fakultas maupun antar perguruan tinggi yang berbeda; 

(10) Aplikasi pelaksanaan riset dan pelayanan masyarakat yang dimulai dari proses 

pengajuan proposal sampai dengan evaluasi hasil kajian maupun pelaksanaan program 

terkait; (11) Perangkat lunak untuk mengatur sistem penjenjangan karir karyawan 

maupun kepangkatan dosen; (12) Portal informasi yang yang memudahkan para civitas 

akademik perguruan tinggi mencari berbagai data dan informasi penting di perguruan 

tinggi maupun pada institusi mitra lainnya; dan (13) Alat penunjang mahasiswa dalam 

membuat dan mengevaluasi rencana studinya dan lain sebagainya. (Etin, 2011: 48). 
Sejauh ini pengelolaan sistem akademik berbasis TIK di Perguruan Tinggi tidak 

selamanya berjalan mulus. Menurut Lasar (2008) mengidentifikasi dua  faktor penghambat 

ini, yaitu: faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis meliputi: (1) Teknologi dan 

infrastruktur. Manajemen Sistem Informasi Akademik membutuhkan perangkat 

komputer, jaringan internet dan teknologi yang tepat. Persoalan saat ini adalah belum semua 

Perguruan Tinggi memiliki teknologi dan infrastruktur tersebut, terutama di daerah 

pelosok; (2) Desain materi. Penyampaian konten-konten data akademik melalui Sistem 

Informasi Akademik perlu dikemas dalam bentuk yang berpusat pihak-pihak yang terlibat 

dalam  proses  pembelajaran (mahasiswa-dosen-stakeholder). Saat ini masih sangat sedikit 

desainer Sistem Informasi Akademik yang berpengalaman dalam membuat suatu paket 

Sistem Informasi Akademik yang memadai; (3) Finansial. Persoalan finansial 

merupakan masalah yang pelik di Indonesia. Pengadaan fasilitas Sistem Informasi 

Akademik membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan hal ini belum tentu dapat 

dijangkau oleh semua lembaga pendidikan di Indonesia; (4) SDM. Sumber Daya Manusia 

yang mampu dan terampil dalam mendukung penerapan Sistem Informasi Akademik 

masih terbatas, terutama di Luar Jawa. Faktor nonteknis meliputi : (1) Budaya. 

Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik berbasis TIK membutuhkan budaya akses dan 

belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar atau mengikuti perkembangan melalui 

komputer/internet. Persoalan saat ini, apakah budaya belajar mandiri telah dimiliki oleh semua 

pihak yang terkait dengan proses Sistem Informasi Akademik pembelajaran, yaitu staff, 

dosen, dan mahasiswa; (2) Buta teknologi (technology illeteracies). Kalau jujur, 

masih banyak, staf administrasi, bahkan praktisi pendidikan dan mahasiswa yang belum 

menguasai teknologi komputer dan internet, atau yang terkait dengan ICT lainnya. Hal ini 

sebenarnya bukan hanya dikarenakan tidak adanya minat atau kemauan untuk belajar, tetapi 

juga diakibatkan oleh tidak adanya fasilitas komputer dan layanan internet yang 
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memadai atau ketiadaan biaya ongkos internet, khususnya yang kurang mampu secara 

finansial (daerah pelosok). 

 

b. Sistem Manajerial 

Jika merunut pada teori literasi baru, jalannya transformasi khususnya di Perguruan 

Tinggi harus menyeimbangkan antara literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. 

Literasi manusia dalam Perguruan Tinggi dimaksudkan pada persoalan manajerial 

kelembagaan. Sistem kelembagaan yang baik akan menciptakan miliew civitas akademika 

yang baik. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik dalam hal kelembagaan. Karena 

tidak mungkin suatu Perguruan Tinggi akan bagus mutunya jika tidak bisa membangun 

budaya organisasi yang bisa menuju tercapainya tujuan perguruan tinggi. 

Dalam perspektif Max Weber, terdapat 7 prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam 

membangun organisasi agar dapat mencapai tujuannya, antara lain 1) pembagian kerja. 

Pekerjaan dipecah-pecah sehingga jelas pembagian masing-masing anggota. 2) Hirarki 

kewenangan yang jelas. Struktur organisasi disusun bertingkat dan memastikan jabatan 

yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. Garis 

komando dan garis koordinasi diciptakan untuk memperjelas alur pelaporan diantara 

anggota organisasi. 3) Formalisasi yang tinggi. Untuk mengatur perilaku anggota 

organisasi, perlu disusun peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Poin ini 

sangat relevan dengan besaran organisasi. Semakin organisasi tumbuh besar, maka perlu 

ada formalisasi agar semua hal berjalan standar. 4) Impersonal. Tindakan dan keputusan 

yang berlaku di dalam organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi. Tidak diperbolehkan 

konflik kepentingan berperan dalam pengambilan keputusan. 5) Keputusan personalia 

berdasarkan kemampuan. Keputusan tentang promosi, seleksi, didasarkan atas kualifikasi, 

keberhasilan atau prestasi. Organisasi harus menciptakan sistem berjalan yang sesuai 

dengan kapasitasnya. 6) Adanya jenjang karir bagi anggota organisasi. Prinsip ini 

mengasumsikan bahwa keanggotaan organisasi seseorang adalah seterusnya (continuous 

basis). Dengan jenjang karir diharapkan anggota dapat mengejar karir dan menjaga 

komitmen terhadap organisasi.7)Pemisahan yang  jelas kehidupan pribadi dan organisasi. 

Dalam organisasi ideal, pengambilan keputusan dilakukan semaksimal mugkin berjalan 

rasional. Artinya, anggota organisasi harus dapat memisahkan kehidupan pribadi dengan 

kehidupan organisasi.  (Ikhawan, 2013: 31). 

c. Sarana dan Prasarana 

 Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat. Dengan perkembangan ini 

membuat semua kegiatan dalam proses aktivitasnya menggunakan teknologi agar 

mempermudah dan mempercepat penggunaannya. Semua sektor terkena atas imbas 

perkembangan teknologi, baik itu di sektor bisnis, sosial, budaya, dan juga pendidikan. 

Khususnya di era revolusi industri 4.0 membuat semua industri berbasis digital dalam 

bentuk hubungan antar manusia, mesin, data dan segala sesuatu sudah ada dimana- mana 

yang dikenal dengan IoT dan Cyber Physical Systems (CPS) (Rojko, 2017). 

Dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi bertaraf nasional maupun internasional 

perlu adanya implementasi teknologi dalam setiap aktivitas akademik yang berguna untuk 

efektivitas dan efisiensi  kerja organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan tentang standar mutu 

sebagai alat untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan 
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pengembangan sarana dan prasarana yangtersedia pada setiap Perguruan Tinggi. 

