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Mempersiapkan Mahasiswa Sebagai Calon Guru Paud Dalam 

Merencanakan Pembelajaran Pasca Pandemi dan Climate 

Changes : Sudut Pandang Pendidik Perguruan Tinggi    
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Abstrak. Perubahan proses pembelajaran telah terjadi pada dunia pendidikan, tak terkecuali 

pendidikan anak usia dini. Terjadinya pandemi memaksa pelaksanaan pembelajaran yang 

sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka menjadi secara daring. Hanya sekolah yang memiliki 

guru dengan kemampuan penggunaan teknologi dan melaksanakan pembelajaran daringlah yang 

mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Sehingga kedepannya akan dibutuhkan calon 

guru yang mampu merencakan pembelajaran tersebut. Kemampuan merencanakan pembelajaran 

dapat dilatih sejak calon guru menempuh masa studi atau saat menjadi mahasiswa. Maka 

diperlukan penambahan materi tentang merumuskan pembelajaran yang menggunakan teknologi 

dan juga pembelajaran daring pada mata kuliah yang membahas tentang perencanaan 

pembelajaran anak usia dini.   

Kata Kunci: persiapan calon guru, pembelajaran daring, teknologi  pembelajaran 

 

1.  Pendahuluan 

Surat Edaran No 4 Tahun 2020 secara praktis membuat perubahan besar dalam pelaksanaan 

pembelajaran di dunia pendididkan yang dikarenakan oleh pandemi COVID – 19. Meskipun 

saat ini masa darurat covid – 19 telah berangsur menghilang, namun perubahan akan tetap 

berlanjut. Menteri Pendidikan dan Budaya, bapak Nadiem pada pidatonya dalam acara 

peringatan Hari Pendidikan Nasional 2020 yang disiarkan secara daring, Sabtu (2/5) 

menjelaskan bahwa akan ada suatu hal yang perlu persiapan lebih, khususnya ranah 

pendidikan karena akan munculnya climate changes atau perubahan iklim. Perubahan ini 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh pada dunia pendidikan, baik 

positif atau negatif. Bagi sekolah yang siap dalam mengahadapi perubahan akan dengan cepat 

beradaptasi dan terus melaju dengan baik, namun bagi sekolah yang tidak memiliki kesiapan, 

maka akan kesulitan menghadapi perubahan. Perubahan cara pembelajaran tidak hanya terjadi 

pada jenjang pendidikan tertentu, pada jenjang pendidikan anak usia dini pun melakukan 

pembelajaran dalam jaringan (daring). Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah cara 

sebuah pembelajaran itu berlangsung. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap 

mailto:dinda.rtiara@trunojoyo.ac.id


 

2 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

muka saat ini dilakukan secara daring. Selain pembelajaran daring, hal yang dimungkinkan 

terjadi adalah meningkatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran.  

Pembelajaran secara daring ini merupakan hal yang tidak asing bagi beberapa jenjang 

pendidikan tinggi, namun hal ini masih jarang dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia 

dini. Pandangan bahwa pembelajaran anak usia dini harus konkret cukup membatasi cara 

pembelajaran yang ada. Pembelajaran harus tetap dilakukan dengan baik dan benar serta 

berkualitas demi hasil belajar yang baik. Kompetensi guru lembaga pendidikan anak usia dini 

memiliki peran besar pada kesiapan dan kualitas pembelajaran (Sum & Emilia, 2020) 

meskipun secara daring.   

Kompetensi guru yang baik diharap menjadikan sekolah mampu beradaptasi dengan 

perubahan dan tetap memberikan pembelajaran yang baik.  Kompetensi untuk melakukan 

pembelajaran daring dapat dibentuk sejak para guru sedang menempuh studi dan pada masa 

mereka menjadi calon guru, salah satunya adalah tentang teknologi. Beberapa penelitian yang 

ada menunjukan bahwa para calon guru merasa tidak siap menggabungkan teknologi ke 

dalam pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Han, Eom, & 

Shin, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang mempersiapkan guru kurang 

memasukan pemahaman tentang penggunaan teknologi sebagai salah satu kompetensi dalam 

ranah pekerjaan. Universitas yang memiliki program persiapan guru tidak mengajarkan cara 

mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas yang akan mereka ajar namun cenderung 

memperkuat penguasaan keterampilan komputer dasar (Lee, Shin Yoo & Lee, 2000). 

Sehingga kompetensi penerapan keterampilan teknologi belum dapat disatukan dengan 

kebutuhan pengajaran. 

Kurangnya pengajaran dalam semua jenis lembaga yang mempersiapkan para calon guru 

untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajarannya dapat mempengaruhi keahlian para 

calon guru. Keahlian ini dapat dimiliki melalui pendidikan sebelum menjadi guru dan juga 

setelah menjadi guru (Samawi, A, 2019). Semua jenis lembaga harus memastikan bahwa 

calon guru yang mereka ajar telah dipersiapkan untuk menghadapi perubahan pembelajaran 

secara digital (William, Kimberly G & Karen, 2015). Persiapan yang baik selama menjadi 

calon guru akan berefek positif pada kualitas penggunaan teknologi digital di dalam kelas dan 

juga pembelajaran daring.  

Mempersiapkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan melakuakn pembelajaran 

daring harus mampu dilakukan oleh para calon guru saat ini. Bagaimanapun bentuk 

pembelajaran yang dilakukan, terdapat langkah – langkah yang perlu diperhatikan dalam 

sebuah pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian (Jacobsen, David A, Paul 

E., & Donald K, 2009). Seperti pembelajaran lainnya, dalam pembelajaran pada pendidikan 

anak usia dini pun harus memiliki tahap yang sama. Artikel ini akan memberikan pandangan 

terhadap hal yang perlu dilakukan oleh semua jenis lembaga persiapan guru pendidikan anak 

usia dini untuk mempersiapkan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi di dalam 

pembelajaran dan pembelajaran daring dengan perpedoman pada langkah pembelajaran yang 

tepat. 

2.  Metode 

Artikel ini merupakan sebuah karya ilmiah non penelitian yang telah disusun secara 

sistematik yang akhirnya menghasilkan sebuah gagasan beripikir ilmiah. Pada artikel ini 

menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka dilakukan 

untuk mengumpulkan informasi dan bahan kajian yang relevan dengan pembahasan. Studi 

pustaka yang dilakukan mencari informasi untuk mengkaji secara rinci dan dalam tentang 
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mempersiapkan kemampuan para mahasiswa sebagai calon pendidik anak usia dini untuk 

melakukan langkah pembelajaran. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Pada era pasca pandemi ini perubahan pada sistem pembelajaran PAUD terjadi besar-besaran. 

Sebagai pendidik, guru memiliki peran yang vital pada pelaksanaan pembelajaran secara 

daring yang terpaksa dilakukan dengan instan. Perbuahan kondisi yang tidak memungkinkan. 

ini menuntut guru untuk reaktif pada kondisi supaya pembelajaran tetap berjalan. 

Kemampuan guru PAUD yang handal dalam penyesuaian kondisi ini tidak lepas dari peran 

lembaga penyedia pengajaran untuk calon guru sebelumnya. Pembentukan kualitas calon guru 

harus sudah dipersiapkan sejak mereka sedang belajar di lembaga pendidikan guru untuk 

pendidikan anak usia dini.  

Peran program studi PAUD perlu merancang proses pembelajaran bagi calon guru menjadi 

berkualitas di lapangan. Pada Stadar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam 

Permenristekdikti 44  2015 tentang SN Dikti pasal 7 dituliskan bahwa rumusan capaian 

pembelajaran lulusan memilik tiga poin yaitu, sikap, pengetahuan dan keterampilan (khusus 

dan umum). Mahasiswa atau di sini ialah calon guru dituntut utuk memiliki keterampilan 

yang berkaitan dengan bidangnya. Pasal 8 tentang standar proses pembelajaran dituliskan 

bahwa kriteria minimal untuk memperoleh capaian pembelajaran lulus mencakup beberapa 

hal yaitu karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar 

mahasiswa. Berdasarkan pada SN Dikti di atas, dapat ditarik garis bahwa program studi 

PAUD memiliki peran dan tanggung jawab untuk merencanakan proses pembelajaran sesuai 

kebutuhan pada dunia kerja, termasuk adanya perubahan untuk menyesuaikan dengan 

tantangan alamiah seperti pasca pandemic dan climate changes. 

Perubahan materi ajar mahasiswa sebagai calon guru dapat terjadi pada materi tentang 

salah satu langkah pembelajaran PAUD, yaitu perencanaan pembelajaran. Perubahan materi 

tersebut perlu direncanakan oleh dosen untuk mahasiswa sejak awal perencanaan perkuliahan. 

Perencanaan awal yang matang dapat menghasilkan strategi dan luaran mahasiswa yang 

berkualitas, sehingga mahasiswa tanggap akan perubahan alamiah yang mempengaruhi dunia 

pendidikan. Salah satu dampak dari pengaruh tersebut adalah bertambahnya penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. 

 

A. Tujuan Memasukan Penggunaan Teknologi Dalam Pembelajaran Dan 

Pembelajaran Daring Pada Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan untuk pembelajaran adalah penting untuk kesiapan pada proses pembelajaran 

dari awal hingga akhir, baik selama satu tahun ajaran, semester, maupun harian. Willam H. 

Newman dalam Madjid (2006) menjelaskan bahwa perencanaan merupakaan penentuan apa 

yang akan dilakukan. Perencanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep pendidikan 

dan pengajaran yang ada didalam kurikulum. Perencanaan meliputi beberapa hal yaitu materi, 

strategi, metode, media yang digunakan dan juga evaluasinya. 

Lembaga yang menyediakan pengajaran untuk calon guru, khususnya calon guru PAUD 

tentunya memiliki mata kuliah yang terkait dengan perncanaan pembelajaran atau sejenisnya. 

Secara garis besar mata kuliah tersebut memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa 

kemampuan menyusun seluruh perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam suatu 

pembelajaran. Mata kuliah yang membahas mengenai perangkat pembelajaran sangatlah 

penting di desain sesuai dengan kebutuhan calon guru dilapangan nantinya untuk menghadapi 

perubahan yang melibatkan penyusunan perangkat pembelajaran. 
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Perubahan akan terus terjadi mengikuti kondisi yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran. Contoh nyatanya saat ini ialah pasca pandemi dan climate changes.  Perubahan 

ini menuntut calon guru mampu untuk menyusun perangkat pembelajaran yang dapat 

menyesuaikan perubahan tersebut. Melihat pentingnya mata kuliah yang membahas mengenai 

perangkat pembelajaran maka diperlukan suatu muatan tambahan dalam mata kuliah tersebut 

untuk mempersiapkan calon guru menghadapi perubahan. 

Jika ditarik kembali pada pasca pandemik dan climate changes ini, menjadikan titik awal 

dibutuhkannya akan penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta pembelajaran dalam 

jaringan (daring). Desain program pengajaran guru tentang pembelajaran yang menggunakan 

teknologi menjadikan inovasi pedagogi harus ada berdasarkan teknologi dalam rangka 

mempersiapkan mahasiswa sebagai calon guru di lembaga pendidikan guru pendidikan anak 

usia dini (Hu, Xinyun & Nicola Yelland, 2019). Penggunaan teknologi dan daring tentu harus 

dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dimasukan dalam perangkat pembelajaran yang 

tersusun apik. Kemampuan penyusunan perangkat perencanaan pembelajaran tak lepas dari 

adanya mata kuliah perencanaan pembelajaran bagi calon guru. Maka dari itu pihak lembaga 

yang menyediakan pengajaran untuk calon guru, perlu untuk menyisipkan bagaimana 

penyusunan sebuah perangkat pembelajaran dari yang menggunakan teknologi dan 

pelaksanaan pembelajaran daring. Sehingga perencanaan pembelajaran yang disusun oleh 

dosen membentuk mahasiswa sebagai calon guru mampu menyusun perencanaan 

pembelajaran di PAUD dengan memasukan teknologi dalam pembelajaran serta 

merencanakan pembelajaran dalam jaringan. Selanjutnya mahasiswa terbiasa melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan pembelajaran dalam jaringan sesuai yang 

telah direncanakan. 

 

B. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah instrumen penting agar dapat tercapaianya 

sebuah tujuan pembelajaran. Berdasarkan pada kajiannya terdapat beberapa jenis 

perencanaan, yaitu perencanaan strategis yang berisi tentang penetapan tujuan dan sumber, 

perencanaan manajerial yang berisi tentang pengarahan proses pelaksanaan agar tujuan 

tercapai, dan perencanaan operasional yang berisi tentang aturan serta prosedur yang telah 

ditetapkan (Asmawati, 2014). Secara umum pada sebuah perencanaan pembelajaran terdiri 

dari beberapa komponen di dalamnya yaitu materi, tujuan, metode hingga evaluasi.  

Sebagai calon guru, mahasiswa harus mampu menyusun sebuah perencanaan pembelajaran 

sebelum akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan pembelajaran pada 

pendidikan anak usia memiliki beberapa item perangkat. Pada Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 146 menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran pada pendidikan 

anak usia dini terdiri dari Program Semester (Prosem), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Perencaan 

pembelajaran tersebut harus disiapkan oleh guru sebelum anak – anak masuk ke dalam 

pembelajaran, sehingga memiliki waktu dalam persipaanya.  

Perencanaan pembelajaran pertama yang harus disiapkan adalah Program Semester. Pada 

Program Semester harus berisikan tema yang akan dilakukan dalam satu semester 

pembelajaran, alokasi waktu pada masing – masing tema, dan kompetensi dasar anak yang 

akan dikembangkan. Adanya hal – hal yang menjadi baru pada pembelajaran, dimana 

pembelajaran yang menggunakan teknologi dan juga pembelajaran yang dilaksanakan secara 

daring perlu mulai diperhatikan sejak pada penyusunan Program Semester. Hal tersebut dapat 

mulai diperhatikan dari (1) pemilihan tema yang akan dibahas dalam satu semester, telah 
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dapat dipilih tema yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi di dalam 

pembelajarannya atau jika ingin dilakukan secara daring. Selanjutnya alokasi waktu pada 

masing – masing tema pun akan terjadi perubahan. Pada tema yang dilakukan secara daring 

dapat terjadi lebih singkat maupun lebih panjang dari tema lain. (2) Namun pada 

pembelajaran yang menggunakan teknologi di dalamnya kemungkinan tidak terjadi perubahan 

pada alokasi karena teknologi yang berfungsi sebagai media.  

Setelah merancang program semester yang telah memikirkan penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran secara daring, maka disusunlah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang lebih rinci dari Program Semester. Pada 

RPPM dibentuklah rancangan tema dan sub tema yang akan dilakukan dalam satu minggu. 

RPPM berisikan rencana proyek yang dijabarkan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran 

dalam satu minggu. Terdapat beberapa hal perubahan dalam RPPM bila ingin melaksanakan 

pembelajaran secara daring. (1) Dalam RPPM telah diputuskan pula strategi pelaksanaan 

pembelajaran dalam satu minggu tersebut. Pembelajaran secara daring yang telah dilakukan 

pada masa pandemi dapat menjadi salah satu strategi tambahan yang bisa digunakan sebagai 

pilihan. Guru bisa menggunakannya sebagai pilihan jika memang perlu dan dapat dilakukan 

secara daring. (2) Pelaksanaan pembelajaran secara daring dapat juga mulai dilaksanakan 

pada hari – hari tertentu ataupun pada puncak tema yang dirancang pada RPPM. Salah stu 

contoh pelaksanannya adalah puncak tema atau kegiatan yang melibatkan orangtua di dalam 

pelaksanaanya mulai bisa lebih mudah dilakukan melalui pembelajaran daring pada waktu 

tertentu yang sudah diinformasikan pada orangtua.  

Perangkat perencanaan pembelajaran selanjutnya adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian (RPPH). Pada RPPH ini lah rincian tata pelaksanaan pembelajaran pada 

satu hari pembelajaran ditulis lebih lengkap. RPPH berisikan tema serta subtema yang telah 

ditentukan, kelompok usia, alokasi waktu dalam satu hari pada masing – masing kegiatan, 

indikator pencapaian perkembangan yang ingin dikembangkan, metode pembelejaran, media 

serta sumber belajar yang digunakan dan teknik serta acuan penilaian anak. Saat pembelajaran 

daring dan penggunaan teknologi yang meningkat dalam pembelajaran maka ada beberapa hal 

yang akan mulai berubah dalam kebiasaan menyusun RRPH. Saat dilaksanakannya 

pembelajaran daring pada satu hari pembelajaran tersebut, maka beberapa penentuan item di 

dalam RPPH harus diperhatikan. (1) Alokasi waktu, pada item ini guru harus mampu 

menentukan durasi pelaksanaan pada masing – masing kegiatan serta memikirkan estimasi 

waktu bila terjadi kendala dalam jaringan baik guru maupun anak didik. (2) Metode 

pembelajaran, pada metode pembelajaran mungkin tidak akan banyak berubah pada 

pilihannya, namun perubahan terjadi pada pelaksanaanya. Meskipun perubahan pada cara 

pelakasanaan metode pembelajaran, guru tetap haru memikirkn teknik pelaksanaannya, 

misalnya bagaimana cara demonstrasi yang dilakukan, lalu karya wisata secara daring bahkan 

pada metode eskperimen. (3) Media dan sumber belajar, guru harus memperhatikan pemilihan 

media dan sumber belajar yang akan digunakan. Pembelajaran daring bukan berarti media dan 

sumber belajar semakin terbatas, justru sebaliknya, namun guru harus mampu menemukan 

media dan sumber yang tepat dan tersedia di lingkungan anak. Pada pembelajaran dari ini 

guru dapat memasukan media dan sumber yang berhubungan dengan internet, guru bisa 

langsung menyediakan dari buatan sendiri atau hanya pada memberikan tautan untuk 

mendapat media atau sumber belajar bagi anak. Hal ini akan merubah bagaimana penyusunan 

dari RPPH. Selain pembelajaran daring, hal yang mungkin dapat berkembang pasca pandemi 

adalah meningkatnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Perubahan ini akan banyak 

mempengaruhi penentuan metode, media dan sumber belajar pada RPPH. Guru harus bisa 
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memilih metode yang dapat menggunakan teknologi di dalamnya, misalnya akan lebih 

banyak metode pemberian tugas, eksperimen dan demonstrasi. Selanjutnya adalah media dan 

sumber yang berasal dari teknologi. Teknologi yang digunakan sebagai media dan sumber 

harus sudah dipikirkan dan sediakan agar pembelajaran berjalan dengan baik.  

Berbagai adaptasi yang diperlukan untuk rancangan pembelajaran bagi pendidikan anak usia 

dini harus diimbangi dengan keterampilan guru yang dapat diemban saat menempuh jenjang 

pendidikan guru. Program studi PAUD dalam lembaga yang mempersiapkan calon guru atau 

umunya universitas harus juga beradaptasi dan menyusun perencaan yang matang bagi 

mahasiswa sebagai calon guru. Perencanaan yang matang sebagai strategi untuk 

menghasilkan lulusan pendidik yang berkualitas dan adaptif dalam perubahan alamiah seperti 

pandemi dan climate changes dalam mempersiapkan pekuliaha dengan menggunakan 

teknologi dalam pembelajaran dan pembelajaran dalam jaringang (daring). 

4.  Kesimpulan 

Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan tujuan penelitian. Jangan membuat 

pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan anda. Jangan membuat diskusi 

lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil dari hasil penelitian. Jangan gunakan poin 

perpoin, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya. Tuliskan kesimpulan hanya satu 

paragraf. Terjadinya masa pandemi yang datang secara tiba – tiba memaksa pembelajaran 

dalam segala jenjang pendidikan berubah menjadi daring. Perubahan tersebut menjadi hal 

yang akan lumrah untuk dilakukan kembali pada masa pasaca pandemi yang disebut dengan 

new normal. Salah satu yang akan menjadi biasa dilakukan adalah penggunaan teknologi 

dalam pembelajaran dan juga pelaksanaan pembelajaran secara daring pada pendidikan anak 

usia dini. Hal tersebut akan berpengaruh pada perencanaan pembelajaran. Perubahan pada 

komponen – komponen di dalam perangkat perencanaan pembelajaran harus sudah 

dipersiapkan pada mahasiswa sebagai calon guru di masa depan. Salah satu persiapan tersebut 

adalah mulai memasukan pembelajaran yang menggunakan teknologi dan perumusan 

pembelajaran secara daring pada perencaan pembelajaran. Sehingga lembaga yang memiliki 

program pendidikan guru pendidikan anak usia dini harus memasukan materi tersebut dalam 

maka kuliah yang membahas penyusunan perencanaan pembelajaran. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan peran Bimbingan dan Konseling 

(BK) di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Bimbingan dan 

Konseling (BK) mengalami perubahan peran, yaitu dahulu BK sebagai layanan yang dihindari 

oleh peserta didik namun sekarang telah berubah sebagai pihak yang dibutuhkan oleh peserta didik 

layaknya seorang dokter bagi SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang. Layanan bimbingan dan 

konseling dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik dan mengoptimalkan layanan 

untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Bimbingan dan 

konseling juga turut berperan aktif dalam kegiatan pembinaan karir peserta didik dalam rangka 

mempersiapkan dan meningkatkan daya serap peserta didik ke dalam persaingan dunia kerja yang 

semakin kompleks di masa depan. 

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling; Pembinaan karir; Perubahan 

 

1.  Pendahuluan 

Sekolah bertanggungjawab penuh atas pengembangan peserta didik di lingkup sekolah hingga 

melakukan pembinaan karir yang biasanya melibatkan peran aktif guru BK. Pembinaan karir 

dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi segala bentuk perubahan secara global 

(Rossa, 2015). Pembinaan karir peserta didik dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta 

didik agar mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik saat memasuki dunia kerja, 

terlebih Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang sengaja dirancang 

menghasilkan peserta didiknya menjadi tenaga yang siap bekerja setelah lulus nantinya.    

Persiapan peserta didik sebagai tenaga professional untuk menjawab tantangan dunia kerja 

diawali dengan proses perencanaan dan pembinaan karir bagi peserta didik. Proses 

perencanaan dan pembinaan karir ini melibatkan peran serta pendidik dan terutama guru 

Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai pengarah dan pemberi fasilitas penunjang 

pembelajaran. Perubahan positif diharapkan dapat terjadi di setiap sekolah, di mana citra 

negatif guru BK yang menakutkan dapat berubah menjadi citra positif guru BK sebagai 

penyembuh atau dokter dari segala permasalahan yang dialami peserta didik selama dalam 

lingkup sekolah. Perubahan ini dimaksudkan agar peserta didik lebih terbuka sehingga tugas 

dan peran guru BK dalam berjalan dengan optimal.   

mailto:raden.bambang.fip@um.ac.id
mailto:a.supriyanto.fip@um.ac.id
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Perencanaan karir yang dilakukan sebagai bagian dari pembinaan terhadap peserta didik 

merupakan proses untuk menentukan tujuan dan jalur karier pegawai dan mempercepat 

pencapaian target organisasi (Massie dkk., 2015). Sesuai dengan uraian di atas maka artikel 

ini ditulis agar dapat memberikan pengetahuan baru mengenai peran BK di sekolah pada era 

saat ini dengan mempertimbangkan berbagai target tertentu. Target organisasi dalam konteks 

artikel ini adalah meningkatkan kualitas peserta didik dan melakukan pembinaan secara 

intensif agar peserta didik dapat menjadi lulusan yang berdaya saing tinggi, kompeten, dan 

mampu menjawab segala tantangan global. Pencapaian target akan terwujud apabila ada 

kolaborasi kuat antara guru BK, waka Kesiswaan dan waka Humas untuk menjalin jaringan 

kerja sama yang lebih luas dengan banyak pihak.  

Selama ini guru BK dianggap sebagai sosok menakutkan dan kurang disukai oleh kalangan 

peserta didik. Profesi konselor juga dianggap terlalu kaku sehingga peserta didik cenderumg 

“anti” atau menghindari konselor di sekolah. Pemahaman konsep BK yang kurang tepat ini 

menjadi salah satu sumber penyebab layanan BK tidak optimal kepada peserta didik dan 

warga sekolah. BK selaku pembimbing warga sekolah semstinya bersifat dinamis. 