Melihat betapa pentingnya sarana prasarana dalam peningkatan mutu perguruan tinggi, 

maka beberapa survey pendahuluan telah dilakukan di Perguruan Tinggi Pelita Indonesia 

Pekanbaru terkait dengan cara pengelolaan sarana prasarana yang dilakukan. Dari hasil 

survey ditemukan beberapa hal sebagai berikut : Pengelolaan sarana prasarana masih 

dilaksanakan secara manual (dengan menggunakan catatan kertas yang ditempelkan pada 

dinding ruangan). Dikarenakan pengelolaan yang masih manual tersebut pendataan masing- 

masing sarana prasarana sangat tidak efektif. Sebagai contoh tidak adanya data terkait 

umur sarana prasarana tersebut dan kelayakannya.  Perlu adanya sebuah sistem berbasis 

teknologi yang memudahkan setiap orang melakukan Pengelolaan terhadap sarana 

prasarana tersebut selain itu membuat kerja organisasi lebih efisien. (Lutfi, 2018). 

 

3. Kesimpulan 

Revolusi Industri 4.0. menawarkan banyak tantangan sekaligus peluang. Salah satu 

keniscayaan yang dihadirkan oleh Revolusi Industri adalah persoalan transformasi dalam 

pelbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Untuk itulah pendidikan harus bisa 

menjawab tantangan sekaligus peluang itu untuk memperbaiki kualitas lulusan pendidikan. 

Lembaga pendidikan yang paling dituntut untuk bisa menjawa tantangan zaman dalam 

menyiapkan manusia yang literer adalah Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus bisa 

menjalankan misi Pendidikan 4.0. sebagai sebuah jawaban dari perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Kualitas Peguruan Tinggi sangat diharapkan agar bisa 

menciptakan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, melainkan juga kooperatif, kreatif, 

inovatif sekaligus mampu bersaing.  

Untuk mencapai tujuan itu, Perguruan Tinggi diwajibkan membuat transformasi 

meliputi sistem pengelolaan akademik, sistem manajerial kelembagaan, hingga sarana dan 

prasarana. Dalam persoalan akademik, Perguruan Tinggi sudah seyogyanya memanfaatkan 

IT dalam pengelolaan data, sehingga saat terjadi proses akreditasi, Perguruan Tinggi tidak 

perlu membuat ulang data baru, melainkan tinggal membuka bank data yang dimiliki, yang 

mencakup semua hal berkaitan dengan akademik. Dalam manajerial kelembagaan, 

Perguruan Tinggi harus menerapkan sistem komunikasi organisasi yang mampu 

menyokong laju perkembangan TIK, sehingga tidak ada lagi kendala prinsipil dalam 

proses komunikasi kelembagaan. Sementara semua yang sudah disebutkan di depan tidak 

akan maksimal tanpa adanya support system berupa sarana dan prasarana yang baik. Hal 

itu merupakan pengejewantahan dari spirit transformasi literasi baru yang meliputi literasi 

data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Jika tiga hal ini dijalankan secara seimbang 

dan proporsional, maka mutu perguruan tinggi akan meningkat. 
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Abstrak. Tujuan metode BCCT (Beyond Centers And Circle Time) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini yang memperhatikan kebutuhan dan minat anak 

sehingga anak bebas bereksplorasi untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya Hubungan Antara Penerapan Metode BCCT 

(Beyond Centers And Circle Time) Dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 3-4 Tahun Di 

PAUD Tunas Bangsa Bondowoso.  Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data yaitu dengan menggunakankorelasi tata jenjang. Hasil 

dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan sangat kuat yang diperoleh pada penerapan metode 

BCCT (Beyond Centers And Circle Time) dengan perkembangan motorik kasar anak yaitu sebesar 

0.913 yang terdapat pada aspek berjalan sambil berjinjit, melayang sesaat di udara, dan 

mempertahankan seluruh tubuh sedangkan pada hasil korelasi total sebesar 0.924. Dapat 

disimpulkan bahwa r hitung berada di atas r table yang dikatakan terdapat hubungan yang sangat 

kuat pada penerapan metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak usia 3-4 tahun di 

PAUD Tunas Bangsa Bondowoso. 

Kata Kunci: Metode BCCT (Beyond  Centers And Circle Time) , perkembangan motorik kasar anak 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini pada hakekatnya ialah, pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan 

untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, atau menekankan pada 

perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Perkembangan anak menurut menu pembelajaran 

generik, berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa, tingkat perkembangan yang dicapai 

pada suatu tahap diharapkan meningkat pada tahap selanjutnya.  

Masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak, sering disebut sebagai masa keemasan, 

karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang pesat, 

misalanya kemampuan kognitif, bahasa, seni, sosial emosional juga kemampuan fisik motorik anak, 

baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Dari beberapa aspek yang ada, peneliti fokus pada 

perkembangan motorik kasar anak. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik kasar anak 

berhubungan dengan proses tumbuh kembang gerak anak, dan akan dapat terlihat melalui berbagai 

gerakan dan permainan yang dapat dilakukan.  

Dalam mengembangkan aspek perkembangan motorik kasar pada anak usia dini, penerapan metode 

BCCT memiliki posisi yang sangat penting karena penerapan metode BCCT merupakan  pendekatan 

yang menggunakan metode permainan. Anak bebas memilih permainan yang dia kehendaki. Hal penting 

yang harus ada dalam pendidikan anak usia dini adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, yang 

mailto:adiana744@gmail.com


278 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

mana pendidikan ini menaruh kepedulian terhadap keseluruhan aspek-aspek perkembangan anak yang 

mencakup perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, moral-keagamaan, seni dan sosial anak. 

BCCT merupakan metode pendekatan yang efektif untuk anak usia dini.  Hubungan Antara Penerapan 

Metode BCCT Dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 3-4 Tahun Di PAUD Tunas Bangsa 

Bondowoso . Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan antara 

penerapan metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak usia 3-4 tahun di PAUD Tunas 

Bangsa Bondowoso. Sehingga dapat diambil hipotesis yaitu terdapat hubungan antara penerapan metode 

BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak usia 3-4 tahun di PAUD Tunas Bangsa. ondowoso. 

Metode BCCT ialah  model pembelajaran yang yang dilakukan di dalam lingkaran (circle time) dan 

sentra bermain.   dengan menggunakan 4 pijakan (scaffolding) untuk mendukung perkembangan anak, 

yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main 

[1]. Namun kenyataan yang ada di lapangan, bahwa perkembangan motorik kasar yang merupakan hal 

terpenting dan mendasar dalam perkembangan anak usia dini kurang diperhatikan oleh para pendidik, 

dimana Perkembangan anak menurut menu pembelajaran generik, berlangsung secara 

berkesinambungan yang berarti bahwa, tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan 

Meningkat pada tahap selanjutnya [2]. Akibat dari kurang perhatiannya pendidik untuk melengkapi 

fasilitas yang mendukung perkembangan motorik kasar, maka peserta didik di PAUD Tunas Bangsa 

usia 3-4 tahun perkembangan motorik kasarnya masih kurang maksimal. Dikatakan masih kurang 

maksimal terlihat dari sikap perilaku peserta didik antara lain tidak tertarik dan kurang aktif dalam 

mengikuti pemebelajaran motorik kasar (pendiam), kurang dapat menirukan berbagai gerakan yang 

dicontohkan pendidik misalnya gerakan tanaman atau hewan. Kurang mampu melakukan gerakan 

melompat ke berbagai arah dengan satu atau dua kaki, menggerakan kepala, tangan dan kaki sesuai 

dengan irama musik, kurangnya keseimbangan tubuh dan kemampuan koordinasi dalam melakukan 

suatu gerakan motorik kasar.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu 

adakah hubungan antara penerapan metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak usia 3-4 

tahun di PAUD Tunas Bangsa Bondowoso 

2. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Tunas Bangsa  Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso. 

Hal tersebut berdasarkan metode penentuan lokasi penelitian yang dianggap relevan yaitu purposive 

area dengan alasan PAUD Tunas Bangsa Bondowoso dalam hal mengikuti aktifitas masih belum 

berkembang sesuai harapan. Apabila merujuk pada menu pembelajaran generik revisi 2009, seharusnya 

anak sudah dapat berkembang secara optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian deskriptif 

dengan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memaparkan peristiwa penting yang terjadi pada masa kini dengan menekankan data dan angka 

agar menggambarkan data yang diperoleh [3]. Teknik penentuan subyek penelitian ini menggunakan 

teknik populasi dimana subyek penelitian yang berjumlah 14 peserta didik yang ada dalam satu 

kelompok yaitu kelas A dengan usia 3-4 tahun akhirnya diambil semua . Pengumpulan data dilakukan 

pada kondisi yang alamiah, sumber data primer maupun sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan 

observasi, serta dokumentasi dan kepustakaan. Menggunakan instrumen check list/rubrik. Agar 

kepercayaan terhadap data menjadi tinggi digunakan beberapa teknik yakni uji validitas, uji reliabilitas, 

dan uji hipotesis. Analisis data dilakukan menggunakan rumus korelasi tata jenjang dengan bantuan 

aplikasi SPSS, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Bagian metode berisi tahapan cara yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk analisis data yang digunakan. Data  yang  

diperoleh  peneliti  pada  awalnya  berupa  data  mentah.   

Analisis data mentah masih belum dapat dikatakan sebagai hasil penelitian. Data-data tersebut butuh 

diolah agar data-data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan sebelum melakukan analisis data,  kegiatan pengolahan data dilaksanakan 

setelah terkumpulnya semua data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti adalah analisis data kuantitatif menggunakan analisis data korelasi tata jenjang. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Tingkat Hubungan Antara Penerapan Metode BCCT dengan Perkembangan Motorik Kasar Anak 

Berdasarkan hasil pengisian check list/rubrik, Setelah melaksanakan rubrik/check list kepada subyek 

penelitian, maka telah didapatkan data-data utama yang dapat diolah sesuai tujuan penelitian. Data yang 

telah diperoleh, kemudian peneliti mengolah sedemikian rupa sehingga dapat dikualifikasikan dalam 

berbagai rentang kelompok. Data pertama yang dapat disajikan yaitu tentang prosentase respon peserta 

didik terhadap Penerapan Metode BCCT) di PAUD Tunas Bangsa Bondowoso yang digambarkan dalam 

bentuk diagram batang sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram respon peserta didik terhadap Penerapan Metode BCCT (Beyond Centers And 

Circle Time). 

 

Dengan penggambaran jumlah subyek penelitian yang memberikan respon pada setiap sub indikator 

dan hasil olahan data dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) maka dapat 

dibandingkan hasil prosentase banyaknya subyek penelitian yang memberikan respon pada setiap sub 

indikator dengan hasil olahan korelasi yang dihasilkan untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa 

besar hasil hubungannya. Berikut penjabaran hasil olahan data melalui prosentase respon dan hasil 

olahan dari SPSS. 

Pada diagram gambar 1 dapat diketahui bahwa Penerapan Metode BCCT  di PAUD Tunas Bangsa 

Bondowoso menunjukan adanya hubungan yang signifikan terhadap perkembangan motorik kasar anak. 

Hal ini dapat dilihat melalui besarnya prosentase respon pada indikator lingkaran/circle time. Pada 

indikator ini prosentase tertinggi yaitu 58,33% dengan hasil berkembang sangat baik dan prosentase 

terendah sebesar 4,16% pada pernyataan mulai berkembang yang terdapat pada sub indikator menghafal 

doa. Selanjutnya pada indikator sentra bermain prosentase tertinggi 52,17% dengan hasil berkembang 

sangat baik dan prosentase terendah yaitu 8,69% pada hasil mulai berkembang yang terdapat pada sub 

indikator berinteraksi dengan teman. Tinggi rendahnya prosentase ini sesuai dengan perhitungan dengan 

menggunakan SPSS untuk mencari keeratan hubungan penerapan metode BCCT (di PAUD Tunas 

Bangsa Bondowoso. 
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Observasi, dokumentasi dan kepustakaan menyatakan bahwa seluruh peserta didik di PAUD Tunas 

Bangsa telah memenuhi standar kompetensi indikator keberhasilan merujuk pada pembelajaran menu 

generik. Dari hasil analisis data hal tersebut menunjukkan bahwa hasil korelasi tertinggi pada penerapan 

metode BCCT  dengan perkembangan motorik kasar anak pada indikator aspek berjalan, berlari, dan 

melompat mendapat tingkat korelasi yang sangat kuat yaitu 0.913.  

Berdasarkan hasil analisis data di atas, indikator hubungan lingkaran/circle time dan sentra bermain 

dengan perkembangan motorik kasar anak menunjukkan rata-rata hubungan yang kuat pada hubungan 

antara penerapan metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak, letak perbedaan hubungan 

yaitu terdapat pada indikator berjalan, berlari dan melompat dalam sub indikator berjalan sambil 

berjinjit, melayang sesaat di udara, dan mempertahankan seluruh tubuh dengan nilai korelasi yaitu 

sebesar 0.913 yang menunjukkan tingkat korelasi sangat kuat dalam interval keeratan hubungan antara 

penerapan metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak. 

Tingkat Korelasi Perkembangan Motorik Kasar Anak dengan Penerapan Metode BCCT Salah satu 

prinsip dari pembelajaran  metode BCCT  adalah setiap proses pembelajaran ditujukan untuk 

merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain terncana dan terarah serta dukungan 

pendidik dalam bentuk pijakan-pijakan [4]. Maksud dari kalimat tersebut adalah pembelajaran dengan 

menggunakan metode BCCT dapat  memberikan sumbangsih untuk mengembangkan seluruh aspek 

kecerdasan anak terutama aspek motorik kasar anak yang antara lain berjalan, berlari dan melompat. 

Materi pembelajaran yang digunakan dalam penerapan metode BCCT ini mampu menjawab dugaan 

mengenai pelaksanaan penerapan metode BCCT yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan 

petunjuk pelaksanaan penerapan metode BCCT. 

Pada analisis data menggunakan korelasi tata jenjang diketahui bahwa tingkat korelasi tertinggi pada 

perkembangan motorik kasar anak dengan penerapan metode BCCT dalam indikator lingkaran dan 

sentra bermain menunjukan tingkat korelasi yang sangat kuat sebesar 0.834.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan maka dapat di simpulkan bahwa penerapan metode 

BCCT memiliki hubungan yang sangat penting dalam perkembangan motorik kasar anak di PAUD 

Tunas Bangsa Bondowoso. Temuan tersebut telah dibuktikan pada analisis tingkat hubungan penerapan 

metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak yang hasil hubungan tertingginya yaitu 

sebesar 0.913. Hasil tersebut berada di atas r tabel dan memiliki tingkat hubungan yang kuat. Temuan 

selanjutnya terdapat pada korelasi total (rho) dengan hasil korelasi sebesar 0.924, hasil tersebut juga 

menunjukkan bahwa hasil korelasi berada di atas r tabel dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. 