Kedinamisan ini mendorong BK untuk terbuka dan lebih banyak melakukan perubahan untuk 

mendukung perbaikan layanan pendidikan. Perubahan peran guru BK mengikuti keberagaman 

kebudayaan dan harmoni yang terjadi di lingkungan masyarakat. Guru BK hendaknya mampu 

menyadarkan peserta didik bahwa kekayaan tersebut merupakan aset penting bangsa 

Indonesia (Basuki, 2013). Sejak diterapkannya kurikulum pertama 1975 peran BK menjadi 

lebih luas.  

Proses layanan BK yang baik adalah ditujukan kepada seluruh peserta didik, tidak hanya 

guru BK namun seluruh guru di sekolah dapat berperan pembimbing dan konselor bagi 

peserta didiknya, perbedaan setiap individu perlu diperhatikan dan diperlukan kerjasama 

optimal dengan orang tua peserta didik dalam rangka pembinaan berkelanjutan. Layanan 

dasar dalam BK berupa kegiatan penyampaian pengalaman secara terstruktur dan sistematis 

dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang (masa depan) peserta didik (Falah, 

2016). 

Bimbingan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan bantuan berupa solusi atau saran 

dan dorongan perubahan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh seseorang 

(Suryana & Suryadi, 2012:5). Program BK dalam perkembangannya lebih proaktif dan 

komprehensif dalam membina masa depan peserta didik dengan memperhatikan tahapan 

perkembangan masing-masing, kebutuhan dan minat peserta didik serta membantu dan 

memberikan bekal untuk masa depan melalui pembelajaran. Selain itu, guru BK juga bertugas 

memberikan keterampilan hidup yang dapat bermanfaat dalam jangka panjang bagi seluruh 

peserta didik dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta industri (Adriani dkk., 2013; 

Matondang dkk., 2016).  

Perkembangan program dan layanan BK di Indonesia saat ini lebih cenderung memberikan 

pelayanan instruksional dan pencegahan semata. Bahkan guru BK cenderung diibaratkan 

sebagai polisi atau hakim penghukum yang menakutkan bagi mayoritas peserta didik. 

Seharusnya layanan BK di sekolah dapat membantu pengembangan kehidupan sosial, pribadi, 

proses belajar dan strategi belajar efektif agar mencapai hasil optimal, serta perencanaan dan 

pengembangan karir peserta didik (Saidah, 2014). Oleh karena itu, perubahan peran BK harus 

dilaksanakan agar fungsi BK dalam lingkup sekolah dapat terealisasikan secara optimal. Guru 

BK berkolaborasi dengan guru lain di sekolah dalam menjalankan perannya, yaitu dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik mulai dari mengidentifikasi masalah hingga proses 

tindak lanjut (Sudirman dkk., 2013). Perubahan peran guru BK di sekolah didukung penuh 
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sesuai dengan kurikulum 2013 sehingga perubahan peran ini mengikuti perkembangan dan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik di sekolah (Rahman, 2016a).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling 

merupakan kegiatan memberi masukan kepada pihak lain agar mereka dapat memecahkan 

permasalahannya secara lebih dewasa dan mandiri sehingga pemberi bimbingan tidak boleh 

memaksa atau melakukan intimidasi terhadap pihak yang dibimbing. Mengikuti 

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks maka peran guru 

BK saat ini banyak mengalami perubahan. Perubahan peran BK tersebut merupakan 

perubahan ke arah yang lebih positif, beberapa perubahan tersebut diantaranya: (a) peran BK 

pada zaman dahulu hanya fokus pada penanganan peserta didik yang bermasalah namun 

sekarang BK merupakan layanan untuk seluruh peserta didik; (b) dahulu konseling hanya 

dilakukan oleh konselor, sekarang dilakukan secara kolaboratif oleh guru konselor dan 

bekerja sama dengan orang tua serta masyarakat; (c) guru BK dulu fokus bekerja keras, 

sekarang fokus pada efektivitas kerja; (d) dahulu BK bersifat kaku dan keras, sekarang lebih 

fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik; dan (e) dulu fokus melihat kelemahan 

peserta didik sekarang lebih fokus pada potensi pribadi sebagai bekal untuk dikembangkan.   

Pembinaan karir merupakan layanan penting yang dibutuhkan seluruh peserta didik 

terutama peserta didik SMK yang memang dipersiapkan untuk bersaing dalam dunia kerja. 

Terkait dengan hal tersebut, peran konselor atau guru BK sangat diperlukan agar pesserta 

didik dapat mencapai karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Melalui pembinaan karir 

peserta didik dituntun  mempersiapkan diri bersaing, berkompetisi meraih pekerjaan sesuai 

dengan bakat dan minat serta membekali dengan optimal guna menghadapi tantangan di dunia 

kerja (Paramastuti & Ajisuksmo, 2014). Sebelum pembinaan karir dilakukan, perlu adanya 

proses perencanaan karir. Guru BK dalam perencanaan dan pembinaan karir harus mampu 

membangkitkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, inovatif dan terbuka agar 

dapat memecahkan permasalahan dunia kerja masa depan secara cerdas (Nisa, 2016; Ridwan, 

2018).  

Pelaksanaan program BK merupakan salah satu upaya dalam membantu mengoptimalkan 

potensi peserta didik. Oleh karena itu, kolaborasi kuat untuk meraih kesuksesan program 

layanan BK terkait dengan pembinaan karir peserta didik (Widyarto, 2017). Pembinaan karir 

peserta didik nantinya sebagai bekal kelulusan peserta didik sehingga pihak sekolah harus 

menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga sesuai bekal pendidikan peserta didik, bakat, 

minat dan potensi yang dimilikinya. Sesuai dengan hakikat belajar bahwa dapat membawa 

hasil tingkah laku berubah lebih baik maka pembinaan karir dilakukan guna membekali 

perilaku kerja yang baik bagi peserta didik nantinya (Irham, 2013).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembinaan karir peserta 

didik sangat penting dilakukan utamanya bagi sekolah kejuruan yang memiliki program 

mencetak generasi siap kerja setelah lulus. Oleh karena itu, program pembinaan karir harus 

dilakukan secara optimal. Perubahan peran guru BK menjadi turut berperan aktif dalam 

pembinaan karir peserta didik memberikan dampak positif bagi penigkatan mutu peserta didik 

dan pengembangan kualitas sekolah baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Guru 

BK tidak hanya menjadi figure formalitas semata namun dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kualitas peserta didik melalui program pembinaan karir. Pembinaan karir 

dilakukan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.  

Kompleksitas peran guru BK seiring dengan kompeksitas perkembangan zaman memiliki 

tujuan penting, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas peserta didik agar menjadi 

sosok yang berkarakter dan berbudi pekerti setelah lulus dari sekolah. Terlebih bagi peserta 
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didik SMK, segi kualitas dapat ditinjau dari kesiapan peserta didik tersebut dalam memasuki 

dunia kerja dan bersaing secara kompetitif dengan pihak lain. Terkait dengan upaya tersebut, 

maka bentuk peranan guru BK harus sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga 

professional yang bertanggungjawab membantu dan melayani peserta didik di luar 

pembelajaran kelas dengan optimal (Rizqiyah, 2017).  

Perbaikan dan peningkatan kualitas peserta didik dapat dilakukan dengan memperbaiki 

proses pembelajaran di kelas. Perubahan pada diri manusia dan akan berpengaruh pada 

kualitas mereka masing-masing sebagai hasil dari proses belajar (Yadi, 2016). Perbaikan 

kualitas peserta didik dapat pula dilakukan melalui pembinaan sikap tanggung jawab, kerja 

sama dan latihan kepekaan sosial. Tanggung jawab merupakan indikasi sikap yang sangat 

perlu ditekankan dalam pendidikan sebagai bekal peserta didik untuk terjun di tengah 

masyarakat (Dewi, 2019). Pentingnya menumbuhkan sikap tanggung jawab sangat 

dipengaruhi oleh prestasi dan sikap peserta didik selama di rumah dan di sekolah. Upaya 

perbaikan dan peningkatan kualitas peserta didik hendaknya dilakukan dengan sistem 

kolaborasi waka kesiswaan, BK dan guru lain di sekolah. Kerjasama atau kolaborasi ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik selama proses konseling 

sehingga nantinya kualitas peserta didik akan meningkat apabila dapat memecahkan masalah 

secara tuntas dengan bantuan konselor yang tepat (Wulandari, 2016).  

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulannya adalah perbaikan kualitas peserta didik di sekolah 

dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan dan 

program yang berjalan di sekolah. terkait dengan upaya mencapai hal tersebut maka 

diperlukan peran aktif guru BK sebagai dokter yang dapat memecahkan permasalahan peserta 

didik dan seluruh warga sekolah yang ada. Guru BK tidak dapat bekerja secara individu tanpa 

melibatkan pihak lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas peserta didik maka BK 

juga harus bekerja sama dengan orang tua peserta didik serta masyarakat umum. Kerja sama 

yang dilakukan secara terbuka dimaksudkan agar tujuan dapat dicapai secara optimal. Guru 

BK juga hendaknya memberikan pemahaman bahwa perbaikan dan peningkatan kualitas 

peserta didik merupakan tanggung jawab bersama. 

2.  Metode 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SMK Muhammadiyah 

1 Kota Malang pada pertengahan bulan Februari hingga Maret 2020. Metode dalam penelitian 

ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengungkapkan fenomena yang 

terjadi di lapangan secara mendalam. Sumber datanya adalah kata-kata atau deskripsi hasil 

pengamatan peneliti, hasil wawancara dengan informan, tindakan saat penelitian dan 

dokumentasi lapangan. Sumber data primer berasal dari informan penelitian dan sumber data 

sekunder berasal dari pihak pendukung dan sumber lainnya. Data-data yang didapatkan dari 

lapangan dikaitkan dengan sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian. 

Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif kualitatif dan verifikasi. Tahap 

awal dilakukan dengan menyusun data yang meliputi menata, menggolongkan dan menyusun 

kategori data sehingga pada akhirnya data yang diolah dapat disajikan sebagai laporan 

penelitian dalam bentuk artikel ilmiah. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

a. Perubahan Peran Guru BK SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang  

Guru BK di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang awalnya hanya sebagai formalitas peran 

semata. Namun seiring dengan perkembangan sekolah secara pesat maka sekolah berupaya 
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untuk mengoptimalisasikan peran guru BK sebagai sosok yang sangat membantu menunjang 

perkembangan peserta didik di sekolah. Guru BK yang dulunya hanya sebagai pelengkap dan 

cenderung ditakuti peserta didik karena pemikiran “apabila masuk BK pasti dihukum” namun 

sekarang mulai berubah. BK saat ini justru menjadi sahabat karib peserta didik, terutama 

peserta didik yang memiliki motivasi berkembang yang lebih kuat. Saat ini peran BK di SMK 

Muhammadiyah 1 Kota Malang tidak hanya membantu mengatasi kenakalan peserta didik 

namun BK lebih memberikan pelayanan terbuka bagi peserta didik tanpa terkecuali.  

Layanan BK kepada peserta didik dapat diwujudkan dengan memberikan pembelajaran 

konseling di dalam kelas, memberikan bantuan pemecahan masalah bagi peserta didik dan 

lebih dari itu BK juga memberikan layanan pembinaan karir peserta didik untuk membantu 

mewujudkan visi sekolah sebagai pencetak generasi unggul agar mampu menjawab tantangan 

global yang semakin kompleks. Perubahan tugas dan tanggungjawab guru BK dalam lingkup 

SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang meliputi guru BK sebagai penanggungjawab seluruh 

program layanan BK di sekolah, guru BK dalam perkembangannya tidak hanya mengatasi 

permasalahan peserta didik namun juga memberikan bantuan bimbingan dan konseling 

kepada seluruh warga sekolah termasuk para guru dan staf lainnya, guru BK memberikan 

pelayanan penuh dan prima. Perubahan peran guru BK di sekolah ini sampai pada pemberian 

pelayanan konseling kepada orang tua peserta didik yang ingin berkonsultasi mengenai 

perkembangan anak mereka di sekolah. Apabila orang tua datang, maka pihak guru BK akan 

memberikan informasi perkembangan peserta didik yang bersangkutan secara terbuka kepada 

orang tua tersebut.  

 

b. Pembinaan Karir Peserta Didik SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang  

Terkait dengan pembinaan karir peserta didik, pihak guru BK secara terbuka memberikan 

saran dan arahan tentang karir peserta didik di masa depan. Hal ini terus-menerus diupayakan 

karena sesuai dengan program SMK, yaitu memberikan arahan kepada peserta didik dalam 

program perencanaan dan pembinaan karir agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan potensinya sehingga kesejahteraan hidup peserta didik dapat tercapai. Temuan 

penelitian selama di lapangan berupa modul pembinaan karir di SMK Muhammadiyah 1 

Malang sebagai bukti pembinaan karir merupakan salah satu bentuk perubahan peran guru 

BK di sekolah ini. Melalui modul tersebut guru dapat mendorong rencana karir peserta didik 

di masa yang akan datang dan pihak peserta didik juga memahami tentang langkah yang harus 

ditempuh dalam upaya mencapai karir sesuai bakat minatnya sebagai bekal hidup di masa 

yang akan datang. Berikut gambar modul pembinaan karir di SMK Muhammadiyah 1 

Malang. 
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Gambar 1. Modul Pembinaan Karir oleh BK SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang 

 

Menurut SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, arus globalisasi dan perkembangan 

teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mengubah pola pikir dan 

perekonomian mayoritas orang khususnya masyarakat Indonesia pada saat ini. Arus informasi 

yang serba cepat berdampak pada dunia menjadi tanpa batas dengan berkembangnya 

persaingan global, perkembangan hubungan antar-negara di dunia dan perekonomian global. 

Melalui perencanaan karier, pendidikan berbasis pelatihan kerja dan praktik lapangan 

diharapkan peserta didik mampu menghadapi segala perubahan di dunia luar yang bersifat 

global sehingga melalui kegiatan perencanaan dan pembinaan karir untuk mempersiapkan 

para peserta didik agar mampu bersaing dalam kancah nasional maupun internasional. 

 

c. Peran Guru BK dalam Memperbaiki Kualitas Peserta Didik di SMK 

Muhammadiyah 1 Kota Malang  

Guru BK juga memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas peserta didik di SMK 

Muhammadiyah 1 Kota Malang ini.  Guru BK menerapkan strategi pendekatan khusus dalam 

upaya peningkatan kualitas peserta didik di sekolah. Strategi tersebut dilakukan melalui 

proses pendekatan kepada peserta didik. Pendekatan yang dimaksud tidak hanya untuk 

memperoleh jawaban atau informasi dari peserta didik semata. Pendektan yang dilakukan 

oleh guru BK ini lebih mengarah kepada pendekatan tingkah laku tidak hanya selama peserta 

didik berada di lingkup sekolah namun juga ketika peserta didik di luar sekolah. Guru BK tak 

segan untuk mengikuti peserta didik setelah pulang dari sekolah. Hal ini dilakukan guru BK 

untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar pulang dan tidak terlibat dalam pergaulan 

bebas. Pendekatan yang dilakukan guru BK baik selama dalam lingkup sekolah maupun di 

luar sekolah merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas peserta didik 

agar mampu bersaing dengan lembaga lain. Pihak sekolah sadar betul bahwa kualitas peserta 

didik harus diperbaiki secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman agar eksistensi 

sekolah tetap terjaga dengan baik. Peran BK yang semakin berkembang diikuti pula dengan 

pengembangan kualifikasi yang baik. 
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Pembahasan 

a. Perubahan Peran Bimbingan dan Konseling di Lingkup Sekolah 

Berdasarkan kondisi SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang maka peran guru BK di sekolah 

ini semakin kompleks. Hasil penelitian oleh Waris (2019) membuktikan bahwa era industri 

seperti saat ini menjadikan guru BK sebagai bintang yang selalu siap menerangi perjalanan 

peserta didik menuju masa depan yang lebih cerah (Waris, 2019). Tuntutan zaman 

mengharuskan guru BK untuk berubah dalam pemikiran secara lebih kritis dan terbuka 

terhadap segala kebutuhan peserta didik. Guru BK hendaknya mampu menjawab segala 

tantangan yang terjadi akibat adanya berbagai perubahan yang ada dalam kehidupan 

masyarakat. Perubahan tugas dan peran guru BK harus diimbangi dengan pengetahuan 

tentang perbedaan gaya komunikasi yang dapat menimbulkan konflik dalam lingkup sekolah. 

Layanan BK yang baik di sekolah seperti bimbingan belajar atau pembelajaran, bimbingan 

individu dan sosial serta pembinaan karir (Abubakar, 2011). Guru BK yang professional 

hendaknya terampil mengunakan pendekatan dan teknik konseling yang mengambarkan 

perbedaan dan mengakomodasikannya dengan baik (Limbong, 2018; Rahman, 2016b). Guru 

BK era saat ini juga dituntut untuk memiliki kesehatan mental yang baik, fleksibel menyikapi 

keunggulan budaya orang lain untuk melihat budaya secara “multiperspektif”.  

Perubahan peran guru BK membawanya untuk tidak bekerja secara otoriter seperti zaman 

dahulu namun sekarang guru BK harus mampu berkolaborasi dengan banyak pihak agar dapat 

mengembangkan sekolah dan merupakan kunci keberhasilan sekolah dalam mengelola peserta 

didik dengan baik (Gregorcic & Mazgon, 2017). Layanan BK saat ini juga mendapatkan 

respon positif oleh peserta didik apabila guru BK mampu menciptakan kondisi konseling 

yang baik dan mampu menciptakan kepercayaan peserta didik terhadap guru BK mereka di 

sekolah (Holland, 2015). Tugas utama guru BK, yaitu membantu meningkatkan pelayanan 

kepada peserta didik (akademik maupun non-akademik) untuk mencapai masa depan peserta 

didik yang lebih baik (Nduta & Gichuho, 2015). Perubahan peran guru BK hendaknya 

mampu membantu peserta didik dalam mengidentifikasi tujuan dan langkah-langkah yang 

dicapai dalam mencapai karirnya di masa yang akan datang sesuai dengan cita-cita yang 

dimiliki masing-masing (Sutrisno, 2013).  

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulannya adalah perubahan peran guru BK saat ini 

banyak memberikan dampak positif bagi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah secara 

menyeluruh. Perubahan peran guru BK juga dipengaruhi oleh diberlakukannya kurikulum 

2013 yang memberikan ruang khusus pengembangan tugas dan tanggung jawab BK di 

sekolah dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional. Perubahan peran guru BK 

diupayakan agar pihak sekolah mampu memenuhi tantangan dan kebutuhan masyarakat 

mengenai pelayanan pendidikan yang baik serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing 

tinggi di era revolusi industri seperti saat ini. 

 

b. Pembinaan Karir Peserta Didik  

Proses pembinaan karir pada peserta didik tingkat SMK diawali dengan kegiatan 

perencanaan karir. Hal ini dilakukan karena perencanaan karir akan berpengaruh dalam 

mencari jati diri peserta didik terhadap masa depan karirnya (Mappasiara, 2018). Selain bakat 

dan minat, adanya perencanaan karir juga mempertimbangkan berbagai hubungan kompleks 

dalam suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga. 

Tujuan pembinaan karir di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang ini utamanya adalah 

memberikan bekal peserta didik agar memenangkan persaingan dunia kerja yang semakin 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 15 

ketat agar peserta didik mampu bersaing dengan lembaga lain secara sehat. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tujuan pemberian pembinaan karir 

kepada peserta didik adalah sebagai bekal masa depan agar peserta didik memiliki sikap 

positif terhadap segala jenis karir, memberikan semangat dan motivasi melalui orang-orang 

yang telah berhasil, membimbing tugas dan tanggung jawab kerja di masa depan dan 

menjawab segala pertanyaan peserta didik tentang karirnya di masa depan (Salahudin, 2016; 

Sulistyarini & Jauhar, 2014).   

Perencanaan karir tidak hanya disusun dalam jangka panjang namun perencanaan 

operasional (jangka pendek) juga dilakukan untuk memperlancar penerapan program 

pendidikan di sekolah. Perencanaan operasional biasanya berupa rencana tahunan yang 

diterapkan sesuai dengan keadaan peserta didik dalam proses pembelajaran dan pembinaan 

karir. Perencanaan dan pembinaan karir peserta didik dilakukan untuk mengembangkan sikap 

tanggung jawab bagi peserta didik (Ardiyanti & Alsa, 2015; Sofwan, 2015). Hasil penelitian 

Rohmah (2018) menunjukkan bahwa hakikat karir juga harus dipahami sejak dini oleh peserta 

didik di sekolah, bahkan ketika masih menempuh pendidikan di sekolah lebih baik apabila 

peserta didik telah memahami karir yang diinginkan di masa depan (Rohmah, 2018).   

Terkait dengan pembinaan karir peserta didik, guru BK juga harus melakukan pendekatan 

secara tepat. Guru BK dianggap sebagai sosok yang dapat membina karir peserta didik 

dengan baik sebagai layanan penunjang pembelajaran utamanya bagi peserta didik di tingkat 

SMK (Petra & Jasna, 2017). Selain itu, guru BK perlu juga membangun kepercayaan peserta 

didik terhadap adanya guru BK dan peran penting guru BK tersebut dalam lingkup sekolah 

(Holland, 2015). Pembinaan karir peserta didik dapat diawali dengan melatih kemandirian 

emosional peserta didik. Setiap peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih karir 

masing-masing dengan kemandirian emosional yang mengikuti sesuai dengan tingkat 

perkembangan yang bersangkutan (Juwitaningrum, 2013). Kematangan karir turut 

mempengaruhi kematangan diri peserta didik. Pemilihan dan pembinaan karir peserta didik di 

sekolah yang dilakukan oleh guru BK juga melibatkan peran orang tua sebagai pihak yang 

turut mempengaruhi pemilihan karir peserta didik. Ada pula peserta didik yang memilih karir 

berdasarkan pilihan orang tuanya (Purwanta, 2012). 

Peserta didik SMK tidak hanya dilatih dan dibina secara hard skill semata namun soft skill 

peserta didik tersebut juga sebagai bekal mereka menghadapi masa depan. Pembinaan karir 

yang ditetapkan oleh sekolah hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

masyarakat (Hidayati, 2015b). Pembinaan karir bagi peserta didik yang berjalan baik dengan 

orang tua dan masyarakat bertujuan agar sejak dini peserta didik dapat mendalami diri sendiri 

terutama potensi, minat, bakat dan mulai merencanakan masa depan yang lebih baik serta 

meningkatkan kreativitas peserta didik dengan optimal agar berpikir kreatif dapat menjadi 

suatu kebiasaan positif bagi peserta didik (Agungbudiprabowo dkk., 2018; Suprihatin, 2015).  

Pihak SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang sangat sadar bahwa pembinaan karir penting 

bagi sekolah kejuruan. Peserta didik dilatih untuk berpikir rasional sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan ahli yang menjelaskan bahwa pembinaan karir dilakukan agar setiap peserta 

didik memiliki kejelasan arah dan tujuan karir mereka (Jarkawi dkk., 2017). Sekolah 

bertanggungjawab penuh mengenai pembinaan karir peserta didiknya. Sekolah juga 

melakukan kerja sama dengan banyak lembaga agar dapat dijadikan sebagai sarana mencari 

pengalaman kerja bagi peserta didik sebelum benar-benar memasuki dunia kerja secara nyata 

dan seutuhnya. Pembinaan karir dilakukan mulai dari peserta didik diterima di sekolah hingga 

peserta didik yang bersangkutan lulus dari sekolah tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga 

melakukan rekam jejak alumni meski saat ini program tersebut belum dapat berjalan baik. 
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Guru BK dapat membantu peserta didik untuk memperoleh informasi karir dengan 

pendampingan penuh (Hidayati, 2015a).  Pembinaan karir dilakukan fleksibel menyesuaikan 

kebutuhan peserta didik sehingga nantinya peserta didik akan dapat lebih memahami kondisi 

diri dan menyesuaikan kemampuan dan keinginan karirnya di masa depan  

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menarik kesimpulan pembinaan karir di sekolah 

menjadi tanggung jawab besar seluruh komponen sekolah terutama guru BK, waka kesiswaan 

dan waka humas. Pembinaan karir sangat penting untuk menata masa depan peserta didik 

utamanya peserta didik terutama di SMK yang merupakan sekolah dengan program mencetak 

generasi yang siap diterima dan memenuhi lapangan kerja yang tersedia. Pembinaan karir 

yang dilakukan oleh guru BK dengan bekerja sama dengan pihak lain mampu memberikan 

dampak positif bagi peserta didik untuk memahami tujuan pendidikan yang ditempuhnya saat 

ini untuk mencapai kesejahteraan masa yang akan datang. 