Dari temuan-temuan tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kerja  diterima dan hipotesis nol  ditolak 

yang artinya terdapat hubungan Penerapan Metode BCCT dengan perkembangan motorik kasar anak 

usia 3-4 tahun di PAUD Tunas Bangsa Bondowoso. 
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Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan supervisi akademik online sebagai 

bentuk penguatan mutu pendidikan di masa pandemic COVID-19. Pembahasan dari artikel ini 

diantaranya adalah : (1) Konsep dasar supervisi akademik yang meliputi pengertian, tujuan, 

fungsi, prinsip-prinsip, serta pendekatan dalam supervisi akademik; (2) Problematika supervisi 

akademik di masa pandemic COVID-19; (3) Penerapan supervisi akademik online disertai 

dengan tahapan pelaksanaan supervisi akademik online serta kelebihannya. 

 

Kata Kunci: supervisi, akademik, online, COVID-19 

 

1. Pendahuluan 

Dunia saat ini tengah dihebohkan dengan adanya virus korona. Sebenarnya, virus korona 

bukanlah termasuk baru di dunia ini. Virus korona pertama kali teridentifikasi manusia pada 

tahun 1960 [1]. Virus korona (COVID-19) merupakan jenis virus yang menyerang saluran 

pernafasan sampai berujung kematian. Bahkan hingga saat ini, virus korona telah menjadi 

pandemi yang mengglobal. Gejala awalnya seperti batuk kering, mual atau muntah-muntah 

hingga sesak nafas [2]. Tidak hanya melalui batuk, virus korona juga dapat menular saat 

berbicara melalui droplets (tetesan air liur) dari orang yang positif terinfeksi. Risiko penyakit 

ini terbilang sangat tinggi. Maka, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemerintah 

Republik Indonesia menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Pada 

dasarnya, social distancing merupakan pengaturan jarak social [3]. Social distancing penting 

untuk diterapkan, karena orang yang terinfeksi oleh virus korona dapat menularkannya hingga 

5 hari sebelum gejalanya muncul, atau bahkan menularkannya tanpa gejala, mengurangi 

interaksi sosial antara orang yang bahkan sehat sekalipun dapat secara dramatis memperlambat 

penyebaran virus [4].  

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menghimbau masyarakat untuk melakukan 

physical distancing atau menjaga jarak fisik antar manusia. Semua ini dilakukan untuk 

mencegah penyebaran virus. Guna mencegah penyebaran virus, pemerintah telah menghimbau 

masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam rumah, khususnya aktivitas belajar bagi 



282 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

kalangan siswa. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan 

aturan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online untuk meminimalisasi 

kemungkinan penyebaran virus lebih besar. Dalam mendukung physical distancing, segala 

kegiatan pendidikan harus dilaksaakan secara daring (online) melalui apalikasi seperti 

whatsapp group, google meet, zoom, dan lain sebagainya termasuk di dalamnya kegiatan 

pembelajaran ataupun kegiatan supervisi pendidikan [5].  

Namun, tiap sekolah juga harus mampu mempertahankan mutu pendidikannya meskipun 

segala kegiatan harus dilakukan secara daring. Definisi mutu dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang serta tinjauan [6]. Konsep mutu sendiri memiliki tiga komponen yang perlu untuk kita 

perhatikan diantaranya adalah : (1) mampu memberikan hasil sesuai dengan harapan pelanggan 

[7]; (2) memfokuskan pada mutu produk yang dihasilkan [8]; (3) menyesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan pelanggan, mengingat bahwa kebutuhan akan selalu mengalami 

perubahan secara dinamis  [9]. Mutu menjadi suatu hal yang sangat penting oleh setiap sekolah, 

agar para pelanggan terus mampu merasakan kepuasan atas hasil yang diberikan oleh sekolah 

[10]. Sekolah juga perlu untuk menghasilkan berbagai inovasi guna peningkatan mutu lulusan 

tersebut.  Hal tersebut selaras dengan pendapat dari [11] bahwasanya produk dikatakan bermutu 

apabila telah memberikan kepuasan kepada pelanggan.  Apabila pelanggan telah merasa puas, 

maka akan memberikan suatu apresiasi yang positif terhadap sekolah. Guru juga menjadi 

penentu dalam mutu pendidikan karena menjadi pelaksana pembelajaran utama di sekolah. 

Maka dari itu, mengingat begitu besarnya peranan guru dalam dunia pendidikan maka upaya 

peningkatan mutu guru juga harus diperhitungkan dengan sunguh-sungguh. Maka dari itu, 

melalui model supervisi akademik online ini diharapkan mampu mempertahankan mutu 

pembelajaran di masa pandemic COVID-19. 

 

2. Pembahasan 

Supervisi akademik memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran. Seiring dengan pergantian zaman, tentunya permasalahan yang dialami oleh 

guru sebagai pengajar juga akan semakin kompleks. Hal tersebut akan menjadi tantangan 

tersendiri bagi supervisor agar terus mampu mengembangkan model supervisi pendidikan agar 

sesuai dengan kebutuhan. 

a. Konsep Dasar Supervisi Akademik 

Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti 

kegiatan peninjauan yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap kinerja bawahan. Beberapa 

orang mengartikan supervisi sebagai kehgiatan penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan. 

Akan tetapi pengertian supervisi yang sesungguhnya lebih luas tidak hanya berhenti dalam 

tahap pemeriksaan serta pengawasan. Akan tetapi supervisi juga dilakukan untuk pemberian 

bantuan kepada para guru dalam rangka penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah. 

Kegiatan supervisi juga harus ditindaklanjuti sesuai dengan jenis masalah yang sedang 

terjadi agar hasilnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pihak yang berkepentingan 

dengan sekolah.   

Supervisi merupakan pemberian suatu sarana pembinaan serta pengembangan potensi 

guru dalam mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar 
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yang dilakukan (Peter. F, 1984:9). Sutisna dalam Mulyasa mendeskripsikan supervisi 

sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik, supervisor 

bertindak seagai pembimbing dan pemberi arahan bukan hanya untuk penyuruh [13]. Sejalan 

dengan itu, [14] mengungkapkan bahwa supervisi pedidikan yang bai harus sesuai dengan 

sasaran dan tujuan utamanya yaitu peningkatan kualitas diri seorang guru. Dalam 

pelaksanaannya seorang supervisor dapat mengadakan sebuah pelatihan ataupun konsultasi 

bagi para guru. Sepuervisi memiliki beberapa pengertian sekaligus yang sebenarnya hal 

tersut berkaitan satu sama lain diantaranya yaitu diartikan sebagai proses pembinaan guru 

yang kemudian ditujukan untuk pemberian perbaikan dalam proses pembealajaran di dalam 

kelas. Proses pembelajaran tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi yang 

dimiliki oleh peserta didik sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul. Sedangkan 

supervisi akademik dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran sekolah [15]. Selaras dengan pendapat [16] yang 

mengungkapkan bahwa supervisi akademik merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang 

supervisor kepada guru untuk mengembangkan kemampuan untuk mengelola proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Esensi supervisi akademik pada 

dasarnya bukanlah melakukan penilaian terhadap hasil kinerja yang telah diberikan oleh 

guru. Akan tetapi, supervisor harus mampu membantu seorang guru dalam mengatasi setiap 

permasalahan dan membantu guru untuk meningkatkan kualitas diri dengan 

mengoptimalkan kemampuan atau kompetensi yang ada dalam diri seorang guru. 