 

c. Peran Bimbingan dan Konseling dalam Memperbaiki Kualitas Peserta Didik  

Semakin kompleksnya perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat maka peran guru 

BK di sekolah juga semakin besar dalam pembelajaran maupun pengembangan karir peserta 

didik. Era saat ini menuntut guru BK untuk memperbarui kompetensinya dalam memberikan 

pelayanan kon seling termasuk pembinaan karir kepada peserta didik di sekolah (Imawanty & 

Fransiska, 2019). Peran penting guru BK dalam memperbaiki kualitas peserta didik juga 

dibuktikan dengan peran aktif guru BK tersebut dalam pembinaan penguatan pendidikan 

karakter bagi peserta didik tingkat SMK. Berdasarkan hal tersebut guru BK berperan aktif 

dalam pencegahan perilaku menyimpang peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif 

dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar (Muslihati, 2019).  

Perbaikan kualitas peserta didik dapat pula dilakukan melalui pembinaan perilaku disiplin 

kepada peserta didik, eksistensi BK juga penting untuk mencegah penyimpangan perilaku 

peserta didik (Nduta & Gichuho, 2014). Guru BK sangat berpengaruh dalam pendidikan 

karakter peserta didik guna mewujudkan kualitas peserta didik yang berdaya saing tinggi 

(Kimotho dkk., 2011). Sesuai dengan yang terjadi di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, 

guru BK juga sangat berperan penting dalam menanamkan budaya disiplin peserta didik di 

sekolah. Kedisiplinan ini dijadikan bekal sebelum peserta didik masuk ke dalam dunia kerja 

yang semakin ketat (Onyango dkk., 2018). Perbaikan kualitas oleh BK dapat diawali dengan 

kegiatan bimbingan dasar misalnya media informasi karir, penelusuran bakat minat dan 

layanan konseling secara individual (Putranti, 2018).    

Guru BK dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas peserta didik hendaknya 

menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh stakeholder sekolah (Sulistiana, 2018). 

Pembinaan karir yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas peserta didik juga berfokus pada 

peran guru BK dalam memberikan pemantapan dan membina karir peserta didik. Kematangan 

karir dibutuhkan agar peserta didik mampu berkembang dan berkualitas sesuai dengan bakat, 

minat dan pilihannya (Saifuddin dkk., 2017). Kematangan karir melatih peserta didik untuk 

mampu memilih jurusan studi lanjut dan pekerjaan masa depan. 

Peran guru BK dalam memperbaiki kualitas peserta didik melalui pembinaan karir sesuai 

dengan hasil penelitian ahli, yaitu guru BK dalam membina orientasi kerja peserta didik 

berperan sebagai motivator, fasilitator dan sebagai director serta transmitter sesuai dengan 

tugas masing-masing (Muslih & Harini, 2015).  Kontribusi dan peran BK sangat berpengaruh 

terhadap pengembangan kualitas karir peserta didik. Guru BK bertanggung jawab memantau 

persiapan dan perkembangan karir peserta didik sesuai dengan harapan sekolah. Guru BK 

juga harus memberikan motivasi dan penguatan positif tentang karir peserta didik agar 
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mereka dapat melakukan rutinitas kerja yang tepat di masa depan (Afiatinnisa, 2018; Basuki, 

2015). Perbaikan dan peningkatan kualitas peserta didik juga akan berdampak pada 

peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh (Darmaji dkk., 2019).  

Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan dari peneliti, yaitu perbaikan kualitas peserta didik 

menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ada dalam lingkup sekolah utamanya guru BK 

dan waka kesiswaan di sekolah. Upaya guru BK dalam mendorong perbaikan kualitas peserta 

didik diwujudkan melalui program pembinaan karir, yaitu memberikan gambaran tentang 

karir peserta didik di masa depan, membantu menjawab segala pertanyaan peserta didik 

tentang karir mereka dan membantu peserta didik menelusuri bakat dan minatnya yang sesuai 

dengan keinginan karir di masa yang akan datang. Perbaikan kualitas peserta didik melalui 

pembinaan karir memberikan dampak positif baik bagi peningkatan mutu sekolah maupun 

untuk mendorong peserta didik mendapatkan karir yang gemilang di masa yang akan datang. 

Perbaikan kualitas peserta didik juga dapat dilakukan guru BK dengan membiasakan budi 

pekerti luhur dan menertibkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. 

 

4.  Kesimpulan 

Penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang menghasilkan kesimpulan diantaranya: 

seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Bimbingan dan Konseling (BK) 

mengalami perubahan peran, yaitu dahulu BK sebagai layanan yang dihindari oleh peserta 

didik namun sekarang telah berubah sebagai pihak yang dibutuhkan oleh peserta didik 

layaknya seorang dokter bagi SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang; layanan BK dapat 

membantu mengembangkan potensi peserta didik dan mengoptimalkan layanan guna menuju 

tujuan pendidikan secara menyeluruh; serta guru BK di sekolah ini turut berperan aktif dalam 

kegiatan pembinaan karir peserta didik dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan daya 

serap peserta didik ke dalam persaingan dunia kerja yang semakin ketat. 
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Abstrak. Perkembangan teknologi di era revolosi industry 4.0 tidak bisa dibendung lagi. Namun 

perkembangan teknologi tersebut selain memberikan dapampak positif juga dapat memberikan 

dampak buruk khususnya bagi para pelajar di Indonesia. Dampak buruk tersebut diantaranya 

seperti: kecandauan game online, penyebaran info yang tidak benar atau hoax, phubbing, dan 

cyberbullying. Untuk itu perlu ada strategi yang tepat dari para pendidik agar pemanfaatan 

teknologi dapat berdampak positif bagi siswa. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan terutama 

oleh Guru Bimbingan dan Konseling adalah melalui layanan bimbingan dan konseling dengan 

media online. Layanan ini diharpakan dapat memaksimalkan bantuan yang diberikan oleh Guru 

bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Degan harapan peserta didik dapat terhindar dan 

menyelesaikan permasalahan psikologis yang mengganggu proses akademik mereka. Layanan ini 

sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui program Merdeka Belajar, program ini memberikan 

kebebasan kepada Guru maupun peserta didik untuk terus berinovasi tanpa terbebani dengan tugas 

non akademis lainnya. Untuk itu tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat keselarasan layanan 

bimbingan dan konseling online dengan tujuan program Merdeka Belajar. Pendekatan yang 

dipakai dalam tulisan ini adalah studi kualitatif dengan analis dilakukan secara deskriptif berdasar 

data sekunder yang diperoleh dari buku, majalah, website, artikel ilmiah dan penelitian terdahulu 

yang relevan dengan variabel. Hasil secara keseluruhan disampaikan pada poin hasil dan 

pembahasan. 

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling Online, Merdeka Belajar 

 

1. Pedahuluan 

Mengembangkan kemampuan manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bercirikan beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif mandiri, sehat jasmani-rohani, 

cerdas dan cakap, serta menjadi manusia yang demokratis dan bertanggung jawab, merupakan tujuan 

mulia dari pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003). Untuk menuwujudkan tujuan pendidikan 

tersebut pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan kebijakan baru 

dengan melahirkan konsep merdeka belajar [2]. Terdapat 4 konsep penting merdeka belajar, 

diantaranya: pertama: Guru dan sekolah mendapat kebebasan atau lebih fleksibel dalam menilai hasil 

belajar siswa, kedua: pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan mengacu pada standar kompetensi 

lulusan yang dilakukan dengan asesmen kompetensi minimum (literasi dan numerasi) dan survey 

karakter, ketiga: meminimalisir tugas administrasi yang dilakukan Guru dengan memangkas beberapa 

komponen yang ada pada RPP, agar Guru bisa lebih fokus untuk menciptakan proses pebelajaran yang 

inovatif, aktif, dan dinamis, keempat: PPDB tetap menggunakan system zonasi, namun praktiknya 
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lebih fleksibel untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah [2]. Konsep 

ini tentunya akan berhasil jika seluruh personel sekolah dapat menjalankan perannya secara 

professional dan penuh tanggung jawab. Salah satu personel sekolah yang dapat berkontribusi besar 

terhadap kesuksesan program tersebut adalah Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor, terutama 

dalam pembentukan karakter peserta didik dan perencanaan yang matang untuk masa depan mereka 

[3]. 

 

Layanan bimbingan dan konseling sesuai pedoman terbaru yang mengacu pada Kurikulum 2013 

diharapkan dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal. Terdapat empat 

komponen layanan bimbingan dan konseling untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

Nasional, yaitu: layanan dasar, layanan pemintan dan perencanaan individual, layanan responsive, dan 

dukungan system [3]. Proses layanan dapat dilakukan secara tatap muka ataupun menggunakan media. 

Tentunya konsep ini secara tidak langsung telah menfasilitasi keberhasilan konsep merdeka belajar 

yang memberikan fleksibilitas tinggi pada guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan 

dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi yang mereka 

miliki. Pegembangan kompetensi peserta didik di era disrupsi tentunya juga harus mengikuti 

perubahan yang ada, yaitu salah satunya perkembangan teknologi. Dalam proses pembelajaran konsep 

pembelajaran sudah berjalanan yaitu dengan mengaplikasikan blended learning. Konsep ini tentunya 

tidak menutup kemungkinan juga bisa diadopsi dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang 

lebih maksimal. 

 

Glasheen, Shochet, & Campbell (2016) dalam penitian yang mereka lakukan menunjukan jika 

beberapa siswa engan mendatangi layanan bimbingan dan konseling di sekolah walaupun mereka 

memiliki masalah di sekolah. Peserta didik mengiginkan layanan yang lebih bersifat privasi untuk 

membantu permasalahan pribadi mereka yang memungkinkan menngunakan media online [4]. 

Cameron et al (2017) mempertegas dalam penelitiannya yang menunjukan jika intervensi digital dapat 

membantu permasalahan konseli, seperti: kecemasan, stres dan depresi. Melalui aplikasi chatbots 

dapat memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengguna, diantaranya untuk mendapatkan 

informasi, melakukan diagnostik, atau bahkan digunakan untuk konseling, yang semua dapat 

dilakukan secara mandiri oleh klien dimanapun berada [5]. Bahkan Wright (2002) sudah lama 

mengpalikasikan online konseling sebagai salah satu bentuk terapi yang dapat digunakan untuk 

membantu permasalahan konseli [6]. Tiga hasil penelitian ini menunjukan jika konseling online sangat 

memungkinkan diaplikasikan di Indonesia untuk menudukung keberhasilan program merdeka belajar 

yang telah digagas oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 

 

2. Metode 

Atikel ini disajikan dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif, tepatnya yaitu dengan 

menggunakan data sekunder dari beberapa pustaka terdahulu yang bersumber dari, artikel, buku, dan 

website relevan dengan kajian penelitian. Tujuan dari pendekatan ini untuk mengetahui apakah 

layanan bimbingan dan konseling online bisa menjadi salah satu opsi untuk mendukung keberhasilan 

konsep merdeka belajar. Analisis data akan dilakukan melalui tahapan: 1. Reduksi data atau 

penyederhanaan data, 2. Penyajian data atau menampilkan hasil olahan data sebagai bahan 

pengambilan simpulan dan tindak lanjut, 3. Penarikan simpulan dan melakukan verifikasi [7], 

[8]. Untuk penyajian data dilakukan dengan secara deskriptif. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari telaah pustaka penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Penelitian terkait Layanan Konseling Online 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Wright (2002) [6] Online counselling, learning, 

dan therapy 

Online counselling dapat menjadi 

salah satu media terapi untuk 

membantu permasalahan klien 

2 King et al (2006) [9] Telephone counselling, 

online counselling, dan 

young people 

Konseling dengan media telepon 

hasilnya lebih baik jika dibandingkan 

dengan konseling online 

3 Chester & Glass 

(2006) [10] 

Online counselling, therapy 

services, dan internet 

Online konseling banyak dilakukan 

oleh praktisi berpengalaman salah 

satunya menggunakan media email 

dank lien kebanyakan adalah 

perempuan dengan intervensi yang 

singkat 

4 Bambling, King, & 

Wegner (2008) [11] 

Online counselling, 

counsellors, dan young 

people 

Kelebihan dari konseling online adalah 

terjaganya kedekatan emosional klien 

dengan konselor, namun hal ini juga 

menjadi kelamahan konseling online 

yang dapat mempengaruhi intervensi 

konseling 

5 Richards (2009) [12] Online counselling dan 

mental health community 

Teknologi menjadi salah satu bagian 

integral dari siswa, sehingga teknologi 

bisa menjadi salah satu pendekatan 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

layanan konseling 

6 Baker & Ray (2011) 

[13] 

Online counselling Terdapat pro dan kontra terhadap 

praktik konseling online terutama 

terhadap kualitas dan etika. 

7 Mallen et al (2011) 

[14] 

Online counselling Terdapat kesamaan dan perbedaan 

antara konseling online dan tatap 

muka. Lebih sering menggunakan 

pertanyaan terbuka, sedangkan 

interpretasi dan bimbingan langsung 

lebih jarang digunakan. Sebagian besar 

peserta (86-90%) mencapai diagnosis 

yang benar ketika gejala mewakili satu 

diagnosis tetapi memiliki lebih banyak 

masalah ketika gejala dicampur (36%). 

Peserta melaporkan merasa agak jauh 

dari klien, namun juga melaporkan 

adanya peningkatan kemampuan 

mereka untuk membentuk aliansi 

terapeutik setelah melakukan sesi 

online 

8 Hanley (2012) [15] Online therapeutic Konselor harus berhati-hati, dalam 

melakukan praktik online, diantaranya: 

alasan di balik pilihan individu untuk 

menggunakan layanan online, 

keterampilan komunikasi, rintangan 

teknis, dan persepsi kekuatan konselor. 
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No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

9 Ifdil & Ardi (2013) 

[16] 

Konseling online dan E-

konseling 

Konseling online merupakan upaya 

alternatif yang dapat dilakukan oleh 

konselor dalam upaya mencegah, 

mengurangi, dan menghilangkan 

masalah yang dihadapi oleh konseli. 

10 Lekka et al (2015) 

[17] 

Counselling based training  

dan online peer support 

Pelatihan singkat berbasis konseling 

dapat menjadi bagian integral dari 

setiap program dukungan online yang 

dimoderasi sebaya 

11 Dowling & 

Rickwood (2016) 

[18] 

Mental health, online 

counselling, dan environment 

Tingkat harapan yang rendah dan 

tingkat tekanan psikologis yang tinggi, 

tetapi harapan yang tinggi, dari 

pemuda yang mengakses konseling 

online 

12 Glasheen et al (2016) 

[4] 

Online counselling, 

secondary schools, dan 

students 

Sebagain responden penelitian 

membutuhkan layanan konseling 

online 

13 Wibowo (2016) [19] Bimbingan konseling online Media online konseling berupa situs/ 

situs, telepon/ seluler, email, chat, 

pesan instan, jejaring sosial dan 

konferensi video. 

Etika yang harus dipertimbangkan 

adalah hubungan dalam konseling 

melalui internet, kerahasiaan dalam 

konseling melalui internet, dan aspek 

hukum, perizinan dan sertifikasi 

14 [5] Chatbot dan digital 

counselling 

Terdapat 3 layanan yang dapat 

diberikan melalui media digital hatbot, 

yaitu: akses informasi, diagnose, dan 

terapi 

 

Tabel 1 menunjukan jika layanan konseling online merupakan salah satu bentuk strategi layanan 

dalam proses konseling atau bantuan dari praktisi professional atau yang sering disebut dengan 

konselor kepada konseli melalui berbagai media online. Dari penelitian-penelitian di atas menunjukan 

jika layanan online dapat menjadi sebuah strategi baru dengan memaksimalkan perkembangan 

teknologi yang ada. Berdasar informasi yang ada, layanan online dapat melalui berbagai media, 

sebagai conoth: email, whatsApp, facebook, sort message service, telephone, chatbot, video 

conference (zoom, google meet, dll), dan bahkan menggunakan E-Konseling. Namun strategi ini juga 

memiliki beberapa kelemahan, diantaranya, kurang terjalin hubungan emosional yang kuat antara 

konselor dan konseli yang dapat menimbulkan salah persepsi dalam proses terapi, belum adanya 

pedoman praktis dari pemangku kebijakan, dan belum ada  kode etik atau payung hukum khusus yang 

jelas untuk mengatur penggunaan layanan bimbingan dan konseling online di Indonesia [19]. Dalam 

praktik layanan bimbingan dan konseling sendiri bertujuan untuk membantu individu terhindar atau 

keluar dari permasalahan yang bersifat psikopedagogik atau permasalahan psikologis yang dapat 

mengganggu proses akademik mereka. Untuk itu perlu beberapa strategi dan banyak aspek yang perlu 

dipahami tentang layanan bimbingan dan konseling. Untuk jelasnya sebagai berikut. 

 

Komponen Program 

Pertama, layanan Dasar, layanan ini diperuntukan kepada seluruh siswa secara klasikal mapun 

kelompok yang direncanakan secara sistematis untuk memaksimalkan potensi dan membantu 
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pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa. Contoh kegiatan yang masuk dalam komponen ini 

diantaranya: asesmen kebutuhan, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, layanan informasi, 

layanan informasi, layanan penguasaan konten [3]. 

 

Kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual, yaitu strategi layanan yang mengakomodir 

minat, bakat, dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran atau muatan 

kejuruan. Focus pengembangan layanan ini adalah: 1) informasi program peminatan, 2) pemetaan dan 

peminatan siswa, 3) layanan lintas minat, 4) pendalaman minat, 5) pindah minat, 6) pendampingan 

melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, konseling kelompok, dan 

konsultasi, 7) pengembangan dan penyaluran, dan 8) evaluasi dan tindak lanjut [3]. 

 

Ketiga, layanan responsive, yaitu layanan yang dilakukan segera untuk merespon permasalahan 

dari peserta didik yang dapat menghambat pencapaian tugas perkembangan dari peserta didik. Strategi 

layanan yang dapat dilakukan dalam komponen ini diantaranya melalui: layanan konseling 

perorangan, konseling kelompok, layanan konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah dan referral atau 

alih tangan kasus. Focus layanan ini adalah kepada peserta didik yang sedang bermasalah dan dapat 

mengganggu pencapaian tugas perkembangan mereka atau tidak bisa mengembangkan potensi mereka 

secara maksimal, namun peserta didik tersebut tidak menyadari akan masalah tersebut [3]. 

 

Keempat, dukungan system, yaitu kegiatan manajemen, tata kelola, sarana dan prasarana, 

pengembangan kompetensi konselor yang secara tidak langsung dapat membantu peserta didik dalam 

mencapai tugas perkembangan dan menjadikan layanan bimbingan dan konseling menjadi efektif dan 

efisien. Focus pengembangan dari dukungan system ini meliputi kegiatan: konsultasi, 

menyelenggarakan program kerjasama, berpartisipasi dan menyelenggarakan layanan di setiap satuan 

pendidikan, dan melaksanakan pengembangan kompetensi serta penelitian [3]. 

 

Keempat komponen diatas jika dilihat secara seksama layanan bimbingan dan konseling ditujukan 

untuk memfasilitasi peserta didik untuk dapat melaksanakan atau mencapai tugas-tugas perkembangan 

mereka sesuai tingkatanya. Sehingga upaya yang dilakukan Guru bimbingan dan konseling yaitu 

membantu peserta didik agar terhindar atau dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi 

atau lebih dikenal dengan permasalahan psikopedagogik. Permasalahan dari peserta didik terdiri dari 

permasalahan probadi, social, belajar dan karir. Strategi layanan yang dapat dilakukan melalui: 

layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan 

konten, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, 

layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Serta melalui kegiatan pendukung yang 

meliputi: aplikasi intrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan 

kepustakaan, dan alih tangan kasus (referral) [3], [20], [21]. 

 

Prinsip Bimbingan dan Konseling 

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar dapat berjalan secara maksimal tentunya harus 

memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: tidak deskriminatif dalam melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling atau dengan kata lain layanan BK dieruntukan untuk semua siswa, setiap 

peserta didik memiliki keunikan dan dinamis, selalu menekankan nilai positif, layanan BK merupakan 

tanggung jawab bersama dari seluruh komponen sekolah, keputusan merupakan hal yang penting 

dalam layanan BK, layanan BK berlangsung dalam berbagai seting kehidupan, BK merupakan bagian 

penting dari pendidikan, BK dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia, BK selalu fleksibel, 

adaptif dan dinamis, BK dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten dan professional, program BK 

disusun berdasar hasil asesesmen berbagai aspek perkembangan peserta didik, dan program BK selalu 

diakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan langkah tindak lanjut yang akan diberikan [3]. 
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Program Merdeka Belajar 

Program merdeka belajar merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk bisa meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Terdapat 4 rumusan inti dari program merdeka belajar, antara lain: 

Guru dan sekolah mendapat kebebasan atau lebih fleksibel dalam menilai hasil belajar siswa, 

Pengukuran ketercapaian kompetensi lulusan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang 

dilakukan dengan asesmen kompetensi minimum (literasi dan numerasi) dan survey karakter, 

meminimalisisr tugas administrasi yang dilakukan Guru dengan memangkas beberapa komponen yang 

ada pada RPP, agar Guru bisa lebih focus untuk menciptakan proses pebelajaran yang inovatif, aktif, 

dan dinamis, dan Penerimaan Peserta Didik Baru tetap menggunakan system zonasi, namun 

praktiknya lebih fleksibel untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah 

[2]. Kebijakan ini sejalan dengan aliran Progresivisme John Dewey yang juga menekankan kebebasan 

dan kemerdekaan kepada peserta didik agar dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki secara 

demokratis, fleksibel dan menyenangkan [22]. Kebijikan ini juga didukung oleh teori belajar Naturalis 

atau Aktualisasi Diri, teori ini beranggapan setiap anak memiliki sebuah potensi. Pendidik bertugas 

menciptakan suana yang permisif agar peserta didik dapat mengeksplorasi potensi yang mereka miliki 

dan mengembangkannya secara alamiah [23]. Ketiga konsep ini sama-sama menitik beratkan pada 

potensi yang dimiliki oleh individu dan mempercayakan jika individu bisa mengembangkan potensi 

yang mereka miliki, dengan memfasilitasi proses perkembangan tersebut. Untuk itu proses 

pembelajaran dilaksanakan secara lebih fleksibel, tidak selalu dilakukan di dalam kelas namun bisa 

memaksimal berbagai sumber daya yang ada. 