Tujuan supervisi akademik menurut [16], adalah untuk membatu para guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dinyatakan oleh 

siswa. Kemudian tujuan tersebut diperjelas dengan pendapat dari [17] yang menyatakan 

bahwa tujuan supervisi akademik yaitu : (1) Membantu mengembangkan model 

pembelajaran yang diterapkan guru agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (2) 

Membantu guru menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa pembelajaran; (3) membantu 

guru dalam kerjasamanya dengan staf sekolah lainnya yang saling berhubungan. Selanjutnya 

[18] berpendapat bahwa : (1) tingkat kemampuan, kebutuhan minat, profesional, 

kedewasaan serta karakteristik pribadi yang dimiliki oleh masing-masing guru harus 

dijadikan segabai bahan pertimbangan dasar dalam pemberian supervisi akademik oleh 

kepala seolah; (2) perilaku supervisor  dalam rangka membantu perkembangan keterampilan 

guru dalam hal mengajar harus dirancang dengan baik  sehingga jelas dalam hal 

pelaksanaanya; (3) tujuan akhir dari kegiatan supervisi akademik ini adalah guru  telah 

mampu memfasilitasi pembelajaran peserta didik mereka dengan baik. Seiring dengan hal 

diatas, dapat dinyatakan dalam tujuan umum supervisi akademik yaitu untuk membantu guru 

dalam melihat tujuan pendidikan, mampu memandu proses kegiatan belajar mengajar, 

mampu memilih sumber belajar dan metode pengajaran yang tepat, memenuhi kebutuhan 

pembelajaran siswa, melakukan evaluasi hasil belajar siswa, menumbuhkan moral siswa, 

serta mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Supervisi 

akademik yang baik dapat dilakukan oleh kepala sekolah guna mencapai multi tujuan di atas. 

Namun, pelaksanaan supervisi akademik tidak akan mencapai suatu keberhasilan apabila 

hanya memperhatikan satu tujuan saja dan mengesampingkan tujuan lainnya. Dengan 

merefleksikan semua tujuan maka akan mampu merubah perilaku akademik guru menjadi 

semakin baik menuju kualitas perilaku belajar yang lebih tinggi dan menghasilkan siswa 

yang lebih baik [19].  

Secara sederhana fungsi utama supervisi adalah melakukan perbaikan terhadap faktor-

fator yang dapat mendunkung ataupun menghambat keberhasilan peoses pembelajaran. 
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Kemudian hal itu diperjelas dengan pendapat yang dikemukakan oleh Swearingen dalam 

Luk luk Nur Mufidah bahwasanya fungsi supervisi dapat dikelompokkan menjadi delapan 

bagian diantaranya yaitu : (1) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di 

sekolah; (2) Melengkapi kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin pendidikan; (3) Menambah wawasan serta pengetahuan para guru untuk 

merealisasikan sebuah pembelajaran yang bermutu; (4) Memberikan stimulasi kepada para 

guru untuk memerikanhasil kinerja yang kreatif dan peuh dengan inovasi ; (5) Berusaha 

untuk memenuhi segala kebutuhan atau memfasilitasi kinerja para guru; (6) Melakukan 

analisis berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas; (7) Meningkatkan 

pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh guru ataupun tenaga administrasi 

sekolah; (8) Memberikan perbaikan yang selaras dengan tujuan pendidikan [20].  

Implementasi supervisi di sekolah juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang 

ada sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa prinsip-prinsip 

supervisi pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Prinsip organisasional, 

berkaitan dengan struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan supervisi secara 

optimal; (2) Prinsip perbaikan, berkaitan dengan kegiatan dalam rangka menemukan 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran ataupun kekurangan yang dimiliki 

oleh masing-masing guru yang kemudian dicarikan sebuah solusi atas berbagai masalah 

yang terjadi; (3) Prinsip Komunikasi, berkaitan dengan pengawasan agar komunikasi yang 

dijalankan oleh atasan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, sehingga penyampaian 

informasi akan lebih cepat serta tepat dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar 

berbagai pihak di dalam lingkungan sekolah; (4) Prinsip pencegahan, berkaitan dengan 

kegiatan untuk memprediksi kesalahan yang mungkin terjadi sehingga dapat dicegah dan 

hambatan dalam pengelolaan pembelajaran sekolah dapat diminimalisir atau bahkan 

dihilangkan; (5) Prinsip pengendalian, berkaitan dengan usaha untuk mengawasi segala 

bentuk kegiatan dalam sekolah dapat sesuai denga perencanaan yang telah ditentukan 

sebelumnya sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan; (6) Prinsip objektif, berkaitan 

dengan cara supervisor dalam melakukan sebuah pengawasan dan memandang sebuah 

permasalahan. Segalanya harus didasarkan dari data lapangan bukan hanya dari argument 

atau pendapat pribadi seorang supervisor; (7) Prinsip kontinuitas, berkaitan dengan proses 

supervisi yang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan karena pada hakikatnya 

kebutuhan ataupun permasalahan yang dialami oleh para guru akan terus mengalami 

pergeseran dan perubahan. Maka, pelaksanaan supervisi juga harus dilakukan secara 

berkelanjutan [21].  

Pendekatan supervisi dapat dibagi menjadi tiga bentuk [22], diantaranya yaitu: 

a. Pendekatan Langsung (Direct Approach)  

Dalam pendekatan ini kegiatan supervisi dilakukan secara langsung dimana supervisor 

dapat bertatap muka dengan guru yang akan disupervisi. Pendekatan ini banyak 

didominasi oleh peran supervisor. beberapa orang menganggap bahwa pendekatan ini 

kurang efektif untuk diterapkan karena dianggap memberikan batasan bagi seorang guru 

untuk bereksplorasi serta meningkatkan kreativitasnya. Namun, realitanya pendekatan ini 

juga masih dibutuhkan dalam situasi tertentu. Salah satu diantaranya yaitu pada supervisi 

direktif dimana guru hanya mengikuti perintah yang telah ditetapkan oleh seorang kepala 

sekolah tanpa adanya motivasi serta kerjasama dari seorang supervisor. 

b. Pendekatan Tidak Langsung (Indirect Approach)  
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Dalam pendekatan tidak langsung ini seorang supervisor tidak secara langsung 

mengemukakan permasalahan yang terjadi kepada para guru. Akan tetapi seorang 

supervisor memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para guru yang ingin 

memberikan pendapatnya ataupun keluh kesah berkaitan proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. Supervisor banyak bertindak hanya sebagai pendengar, pemberi solsi serta 

penguatan bagi para guru yang telah menyampaikan berbaagai jenis permasalahan yang 

dihadapinya. Pendekatan ini tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara 

seorang supervisor dan orang yang disupervisi akan tetapi dilakukan dalam bentuk 

beberapa kegiatan seperti rapat, pelatihan ataupun traning serta kegiatan penataran guru. 

c. Pendekatan Kolaboratif (Collaborative Approach)  

Pendekatan kolaboratif merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan 

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) yang kemudian diformulasikan menjadi 

pendekatan baru. Pada pendekatan ini, kegiatan supervisi dilakukan secara bersama oleh 

supervisor maupun pihak yang disupervsi. Pembagian sama rata dan tidak ada pihak yang 

ditonjolkan. Oleh karena itu, beberapa orang menyebut pendekatan ini sebagai 

pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaanya dapat dilakukan dari atasan ke bawahan 

ataupun sebaliknya dari bawahan ke atasan. Dalam pendekatan ini kegiatan yang 

dilakukan oleh supervisor bersamaan dengan guru yang disupervisi adalah bersama-sama 

menganalisis permasalahan yang ada kemudian merumuskan sebuah solusi yang tepat 

sebagai pemecahannya. 

 

b. Problematika Supervisi Akademik di Masa Pandemik COVID-19 

Sampai saat ini pelaksanaan supervisi akademik masih menggunakan cara konvensional, 

meskipun sudah ada yang mulai beralih dengan cara online. Namun hal itu masih sangat 

jarang ditemui. Supervisi akademik secara konvensional dilakukan dengan tatap muka 

secara langsung, dimana supervisor mendatangi ataupun membuat janji pertemuan dengan 

guru sebagai objek supervisinya. Permasalahan yang masih banyak terjadi adalah jika 

supervisor ataupun pihak yang disupervisi tidak dapat datang secara langsung ke tempat 

pelaksanaan supervisi. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, dimana telah diterapkannya 

kebijakan physical distancing sebagai akaibat dari adanya wabah virus corona yang telah 

menyebar di berbagai belahan dunia termasuk juga Indonesia. Maka diperlukan sebuah 

teknik supervisi baru yang dapat menjawab permasalahan tersebut. 

Selain itu, jika melihat pelaksanaan supervisi akademik pada saat ini, nampaknya sudah 

tidak sesuiai dengan tujuan supervisi yang sesungguhnya yakni sebagai fungsi pengawasan 

serta pembinaan. Pelaksanaan supervisi  hanya sebagai kegiatan rutin sesuai dengan jadwal 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Lazimnya kegiatan supervisi telah 

dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga tidak ada lagi kejutan yang dirasakan oleh guru, serta 

semakin lunturnya naturalitas pembelajaran. Di samping itu juga masih banyak guru yang 

merasa ketakutan dengan adanya kegiatan supervisi. Hal tersebut karena pelaksanaan 

supervisi yang terkesan kaku dan formal. Apabila pelaksanaan supervisi dapat dilakukan 

dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan, tentunya akan memberikan kenyamanan 

bagi guru sebagai pihak yang disupervisi. Kenyamanan guru dalam pelaksanaan supervisi 

sangat diperlukan. Karena pada hakikatnya tujuan dari supervisi akademik ini adalah 

membantu guru dalam menyelesaiakan persoalan pembelajaran yang dialami dan mampu 

menghasilkan guru dengan kompetensi yang lebih baik. Apabila output tersebut tidak dapat 

dicapai berarti  dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan supervisi tersebut gagal  [23]. 
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c. Penerapan Spervisi Akademik Online 

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan 

kegiatan supervisi akademik online Adanya kebijakan physical distancing yang saat ini 

menjadi hambatan, akan mudah teratasi dengan sistem ini. Model supervisi berbasis online 

(daring) sangat efektif dan efisien, hal ini karena seorang supervisor dapat memantau 

aktivitas guru yang disupervisi tanpa batasan waktu, tempat dan jarak. Selain itu, dengan 

adanya supervisi akademik online ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk dapat 

memberikan kritik, saran, dan aspirasinya kepada supervisor dengan lebih mudah.  

Supervisor juga dapat melakukan pemantauan terhadap beberapa guru sekaligus secara 

bersamaan meski dalam lokasi sekolah yang berbeda. Tidak seperti model konvensional, 

dimana supervisor hanya dapat melayani satu guru dalam satu waktu.adanya diskusi online 

antar guru juga dapat memunculkan adanya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran yang 

bertujuan untuk peningkatan mutu pendidika [23]. Supervisi akademik online ini dapat 

dilakukan dengan berbagai aplikasi yang telah tersedia secara gratis seperti whatsapp group, 

google meet, zoom, dan lain sebagainya. Tahapan dalam pelaksanaan supervis akademik 

online dapat dapat dilihat pada gambaran berikut. 

 

 

Gambar 1. Tahapan Supervisi Akademik Online 

 

Penerapan supervisi akademik online ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

adalah : (1) Tidak dibatasi oleh adanya jarak dan waktu karena pelaksanaan secara online; 
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(2) Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat; (3) Pengawas sekolah dapat 

dengan mudah melihat administrasi guru melalui file sharing; (4) Memberikan kesempatan 

guru untuk dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara lebih mudah; (5)  Adanya 

forum diskusi online yang memungkinkan guru untuk menambah wawasan serta 

pengembangan ketrampilan; (6) Komunikasi antara supervisor dan guru akan lebih santai 

dan tidak terkesan kaku sehingga lebih mudah dalam pengarahan atau pembinaan [24]. 

 

3. Kesimpulan 

Supervisi akademik merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang supervisor kepada guru 

untuk mengembangkan kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.Supervisi akademik memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran Dengan diterapkannya kebijakan physical distancing 

sebagai akibat dari adanya wabah virus corona memungkinkan segala kegiatan harus 

dilakukan secara daring. Melalui penerapan supervisi akademik online ini diharapkan 

mampu memberikan penguatan mutu pendidikan di masa COVID-19. 
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Abstrak. Implementasi pendidikan karakter sangat penting dalam dunia pendidikan karena di 

Indonesia sekarang ini pendidikan karakter peserta didik sangat minim. Meskipun komitmen 

pemerintah terhadap pengembangan dan kesuksesan pendidikan karakter cukup besar, harus diakui 

jika implementasi pendidikan karakter masih terseok-seok dan belum optimal. Maka, amat keliru 

jika ada yang beranggapan bahwa sekolah hanya berfungsi mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilan saja. Pengamatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan alamiah. Hasil dari 

pengamatan tidak dapat di ukur secara teoritis, karena objek yang kita teliti dengan yang di uji 

sangan kompleks, sehingga pendekatan penlitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

jenis studi kasus. Penelitian ini mengamati kasus tentang implementasi pendidikan karakter di SMP 

Negeri 2 Ngadiluwih. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen ( pemangku 

pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen – komponen pendidikan itu sendiri yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, 

pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah / lingkungan. 

 

Kata Kunci: Karakter, Pendidikan, Implementasi 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Dan Karakter adalah nilai – nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma – norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Jadi, pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai – nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai – nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen ( 

pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen – komponen pendidikan itu 

sendiri yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan 

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah / 

lingkungan.  