Konsep Layanan Bimbingan dan Konseling Online yang Mendukung Merdeka Belajar 

Untuk memudahkan pemahaman konsep layanan bimbingan dan konseling online yang mendukung 

program merdeka belajar dapat dilihat pada bagan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Desain Layanan Bimbingan dan Konseling Online yang Mendukung Program Merdeka Belajar 

 

Gambar 1 memberikan sebuah ilustrasi jika layanan BK online dapat menunjang program Merdeka 

Belajar. Layanan BK online lebih bisa memberikan layanan BK secara maksimal tanpa terbatas waktu 

Layanan BK online: 

1. Bidang Masalah: Pribadi, social, 

belajar, dan karir 

2. Komponen Program: Layanan dasar, 

Layanan Penempatan/Perencanaan 

individual 

3. Media online: media social 

(whatsApp, Facebook, Ig, dll), email, 

vicon (zoom, google meet, dll), 

chatbot, E-Konseling 

4. Dilakukan oleh Praktisi yang 

kompten dan profesional 

Program Merdeka Belajar: 

1. Fleksibilitas untuk sekolah dan Guru 

dalam menilai hasil belajar siswa 

2. Perubahan sistem Ujian Nasional 

3. Penyederhanaan perangkat 

pengajaran (RPP) 

4. Lebih melunakan kebijakan zonasi 

saat PPDB 

Tujuan Layanan BK online: 

Peserta didik terhindar atau mampu 

penyelesaian masalah yang bersifat 

psikopedagogik 

 

Tujuan Merdeka Belajar: 

Siswa secara mandiri dapat mengembangkan 

potensi mereka, diantaran kemampuan 

literasi dan numerasi 

Menjadi pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, kreatif mandiri, 

sehat jasmani-rohani, cerdas dan cakap, 

serta menjadi manusia yang demokratis 

dan bertanggung jawab 
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dan ruang. Layanan BK dapat dilakukan secara face to face (FCF) maupun online atau sering disebut 

dengan blended. Layanan ini diharapkan dapat membantu siswa untuk terhindar dari permasalahan 

psikis yang dapat mengganggu pencapaian tugas perkembangan siswa ataupun pencapaian 

akademiknya. Muara dari program ini tentunya adalah tercapaianya tujuan pendidikan Nasional, 

namun jika didalam perjalanannya siswa tersebut masih mengalami sebuah masalah, maka siswa akan 

tetap mendapat layanan bimbingan dan konseling kembali sesuai hasil evaluasi (dapat dilihat pada 

tanda panah garis putus-putus). Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling yang optimal, 

program Merdeka Belajar juga dapat berjalan dengan maksimal. Namun perlu dicermati bersama 

dalam praktik layanan bimbingan dan konseling online perlu adanya payung hukum yang jelas serta 

petunjuk atau pedoman yang jelas dari pihak terkait. 

 

4. Kesimpulan 

Pemaparan hasil dan pembahasan di atas, dapat memberikan beberapa informasi, diantaranya: 

pertama, program merdeka belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik 

maupun Guru. Kebebasan ini dilakukan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan 

literasi dan numerasi yang baik, serta berkarakter. Program Merdeka Belajar ini selaras dengan aliran 

Progresivisme John Dewey dan teori belajara Naturalis, yang sama-sama menekankan kebebasan 

kepada peserta didik agar dapat memaksimalkan potensi mereka. Guru dan personel sekolah lainya 

diharapkan dapat menjadi fasilitator yang dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan dinamis. Kedua, dalam efisiensi pencapaian tujuan program Merdeka Belajar Guru 

bimbingan dan konseling sangat berpeluang untuk berkontribusi. Layanan bimbingan dan konseling 

agar lebih maksimal dalam membantu terwujudnya tujuan program Merdeka Belajar dapat dilakukan 

dengan bantuan media online ataupun tatap muka atau sering disebut blended. Layanan BK diberikan 

untuk memfasilitasi peserta didik agar terhindar ataupun dapat menyelesaikan permasalahan psikis 

yang dapat menggangu proses akademik atau dapat mengganggu pencapaian tugas perkembangannya. 

Dan ketiga, layanan bimbingan dan konseling online memerlukan payung hukum yang kuat dan 

pedoman praktik yang jelas dari pihak terkait. 
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Abstrak:Pelaksanaan pembelajaran daring merupakan model pembelajaran yang dianggap baru bagi guru 

di Sekolah Dasar Desa Karanggayam Kabupaten Blitar pada masa pandemi ini, sehingga guru dan siswa 

dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di Sekolah Dasar Desa 

Karanggayam Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif. Teknik penentuan objek 

penelitian menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang dialami dalam 

pelaksanaannya antara lain media daring yang kurang memadai karena sebagian besar siswa belum 

memiliki handphone yang mendukung dalam pembelajaran, sinyal yang kurang baik menghambat dalam 

pengerjaan dan mengirimkan tugas, kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dan peran orang tua 

siswa yang belum maksimal. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pembelajaran daring efektif 

memerlukan persiapan dari segi fasilitas yang mendukung dan membutuhkan kerjasama antara guru, 

siswa dna orang tua.  

 

 

Kata Kunci: permasalahan, daring, pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan 

keberhasilan perkembangan hidup peserta didik nantinya. Pendidikan adalah penentu dalam 

membentuk manusia Indonesia seperti yang diharapkan dan berkualitas. Pendidikan harus 

mampu membentuk manusia Indonesia yang mempunyai kecerdasan mental dan spiritual 

sehinggaterbangun atau terbentuk karakter manusia yang terampil dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Keberhasilan pendidikan salah satu faktornya penyampaian materi yang dilakukan oleh 

guru.Aspek pengetahun tidak menjadikan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan, 

tetapi ada hal yang lebih penting yaitu aspek sikap dan perilaku. Aspek sikap dan perilaku 

dapat dicapai dengan beberapa cara seperti penjelasan secara lisan dan tulisan atau dengan 

pemberian contoh secara langsung. Pendidikan umumnya dapat diperoleh dari sekolah mulai 

dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.  

Pada masa pandemi COVID-19, permasalahan pendidikan daringbanyak dijumpai di 

kalangan jenjang pendidikan di Indonesia. Sistem Pendidikan adalah suatu sistem yang di 
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bawah otoriter pemerintah sesuai dengan undang-undang nomor 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Indonesia [1] (Ismail, 2009). 

Penyebaran penyakit menular covid-19 sudahmelanda di berbagai belahan dunia. Penyakit 

ini merupakan penyakit baru yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan pada bulan 

Desember tahun 2019. Penyakit ini dapat menyebar sangat cepat, penyebaran dapat melalui 

droplet. Beberapa gejala dari pengidap penyakit ini antara lain demam tinggi, sesak nafas, 

batuk,dan lemas. Namun ada juga orang yang ternyata tidak menunjukkan gejala apapun 

ketika mengidap penyakit ini tapi tetap dapat menularkan ke orang lain. Sehingga penyakit ini 

harus diwaspadai dengan mengikuti aturan pencegahan covid-19 yang berlaku. Hingga saat 

ini belum ditemukan obat atau vaksin dari penyakit covid-19. Akibat dari covid-19 ini 

diberlakukan pembatasan sosial yang membatasi kegiatan setiap orang. Penyakit covid-19 

sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan 

pendidikan. 

Berbagai macam upaya dilakukan dalam pencegahan penularan penyakit covid-19. Salah 

satunya pada bidang pendidikan pemerintah menganjurkan pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan di rumah masing-masing. Keadaan ini menuntut sekolah melakukan inovasi dalam 

proses pembelajaran. Salah satu mengatasi permasalahan agar pada masa pandemik covid-19 

siswa tetap dapat belajar dengan pembelajaran daring. Menurut Isman [1] pembelajaran 

daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

ini memiliki keluwesan dalam waktu belajar, kapanpun dan dimanapun.  

Di masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia sebenarnya telah mengikuti perkembangan 

zaman terutama di bidang IPTEK. Bidang IPTEK pendidikan mengandung dua unsur yang 

saling terkait yaitu teknologi informasi pendidikan dan teknologi komunikasi pendidikan. 

[2] Nasution (2011: 1-3) mengemukakan bahwa pada hakikatnya teknologi pendidikan 

adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi 

pendidikan memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problema yang 

harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Teknologi pendidikan merupakan 

pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik dan alat bantu untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Dalam pengertian ini lebih 

diutamakan tentang proses belajar itu sendiri dibandingkan dengan alat-alat yang dapat 

membantu proses belajarnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan 

itu mengenai software dan hardwarenya, software antara lain menganalisis dan mendesain 

urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode 

penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilannya. Teknologi pendidikan diartikan 

sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk 

tujuan-tujuan pengajaran di samping guru, buku, dan papan tulis.  

Teknologi pendidikan memiliki syarat yaitu: prosedur, ide, peralatan dan organisasi 

yang dikaji secara sistematis, logis dan ilmiah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya media teknologi tertentu tidak secara khusus dibuat untuk teknologi 

pendidikan, melainkan teknologi pendidikan berupa media teknologi yang dimanfaatkan 

untuk tujuan-tujuan pendidikan, kecuali mesin mengajar, sebenarnya modifikasi 

pemanfaatan komputer dan pengajaran berprogram. 

Teknologi komunikasi untuk pendidikan merupakan penerapan praktis dari ilmu 

pengetahuan tentang tingkah laku, ilmu komunikasi, dan ilmu manajemen. Pada dasarnya 

teknologi pendidikan banyak memanfaatkan jasa media teknologi yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi yang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan 

pendidikan atau yang sengaja dirancang itu disebut teknologi komunikasi pendidikan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa 

teknologi informasi dan komunikasi pendidikan adalah teknologi yang sengaja 

dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi 

pendidikan terdiri dari software dan hardware. Software dalam pengertian ini yaitu 

kemampuan dalam menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi serta penilaian 

keberhasilannya. Sedangkan hardware atau perangkat keras yaitu sebuah alat atau benda 

yang bisa dilihat, disentuh, dipegang dan memiliki fungsi tertentu [3] (Putri, 2017). 

Misalnya dalam hal pendidikan yaitu seperti buku teks dan media fisik yang menunjang 

pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran dalam masa pandemi ini dilakukan dirumah dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yaitu pembelajaran daring. Begitu pula yang dilakukan 

di sekolah dasar seluruh Indonesia, khususnya di Desa Karanggayam yang terletak di 

sebelah barat kota Blitar dimana hanya terdapat 3 Sekolah Dasar yang meliputi 2 SD 

Negeri dan 1 SDIT. Berdasarkan penyataan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi Sekolah Dasar di Desa Karanggayam 

selama masa pandemi covid-19 dan proses pelaksanaan pembelajaran selama masa ini. 
 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa 

Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar selama 2 sampai 16 Juni 2020. Penentuan 

objek menggunakan purposive sampling.  Menurut Sugiyono (4) (2016:85) bahwa: 

“purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu.” Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih 

teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria 

tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket dan dokumentasi dengan instrumen 

pengumpul data berupa lembar wawancara dan lembar angket. Data diperoleh dari guru di SD 

yang ada di desa Karanggayam. Sekolah Dasar yang digunakan meliputi 3 SD yang ada di 

desa Karanggayam antara lain SDN 1 Karanggayam, SDN 2 Karanggayam dan SDIT Al-

Akbar. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif.  Hipotesis tidak 

diuji dalam penelitian ini, tetapi lebih pada penyusunan abstraksi berdasarkan data yang 

dikumpulkan.Semua data yang diperoleh sudah cukup memadai dan cukup untuk diolah dan 

susun untuk dilakukan analisis secara intensif. 

Tahapan penelitian meliputi tahap pertama, penulis menyebarkan angket mengenai 

permasalahan yang dihadapi oleh guru selama pelaksanaan pembelajaran daring pada masa 

pandemi COVID-19 kepada dua guru di masing-masing sekolah yang ada di SD 

Karanggayam. Tahap kedua dilakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring. Sedangkan tahap ketiga mendokumentasi data yang 

diperlukan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan angket sebagai berikut: 
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a. SD Negeri Karanggayam 01 

SD ini beralamat di Jalan Kertanegara No. 01 RT/02 RW/04 Desa Karanggayam 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. SD ini memiliki 112 peserta didik dan 8 guru. 

Berdasarkan hasil wawancara permasalahan pembelajaran antara lain sebagian besar peserta 

didikbelum mempunyai hp, terdapat juga yang sudah punya hp tetapi hanya bisa untuk sms 

dan telpon saja.Selain itu terdapat juga mempunyai hp tetapi tidak ada paket internet dan juga 

hanya memiliki 1 hp yang dibawa orang tua bekerja. Guru di SD ini melaksanakan 

pembelajaran daring tapi tidak mengekang peserta didik. Tugas untuk pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari harus didokumentasikan dan dikirimkan ke guru tetapi semakin hari 

semakin berkurang tugas yang dikirimkan guru. Guru tidak memberikan materi terlebih 

dahulu sebelum memberi tugas dan tidak mengirimkan video pembelajaran dalam 

menjelaskan materi. Sebagian besar kondisi ekonomi orang tua termasuk ekonomi lemah. 

Selain itu faktor umur guru juga menjadi permasalahan tersendiri karena guru di SD sebagian 

umurnya diatas 45 tahun sehingga untuk menggunakan aplikasi memerlukan waktu yang lama 

sehingga pembelajaran daring hanya mengerjakan tugas saja. Selain itu pembelajaran dibantu 

oleh tayangan TVRI dan LKS yang dimiliki oleh peserta didik. 

 

b. SD Negeri Karanggayam 02 

SD ini beralamat di Jalan Airlangga Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar. SD ini memiliki 113 peserta didik dan 8 guru.Berdasarkan hasil wawancara 

permasalahan pembelajaran antara lain sebagian besar hp peserta didik belum mempunyai hp, 

terdapat juga yang memiliki hp tetapi dibawa orang tua bekerja, selain itu hp yang dimiliki 

tidak bisa untuk mendukung pembelajaran daring. Sebagian besar peserta didik tinggal 

bersama neneknya sehingga peserta didik jarang mengirimkan tugas ke guru. Selain itu orang 

tua merasa kerepotan dalam membantu siswa dalam mengerjakan tugas. Pembelajaran yang 

ditayangkan melalui TVRI dianggap oleh guru kurang efektif karena kelasnya digabungkan 

hanya 2 sesi saja yaitu kelas 1, 2 dan 3 serta 4, 5 dan 6. 

 

c. SDIT Al-Akbar 

SD ini beralamat di Jalan Raya Karanggayam 2 Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

SDIT ini memiliki175 peserta didik dan 8 guru.Berdasarkan hasil wawancara permasalahan 

pembelajaran antara lainpembelajaran di SDIT ini penggunaan hp sangat minim dan tugas 

yang dikirimkan dititipkan pada temannya. Guru memberikan soal-soal dengan difoto lalu 

dikirimkan ke peserta didik dan mengirimkan video melalui youtube untuk dilihat oleh 

peserta didik. Pada awal pembelajaran siswa sangat antusias tetapi lama kelamaan peserta 

didik tidak mengirimkan tugas, selain itu terdapat sebagian ada yang tidak tahu ada tugas 

karena tidak mempunyai hp. Pembelajaran daring juga dibantu pada tayangan di TVRI. Guru 

merasa kesulitan dalam penyampaian materi. Guru juga mengontrol peserta didik dengan 

menghubungi secara acak. Selain itu kendala yang dihadapi terdapat daerah tempat tinggal 

peserta didik yang mengalami sinyal yang susah. 

Berdasarkan data yang diperoleh diatas permasalahan yang terjadi pada pembelajaran 

daring meliputi: 

1. Fasilitas peserta didik sangat terbatas sehingga membuat pembelajaran kurang 

maksimal.  
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2. Kendala jaringan internet dan ketersedian paket internet  

3. Faktor usia guru diatas 45 tahun yang memerlukan waktu lama untuk menggunakan 

aplikasi dalam pembelajaran daring sehingga hanya menggunakan satu aplikasi saja 

4. Partisipasi orang tua yang kurang maksimal  

 

Dalam pembelajaran daring tidak mudah untuk dilakukan karena banyak membutuhkan 

sarana dan prasarana atau bahkan media pembelajaran yang mendukung. Media pembelajaran 

adalah segala sesuatu baik fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat 

membantu guru untuk mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa 

sehingga mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan [5] (Adam, 

dkk, 2015). 

Pembelajaran daring yang sudah terlaksana selama ini mengalami berbagai permasalahan 

yang menyebabkan pembelajaran selama masa pandemi covid-19 berjalan kurang maksimal. 

Usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan hanya sedikit membantu satuan Pendidikan 

dalam penyampaian materi tetapi belum dapat memecahkan permasalahan pada masing-

masing satuan Pendidikan.  

Pembelajaran daring sebaiknya dilakukan dengan bimbingan orang tua, tetapi kesadaran 

orang tua kurang juga menjadi permasalahan tersendiri, bahwa orang tua berpendapat 

kesulitan dalam membimbing anaknya belajar dirumah karena kesibukan orang tua. Selain itu 

terdapat beberapa anak yang tidak tinggal dengan orang tua melainkan neneknya sehingga 

mengalami kesulitan juga membimbing cucunya.  

Pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan tidak hanya satu 

aplikasi saja. Menurut Syarifudin, 2020 (6) menyatakan bahwa pembelajaran daring yang 

ideal merupakan pembelajaran yang dilakukan secara virtual dengan tetap memperhatikan 

kompetensi yang diajarkan dan melibatkan aspek pedagogis, psikologis dan didaktis secara 

bersamaan. Sehingga guru diharapkan menguasai iptek untuk meningkatkan keterampilan 

agar mampu memanfaatkan berbagai aplikasi sehingga dalam membuat pembelajaran daring 

yang efektif. 

Pembelajaran daring akan berjalan efektif bilamana dilakukan dengan kerjasama antara 

guru, orangtua dan siswa. Hal ini sependapat dengan Dewi, 2020 (7) bahwa pembelajaran 

daring di sekolah dasar harus dilaksanakan dengan bimbingan orang tua. Selain itu 

pemanfaatan teknologi digital seperti zoom, google meet, rumah belajar, google classroom, 

dan live chat/telepon dapat membantu pelaksanaan pembelajaran lebih efektif. 

Pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi covid-19 ini dapat ditunjukkan dalam 

tabel 1 berikut ini: 
Tabel 1. Perlaksanaan Pembelajaran Daring di SD Desa Karanggayam 

No Pernyataan Prosentase 

1 Pembelajaran dilakukan secara daring 100% 

2 Peserta didik bisa mengakses dan menerima materi dengan baik 50% 

3 Antusiasme siswa  50% 

4 Pengiriman tugas tepat waktu 50% 

5 Pengiriman video pembelajaran dalam menunjang pembelajaran 25% 

6 Guru menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi dalam 

pembelajaran daring 

100% 
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No Pernyataan Prosentase 

7 Guru memberikan konsultasi belajar daring 50% 

8 Media yang menunjang pembelajaran daring 50% 

9 Pembelajaran menggunakan 1 sumber/media daring saja 100% 

10 Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi 25% 

11 Kerjasama guru dengan wali peserta didik 100% 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diinterpretasikan bahwa pada pembelajaran sudah dilakukan 

secara daring sebesar 100%. Peserta didik dapat mengakses materi dengan baik 50%. Dalam 

pelaksanaan awal siswa sangat antusias sebanyak 50%. Tugas dikirimkan ke guru sebesar 

50%. Guru berusaha membangun komunikasi yang baik denga peserta disik sebesar 50 %. 

Guru mengirikan video dalam menunjang pembelajaran sebesar 25 %. Guru menunjukkan 

etos kerja, tanggung jawab yang tinggi dalam pembelajaran daring 100%. Guru memberikan 

konsultasi belajar daring sebesar 50 %, Media yang digunakan hanya 1 sumber sebesar 100%. 

Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sebesar 25% dan guru bekerja sama dengan 

wali peserta didik sebesar 100% 

Sesuai dengan data yang diperoleh menunjukkan pelaksanaan pembelajaran sudah 

dilaksanakan secara maksimal di beberapa SD tersebut. Antusiasme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran terjadi pada awal saja, tetapi lama kelamaan banyak siswa yang tidak 

mengirimkan tugas. Guru sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembelajaran 

daring. Kerja keras guru selama ini patut untuk diapresiasi karena guru tetap menjalankan 

kewajibannya sebagai pengajar dan penyalur informasi. Pelaksanaan masih menggunakan 

satu jenis media daring yaitu whatapps karena dianggap mudah oleh guru. Pelaksanaan 

pembelajaran daring sebaiknya menggunakan lebih dari satu media sehingga pembelajaran 

dapat maksimal selain itu perlu adanya panduan seperti modul yang memandu pelaksanaan 

pembelajaran dapat terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemilihan teknologi digital 

dalam kelangsungan pembelajaran sebaiknya juga memperhatikan kemudahan dan 

ketersedian paket internet yang tidak memberatkan peserta didik. 

 

4. Kesimpulan  

Permasalahan pembelajaran daring yang ada di Sekolah Dasar Desa Karanggayam meliputi 

kurang memadai fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu jaringan internet dan 

paket internet yang menghambat pembelajaran karena sebagian besar peserta didik termasuk 

tingkat ekomoni menengah ke bawah. Faktor usia guru dan kemampuan iptek sangat 

menentukan pelaksanaan proses pembelajaran. Pembelajaran akan terlaksana dengan baik bila 

terjadi kerjasama yang baik antara guru, siswa dan orang tua dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran daring yang efektif di Sekolah Dasar harus tersedianya sarana dan prasarana 

yang mendukung pembelajaran. Selain ini pemanfaatan media digital harus lebih dari satu 

sehingga memperlancar proses pembelajaran. Sumber belajar salah satunya modul juga sangat 

mendukung keberhasilan pembelajaran daring. 
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Abstrak: Merdeka belajar merupakan sebuah strategi yang dicanangkan kementrian pendidikan 

dan kebudayaan untuk memberikan otoritas sepenuhnya kepada pendidik dan siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran yang menarik dan berkualitas. Proses tersebut mengutamakan 

tanggung jawab siswa dalam melakukan pembelajaran sebagai pemeran utama. Tanggung jawab 

akademik adalah sikap dan perilaku sesorang dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai 

seorang pelajar. Pemahaman yang kurang terkait peran diri dalam belajar menjadi penyebab utama 

tanggung jawab akademik yang rendah. Pembelajaran daring yang sedang berlangsung di 

Indonesia sebagai usaha pencegahan virus covid-19 perlu difasilitasi melalui layanan bimbingan 

dan konseling secara online. Strategi self help konseling realita dianggap sebagai salah satu usaha 

preventif dan kuratif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman diri tentang tanggung 

jawab akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peluang penggunaan self help 

konseling realita berbasis website untuk meningkatan tanggung jawab akademik siswa SMA.  

 
Kata kunci: Self Help; Konseling Realita; Tanggung Jawab Akademik 

 

 

1. Pendahuluan 

Merdeka belajar merupakan strategi pembelajaran yang sedang diterapkan di Indonesia. Strategi 

ini menempatkan pemerataan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran secara mandiri oleh 

pendidik dan siswa untuk mendapatkan pembelajaran melalui cara yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Tujuan strategi merdeka belajar adalah untuk menciptakan sumberdaya 

manusia (SDM) yang unggul. Tantangan pemenuhan SDM unggul pada era revolusi industri 4.0 

yang berfokus kepada penggunaan teknologi, basis informasi, pengetahuan, inovasi dan jejaring 

(Kemdikbud, 2020). Hal tersebut menuntut pendidik dan siswa lebih kreatif dalam menggunakan 

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Tantangan lain yaitu adalah 

kemerosotan moralitas siswa sebagai salah satu dampak dari informasi media sosial (Kemdikbud, 

2020).  Tantangan tersebut perlu difasilitasi dalam proses pendidikan untuk membentuk generasi 

berkarakter, memiliki pengetahuan yang luas dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi 

era digital. 