Implementasi merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata 
dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga akan memiliki nilai. Dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter merupakan kegiatan inti dari pendidikan karakter.  

Penerapan pendidikan  disekolah  setidaknya  dapat ditempuh melalui empat alternatif  

strategi  secara terpadu. Pertama, mengintegrasikan konten pendidikan karakter yang telah 

dirumuskan kedalam seluruh mata pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter 
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kedalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter 

kedalam kegiatan yang diprogamkan atau direncanakan. Keempat, membangun komunikasi 

kerjasama antar sekolah dengan orang tua peserta didik. 

Implementasi pendidikan karakter sangat penting dalam dunia pendidikan karena di 

Indonesia sekarang ini pendidikan karakter peserta didik sangat minim. Di Indonesia, 

pendidikan karakter sesungguhnya telah lama diimplementasikan dalam pembelajaran di 

sekolah, khususnya dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain. 

Meskipun komitmen pemerintah terhadap pengembangan dan kesuksesan pendidikan karakter 

cukup besar, harus diakui jika implementasi pendidikan karakter masih terseok-seok dan belum 

optimal. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu-individu peserta 

didik. Maka, amat keliru jika ada yang beranggapan bahwa sekolah hanya berfungsi 

mengajarkan pengetahuan dan keterampilan saja.  

Sekolah juga harus berfungsi membentuk akhlak dan kecerdasan emosional peserta didik 

sehingga menjadi seseorang yang berbudi pekerti luhur. Sekolah, baik secara langsung maupun 

tidak langsung hendaknya juga mengajarkan dan mentranmisi budaya, seperti nilai-nilai, sikap, 

peran, dan pola-pola perilaku. Selain daripada itu, pendidikan karakter memerlukan pembiasaan 

untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, kesatria, malu berbuat curang, dan lain-

lain. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan profesional agar 

mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal,  agar bisa lebih efektif. 

Pentingnya implementasi pendidikan karakter di sekolah yaitu dapat membentuk karakter 

peserta didik melalui pembelajaran pada semua mata pelajaran misal pelajaran Agama di mulai 

dengan pengenalan kognitif,  penerapan  keagamaan dalam kehidupan sehari – hari. 

Membentuk karakter peserta didik melalui manajemen sekolah yaitu peraturan sekolah, sarana 

– prasarana, perpustakaan. Membentuk karakter peserta didik melalui Extra Kurikuler seperti 

PMR, PRAMUKA, PASKIBRA, BTQ, dll.  

Menurut Ibu Ening Maharani pendidikan karakter sebelum di implementasikan di 

Kabupaten Kediri memang sudah ada sejak beliau kecil, dan Kabupaten Kediri mewajibkan 

setiap Sekolah menerapkan pelajaran  Pendidikan Budi Pekerti  tetapi waktu beliau melakukan 

workshop,  pemerintah belum menyetujui adanya pendidikan budi pekerti, karena guru jika 

akan melakukan sertifikasi tidak bisa karena pelajaran budi pekerti belum secara Nasional 

masih hanya di Kabupaten kediri yang ada , sekarang  pendidikan Budi Pekerti sudah ada di 

Indonesia cuma tergantung didaerah masing – masing, paling tidak di dalam kurikulum sudah 

ada pendidikan budi pekerti.  Lain halnya di SMP Negeri 2 Ngadiluwih yang sudah menerapkan 

pelajaran Budi Pekerti dari kelas 7, 8 ,9.  Para guru di sekolah ini juga menerapkan pendidikan 

karakter di setiap pelajaran biasanya bisa di luar kelas seperti saat Extrakurikuler, dan  di dalam 

kelas pada saat KBM berlangsung.  

Di lihat dari pendidikan karakter peserta didik di SMP Negeri 2 Ngadiluwih memang banyak 

kendalanya seperti bolos sekolah, lompat pagar, baju di keluarkan, sepatu tidak  hitam dan yang 

minum – minuman keras ada tetapi belum terdeteksi ada juga yang terdeteksi biasanya yang 

sudah terdeteksi di suruh pindah ke sekolah lain.  

Selain itu metode – metode yang  sering di terapkan dalam pembelajaran atau KBM agar 

karakter siswa bisa lebih aktif, metode yang di gunakan yaitu metode role playing saat 

pengamatan di luar kelas, metode diskusi, dan biasanya guru agama menggunakan metode 

jigsaw agar siswa lebih konsentrasi dan semangat dalam belajar selain menggunakan  metode -  

metode tersebut  biasanya siswa di suruh melalukan observasi di luar kelas. 

Sedangkan guru dalam memberikan penilaian karakter kepada peserta didik yaitu melalui 

tingkah laku peserta didik seperti sikap, minat, keterampilan peserta didik  saat proses belajar 
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mengajar tidak hanya itu  guru memberikan penilaian melalui tehnik seperti observasi,  dan 

pengembangan diri. 

Berdasarkan penjelaan di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Ngadiluwih Kediri“. 

 

2. Metode 

Pendekatan berasal dari bahasa Inggris “ approach” diartikan dengan pendekatan. Dalam dunia 

pengajaran, kata approach  lebih tepat diartikan a way of beginning  something ( cara memulai 

sesuatu). Jika dalam pembelajaran, pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai 

pembelajaran. Maka apabila diadopsi dalam penelitian, pendekatan dapat diartikan sebagai cara 

memulai penelitian. Salah pendekatan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata – kata berdasarkan teknik 

pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dalam 

penelitian kualitatif memiliki lima jenis kategori, diantaranya adalah studi naratif ( biografi, 

sejarah ), studi Fenomenologi, studi Kajian Teori ( Grounded Theory ), studi Etnografi, dan 

studi kasus.  

Berdasarkan penelitian diatas yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter di SMP 

Negeri Ngadiluwih Kediri” merupakan penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan 

pengamatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan alamiah. Jadi, hasil dari pengamatantidak 

dapat di ukur secara teoritis, karena objek yang kita teliti dengan yang di uji sangan kompleks. 

Hal tersebut dibuktikan dengan konsep implementasi pendidikan karakter SMP Negeri 2  

Ngadiluwih  yang  memiliki karakter  berbeda – beda di setiap pendidik maupun peserta didik, 

dan upaya guru dalam menanggapi masalah pendidikan karakter. Selain itu , penelitian ini 

merupakan jenis  penelitian kualitatif kategori studi kasus.  

Studi Kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam tentang suatu peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok 

orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa 

tersebut. Jadi, bila di hubungkan dengan judul penelitian ada hubungannya karena implementasi 

pendidikan karakter suatu peristiwa / aktivitas yang mendalam. Maksud peristiwa yang 

mendalam yaitu karena peneliti butuh menggali pendidikan karakter termasuk karakter siswa 

di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Maka berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini mengamati kasus tentang implementasi 

pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Ngadiluwih, karakter apa saja  yang ditekankan oleh guru 

selama proses KBM di SMP  Negeri 2 Ngadiluwih, dan bagaimana guru memberikan penilaian 

karakter terhadap siswa di SMPN 2 Ngadiluwih. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Bentuk penanaman pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Ngadiluwih Kediri dilaksanakan 

terintegrasi ke dalam visi dan misi sekolah yang diimplementasikan melalui pembelajaran di 

semua  bidang mata pelajaran dan melalui kerja sama dengan keluarga orang tua siswa dan 

masyarakat. 