Prinsip merdeka belajar yang ditekankan melalui sistem pembelajaran disekolah terdiri dari 

empat bagian (Kemdibud, 2020). Pertama yaitu USBN 2020 dilakukan dan diberikan otoritas 

tertinggi kepada lembaga sekolah untuk melakukan penilaian setiap mata pelajaran sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Kedua yaitu ujian nasional yang sebelumnya merupakan penilaian terstandart 

secara nasional pada mata pelajaran tertentu, penilaian tersebut diubah dengan assesment 

kompetensi minimum dan survai karakter. Ketiga adalah penyederhanaan RPP dan penyesuaian 

dengan kebutuhan siswa yang bertumpu pada kreatifitas pembelajaran. Keempat adalah 

pemerataan pendidikan dengan menggunakan sistem zonasi. Hasil wawancara pada tanggal 28 

November 2019 kepada salah satu guru BK SMAN di Kabupaten Malang menjelasakan sistem 

zonasi menuntut siswa memiliki tanggung jawab untuk belajar sesuai dengan iklim belajar sekolah 

yang dipilih. Kegagalan siswa dalam penyesuain diri menyebabkan banyak siswa melakukan 

penghindaran dalam belajar. Hasil wawancara lain pada hari yang sama kepada salah satu guru 

mailto:putri.laras.1901117@students.um.ac.id
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bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) swasta di Kota Malang 

menyebutkan bahwa terdapat beragam pelanggaran akademik dikarenakan kurangnya tanggung 

jawab akademik siswa. Siswa yang melakukan pelanggaran seperti curang dalam ujian dan 

pembelajaran akan mendapatkan sangsi yang mendidik dengan membuat makalah hingga 

pengeluaran siswa dari sekolah. Penanganan preventif dan kuratif telah diberikan oleh sekolah 

pada masa orientasi namun hal tersebut memerlukan tindak lanjut selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Kekhawatiran guru tentang siswa yang mencontek dan cara mengatasinya merupakan hal yang 

perlu diperhatikan. Mencontek dalam hal akademik terdiri dari beragam jenis seperti melakukan 

plagiarisme, memalsukan data hasil lab, membawa contekan dalam ruang ujian (Santrock, 2018). 

Mengatasi masalah mencontek ini perlu diperkuat dari pengawasan guru dan memperkuat 

pemahaman konsekuensi yang didapatkan dari mencontek. Siswa juga perlu diberikan pemahaman 

tentang tanggung jawab dan identitas moral yang tepat untuk memiliki integritas dalam hal 

akademik (Santrock, 2018). Pendidikan moral menurut Dewey dalam Santrock (2018) tidak 

dijelaskan secara langsung dalam pendidikan namun tercermin dalam kurikulum yang disusun 

Siswa yang memiliki tanggung jawab akademik yang rendah akan menimbulkan permasalahan 

dalam pembelajaran. Siswa yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran cenderung 

melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti membolos, meninggalkan jam pelajaran, 

bermain game saat pembelajaran dan tidak mematuhi tata tertib sekolah. 

Self help konseling realita menjawab tantangan global untuk memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi berbasis daring/online. Proses pembelajaran secara online yang sedang diterapkan 

membuat guru bimbingan dan konseling perlu melakukan inovasi untuk memberikan layanan 

optimal berbasis online. Jumlah guru bimbingan dan konseling dilapangan yang tidak sesuai 

standart yaitu lebih dari 1:150 akan dimudahkan melalui strategi berfokus pada konseli. Self help 

konseling realita memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam memfasilitasi siswa secara 

online berbasis website. Konselor akan dimudahkan dengan sistem database sebagai pemantauan 

proses self help yang dilakukan oleh siswa.   

Tanggung jawab akademik adalah sikap dan perilaku siswa dalam melakukan kewajiban 

sebagai seorang pelajar. Hal tersebut selaras dengan Kemendiknas (2015) yang menyatakan bahwa 

tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya) negara dan Tuhan YME. Tanggung jawab akademik diadaptasi dari Lickona 

(2012) terdiri dari tingkatan level 0 hingga 4. Level 0 yaitu menggangu teman, level 1 yaitu tidak 

bekerja, level 2 yaitu bekerja ketika diingatkan, level 3 adalah tanggung jawab dan level 4 adalah 

membantu orang lain. Tanggung jawab dapat ditingkatkan karena merupakan sebuah sikap dan 

perilaku yang dapat diukur dan diamati. Menurut Josephson, dkk. (2003:32) dalam bukunya 

mengenai “Menumbuhkan 6 Sikap Remaja Idaman” tanggungjawab merupakan sebuah nilai 

kebajikan yang begitu kompleks yang mencangkup 12 konsep utama yaitu (1) berani menanggung 

konsekuensi, (2) melatih kendali diri, (3) membuat perencanaan dan menentukan tujuan, (4) 

memilih sikap positif, (5) melakukan kewajiban, (6) mandiri, (7) berusaha mencapai 

kesempurnaan, (8) bersikap proaktif, (9) bersikap tekun, (10) mau merenung, (11) memberikan 

contoh yang baik, (12) mempunyai otonom moral. 

Penelitian Pasani, dkk (2014) menjelaskan bahwa tanggung jawab akademik dapat ditingkatkan 

menggunakan sebuah teknik pembelajaran yaitu kooperatif tipe Number Head Together dengan 

hasil tanggung jawab akademik siswa SMKN 1 Banjarmasin meningkat dari 23,95 menjadi 76,44. 
Penelitian Dyanasta (2015) menyatakan bahwa tanggung jawab akademik dapat ditingkatkan 

menggunakan klarifikasi nilai dengan menunjukkan peningkatan hasil pretest dan posttest yaitu 

dari nilai rata-rata 66 meningkat menjadi 94,5. Penelitian Kusumadewi, dkk (2014) menyatakan 

bahwa salah satu faktor tanggung jawab akademik yang rendah adalah kurangnya kesadaran siswa 

dalam melaksanakan peran diri sebagai pelajar.  Hal tersebut menujukkan tanggung jawab 

akademik dapat ditingkatkan menggunakan sebuah teknik pengubahan baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Peningkatan tanggung jawab akademik dalam penelitian ini menggunakan 

self help konseling realita berbasis website. 
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 Konseling realitas memiliki fokus pada penerimaan tanggung jawab pribadi yang disamakan 

dengan makna kesehatan mental. Prinsip-prinsip dan prosedur dalam terapi realita membantu 

konseli dalam mencapai “identitas keberhasilan”. Konseling realita dibangun berdasarkan asumsi 

bahwa manusia adalah penentu untuk dirinya sendiri. Prinsip ini menjelaskan bahwa masing-

masing orang memiliki tanggung jawab untuk menerima konsekuensi-konsekuensi dari tingkah 

lakunya sendiri (Corey, 2016). Konseling realita adalah konseling yang berfokus dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai prinsip 3R (Right, Responsibility, Reality). Perilaku 

manusia mengarah kepada pemenuhan kebutuahn dasar yang terdiri dari survival, fun, love and 

belonging, power dan freedom. Perilaku sebagai total behavior yang terdiri dari empat komponen 

yaitu bertindak, berfikir, merasakan, dan fisiologis. Individu memiliki otoritas terhadap pilihan 

yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan. Kemampuan mengendalikan diri ini difasilitasi dalam 

layanan self help konseling realita. Pada dasarnya konseli memiliki kemampuan untuk menentukan 

pilihan atas pemenuhan kebutuhannya. Self help merupakan strategi tolong diri yang difokuskan 

kepada pengoptimalan potensi diri dalam memenuhi kebutuhan. Konseli difasilitasi melalui 

tahapan konseling realita untuk mendapatkan cara baru dalam pemenuhan kebutuhan sesuai 

dengan prinsip 3R.  

Peran konselor dalam konseling realita adalah membangun hubungan terapeutik yang saling 

mendukung dan penting untuk membangun hubungan saling percaya (Corey, 2017). Konselor 

perlu memiliki kualitas pribadi seperti kehangatan, ketulusan, kesesuaian, pengertian, penerimaan, 

perhatian, rasa hormat terhadap konseli dan keterbukaan. Pada proses self help konseling realita 

tahap prakonseling, konselor perlu memberikan rekomentasi, aturan dan petunjuk untuk 

membangun motivasi didalam diri konseli. Motivasi dan dukungann serta rasa saling percaya yang 

telah terbangun mempermudah konseli berproses dalam self help konseling realita. Konselor pada 

tahap pascakonseling perlu melakukan analisis dan follow up. Analisis dilakukan dengan 

memperhatikan spesifikasi, korelasi dan kelengkapan tahapan self help yang telah diisi oleh 

konseli. Follow up berfungsi untuk membantu konseli untuk mengevaluasi rencana tindakan untuk 

mengembangkan perilaku masa depan yang akan membantu menghadapi tantangan baru, dan juga 

membantu dalam meringkas persepsi tentang masa depan (Corey, 2016).  

Konseling realita memiliki tahapan WDEP yang terdiri dari Wants, Do, Evaluation dan 

Planning. Penelitian Fiah & Anggralisa (2016) menjelaskan bahwa tahapan dalam konseling 

kelompok realita dengan teknik bermain peran efektif dalam meningkatkan komunikasi 

interpersonal siswa MAN Krui Lampung Barat. Penelitian Fauziah (2013) tentang penerapan 

teknik WDEP dalam konseling realita dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, teknik WDEP 

efektif dalam peningkatan rata-rata skor motivasi siswa dari 207,88 kategori rendah menjadi 

269,11 kategori tinggi. Penelitian Andika (2013) menyatakan bahwa konseling kelompok realita 

efektif dalam peningkatan tanggung jawab akademik siswa SMA. Penelitian tersebut memberikan 

layanan konseling kelompok menggunakan teknik W (Want) D (Do) E (Evaluation) P (Plan). 

Penelitian Widodo (2010) juga menyatakan bahwa konseling kelompok realita dapat digunakan 

dalam meningkatkan kesadaran dalam disiplin siswa. Peningkatan hasil pretest sebelum 

melakukan konseling kelompok realita sebesar 51,82% meningkat menjadi 75,52% pada skor post 

test. Penelitian sebelumnya menjelaskan keefektifan pendekatan konseling realita dalam 

peningkatan bidang akademik sehingga self help konseling realita dengan tahapan WDEP berbasis 

website sesuai diterapkan untuk meningkatkan tanggung jawab akademik siswa SMA.  

  

2. Hasil dan Pembahasan 
Tujuan self help sejalan dengan pendapat Lickona (2016) terkait fokus perilaku bertanggung jawab 

siswa yaitu terletak pada kemampuan siswa menerima peran diri dan melaksanakan kewajibannya 

sebagai pelajar. Self help digunakan dalam beberapa setting psikoterapi dengan memanfaatkan 

kelompok sebaya untuk berbagi informasi, dukungan emosional, dan kohesi kelompok (Bauer dkk., 

2013). Penelitian tersebut menujukkan bahwa self help dapat digunakan untuk memberikan 

kontribusi penyembuhan psikoterapi. Layanan self help dapat dilakukan secara optimal dengan 

memanfaatkan motivasi dan potensi diri untuk tujuan perubahan. Penelitian terapi perilaku 

dialektif menggunakan self help pernah digunakan dalam kelompok terbatas untuk mengatasi 
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gangguan makan (Kenny dkk., 2019). Penelitian tersebut menyebutkan keefektifan pengunaan self 

help untuk menjangkau banyak klien dan meminimalisir penggunaan biaya pelatihan terapis. Hal 

tersebut juga berlaku untuk penggunaan self help dalam setting konseling sekolah, layanan self 

help mempermudah jangkauan layanan kepada seluruh siswa secara preventif maupun kuratif.  

Self help konseling realita menggunakan prinsip teori pilihan dan mengoptimalkan kemampuan 

konseli untuk memenuhi kebutuhan dirinya berdasarkan prinsip 3R. Self help konseling realita 

dapat dirancang sederhana menggunakan perpaduan google sites dan google form. Hasil dan 

rekaman proses konseling akan terekam dalam database konselor untuk ditindak lanjuti. Konseli 

akan mendapatkan email balasan dari konselor maksimal H-7 untuk memantau perkembangan 

pencapaian rencana yang telah disusun dan notulensi proses konseling. Konselor berperan aktif 

dalam kontrol rencana dan memberikan motivasi serta dukungan terhadap perubahan yang telah 

dilakukan konseli. Konseli dapat memutuskan untuk memilih tindak lanjut berupa konseling tatap 

muka atau kontrol dari konselor secara online. Sistem ini dibuat sebagai strategi berbasis online 

untuk memudahkan konseli mendapatkan layanan self help terutama ditengah situasi pandemi ini. 
 Penelitian Amriiani (2013) menyebutkan beberapa aspek komponen kunci kebutuhan self 

help siswa SMA Negeri Kecamatan Tangerang yaitu penggunaan multimedia, ketertarikan 

terhadap konten layanan, penggunaan aplikasi online interaktif dan dukungan feedback. Aspek 

dapat digunakan sebagai referensi penyusunan layanan self help. Penelitian (Newman dkk, 2011) 

tentang self help menjelaskan bahwa penggunan strategi ini efektif untuk mengatasi gangguan 

kecemasan. Penggunaan pendekatan konseling yang dipadukan dengan lauanan self help perlu 

mempertimbangkan konsep dasar setiap pendekatan. Pendekatan berbasis client center akan 

mempermudah fokus layanan serta mengoptimalkan potensi diri konseli untuk dapat melakukan 

perubahan. Strategi self help berbasis online telah diusulkan sebagai intervensi yang efektif dan 

murah  untuk mengatasi kegelisahan dan gangguan mood. 

 Konseling realita dibangun berdasarkan asumsi bahwa manusia adalah penentu untuk 

dirinya sendiri. Prinsip ini menjelaskan bahwa masing-masing orang memiliki tanggung jawab 

untuk menerima konsekuensi-konsekuensi dari tingkah lakunya sendiri (Corey, 2012). Hal tersebut 

sesuai dengan konsep dasar self help yaitu mengoptimalkan potensi diri. Manusia dalam konseling 

realita memiliki kemampuan dalam menentukan tindakan. Tindakan tersebut berbanding lurus 

dengan konsekuensi yang didapatkan. Manusia bertindak dalam pemenuhan kebutuhan 

berdasarkan prinsip 3R. Kebutuhan dasar manusia diidentifikasikan menjadi lima hal yaitu 

survival, fun, power, freedom, dan love and belonging. Konseling realita menjelaskan tentang teori 

pilihan dalam pemenuhan kebutuhan yang mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang 

perilakunya dapat dikendalikan adalah perilaku diri sendiri. Perilaku adalah pilihan seseorang 

untuk berusaha mengontrol dunia dalam memenuhi kebutuhannya dan bukan sebagai respon 

terhadap stimulus. Self help sesuai dengan teori pilihan yaitu otoritas tindakan yang mengarah 

pada pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan prinsip 3R. Pemenuhan kebutuhan yang sesuai 

prinsip 3R perlu difasilitasi dalam setiap tahapan layanan self help yang dirancang oleh konselor. 

Konseling realita menggunakan akronim WDEP dalam proses tahapan perubahan.  

 Tahap wants dilakukan dengan menganalisis kebutuhan, mimpi, harapan, keinginan dan 

profesi impian konseli. Analisis tersebut akan berpengaruh terhadap tujuan jangka pendek, 

menengah dan panjang yang dituliskan konseli pada tahap ini. Tujuan yang telah disusun akan 

mengarahkan konseli pada perilaku spesifik yang akan disusun pada tahapan selanjutnya. Tujuan 

bersifat memotivasi dari perspektif perilaku, tujuan adalah aturan yang bertindak sebagai operasi 

yang memotivasi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang diinginkan (Garry & Pear, 2015). 

Tujuan perlu disusun dengan spesifik dan menantang karena akan berdampak pada spesifikasi arah 

tindakan yang dituliskan konseli pada tahapan berikutnya. 

Tahap do and direction dilakukan dengan menuliskan kegiatan yang dilakukan secara detail 

mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Subyek yang telah selesai menuliskan akan melanjukan 

pada tahap evaluation. Tahap evaluation dan latihan self evaluation dilakukan dengan menuliskan 

kegiatan yang mendukung kegiatan akademik dan yang menghambat kegiatan akademik. Subyek 

diberikan kolom self evaluation untuk memikirkan kembali kegiatan yang telah dilakukan 

mendukung atau menghambat tujuan yang telah disusun. Subyek yang telah memahami peran diri 
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dan tanggung jawab diri dalam mencapai tujuan akan melanjutkan pada tahap planning. Tahap 

planning dilakukan dengan mengisi kolom WDEP dalam website.  

Subyek menuliskan perencanaan untuk tujuan jangka pendek dan menengah, keterlibatan orang 

lain untuk membantu proses pencapaian tujuan serta keterampilan yang diperlukan. Subyek 

selanjutnya akan menjawab pertanyaan terkait pemenuhan syarat SAMIC3 dalam penyusunan 

rencana. Menurut Wulbbolding (2015) perencanaan perilaku disusun berdasarkan syarat yang 

disingkat dengan SAMIC3.  SAMIC3 adalah akronim dari simple berarti rencana yang disusun 

sederhana. Attainable berarti recana yang disusun mudah dicapai. Measurable artinya rencana 

hendaknya dapat terukur. Immediate berarti bahwa rencana bersifat segera. Controlled berarti 

rencana dapat dilakukan oleh konseli. Commitment artinya rencana yang disusun adalah rencana 

yang  ingin dilakukan oleh konseli. Continously artinya rencana yang ideal adalah dapat dilakukan 

berulang-ulang.  

Proses self help konseling realita memerlukan kemampuan menulis dan membaca yang baik 

sehingga setiap siswa dapat menyampaikan bahasa tulis secara deskriptif dan spesifik. 

Pengoptimalan layanan self help konseling realita dapat dilakukan adalah memberikan aturan 

secara jelas dan spesifik. Aturan dalam terminologi perilaku adalah rangsangan verbal yang 

mengendalikan perilaku karena mereka menentukan konsekuensi dari perilaku spesifik dalam 

situasi tertentu (Garry & Pear, 2015). Aturan yang baik yang mendukung proses self help 

konseling realita perlu memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) deskripsi perilaku perubahan 

khusus dan spesifik; (2) mendiskripsikan situasi khusus untuk melakukan perilaku sesuai rencana; 

(3) analisis konsekuensi; (4) batas waktu pengerjaan. Kriteria tersebut menjelaskan bahwa perilaku 

yang ditulis secara spesifik akan memberikan peluang kemungkinan ketercapaian yang tinggi pada 

perilaku yang telah dituliskan dalam rencana. Analisis konsekuensi perlu ditambahkan pada 

tahapan self help konseling realita untuk mempertimbangkan konsekuensi yang diterima pada 

rencana tindakan. 

Faktor lain yang menghambat proses self help konseling realita adalah prokrastinasi dalam 

melaksanakan rencana tindakan sehingga beberapa rencana tidak dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan komitmen yang dibuat. Menurut Yong (dalam Atmoko & Hidayah, 2014) 

prokrastinasi akademik adalah kecenderungan irrasional menunda dalam memulai dan 

mengerjakan tugas akademik. Hal tersebut sejalan dengan tidak kuatnya komitmen yang dibuat 

konseli. Menurut Wubbolding (dalam Corey, 2016) menggambarkan lima tingkat komitmen yaitu 

(1) level 1: “Saya tidak ingin berada di sini. Anda tidak bisa menolong saya” (2) level 2: “Saya 

ingin hasilnya. Tapi saya tidak ingin berusaha keras” (3) level 3: “Saya akan mencoba. Mungkin, 

Saya bisa” (4) level 4: “Saya akan melakukan yang terbaik” (5) level 5: “Saya akan melakukan 

apapun yang diperlukan”. Pada tingkat komitmen dapat disimpulkan bahwa konseli menginginkan 

hasilnya namun tidak ingin berusaha keras terdapat pada level 2.  

Subyek yang belum bisa melaksanakan rencana yang dibuat membuat rencana baru yang dapat 

dilakukan berdasarkan tujuan sesuai syarat SAMIC3. Tujuan yang belum berhasil perlu ditinjau 

kembali untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: 1. Tetapkan tujuan yang spesifik, realistis, 

dan menantang; 2. Identifikasi perilaku spesifik dan keadaan di mana perilaku tersebut harus 

terjadi agar tujuan dapat dipenuhi; 3. Menjelaskan tentang konsekuensi spesifik yang mungkin 

terjadi untuk memenuhi atau tidak memenuhi tujuan; 4. Rincikan tujuan jangka panjang menjadi 

beberapa tujuan jangka pendek; 5. Jika tujuannya kompleks, buat rencana tindakan untuk 

mencapainya; 6. Tetapkan tenggat waktu untuk pencapaian tujuan; 7. Pastikan bahwa individu 

yang terlibat berkomitmen untuk mencapai tujuan; 8. Dorong individu untuk berbagi tujuan 

dengan orabf terdekat yang memberikan support positif; 9. Merancang sistem untuk memantau 

kemajuan menuju tujuan; 10. Berikan umpan balik positif ketika kemajuan menuju tujuan tercapai 

(Garry & Pear, 2015). Tujuan yang disusun secara spesifik dan alasan menentukan tujuan tersebut 

akan menentukan prestasi (Dweck & Grant dalam Wade, 2014). Proses evaluasi dan follow up 

dilakukan untuk melihat kembali rencana baru yang telah dibuat subyek. Follow up perlu 

dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk memantau perkembangan pencapaian rencana 

yang dilakukan konseli. Fungsi lain dari proses follow up yang diberikan koselor yaitu untuk 

memberikan motivasi dan dukungan dalam pemenuhan rencana dan tujuan konseling. 
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3. Kesimpulan 

Tanggung jawab akademik adalah sikap dan perilaku dalam melakukan kewajiban sebagai seorang 

pelajar yang terdiri dari melakukan tugas akademik, menghormati hak orang lain, menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu, memanfaatkan waktu dengan baik, mempelajari dan menyampaikan materi 

secara benar dan hati-hati, memberikan bantuan ketika ada kesempatan dan memiliki inisiatif serta 

kreatifitas dalam pembelajaran. Konseling realita adalah pendekatan konseling yang berfokus 

terhadap pemenuhan kebutuhan sesuai dengan prinsip prinsip 3R (Reality, Responsibility, Right). 

Perilaku dalam konseling realita mengarah pada pemenuhan kebutuhan. Perilaku yang dapat 

dikontrol adalah perilaku diri sendiri. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh teori pilihan dimana 

setiap manusia memilih perilaku dalam memenuhi kebutuha. Manusia pada dasarnya memiliki 

potensi dan otoritas dalam pemenuhan kebutuhan sesuai prinsip 3R. Potensi dan otoritas tersebut 

difasilitasi dalam proses self help konseling realita. Self help konseling realita merupakan website 

tolong diri yang dirancang untuk siswa SMA dalam memfasilitasi layanan kuratif dan prefentif.  

Media self help konseling realita disusun dalam beberapa tahapan sesuai langkah wants, doing and 

direction, evaluation, planning (WDEP). Media ini digunakan untuk mempermudah jangkauan 

layanan untuk setiap siswa berbasis online.  

Saran penggunaan media self help konseling realita untuk meningkatkan tanggung jawab 

akademik untuk siswa SMA yaitu konselor perlu memberikan konseling sebagai salah satu 

layanan kuratif untuk siswa yang memiliki tanggung jawab akademik rendah. Siswa yang 

memiliki poin pelanggaran tinggi dan teridentifikasi memiliki tanggung jawab akademik yang 

rendah berpotensi melakukan penghindaran sekolah dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan 

yang tidak bertanggung jawab. Konselor dapat merekomendasikan media self help konseling 

naratif sebagai layanan prefentif untuk menguatkan tanggung jawab siswa baru atau awal semester 

baru pada setiap tingkatan kelas. Konselor perlu memberikan arahan dan spesifikasi tujuan, recana 

dan tahapan-tahapan self help konseling realita sebelum konseli melaksanakan rencana. Konselor 

sebaiknya memberikan posttest minimal satu minggu setelah penyelesaian self help konseling 

realita sehingga perubahan yang terjadi mencapai ranah perilaku tidak hanya kognitif. Penelitian 

selanjutnya sebaiknya memperhatikan faktor motivasi setiap konseli untuk berubah dalam proses 

konseling sehingga kecenderungan melakukan prokrastinasi dalam pemenuhan rencana dapat 

diminimalisir. Konselor sebaiknya meningkatkan level komitmen konseli terlebih dahulu sebelum 

pelaksanaan rencana untuk mendapatkan hasil yang efektif. 
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Abstrak. 10 tahun terakhir menuju 2030 semakin krusial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) telah diratifikasi oleh hamper semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu hal yang 

menjadi perhatian adalah keterlibatan para difabel dalam 17 poin tujuan tersebut. Difabel mengalami 

hambatan dalam berbagai sektor dan kehadiran KamiUtami adalah jawaban atas berbagai masalah 

lintas bidang yang sering menimpa mereka. Portal satu pintu ini adalah aplikasi yang bertujuan 

sebagai terjadi progresifitas pembangunan berkelanjutan yang ramah disabilitas di Indonesia. 

Artikel ini dibuat menggunakan metode studi pustaka.  KamiUtami merupakan wujud implementasi 

kerjasama multisektoral yang turut menyelesaikan belum optimalnya partisipasi disabilitas dalam 

pembangunan berkelanjutan secara umum. KamiUtami dapat menjadi bagian dari program nasional 

pemerintah. 

 

Kata Kunci: Kamiutami, pembangunan berkelanjutan, disabilitas Indonesia 

 

1. Pendahuluan 

Isu ketimpangan secara mutlak menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat Indonesia sejak sebelum 

hingga sesudah disepakatinya agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Salah satu ketimpangan yang 

menjadi fokus perhatian berbagai kalangan dewasa ini adalah keterlibatan kelompok disabilitas. 

Kelompok tersebut dituliskan secara eksplisit dalam 7 target dan 12 indikator tercapainya tujuan 

pembangunan berkelanjutan oleh 193 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).  

Salah satu prinsip pencapaian pembangunan berkelanjutan sendiri yaitu “Tidak meninggalkan 

seorangpun.” Prinsip ini menjadi peringatan dini bagi seluruh elemen masyarakat bahwa sudah 

seharusnya setiap warga negara dari latar belakang dan kondisi apapun harus turut berkontribusi dalam 

setiap kemajuan pencapaian pembangunan berkelanjutan.  

Berdasarkan prinsip di atas, dapat dianalogikan bahwa fakta presentase kemiskinan di Indonesia yang 

terus mengalami penurunan (Agusta, 2014) belum dapat dibanggakan selama masih ada warga negara 

yang tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan karena alasan kondisi fisik, mental atau intelektualnya. 

Dimana pada hakikatnya kondisi tersebut merupakan perihal diluar kuasa dirinya sendiri dan masih 

dapat dikembangkan secara optimal melalui penanganan tepat. 

Lebih jauh lagi, disabilitas menjadi kondisi yang diterangkan dalam target pembangunan 

berkelanjutan sebagai sub-kelompok masyarakat rentan yang rawan tertinggal dalam berbagai bentuk 

pembangunan serta memperoleh diskriminasi baik di ruang privat maupun publik. Kasus bullying 
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mahasiswa autis di Gunadarma dan tidak dilayaninya nasabah penyandang disabilitas oleh bank nasional 

merupakan contoh konkritnya.  

Terdapat 7.7 juta penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas (ILO, 2016). Dari 

beberapa data survei mengenai disabilitas, ternyata prevalensi wilayah dengan penyandang disabilitas 

terbanyak selalu ada di luar Jawa, Padahal pembangunan di Indonesia paling berkembang di Pulau Jawa. 

Peraturan pro disabilitas yang sudah dibuat pemerintah dapat dianggap belum membumi karena ternyata 

gagal terimplementasikan dengan baik. 

Fakta tersebut memunculkan kekhawatiran logis jika penyandang disabilitas tidak dapat mengakses 

kebutuhan dasar serta hak-haknya sebagai individu lalu berakibat pada terhambatnya pengembangan 

potensi diri. Keterhambatan ini berarti pula kegagalan bagi negara selaku institusi yang memberikan 

perlindungan serta jaminan kesejahteraan bagi setiap warganya. Oleh karenanya diperlukan kemitraan 

nasional dari pihak swasta, keluarga, dan pemerintah supaya penyandang disabilitas dapat terlibat aktif 

dalam pembangunan berkelanjutan.  

 

2. Metode 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diawali dengan studi pustaka atau studi literatur, yaitu 

mencari informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian, 

studi pustaka ini diperoleh dari jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber sumber lainnya. Kemudian 

metode berikutnya yaitu menggunakan metode Case Based Reasoning, dimana metode tersebut 

digunakan untuk membuat sebuah sistem dengan memberikan suatu keputusan dari kasus baru 

berdasarkan solusi dari kasus yang pernah terjadi, dan diakhiri dengan melalukan penelitian dan 

pengembangan dari objek suatu penelitian. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Laporan terbaru kondisi global disabilitas dunia disampaikan oleh PBB (2018) yang menyebutkan 

proporsi disabilitas dua kali lebih banyak daripada orang reguler yang hidup di bawah garis kemiskinan 

nasional maupun internasional. Rata-rata berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia .(TPB 1 

dan 2).  

Dari 43 negara, 42% orang dengan disabilitas melaporkan kesehatannya buruk sedangkan orang 

reguler hanya 6% saja. Di 187 negara PBB disabilitas masih harus menghadapi hambatan finansial, 

petugas medis yang tidak ramah disabilitas, fasilitas medis yang tidak aksesibel sampai transportasi 

umum. Angka kesulitannya tiga kali lebih tinggi dibandingkan orang reguler saat membutuhkan layanan 

kesehatan. Salah satu kasus di Indonesia adalah seorang disabilitas daksa di Cimahi yang sakit Decubitus 

tidak mendapatkan penanganan dan rujukan profesional, bahkan dokter spesialis tidak bersedia 

melayaninya hingga kondisi decubitusnya masuk stadium 4 (TPB 3). 

Studi Pustaka 

Zed (2014) 

Penalaran:  

Case Based Reasoning 

Teori Kolodner (1992) 

Penelitian dan Pengembangan  

 s.d Tahap 3 / pengembangan 

produk awal 

Borg & Gall (1989) 
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Di negara berkembang 29% kelahiran ibu disabilitas tidak ditangani tenaga kesehatan profesional 

dan 22% pernikahan perempuan penyandang disabilitas tidak direncanakan matang. Padahal tanpa akses 

informasi serta layanan kesehatan reproduksi, mereka lebih beresiko mengalami kehamilan serta infeksi 

HIV/AIDS tidak diinginkan. Sejak 2012 kasus kekerasan seksual di Indonesia selalu menempati urutan 

kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dan mayoritas korbannya merupakan anak serta kelompok 

disabilitas (TPB 3.7 dan 5.6). 

Di dunia, jumlah disabilitas terpelajar hanya 54% sedangkan orang reguler 77%. Secara global lebih 

dari 10% anak disabilitas ditolak bersekolah karena alasan kedisabilitasannya. Terdapat 34 dari 193 

negara anggota PBB yang menjamin dalam konstitusinya hak pendidikan bagi disabilitas, termasuk 

Indonesia. Walaupun begitu, di situ juga pada 2017 masih ada 41% murid disabilitas yang terpaksa 

sekolah segregatif. Seperti pelajar di Lebak yang ditolak di beberapa sekolah formal reguler karena 

keterbatasannya padahal dia berprestasi (TPB 4).  

Di ranah kesetaraan gender, perempuan tiga kali lebih banyak yang tidak mendapatkan layanan 

kesehatan dibanding laki-laki, tiga kali lebih banyak yang tidak terpelajar, Dibandingkan dengan sesama 

perempuan, perempuan disabilitas dua kali lebih sedikit yang bekerja sebagai legislator, manajer atau 

pejabat senior. Posisi rendah ini masih diperparah dengan mereka dua kali lebih beresiko menjadi korban 

kekerasan seksual dibandingkan perempuan reguler (TPB 5). 

Baru 135 dari 26,71 juta perusahaan yang menerima pegawai disabilitas. Padahal ketentuan tiap 

perusahaan harus menerima minimal 1-2% disabilitas telah tertulis dalam UU. No. 8 Tahun 2016 (TPB 

8). Selain itu, Menurut International Labour Organization (ILO) mengucilkan penyandang disabilitas 

dari angkatan kerja mengakibatkan kehilangan PDB sebesar 3 hingga 7 persen. 

Lebih dari sepertiga portal daring nasional di negara PBB tidak aksesibel terhadap orang dengan 

disabilitas. Demikian pula di Indonesia, hampir semua portal nasional belum aksesibel termasuk milik 

pemerintah. (TPB 9).  

Kesenjangan sosial terlihat jelas antara disabilitas dan reguler. Misalkan untuk pusat terapi autis, di 

Kediri sudah ada di Pangkalpinang belum hadir (TPB 10). Dari 5 negara berkembang yang disurvey 

oleh PBB, satu dari lima disabilitas menerima hinaan verbal terhadap kebutuhan khususnya. Lebih dari 

30% pengadilan dan kantor polisi tidak dapat diakses disabilitas termasuk hak mendapatkan bantuan 

hukum dan advokasi yang justru 90% disabilitas yang membutuhkan tidak menerimanya. (TPB 16 dan 

TPB 17). 

Dari paparan data serta fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya problematika 

mengenai disabilitas dalam pembangunan berkelanjutan banyak terjadi di bidang kesehatan (TPB 3), 

pendidikan (TPB 4), lapangan pekerjaan (TPB 8), dan advokasi (TPB 16). Problem multisektor tersebut 

membutuhkan solusi yang dapat mengakomodasi semuanya dan bersifat satu pintu.  

Disabilitas bersifat universal. Setiap orang adalah disabilitas atau memiliki keluarga yang pada titik 

tertentu fungsi tubuhnya menurun, terutama ketika usia tua (WHO, 2014).  

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” 

 Definisi di atas merupakan pengertian dari disabilitas menurut UU. No. 8 Tahun 2016. Republik 

Indonesia telah meratifikasi hasil dari Convention Right of People Disabilities (CRPD) milik PBB pada 

2011 dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2011.  



 

 Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 47 
 

 Pemerintah Indonesia mengadopsi SDGs ke dalam Rencana Pembangunan  Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Di samping itu, komitmen Indonesia terhadap pelaksanan pembangunan 

berkelanjutan telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs).  

 Kesempurnaan pencapaian tidak dapat dicapai jika masih ada warga negara belum sejahtera. Hal 

ini sesuai dengan prinsip SDGs untuk tidak meninggalkan seorangpun dalam pembangunan. Prinsip 

ini pula yang membedakan MDGs dengan SDGs dimana kelompok disabilitas dahulu tidak dilibatkan, 

sekarang akses dan keterlibatannya dijamin dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam mencari solusi 

atas ketertinggalan  kelompok disabilitas, berlaku prinsip SDGs lain yaitu bersifat universal sekaligus 

integratif dimana kerjasama multisektoral menjadi suatu hal esensial yang dapat mengkatalisasi 

tercapainya target SDGs. 

 

4. Kesimpulan 

Pembangunan berkelanjutan tidak akan dapat dicapai oleh Indonesia apabila dalam pembuatan program 

dan pengawalannya tidak melibatkan kaum disabilitas. Dibutuhkan sebuah media yang dapat menjadi 

katalisator realisasi pembangunan berkelanjutan yang ramah disabilitas di Indonesia. KamiUtami 

merupakan wujud implementasi kerjasama multisektoral yang turut menyelesaikan belum optimalnya 

partisipasi disabilitas dalam pembangunan berkelanjutan secara umum. 

 KamiUtami dapat menjadi bagian dari program nasional pemerintah terutama karena Kemenkominfo 

menargetkan integrasi e-government nasional tercapai pada 2021. Sehingga pada perancangan kebijakan 

lima tahunan yang selesai pada 2019 dan akan diperbarui dapat menjadi pertimbangan upaya menjalin 

kemitraan nasional dalam pembangunan berkelanjutan (TPB 17). Sebaiknya KamiUtami ini diluncurkan 

oleh pemerintah supaya mendapatkan legitimasi dan branding kuat. Sehingga dapat menjangkau 

masyarakat lebih luas untuk mendapatkan manfaatnya. 
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Abstrak: Internet dan gadget merupakan perpaduan teknologi informasi dan komunikasi pada 

abad 21. Remaja berada pada peringkat tertinggi pengguna internet dan gadget. Salah satu fasilitas 

media informasi dan teknologi yang digunakan adalah media sosial. Media sosial merupakan 

sarana untuk berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Namun, media sosial dapat 

memberikan dampak negatif, salah satunya yaitu FoMO (Fear of Missing Out). Tidak semua orang 

mengenal dan mengatahui fenomena FoMO. Dalam hal ini peneliti berinovasi untuk membuat 

media permainan board game untuk memberikan informasi dan mengenalkan tentang FoMO. 

Metode yang digunakan dalam pengembangan media ini mengacu pada tahapan design thinking.. 

UFO (Unique Informations of FoMO Board Game) merupakan media permainan edukatif yang 

ditujukan untuk remaja usia 15-18 tahun. UFO berperan sebagai media yang akan membantu 

remaja untuk mendapatkan informasi mengenai FoMO, bagaimana cara mencegah FoMO, serta 

cara-cara efektif untuk mengembangkan sikap-sikap anti FoMO. UFO terdiri dari komponen-

komponen berikut: (1) board game, (2) kartu maskot, (3) kartu pencegahan, (4) kartu 

pengembangan, dan (5) kartu istimewa. Beberapa komponen dalam UFO merupakan perwujudan 

dari tiga fungsi Bimbingan dan Konseling, yakni: fungsi informasi, fungsi pencegahan dan fungsi 

pengembangan. Melalui media permainan UFO, diharapkan dapat menghindarkan remaja dari 

perilaku-perilaku negatif sebagai dampak dari fenomena FoMO. 

 
Kata kunci: FoMO; design thinking; media permainan; permainan UFO 

 

 
1. Pendahuluan 

Pada abad 21 teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama 

yang diminati oleh masyarakat. Menurut [17] perkembangan penggunaan internet sebagai sarana 

komunikasi ini pun menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui gadget. 

Ameliola & Nugraha dalam [1] Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dalam 

kemajuan media informasi dan teknologi. Hal ini juga didukung pendapat [9] bahwa internet dan 

gadget sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan 

kebanyakan sudah menjadi gaya hidup seseorang. Pengguna internet dan gadget kini mulai merambah 

pada semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, hingga anak-anak. 

Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. APJII (Asosiasi Pengguna Jaringan 

Internet Indonesia) dalam [15] melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami 

peningkatan menjadi 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,7 persen dari total populasi orang di 

Indonesia dan diperkirakan jumlahnya akan semakin meningkat. E-Marketer memproyeksikan bahwa, 

pada 2016 hingga 2019 pengguna gadget di Indonesia akan terus bertambah. Pada tahun 2017 

pengguna gadget diperkirakan mencapai 74.9 juta. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah pengguna 

gadget di Indonesia lebih dari 100 juta orang, hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara 

pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat [19]. 
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Fenomena penggunaan gadget dan internet di Indonesia pada tahun 2020 ini mengalami 

peningkatan sebagai akibat dari munculnya pandemi virus corona (Covid-19). Sebagai langkah 

preventif, pemerintah memberlakukan kebijakan social distancing dan lockdown untuk mengantisipasi 

penyebaran virus corona [13]. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan anjuran berkegiatan di 

rumah saja bagi masyarakat. Minimnya kegiatan di luar rumah menyebabkan masyarakat aktif 

menggunakan gadget dan internet. Selain itu, munculnya hastag #dirumahsaja yang menjadi trending 

topik di beberapa media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter turut memicu antusiasme 

masyarakat untuk mengakses media sosial. Hal ini dibuktikan dengan laporan [5] yang menyatakan 

bahwa, berdasarkan survey Firma Konsultan Kantar, penggunaan aplikasi whatsapp melonjak dari 

27% hingga 40% selama pandemik corona. Hal ini juga didukung oleh pernyataan [6] bahwa 

penggunaan whatsapp, facebook, dan instragram meningkat hingga lebih dari 40%. 

Hasil studi yang dilaksanakan oleh [8] yang didanai oleh UNICEF, menemuka bahwa 98% dari 

anak-anak dan remaja tahu tentang internet dan 79.5% diantaranya adalah pengguna internet. Selain 

itu, APJII (dalam Angesti & Dian, 2018) juga menjelaskan bahwa komposisi data pengguna internet 

berdasarkan usia, anak muda dengan usia 13-18 tahun menjadi teratas dengan 75.50%. Hal ini juga 

didukung pendapat [10] yang menyataka bahwa, 64% dari pengguna internet di Indonesia adalah 

remaja. Berdasarkan hasil studi Kominfo, data menurut APJII, dan pendapat ahli dapat diartikan 

bahwa internet dan gadget saat ini memegang peranan penting bagi remaja yang merupakan generasi 

masa depan Indonesia.  

Kolaborasi internet dan gadget menyediakan berbagai macam fasilitas untuk berkomunikasi, mulai 

dari sms, mms, chating, email, browsing, serta fasilitas-fasilitas media sosial [17]. Media sosial adalah 

medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya untuk berinteraksi, 

bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Hal ini juga diungkapkan oleh 

[4] yang menyatakan bahwa, media sosial merupakan sarana untuk mencari informasi, hiburan, 

maupun berkomunikasi dengan teman di situs jaringan. Hadirnya media sosial dapat merubah 

paradigma berkomunikasi pada masyarakat saat ini [3]. Komunikasi dapat berlangsung dengan tidak 

terbatas jarak, waktu, dan ruang. Masyarakat dapat berkomunikasi dimana saja, kapan saja, tanpa 

harus bertatap muka hanya dengan menggunakan media sosial. Berbagai kemudahan inilah yang 

memicu ketertarikan remaja untuk terus mengakses media sosial. 

Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif 

bagi para penggunanya. [17] menyatakan bahwa, salah satu dampak negatif penggunaan media sosial 

adalah munculnya perasaan gelisah ketika mengecek media sosial dan melihat berbagai keseruan yang 

dilakukan oleh teman-teman di media sosialnya. Fenomena kekhawatiran dan kegelisahan tersebut 

dikenal dengan istilah Fear of Missing Out (FoMO). [16] Mendefinisikan FoMO (Fear of Missing Out) 

sebagai kehawatiran yang dialami seseorang ketika orang lain sedang melakukan aktivitas yang lebih 

menyenangkan daripada atau tanpa dirinya, dimana perasaan tersebut dipicu oleh pembaharuan 

(update) aktivitas orang lain melalui sosial media. [18] Menambahkan, FoMO merupakan ketakutan 

akan kehilangan informasi momen berharga terntang orang atau kelompok orang lain, dimana individu 

yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam momen dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terus 

terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya.  

Menurut Girzberg & Lieberman dalam [16] FoMO membuat individu cenderung mempersepsi diri 

secara negatif oleh karena rasa penolakan dan perasaan tidak dilibatkan dalam aktivitas sosial. Selain 

itu, FoMO juga terbukti berkorelasi positif dengan depresi dan rendahnya tingkat perhatian individu. 

FoMO pada siswa dapat berdampak pada menurunnya produktivitas, motivasi belajar, pencapaian 

akademik, kesejahteraan emosional, dan meningkatnya durasi pemakaian gadget saat proses belajar 

[11]. Dampak negatif dari fenomena FoMO ini diperkirakan juga akan meningkat di tengah pandemi 

covid 19. Namun sayangnya tidak semua orang mengenal FoMO, khususnya para remaja. Bahkan 

banyak dari remaja yang tidak menyadari bahwa dirinya terjangkit maupun terdampak fenomena 

FoMO.  

Oleh karena itu, pengembang tertarik untuk mengembangkan sebuah media permainan yang dapat 

mengenalkan fenomena FoMO kepada remaja. Media permainan yang dikemas dengan menarik dan 
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disesuaikan dengan kebutuhan dapat membantu mencapai tujuan pemberian informasi. Salah satu jenis 

permainan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi adalah permainan dalam bentuk papan 

(board game) [2]. Hal inilah yang menarik pengembang untuk mengembangkan media permainan 

edukatif UFO (Unique Informations Of Fomo Board Game). Diharapkan media permainan edukatif ini 

dapat membuka wawasan remaja mengenai FoMO serta menghindarkan remaja dari perilaku-perilaku 

negatif sebagai dampak dari fenomena FoMO. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam pengembangan media UFO (Unique Informations of FoMO Board 

Game) mengacu pada tahapan design thingking. Menurut [14] design thinking adalah sebuah pola 

pemikiran dari kaca mata desainer yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan 

human oriented. Keutamaan metode ini adalah berempati terhadap pengguna, untuk memahami dan 

mengungkap permasalahan dan kebutuhan mereka [12]. Seseorang yang mengalami suatu masalah 

adalah orang yang paling mengetahui jawaban atas masalah tersebut [7]. Adapun tahapan design 

thinking antara lain: emphatize, define, ideation, prototype, dan test.  
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Gambar 1. Tahapan Design Thinking 

 
Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pengembang mengembangkan UFO (Unique Informations 

of FoMO Board Game) menggunakan model design thinking. Penjelasan terkait prosedur 

pengembangan yang digunakan sebagai berikut: 

a. Tahap Emphatize 

Tahapan Emphatize dalam design thinking dilakukan untuk menangkap masalah yang sebenarnya 

terjadi pada calon user. Tahapan ini juga mengajak peneliti untuk melihat permasalahan dari sisi calon 

user yang diteliti. Pengumpulan data pada tahapan emphatize dilakukan dengan metode observasi dan 

wawancara. 

Observasi dan wawancara ditunjukkan pada remaja berusia 15-18 tahun. Obervasi dan 

wawancara berfokus pada persoalan (1) pentingnya penggunaan sosial media, (2) aktivitas yang 

dilakukan ketika menggunakan sosial media, (3) pengetahuan tentang FoMO (4) cara untuk 

menanggulangi FoMO, dan (5) media permainan yang digemari dan sering digunakan. 

b. Tahap Define 

Tahap define dilakukan setelah mendapatkan data dari calon user pada tahapan emphatize. Pada 

tahapan ini pengembang berdiskusi untuk menemukan kebutuhan dominan dari calon user. Metode 

yang digunakan pada tahapan ini adalah brainstorming dengan tim pengembang. 

c. Tahap Ideate 

Brainstorming pada tahapan define dilanjutkan untuk merincikan kebutuhan dari calon user. 

Seluruh gagasan dari hasil brainstorming ditampung dan selanjutnya akan diperinci. Perincian ini 

dilakukan secara mendalam dengan memperhatikan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh remaja usia 

15-18 tahun.  

d. Tahap Prototype 
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Pada tahap ini dilakukan pembuatan design produk yang telah disepakati pada tahap ideate. 

Design produk akan diuji oleh tim pengembang sehingga didapatkan kritik dan saran untuk perbaikan. 

Hasil akhir dalam tahap ini berupa prototype produk yang siap untuk diujikan pada calon pengguna. 

e. Tahap Test 

Setelah produk selesai direvisi berdasarkan saran pada tahap prototype, selanjutnya produk 

siap untukdi uji cobakan. Uji coba dilakukan melalui pameran di Instagram dan calon pengguna   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tahap Emphatize 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh pengembang terhadap beberapa 

remaja usia 15-18 tahun didapati bahwa, narasumber menganggap media sosial berperan penting 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam sehari narasumber dapat mengakses media sosial lebih 

dari 10 kali. Narasumber mengakses media sosial untuk keperluan chatting, mencari informasi, 

menunjukkan eksistensi, mencari tau apa yang sedang orang lain lakukan serta mencari perhatian. 

Narasumber juga menjelaskan bahwa, narasumber akan merasa cemas, jengkel, dan takut dianggap 

kurang update (kudet) jika ketinggalan informasi di media sosial. Menurut informasi tambahan yang 

disampaikan, narasumber juga menemukan indikasi serupa pada teman-teman lingkungan sosialnya. 

Beberapa ciri yang telah dikonfirmasi oleh narasumber menunjukkan bahwa keempat narasumber 

memiliki kecenderung FoMO. Namun dalam wawancara lebih lanjut, keempat narasumber 

menyatakan jika tidak mengenal FoMO dan tidak sadar jika terjangkit FoMO. Hal ini dikarenakan 

minimnya edukasi mengenai FoMO. Guru Bimbingan dan Konseling dari keempat narasumber juga 

belum pernah memberikan layanan mengenai FoMO. Di akhir proses wawancara, narasumber 

menyarankan pemberian layanan yang cocok untuk menginformasikan mengenai FoMO.  