Pendidikan karakter yang diterapkan sejak 1997 menurut Ening maharani selaku guru BK, 

dan tentu cara yang dilakukan dalam memberikan pendidikan karakter dari tahun ketahun 

mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pendidikan karakter di SMP Negeri 

2 Ngadiluwih sekolah tersebut dimaknai dengan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan 
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tindakan untuk melaksanakan nilai- nilai tersebut baik terhadap Allah Swt., diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil  Adapun pelaksanaan 

Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Ngadiluwih  adalah dengan memasukkan delapan belas 

nilai karakter dalam semua materi pembelajaran, yaitu: nilai karakter religius, nilai karakter 

jujur, nilai karakter toleransi, nilai karakter disiplin, nilai karakter kerja keras, nilai karakter 

kreatif, nilai karakter mandiri, nilai karakter demokratis, nilai karakter rasa ingin tahu, nilai 

karakter semangat kebangsaan, nilai karakter cinta tanah air, nilai karakter menghargai prestasi, 

nilai karakter bersahabat/komunikatif, nilai karakter cinta damai, nilai karakter gemar 

membaca, nilai karakter peduli lingkungan, nilai karakter peduli sosial, dan nilai karakter 

tanggung jawab. Keterlibatan didalam pendidikan karakter  itu semua komponen sekolah 

seperti : 

1. Isi Kurikulum 

Dari data wawancara bahwa Pembinaan karakter termasuk dalam materi yang harus 

diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh pesertadidik dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang suadah ada di samping 

lewat pembiasaan dalam budaya sekolah. Guru tidak hanya berusaha memenuhi standar 

kompetensi sebagaimana diamanatkan oleh kurikulum nasional, tetapi juga mengarahkan 

peserta didik terbiasa memetik nilai-nilai dari pelajaran tersebut. 

2. Proses Pembelajaran Dan Penilaian 

Dari data observasi, bahwa  Pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran 

kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari di masyarakat. 

3. Penanganan atau Pengelolaan Mata Pelajaran 

Dari data wawancara, Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai 

pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. 

4. Pengelolaan Sekolah 

Dari data observasi, Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen 

atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan 

karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam  kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-

nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen 

sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah.  

5. Pelaksanaan Aktivitas atau Kegiatan Extra- kurikuler 

Dari dasta observasi, kegiatan extra-kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah 

merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan 

mutu akademik peserta didik. Kegiatan extra-kurikuler merupakan kegiatan membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka 

melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan extra-

kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, 

serta potensidan prestasi peserta didik. 

 

Tidak semua nilai-nilai karakter yang dimasukkan dalam KBM dapat terealisasi secara baik. 

Hal itu terbukti dengan data yang diperoleh yaitu masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan 
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oleh pesertadidik baik yang terdeteksi maupun yang tidak. Oleh karena itu, guru dalam 

menekankan pendidikan karakter itu bersifat kondisional, misalnya pelanggaran yang banyak 

dilakukan siswa adalah membolos, minumankeras maka guru lebih menekankan pada nilai 

karakter rasa tanggungjawab dannilai religius dan sebagainya. Disamping guru menekankan 

pada nilai karakter yang sifatnya kondisional tersebut, tetapi ketika KBM guru juga 

memasukkan delapan belas nilai karakter tersebut sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. 

Dalam penanaman karakter siswa di SMP 2 Ngadiluwih semua guru berperan di dalamnya, 

tetapi yang mempunyai peranan sangat besar ada dua yaitu: guru Agama dan guru BK 

(BimbinganKonseling). Guru agama adalah bertindak sebagai pembentuk karakter siswa 

berdasarkan dasar-dasar keagamaan, dengan tujuan menciptakan siswa yang berbudi pekerti 

dan Akhlak yang baik. Dan guru BK sebagai penindaklanjut dalam melakukan pengawasan 

serta penanganan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa. Menurut Ening Maharani 

selaku guru BK, kendala yang di hadapi adalah kurangnya pengawasan guru terrhadap siswa 

yang melanggar tatatertib sekolah sehingga banyak pelanggaran yang kurang mendapatkan 

pengarahan dan teguran sehingga kecenderungan untuk mengulang kesalahan cukup besar. 

Menurutnya juga di SMP Negeri  2 Ngadiluwih terdapat 3 guru BK yang masing-masing guru 

BK tersebut ditugaskan mengarahkan pada tingkat kelas yang berbeda. 

Tahapan pelanggaran siswa juga tertulis pada tata peraturan sekolah, mulai pelanggaran 

ringan hingga berat, ada tiga tahapan pelanggaran yang diterapkan oleh SMP  Negeri 

2Ngadiluwih yaitu; 

1. Pelanggaran ringan sanksi yang dikenakan berupa peringatan secara lisan 

2. Pelanggaran sedang sanksi yang dikenakan berupa peringatan kedua berupa tulisan 

ataupemanggilan orang tua 

3. Pelanggaan berat sanksi yang dikenakan berupa surat pemindahan siswa kesekolah lain. 

Dari peraturan yang di buat oleh SMP 2 Ngadiluwih, implementasinya sudah maksimal 

dan berjalan hingga sekarang.  

 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Ngadiluwih telah dilaksanakan dengan 

baik, melalui kegiatan intrakurikuler ekstrakurikuler. Pendidikan karakter dalam lingkup 

intrakurikuler diimplementasikan melalui perangkat pembelajaran yang terintegrasipada semua 

bidang mata pelajaran.  Pengelolaan tersebut dilaksanakan secara intensif dengan menggunakan 

perencanaan pendidikan karakter, pelaksanaan pendidikan karakter, dan evaluasi pendidikan 

karakter. Sedangkan dalam lingkup ekstrakurikuler waktu peneliti melakukan penelitian yaitu 

Banjari.  

Selain itu metode – metode yang  sering di terapkan dalam pembelajaran atau KBM agar 

karakter siswa bisa lebih aktif, metode yang di gunakan yaitu metode role playing saat 

pengamatan di luar kelas, metode diskusi, dan biasanya guru agama menggunakan metode 

jigsaw agar siswa lebih konsentrasi dan semangat dalam belajar selain menggunakan  metode -  

metode tersebut  biasanya siswa di suruh melalukan observasi di luar kelas.  

Sedangkan guru dalam memberikan penilaian karakter kepada peserta didik yaitu melalui 

tingkah laku peserta didik seperti sikap, minat, keterampilan peserta didik  saat proses belajar 

mengajar tidak hanya itu  guru memberikan penilaian melalui tehnik seperti observasi,  dan 

pengembangan diri. 

 

4. Kesimpulan 

Pendidikan adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Dan karakter adalah nilai – nilai 
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perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma – norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Jadi, pendidikan karakter adalah suatu penanaman nilai – nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai – nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen ( 

pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen – komponen pendidikan itu 

sendiri yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan 

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah / 

lingkungan. 
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