 
Tahap Define 

Tahap Define dilakukan oleh tim pengembang untuk menemukan kebutuhan dari calon user setelah 

mendapatkan data dari tahap Emphatize. Tim pengembang melakukan diskusi secara aktif dalam 

upaya pencarian penyelesaian masalah tersebut. Tim pengembang mengumpulkan gagasan secara 

spontan dan didiskusikan bersama. Hasil dari pelaksanaan tahap ini oleh tim pengembang adalah 

penentuan kebutuhan dominan dari calon user yaitu pemenuhan informasi tentang FoMO 

menggunakan media yang menarik, mengingat sasaran dari tim pengembang adalah remaja dalam 

rentang usia 15-18 tahun.  

 
Tahap Ideate 

Perincian ide dilakukan sesuai dengan kebutuhan user dari produk yang akan dikembangkan. 

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, didapati bahwa kebutuhan remaja usia 15-18 tahun yaitu 

informasi mengenai FoMO, cara mencegah FoMO, serta cara mengembangkan sikap-sikap positif 

yang dapat menghindarkan diri dari kecenderungan FoMO. Tim pengembang sepakat untuk 

mengembangkan media yang manarik, mudah digunakan, tidak membosankan, sesuai kebutuhan 

remaja usia 15-18 tahun dan tentunya memenuhi kebutuhan sasaran terkait FoMO. Pada tahap ini 

pengembang juga mendiskusikan alternatif media yang sesuai diterapkan pada remaja, diantaranya: 

permainan kartu, short film¸board game serta video animasi. Selanjutnya tim pengembang merancang 

konten produk sesuai dengan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. 

 
Tahap Prototype 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan design produk yang telah disepakati oleh tim pengembang pada 

tahap Ideate. Tim pengembang memutuskan untuk mengembangkan sebuah media permainan edukatif 

yang diberi nama UFO (Unique Informations of FoMO Board Game). Produk ini diharapkan dapat 

membantu memenuhi kebutuhan remaja terkait FoMO, diantaranya kebutuhan informasi mengenai 

FoMO, cara mencegah FoMO, serta cara mengembangkan sikap-sikap positif yang dapat 
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menghindarkan diri dari kecenderungan FoMO. Sebagai media permainan edukatif, produk dirancang 

semenarik mungkin dilengkapi dengan konten-konten edukasi di setiap komponennya. Selanjutnya, 

design produk yang sudah selesai dibuat oleh tim pengembang akan diuji oleh tim pengembang, 

sehingga didapatkan kritik dan saran untuk perbaikan. 

 

Tahap Test 

Setelah melakukan perbaikan berdasarkan hasil dari tahap prototype. Maka tim pengembang 

melakukan dilakukan uji coba kepada calon pengguna. Hasil dari uji coba yang telah dilakukan antara 

lain: (1) produk telah di diikut sertakan dalam pameran karya inovasi melaui Instagram dan 

mendapatkan komentar positif, (2) calon pengguna juga menyatakan bahwa produk layak untuk 

dimainkan, baik dalam segi isi ataupun tampilan. 

 
Konsep UFO (Unique Informations of FoMO Board Game) 

UFO (Unique Informations of FoMO Board Game) merupakan media permainan edukatif yang 

ditujukan untuk remaja usia 15-18 tahun. UFO berperan sebagai media yang akan membantu remaja 

untuk mendapatkan informasi mengenai FoMO, bagaimana cara mencegah FoMO, serta cara-cara 

efektif untuk mengembangkan sikap-sikap anti FoMO. Melalui media permainan UFO, diharapkan 

dapat membuka wawasan remaja mengenai FoMO serta menghindarkan remaja dari perilaku-perilaku 

negatif sebagai dampak dari fenomena FoMO. 

UFO terdiri dari komponen-komponen berikut: 1) board game, 2) kartu maskot, 3) kartu 

pencegahan, 4) kartu pengembangan, serta 5) kartu istimewa. Selain itu, UFO juga memiliki maskot 

yang disebut dengan UFA.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Si UFA 
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Gambar 3. Board Game UFO 
 

Beberapa komponen dalam UFO merupakan perwujudan dari tiga fungsi Bimbingan dan Konseling, 

yakni: fungsi informasi, fungsi pencegahan dan fungsi pengembangan. Pemberian informasi mengenai 

FoMO terdapat dalam board game. Selain informasi tertulis, board game UFO juga dilengkapi dengan 

barcode yang terhubung dengan video edukasi mengenai FoMO. Untuk pemberian edukasi mengenai 

cara-cara pencegahan FoMO terdapat dalam kartu pencegahan, sedangkan pemberian edukasi 

mengenai cara-cara efektif untuk mengembangkan sikap-sikap anti FoMO terdapat dalam kartu 

pengembangan. Sedangkan untuk kartu maskot dan kartu istimewa hanyalah sebagai kartu pelengkap 

saja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4. Beberapa Kartu Permainan 
 

Untuk membantu user dalam memainkan UFO, maka diciptakan sebuah buku panduan permainan 

UFO. Buku panduan berisi tentang penjelasan singkat mengenai UFO, kegunaan UFO, serta langkah-

langkah bermain UFO.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Gambar 5. Buku Panduan 

 

Konsep Pelaksanaan UFO (Unique Informations of FoMO Board Game) 

Media ini dapat digunakan sebagai media permainan sekaligus media pembelajaran bagi remaja. 

Media ini dapat dimainkan oleh 2-4 orang. Remaja dapat memainkan UFO dimanapun dan kapanpun 

sesuai keinginan mereka. Selain remaja, media ini juga dapat dimanfaatkan oleh guru BK untuk 

memberikan layanan pribadi-sosial di kelas, baik melalui strategi bimbingan kelompok maupun 

strategi bimbingan klasikal.  

Adapun langkah-langkah bermain UFO adalah sebagai berikut: (1) Siapkan board game, kartu 

maskot dan kartu-kartu lainnya, (2) Bagikan kartu maskot kepada masing-masing pemain, (3) Acak 26 
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kartu pencegahan, 24 kartu pengembangan serta 2 kartu istimewa, (4) Setelah diacak, bagikan masing-

masing 7 kartu untuk setiap pemain, (5) Tentukan giliran bermain, (6) Sebelum permainan dimulai, 

setiap permain harus membaca dengan keras 2 informasi yang tertera pada board game, (7) Putaran 

permainan berjalan sesuai giliran yang telah ditentukan, (8) Dalam permainan ini, setiap pemain 

bertugas mengumpulkan kartu pengembangan dengan warna sesuai mascot, (9) Setiap pemain berhak 

membuang satu kartu secara bergilir. Kartu yang harus dibuang adalah kartu pencegahan dan kartu 

pengembangan yang warnanya tidak sesuai dengan mascot, (10) Setiap membuang satu kartu, pemain 

harus membaca dengan keras isi kartu yang dibuang. (110 Jika pemain mendapatkan kartu istimewa, 

pemain bisa menukarkan kartu pengembangan miliknya (yang tidak sesuai dengan warna maskot) 

dengan kartu pengembangan milik pemain lain (yang sesuai dengan warna maskot), (12) Pembuangan 

kartu terus berlangsung hingga salah satu pemain dapat mengumpulkan 4 kartu pengembangan dengan 

warna sesuai maskot, (13) Pemain yang berhasil mengumpulkan 4 kartu pengembangan dengan warna 

sesuai kartu maskot, ialah pemenangnya, (14) Pemenang diharuskan merangkai kalimat dari kartu 

yang telah dikumpulkan, kemudian membacanya dengan keras. 

Dalam permainan ini tidak ada batasan waktu tertentu. Pemain dapat memodifikasi waktu 

pelaksanaan permainan sesuai dengan kebutuhan. Permainan dianggap berakhir jika seorang pemain 

sudah berhasil mengumpulkan empat kartu pengembangan dengan warna sesuai kartu maskot. Setelah 

permainan berakhir, diharapkan pemain dapat merefleksi informasi-informasi yang telah diperoleh 

selama permainan berlangsung, sehingga manfaat dari media ini dapat dirasakan oleh para pemainnya. 

 

4. Simpulan 
Salah satu dampak dari penggunaan media sosial yang berlebih adalah FoMO (Fear of Missing Out). 

FoMO (Fear of Missing Out) adalah kehawatiran yang dialami seseorang bahwa orang lain sedang 

melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan dari pada atau tanpa dirinya, dimana perasaan tersebut 

dipicu oleh pembaharuan (update) aktivitas orang lain melalui sosial media. FoMO (Fear of Missing 

Out) cenderung dialami oleh remaja dalam rentang usia 15-18 tahun. Hal ini dikarenakan jumlah 

pengguna media sosial terbesar di Indonesia merupakan remaja. Remaja pada usia tersebut memiliki 

rasa ingin tahu yang sangat besar dalam upaya pencarian jati diri. Tanpa disadari remaja dalam rentang 

usia 15-18 tahun rentan sekali mengalami FoMO. Untuk mengatasi fenomena tersebut, tim 

pengembang mengembangkan suatu media permainan edukatif berbasis board game yang disebut 

dengan UFO (Unique Informations of FoMO Board Game). UFO (Unique Informations of FoMO 

Board Game) merupakan board game interaktif yang akan membantu calon user mendapatkan 

informasi mengenai FoMO, bagaimana cara mencegah FoMO, serta memberikan cara-cara efektif 

untuk mengembangkan sikap-sikap anti FoMO. Permainan board game UFO (Unique Informations of 

FoMO Board Game) ini dilengkapi dengan buku panduan permainan, board game yang berisi 

informasi mengenai FoMO, 4 kartu maskot, 26 kartu pencegahan, 24 kartu pengembangan, seta 2 

kartu istimewa. Media permainan edukatif ini dapat digunakan oleh pihak sekolah dan konselor 

sekolah untuk memberikan layanan mengenai FoMO, meliputi informasi umum terkait FoMO, 

dampak, ciri-ciri, dan pencegahan dari FoMO.  
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Abstrak: Managemen dalam pendidikan merupakan suatu hal yang terpenting dalam pengelolan 

pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Berkaitan dengan perubahan-

perubahan yang ada mengenai sistem maupun pola dari arah kebijakan yang baru memberikan 

dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Gagasan merdeka belajar 

merupakan salah satu arah kebijakan terbaru dan masih dalam tahap peralihan dalam 

pelaksanaannya, berkaitan dengan hal tersebut penulis mengajukan analisis CIPPO dalam 

penyelenggaraan merdeka belajar. Keterpaduan ini kemudian dirumuskan menjadi beberapa 

kebijakan yang berguna sebagai quakity contol dan peninjauan kembali mengenai kebijakan 

merdeka balajar. Dengan penggunaan analisi CIPPO maupun KAIZEN diharapkan dapat mengetahui 

arah dari kebijakan. 

Kata Kunci: Quality Management; KAIZEN; CIPPO; Merdeka Belajar; 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu pewarisan nilai dari generasi sebelumnya kepada generasi 

selanjutnya untuk penyelarasan kegiatan serta perilaku seorang individu agar sesuai dengan norma di 

masyarakat, kemudian bermuara pada penerimaan individu tersebut dalam lingkungan masyarakat 

sendiri (Triwiyanto, 2017). Dari hal tersebut juga terdapat pendapat yang linier tentang pendidikan, 

bahwasannya pendidikan secara sederhana merupakan sebuah alat sederhana yang digunakan untuk 

menginternalisasi berbagai ilmu agar individu tersebut dapat diterima di masyarakat, serta dapat 

memainkan pernannya dengan baik di masyarakat (Rohman, 2012). Dari berbagai pendapat tersebut 

penyusun juga berasumsi bahwa education is life, life is education. Selayang pandang berjalannya 

sebuah pendidikan tentunya dapat kita sandarkan pada sebuah kebijakan yang ada, karena sebuah 

kebijakan pendidikan tentunya mengarah pada sebuah proses dan outoput serta outcome yang ada.  

Pendapat penyusun tersebut senada dengan pendapat dari (Hasbullah, 2015) bahwasannya sebuah 

kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai maps atau peta arah muara dari pendidikan, yang artinya 

merupakan instrument penentu proses dan hasil dari pendidikan. Dari pendapat tersebut dapat diakui 

dan ditelaah bahwasannya kebijakan pendidikan merupakan instrument utama jalannya sebuah proses 

pendidikan yang ada. kemudian apabila ditelaah lebih dalam lagi, kebijakan pendidikan ini sendiri 

tentunya merupakan salah satu unsur ataupun komponen yang ada pada penyelenggaraan pendidikan 

yang sangat urgent melihat dari berbagai paparan dan pengertian yang ada.  

Kemudian, terkait berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia, dewasa ini terdapat sebuah gagasan 

kebijakan pendidikan baru yang dinamakan “merdeka belajar”, dimana fokus tujuan utama dari 

kebijakan tersebut adalah keterampilan dari soft skill dan hardskill yang dipadukan menjadi satu, atau 

dapat diejewantahkan dengan sebutan ketrampilan critical thinking, creativity, collaboration and 

communication (Kemdikbud, 2020). Secara umum dilihat dari gambaran kebijakan pendidikan 

merdeka belajar tersebut, pada negara Indonesia sendiri dialokasikan juga untuk pemerataan 

pendidikan, peningkatan kualitas, serta penjaminan output lulusan peserta didik yang mampu berdaya 
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saing di era revolusi industri 4.0. Sebelum terdapat berbagai rancangan revolusioner terkait kebijakan 

pendidikan di Indonesia sendiri juga terdapat gagasan WAJAR yakni kebijakan pendidikan wajib 

belajar selama 12 tahun (Supardi, 2015). Artinya program tersebut berasumsi bahwa seorang peserta 

didik dapat menempuh pendidikan sampai tahap menengah atas, yang tentunya kebijakan tersebut 

dapat ditarik benang merah bahwa dialokasikan untuk meningkatkan standar kapabilitas SDM. 

Kebijakan merdeka belajar sendiri apabila di breakdown terkait berbagai muatan program di 

dalamnya tentunya memiliki dua ranah, yakni pendidikan dasar hingga menengah dan perguruan 

tinggi. Terdapat 4 program utama dalam pendidikan dasar dan menengah (Kemdikbud, 2020): (1) 

rencana pelaksanaan pembelajaran; (2) USBN; (3) PPDB dengan zonasi; (4) re program ujian nasional; 

(5) RPP inspiratif. Kemudian terkait kampus merdeka, juga memiliki 4 pokok program, yakni: (1) 

pembukaan program studi baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi berbeda dengan system yang 

lama; (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; (4) hak belajar tiga semester diluar program studi. 

Tentunya kebijakan merdeka belajar dalam kampus tersebut dilaksanakan juga menggunakan strategi, 

sebagaimana telah disampaikan (Kemdikbud, 2020) bahwa untuk mencapai berbagai hal yang ada 

perlu menggunakan strategi yakni (1) penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (2) penggunakan 

teknologi dalam kegiatan belajar (3) new literacy and general education (4) percepatan penyediaan 

dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.  

Namun penyusun tidak akan hanya menganalisis terkait kebijakan pendidikan yang ada apabila 

hanya didasarkan pada sebuah rasional penyusun. Namun, pada kaitan ini penyusun akan menganalisis 

terkait merdeka belajar menggunakan sebuah model yang dinamakan CIPPO (Context Input Process 

Product Outcome). Pendapat tersebut senada dan selaras dengan pendapat (Yati & Yaswinda, 2019) 

bahwa suatu keluaran analisis evaluasi yang akan didapat ketika seoran peneliti menggunakan model 

CIPPO adalah hasil analisis yang konseptual, memiliki limitasi yang objektif, serta bersifat 

komprehensif. Berkaitan dengan analisis pada kebijakan pendidikan ini sendiri, penyusun juga akan 

mengulas secara kompleks terkait denganmasing-masing topik yang ada, baik itu dari segi context, 

input, process, product, and outcome dari merdeka belajar itu sendiri terhadap jalannya proses 

pendidikan di Indonesia. 

 
Gambar 1. Model Analisis CIPPO 

Context sendiri diartikan sebagai sebuah muatan yang berdasarkan sebuah need assessment 

dilapangan (Yati & Yaswinda, 2019). Berlandaskan dari telaah yang didapat dari berbagai sumber yang 

ada, maka hal yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis tentang context yang ada dalam konsep 

merdeka belajar ini. Untuk yang pertama, berkaitan dengan context pada merdeka belajar di lingkup 

sekolah dasar hingga menengah, tentunya berbeda dengan konsep kampus merdeka. Sebuah muatan 

yang ada dalam kebijakan pendidikan di ranah sekolah dasar hingga menengah, cenderung bermuara 

pada pemerataan kualitas dan sebuah internalisasi ilmu pada seorang siswa dengan optimal melalui 



 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 59 

budaya literasi dan critical thinking.  

Hal tersebut dapat dicapai dalam hal ini melalui berbagai program (Kemdikbud, 2020) yakni (1) 

“sekolah anak Indonesia”, yakni diasumsikan bahwasannya dalam merdeka belajar angka partisipasi 

yang ada berjumlah 95% secara kumulatif (2) “dorong pembelajaran siswa”, yakni segala proses 

pendidikan diawali dengan pengetahuan dan keterampilan guru yang relevan dan hasil penelitian yang 

kredibel serta berkualitas tinggi (3) “tidak ada anak yang tertinggal”, yakni diejewantahkan dengan 

distribusi proses pendidikan yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Hal 

tersebut tentunya tidak akan sempurna apabila tidak dipadukan dengan strategi yang relevan, maka 

dari itu juga terdapat sebuah program yang mengatur terkait hal tersebut oleh (Kemdikbud, 2020) 

melalui 10 strategi utama, yakni (1) kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (SD-SMP-SMA), yang 

tentunya diasumsikan memiliki relevansi dan pengelolaan bersama berbasisnilai (2) meningkatkan 

guru dan kepala sekolah, melalui sebuah on the job coaching (3) platform pendidikan skala nasional 

(4) perbaikan kurikulum, pedagogi, dan penilaian, melalui penyederhanaan materi dan dan fokus 

literasi, serta RPP yang inspiratif (5) kolaborasi pemerintah daerah dengan Lembaga pendidikan yang 

ada (6) membangun lingkungan belajar masa depan, yang tentunya muaranya terdapat pada 

pemanfaatan teknologi, kreatif, dan belajar berbasis pengalaman (7) insentif pendidikan yang cukup 

(8) otonomi pendidikan vokasi (9) membentuk pendidikan kelas tinggi, yakni mengadaptasi 

pendidikan yang terbaru, serta mempererat hubungan dengan industry kemitraan global (10) 

penyederhanaan system akreditasi, yakni sebuah birokrasi yang dikategorikan kurang efisien dipotong 

guna efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam penilaian suatu lembaga. Berkaitan dengan analisis 

terkait context yang ada, terkait dengan merdeka belajar pada jenjang SD hingga SMA ini dapat di 

kategorikan sebagai sebuah context yang sesuai dengan landasan teori yang ada, karena berbagai 

muatan yang ada di dalamnya sesuai dengan need assessment yang dibutuhkan di era disrupsi atau 

digitalisasi 4.0 ini. 

Senada dengan ungkapan dari (Shahroom & Hussin, 2018) bahwsannya sebuah hal yang patut 

dikedepankan menjadi muatan program dan visi pendidikan di era digitalisasi adalah sebuah program 

yang menitik beratkan fokusnya pada kemampuan berpikir kritis dan visioner. Dari pendapat tersebut 

dapat dikategorikan, bahwasannya sebuah program yang ada dalam pendidikan dasar hingga menengah 

di Indonesia ini sesuai dengan berbagai kebutuhan yang ada, sebagaimana telah diejewantahkan dalam 

merdeka belajar. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung telah melatih seorang mahasiswa untuk 

mengembangkan soft skill dan juga hard skill yang ada, dimana hal tersebut sangat dibutuhkan pada 

era sekarang untuk sebuah persaingan secara global. Senada dengan ungkapan (Semra, Aysun, & 

Serap, 2016) bahwa memang sudah sepatutnya sebuah kurikulum di era disrupsi ini menganut sebuah 

system dimana kurikulum yang ada berporos pada peningkatan berpikir kritis, kreativitas dan tanggung 

jawab, sehingga ranah hard skill dan soft skill yang ada dapat tereksternalisasi dalam kehidupan 

seorang siswa dengan baik.  

Input, dalam analisis CIPPO dikategorikan sebagai segala sumberdaya yang mendukung proses 

berjalannya sebuah program, baik itu sumberdaya tangible maupun sumberdaya intangible 

(Kristiawan, Safitri, & Lestari, 2017). Kemudian, apabila pengertian tersebut diatarik pada sebuah 

kebijakan pendidikan merdeka belajar pada ranah sekolah dasar hingga menengah, tentunya sebuah 

input secara makro dapat disandarkan pada sebuah (1) SDM, utamanya adalah seorang guru (2) sarana 

dan prasarana pendidikan (3) biaya. Pendapat tersebut senada dengan pendapat (Mustari, 2014) 

bahwasannya input pendidikan secara garis besar guna berjalannya sebuah proses pendidikan 

dibutuhkan 3 komponen utama yakni guru, biaya, dan sarana prasarana pendidikannya. Maka dari itu, 
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pada bahasan ini penyusun hendak menganalisis terkait input dengan menyandarkan pada 3 unsur 

utama yang telah disebutkan. Terkait dengan guru di Indonesia, Berkaitan dengan pihak pelaksana 

proses pendidikan, tentu yang menjadi titik utamanya ialah seorang Guru. Guru pada dasarnya adalah 

the key for transfer knowledge, karena sebaik apapun teori maupun model ataupun program yang 

disusun pemerintah apabila guru sebagai seseorang yang mengatur kelas maupun pentransfer ilmu 

tidak mempunyai kompetensi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu guru 

harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional, maka tidak akan berjalan dengan efektif tentang transfer ilmu yang akan disampaikan. 

Beralih dari hal tersebut fungsi guru yang utama menurut (Djabidi, 2017) ialah: (1) fungsi manajerial, 

terkait dengan pendayagunaan seluruh fasilitas yang ada untuk pembelajaran; (2) fungsi instruksional, 

yakni terkait dengan fungsi guru untuk mengajarkan suatu ilmu dalam pembelajaran yang bermuara 

pada optimalisasi ranah kognitif siswa; (3) fungsi educational, yang artinya fungsi untuk optimalisasi 

berbagai ranah siswa yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dari paparan yang telah tertulis, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya langkah awal yang harus 

dilakukan apabila ingin manajemen kelas berjalan efektif adalah membentuk kapabilitas guru sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat (Erwinsyah, 2017) bahwa 

ketercapaian kelas efektif tergantung pada kompetensi guru untuk mengelola kelas dan mengajar, 

karena guru merupakan orang yang mentransfer ilmu dan juga pengelola kelas yang utama dalam 

pendidikan. Penelitian dari (Djamarah & Zain, 2010) bahwa kapabilitas guru di Indonesia masih 

tergolong rendah, karena secara skala nasional, beerbagai pengajaran guru 70% tidak sesuai dengan 

gaya belajar siswa, artinya proses internalisasi ilmu tidak terselenggara secara optimal. Kemudian 

daripada itu, meninjau sebuah riset dari (OECD, 2019) guru di Indonesia juga tergolong seorang guru 

yang masih belum bisa menjadi communicator science yang baik. Communicator science sendiri 

adalah seseorang yang paham tentang suatu ilmu secara kompleks, serta orang tersebut juga 

mengetahui tentang berbagai cara yang dapat ia lakukan untuk mengkomunikasikan ilmu kepada 

siswanya agar siswanya mengerti. Status quo yang ada di Indonesia, seorang guru rata-rata, ada yang 

mengerti tentang ilmunya namun tidak mengerti bagaimana cara menjelaskan pada siswanya dengan 

benar, kemudian juga sebaliknya. Maka dari itu, dari segi input yakni seorang guru itu sendiri, dapat 

dinilai masih kurang baik dalam tataran pelaksanaan kebijakan pendidikan merdeka belajar ini. 

Process diartikan sebagai langkah demi langkah suatu pelaksanaan kegiatan, maka dalam konteks 

ini adalah step by step pelaksanaan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini tentunya sebuah landasan 

yang dapat disandarkan untuk dianalisis adalah seluruh kesatuan berbagai steb by step jalannya sebuah 

pendidikan. Guna menyambung gagasan penyusun tersebut, terdapat sebuah gagasan dimana hal 

tersebut dapat dikorelasikan dengan sebuah teori, bahwasannya segala proses penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia yang berlandaskan dari kebijakannya sendiri, cenderung memiliki progress 

yang buruk, yakni adanya the myth and the reality of the plan. Didefinisikan bahwasannya sebuah the 

myth and the reality of the plan sendiri merupakan sebuah perencanaan pendidkan yang sebegitu 

bagusnya dan dinilai strategis, namun pada saat eksekusi atau pelaksanaannya di aktualisasikan, 

cenderung tidak sesuai dengan framework yang ada atau terkesan hasil yang didapat biasa saja, tidak 

ada impact riil yang sangat besar. Namun dilihat dari berbagai proses yang ada, kebijakan pendidikan 

terkait merdeka belajar ini dalam pelaksanaannya dewasa ini masih belum terealisasi secara optimal 

100%, karena juga masih terdapat sebuah pandemic covid 19 yang tentunya memberi dampak segala 

proses dalam pendidikan itu sendiri. Product ialah sebuah program atau produk yang dihasilkan. Pada 

kaitan ini produk yang dihasilkan oleh merdeka belajar sendiri secara garis besar terdapat dua yakni 
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(1) merdeka belajar SD hingga SMA dan (2) kampus merdeka (Kemdikbud, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Strategi dalam Kampus Merdeka (Sumber: (Kemdikbud, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Konsep dan Framework Garis Besar Merdeka Belajar (Sumber: (Kemdikbud, 2020) 

Dari gambar tersebut, suatu hal yang tentunya dapat menjadi kajian analisis dalam kebijakan 

pendidikan ini sendiri terkait dengan gagasan produk tersebut memang dinilai sesuai dan cocok untuk 

dipraktikkan pada era disrupsi atau era digitalisasi ini. Karena secara eksplisit, apabila ditelaah dari 

gagasan tersebut, sebuah keterampilan 6C yakni critical thinking, creativity, communication, 

collaboration, compassion, computation logic akan dapat terimplikasi secara nyata. Kemudian, gagasan 

tersebut juga senada dengan gagasan dari (Talaslampi, Jahnukainen, & Manninen, 2019) bahwasannya 

sebuah computational thinking di era sekarang merupakan muara terbaik dari sebuah alur pendidikan. 

Dari pendapat tersebut dapat ditelaah bahwasannya secara konsep, kampus merdeka telah linier dengan 

berbagai tuntutan yang ada pada era disrupsi. Sedangkan, terkait computational thinking sendiri, 

merupakan sebuah konsep pola pikir yang kritis seraya visioner untuk kedepannya dengan 

menggunakan berbagai kemampuan kreativitasnya.  

Maka dari itu hal tersebut apabila dieksternalisasi dengan baik oleh insan di Indonesia, maka insan 

tersebut dapat survive dalam era disrupsi ini. Serta, negara Indonesia sangat berpeluang untuk maju 

apabila hal tersebut dapat diaktualisasikan dengan baik. Jika ditinjau dari sisi sebuah produk yang ada, 

kebijakan pendidikan di Indonesia sendiri oleh penyusun dapat dinilai sesuai dengan teori yang ada, 

yakni sebuah produk yang berkualitas dari segi konsep yang sifatnya strategis, serta visioner. Outcome, 

merupakan sebuah dampak yang riil, dimana dicapai oleh sebuah program tertentu (Yukl, G., Kim, H., 

& Falbe, 1996). Hal tersebut apabila dikorelasikan dengan hal yang ada dalam sebuah merdeka belajar, 

dewasa ini kendati konsep merdeka belajar belum terimplikasikan secara menyeluruh, dari hasil riset 

yang ada oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, digeneralisasikan bahwa setelah 

merdeka belajar diterapkan, pada jenjang SD hingga SMA tingkat literasi siswa mencapai 98% 

(Kemdikbud, 2020), hal tersebut atas dasar kausalitas berbagai strategi dan program yang ada dari 
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sebuah gagasan kebijakan pendidikan merdeka belajar.  

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa secara rasional, dalam kurun waktu yang 

tergolong dekat ini, merdeka belajar telah memberikan impactnya secara riil pada pendidikan di 

Indonesia. Adanya paparan diatas tentunya mengerucut pada sebuah analisis terkait outcome yang ada 

dalam pendidikan, bahwa outcome yang didapat dapat dinilai baik terkait berbagai pencapaiannya 

kendati belum menyeluruh. Dapat diproyeksikan, bahwasannya pendidikan di Indonesia akan dapat 

berkembang apabila penyelenggara prosesnya tetap sesuai mengikuti framework yang ada, agar 

pencapaian pendidikan yang ada dapat dicapai secara efisien dan konsisten. Setelah dibahas mengenai 

segala kebijakan pendidikan yang ada, tentunya dapat ditelaah berbagai kekurangan dan kelebihan 

terkait dengan kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” ini. Maka dari itu, berlandaskan hal tersebut 

penyusun akan memaparkan terkait dengan “Aktualisasi Total Quality Management Berbasis Kaizen 

Dalam Kebijakan Pendidikan Untuk Indonesia Emas 2045”. Sebelum masuk kepada rencana 

strategis yang akan dicetuskan oleh penyusun, maka hal yang dapat disandarkan sebagai pendahuluan 

ialah pengertian dari masing-masing komponen yang ada dalam rancangan strategis itu sendiri.  

 

2. Pembahasan 

Menyambung dari hal tersebut dapat diartikan bahwa aktualisasi ialah sebuah cara Guna mencapai 

tingkat implementasi total quality management berbasis kaizen yang optimal. Senada dengan 

pernyataan tersebut, terdapat pernyataan oleh (Robbins, 2003) bahwa sebuah aktualisasi adalah 

dorongan untuk mencapai segala harapan atau target pada suatu bidang tertentu, yang bermuara pada 

sebuah perkembangan, pencapaian potensi, serta kepuasan pemenuhan tujuan yang telah dirumuskan. 

Keemudian, berkaitan dengan total quality management sendiri adalah suatu makna dan standar mutu 

dalam pendidikan. Ia memberikan suatu filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu. Dicapai 

dengan ide sentral yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. 

Bagi setiap lembaga pendidikan mutu adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan. Memang 

akan terkesan cenderung ke dunia bisnis dan industri bila mendengar istilah TQM, namun pada 

kenyataannya beberapa lembaga pendidikan sudah mulai menerapkan standar mutu tertentu dengan 

istilah Manajemen Mutu Terpadu. TQM menginginkan adanya peningkatan (improvement) dalam 

berbagai hal . Oleh karenanya, meningkatnya kualitas/mutu menjadi titik utama dalam manajerial serta 

bahasan tentang TQM (Sallis, 2014). Kemudian daripada itu, terdapat sebuah total quality management 

memiliki sebuah kajian didalamnya yang dinamakan kaizen. Kaizen sendiri adalah sebuah cara untuk 

memperbaiki sebuah permasalahan manajemen kualitas dengan berdasarkan tahap demi tahap dan 

proses yang Panjang (Sallis, 2014).  

Hal tersebut tentunya memiliki karkateristik masing-masing, namun menurut riset terbaru, efisiensi 

dan efefktifitas dari kaizen lebih tinggi daripada kairyo (Joseph, Rajendran, & Kamalanabhan, 2010) 

karena kontrol dan proses dalam kaizen lebih presisi. Penyusun juga sependapat dengan hal tersebut, 

karena kairyo apabila dirasionalkan merupakan sebuah model atau pola dari manajemen kualitas yang 

kurang terstruktur, dan hanya cocok untuk sebuah proyek atau program singkat, sedangkan kaizen 

merupakan suatu pola dalam manajemen mutu terpadu yang berporos pada suatu kebijaksanaan yang 

kompleks dalam membentuk sebuah ranah kualitas. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ilustrasi dari 

kaizen dan kairyo. 
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Gambar 4. Perbedaan Kaizen dan Kairyo (Sumber: (Oakland, 1993)) 

Atas dasar berbagai paparan yang telah disebutkan oleh penyusun membuat penyusun akan 

memberikan sebuah gagasannya terkait dengan TQM berbasis kaizen untuk Indonesia emas 2045, 

karena penyusun memiliki sebuah framework bahwasannya sebuah gagasan visioner tersebut akan 

bersinergi dengan baik dalam hal pencapaian tujuan apabila menggunakan sebuah total quality 

management yang berbasis kaizen. Karena hal tersebut akan memberikan sebuah quality control yang 

baik, serta dapat mengatasi sebuah permasalahan kemungkinan adanya the myth and the reality of the 

plan. Yakni sebuah permasalahan dimana, sebuah framework, perencanaan, dan kebijakan yang telah 

disusun saat realisasinya tidak sesuai dengan sebagaimana telah direncanakan karena kontrol yang 

kurang, serta budaya organisasi yang buruk.  

Beralih dari pembahasan diatas, terdapat sebuah gagasan mengenai visi Indonesia Emas 2045 

(Kemendikbud, 2017) yakni (1) pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK (2) perkembangan 

ekonomi berkelanjutan (3) pemerataan pembangunan (4) ketahanan nasional dan tata Kelola 

pemerintahan. Peran kebijakan pendidikan disini terkait dengan segala aktualisasinya untuk 

mewujudkan visi tersebut, ialah menyiapkan insan pendidikan yang senantiasa berkapabilitas tinggi 

guna mewujudkan visi tersebut, yakni melalui penciptaan kebijakan pendidikan dengan perbaikan 

mutu kualitas pendidikan menggunakan TQM berbasis kaizen. Kemudian daripada itu, dalam artikel 

ini fokus dari penyusun ialah tentang bagaimana cara menetapkan sebuah kualitas pendidikan yang 

konsisten dan seraya selalu maju pada tiap tahunnya. Maka dari itu, penyusun akan memaparkan sebuah 

flowchart yang ada dan relevan untuk mencapai hal tersebut, sebagai berikut. 
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Gambar 5. Aktualisasi framework TQM menuju Indonesia emas 2045 

Pada kaitan tersebut terlah dijelaskan secara terkait dengan framework TQM berbasis kaizen, jadi 

perubahan yang dilaksanakan tidak serta merta berlandaskan pada sebuah gagasan yang langung secara 

constant merubah segala aspek yang ada, melainkan dijalankan menurut kepada proses demi proses. 

Pada pembahasan tersebut peran Total Quality Management (TQM) sendiri adalah dengan 

menginternalisasikan berbagai variable yang ada dalam TQM untuk mensukseskan setiap proses 

framework diatas secara presisi melalui kontrol yang komprehensif pada tiap prosesnya. Kemudian 

dari pada itu, secara rinci penyusun hendak menjelaskan terkait dengan masing-masing framework 

yang ada, sebagai berikut. 

Educational organization culture revitalitazion (2020 – 2025) 

Hal ini tentunya menjawab sebuah tantangan yang adam serta permasalahan yang umumnya selalu 

muncul dalam sebuah proses penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yakni sebuah 

permasalahan the myth and the reality of the plan. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun berpendapat 

bahwasannya sebuah hal yang menyebabkan adanya permasalahan terkait perencanaan yang telah 

matang, terkoordinasi, kompleks, dan berkualitas pada praktiknya cenderung biasa saja, atau bahkan 

cenderung tidak memiliki impact yang nyata tentunya disebabkan oleh sebuah budaya organisasi di 

berbagai Lembaga pendidikan yang buruk, baik itu organisasi pendidikan berupa sekolah, maupun 

dinas pendidikan yang ada. Senada dengan ungkapan oleh (Levine, 2011) bahwasannya sebuah sebab 

adanya kegagalan praktik atau realisasi sebuah kebijakan dalam pendidikan, salah satunya disebabkan 

oleh budaya organisasi yang cenderung kontra produktif. Dari pendapat tersebut sebuah kontra 

produktifitas dalam sebuah organisasi tentunya disebabkan atas beberapa hal menurut penyusun, yakni 

(1) KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang masih berjalan di dalam organisasi penyelenggara 

proses pendidikan, (2) budaya wasting time, (3) budaya low critical thinking. Dari ketiga sebab diatas 

tentunya penyusun mengadaptasikannya dari sebuah gagasan penelitian (Nazarudin, 2016), 

bahwasannya pengawasan pendidikan di era sekarang yang bersifat political judgement menyebabkan 

aktualisasi kebijakan pendidikan yang berkualitas menjadi terhambat. 

Senada dengan hal tersebut, diungkapkan oleh (Burhanuddin & Supriyanto, 2018) bahwasannya 

sebuah budaya organisasi merupakan penentu organisasi tersebut bisa produktif ataukah tidak. Dari 

pendapat ahli tersebutlah juga dapat digeneralisasikan, bahwasannya budaya wasting time yang 

umumnya terjadi pada penyelenggaraan kebijakan pendidikan, baik hal itu dilaksanakn secara individu 

ataupun kelompok. Hal itu digambarkan dalam penelitian (Fitrah, 2017) bahwa dengan kuantitas yang 

cukup banyak, kerap kali budaya wasting time muncul dalam sebuah ranah pendidikan, sebagai contoh 

penyelenggaraan rapat yang kerap kali telat, pengalokasian dana yang tidak sesuai waktu, serta masih 

banyak contoh lain yang umum terjadi. Kemudian, terkait SDM pada penyelenggara proses pendidikan 

yang cenderung memiliki kapabilitas yang low critical thinking, menjadikan sebuah budaya organisasi 

yang ada, harus menunggu perintah dari pemimpin yang ada untuk bertindak (Fitrah, 2017). Hal 

tersebutlah yang menjadikan sebuah penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Indonesia, ataupun 

proses aktualisasi pendidikan yang ada mengalami sebuah stagnanisasi atau tidak berkembang kendati 

sebuah framework yang ada telah dinilai cukup baik.  

Maka dari itu, peran dari total quality management berbasis kaizen inilah yang diperlukan untuk 

menetralisir sebuah permaslahan dalam kaitan ini melaui berbagai variable total quality management 

yang dirasa cocok. Maka dari itu mekanisme dari penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut 

urutannya (1) penggunaan tools fishbone (2) aktualisasi leadership yang efisien, (3) benchamarking 

yang konsisten setiap bulan. Berkaitan dengan penjelasan terkait masing-masing aspek yang ada, 
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digunaan sebuah variable TQM berupa fishbone diagrams untuk mendiagnosis berbagai solusi dan 

masalah yang ada, yang kemudian dilaksanakan sebuah penyelesaian masalah dan making decision 

yang strategis untuk menanggapi masalah tersebut.  

Setelah making decision selesai, maka perlu di aktualisasi kan leadership yang efisien dalam hal 

ini, karena pemimpin merupakan orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk ikut melakukan 

suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat atau 

perilaku yang dimiliki dan melekat pada diri seorang pemimpin. Seseorang dapat disebut pemimpin 

apabila memiliki keahlian dalam memimpin dan bisa mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk 

mau bekerja sama. Senada dengan berbagai pernyataan diatas (Gunawan & Benty, 2017) pemimpin 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Kemudian terdapat 

juga sebuah pengertian kepemimpinan dari (Yukl, 2013) bahwa kepemimpinan adalah seni untuk 

mempengaruhi orang untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. 

Beralih dari paparan dasar tentang kepemimpinan tersebut, maka penyusun akan mendeskripsikan 

kaitan utama seorang pemimpin terhadap suatu manajemen kualitas dalam sebuah organisasi, 

utamanya organisasi pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut (Sallis, 2014) menyatakan bahwa 

esensi dan peran utama dari seorang pemimpin dalam manajemen mutu, ialah menciptakan komitmen 

para anggota agar senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Selaras 

dengan hal tersebut, apabila sebuah organisasi memiliki seorang pemimpin yang senantiasa memiliki 

ranah kepemimpinan yang autentik (nature of leadership) akan mengarahkan organisasi pada akar 

kegiatan yang positif (Avolio & Gardner, 2005).  

Apabila hal tersebut diselaraskan dengan konsep manajemen mutu terpadu, tentunya perubahan 

positif tersebut juga akan senantiasa mengarah pada sebuah pencapaian kualitas karena pengaruh 

kepemimpinan itu sendiri. Dari berbagai literatur yang telah dibaca oleh penyusun, diungkapkan bahwa 

sebuah kepemimpinan dengan implementasi sebuah manajemen mutu terpadu pada organisasi yang 

paling utama ialah, sebagai sebuah elemen fundamental sebelum sebuah organisasi melaksanakan 

prinsip manajemen sebagaimana diterapkann yakni planning, organizing, actuating, and controlling. 

Dapat dideskripsikan demikian, karena hakikat kepemimpinan adalah menggerakkan bawahan dan 

juga memotivasi bawahan, serta mengatur bawahan (Mercer, Barker, & Bird, 2010).  

Pada kaitan permasalahan ini tentunya pemimpin tersebut menurun dari pusat hingga kepala 

sekolah di Lembaga pendidikan yang ada secara structural. Maka dari itu, apabila ranah kepemimpinan 

yang diciptakan telah baik dari atas, maka pemimpin dibawah juga akan mengikuti budaya tersebut, 

karena atasan yang paling top bisa menajdi seorang role model. Sehingga pada kaitan ini bermuara 

pada Kerjasama yang solid, disiplin, visi yang terpadu. Setelah seluruh hal terlah dipraktikkan, maka 

Langkah ketiga ialah sebuah benchmarking. Dijelaskan (Sallis, 2014), bahwa sebuah benchmarking 

adalah usaha mengenal pencapaian terkini dari organisasi, serta penetapan tujuan terkait organisasi ini 

hendak menjadi apa di masa depan. Maka dari itu, dapat ditelaah dari berbagai rasional dari ahli dan 

penyusun diatas bahwa benchmarking adalah cara membagnun keunggulan organisasi secara 

kompetitif, sehingga outcome dari benchmarking ini adalah sebuah organisasi yang berdaya saing 

tinggi. 

Kemudian, apabila benchmarking ini dikorelasikan dengan kesuksesan MMT di Organisasi, maka 

secara rasional dapat ditelaah bahwa dengan benchmarking suatu kesuksesan dalam MMT dapat 

tercapai karena benchmarking memiliki prinsi learning from the best. Artinya, apabila benchmarking 

diterapkan dalam suatu organisasi, maka organisasi yang ada akan mencari berbagai organisasi rujukan 
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yang terbaik dalam bidangnya masing-masing, serta dipelajari dan di akulturasikan terhadap 

organisasinya, sehingga sebuah kualitas dalam organisasi akan tercapai secara pasti dengan 

menggunakan benchmarking tersebut. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian dari (Sweis et 

al., 2015), adanya benchmarking secara rasional dapat meningkatkan sebuah komitmen pelaksanaan 

manajemen kualitas pada suatu organisasi, karena dengan adanya benchmarking sebuah organisasi 

sadar akan awareness to make a greater output. Dengan demikian apabila tahap ini telah kompleks 

dilaksanakan maka untuk tahapan pada tahun-tahun berikutnya dapat berkemungkinan berhasil, karena 

landasan dari operator dari proses pendidikan terkait SDM internal yang ada telah diperbaiki segala 

kekurangannya, baik kekurangan secara kelompok maupun individu, terkait dengan budaya organisasi 

yang buruk, sebagai penyebab the myth and the reality of the plan. 

Effieciency Driven Education and Making a Teacher to be A great Communicator science (2025-

2035) 

Pada tahapan ini guna menyongosng Indonesia emas diperlukan sebuah rancangan pembelajaran 

atau kurikulum serta sebuah internalisasi ilmu yang optimal oleh guru melalui perannya sebagai 

communicator science. Jadi, pada fase ini secara garis besar adalah, setelah fase pertama telah dilewati 

maka akan dilaksanakan sebuah kegiatan yang bermuara pada penyiapan pembelajaran dengan 

relevansinya terhadap perkembangan industri, serta akan tercipta outcome peserta didik berupa siswa 

yang memahami perkembangan era informasi. Memahami pada kaitan ini ialah tidak hanya 

berdasarkan dari sebuah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi yang ada, namun lebih 

diimplikasikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi tersebut untuk sesuatu yang memberi impact 

pada Sebagian besar orang yang ada disekitarnya, dimana hal tersebut dapat dicapai apabila seorang 

guru telah menjadi science communicator yang baik. Senada dengan ungkapan (Dale Schunk, 2012) 

bahwasannya untuk menjadikan seorang siswa untuk mengimplikasikan pengetahuannya pada 

kehidupan nyata sehari-hari, maka dibutuhkan seorang guru yang mampu menjadi communicator 

science. Maka dari itu pada hal ini peran dari seorang guru untuk memahami materi dan mengetahui 

cara menyampaikan materi dengan baik menjadi fokus utama yang perlu dilaksanakan pada tahap ini. 

Lalu, berkaitan dengan kurikulum yang ada, tentunya dalam kaitan ini baru dapat digunakan muatan 

merdeka belajar didalamnya, karena hal tersebut cenderung telah kompleks dari segi SDM internal, 

sehingga kemungkinan penerapan muatan merdeka belajar yang berporos pada keterampilan 6C 

(critical thinking, creativity, collaboration, communication, computational logic, compassion) akan 

terpenuhi secara optimal. 

Sehingga, perolehan sebuah outcome yang baik terkait dengan guru terhadap perannya sebagai 

communicator science. Berbagai paparan penyusun ini juga selaras Dengan gagasan (Kemendikbud, 

2017) dimana gagasan tersebut membahas tentang Indonesia emas 2045, bahwa pada tahun 2030 akan 

diterapkan sebuah hal dimana mengedepankan seorang guru sebagai fasilitator mengajar yang dapat 

mengasimilasikan ilmu secara komprehensif. Oleh karena itu, dapat digeneralisasikan bahwasannya 

paparan dari penyusun ini sinkron dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 

2045, ketika Indonesia berada pada fase atau berada di tahun 2030. 

Values Driven Education (2035-2040) 

Pada bagian ini, tentunya sebuah hal yang akan diejewantahkan oleh penyusun adalah tentang 

sebuah fase dimana peran pendidikan setelah sukses menghasilkan SDM yang berkapabiltias tinggi 

dari segi kognitif dan psikomotorik melalui fase sebelumnya, maka pada kaitan ini hal yang akan 

dioptimalisasikan adalah fokus untuk meningkatkan nilai kebudayaan bangsa Indonesia terkait nilai- 

nilai leluhur, kejujuran, dan tanggung jawab. Penyusun dapat memaparkan paparan yang demikian, 
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karena menoleh paparan dari (Kemdikbud, 2020) bahwa ditahun 2030 an akan muncul degradasi moral 

dari anak bangsa, karena urbanisasi yang pesat, serta ela golbalisasi yang massif melalui teknologi 

informasi yang ada. Maka dari itu, untuk membentuk suatu generasi Indonesia emas 2045 dibutuhkan 

sebuah penguatan terhadap nilai moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal tersebut apabila 

dikorelasikan dengan variable TQM sebagaimana menjadi tema dalam artikel ini untuk membentuk 

suatu generasi emas Indonesia 2045, maka patut digunakan sebuah self assessment oleh Lembaga 

pendidikan yang bertanggung jawab terhadap siswanya. 

Maka dari itu, mekanisme praktis yang hendaknya dilaksnakan oleh Lembaga terkait adalah (1) 

tetap mengedepankan mata pelajaran muatan local sebagai mata pelajaran wajib, kendati berada di era 

yang serba modern (2) secara kontinyu dan komprehensif melaksanakan self assessment bagi siswanya 

melalui berbagai tes ataupun ujian dengan tema kebudayaan bangsa Indonesia ataupun daerah, (3) 

melaksanakan sebuah seminar umum bertemakan akhlaq dan budi pekerti di sekolah yang wajib diikuti 

oleh para siswanya guna merevitalisasi pendidikan karakter yang ada dalam sekolah, (4) sekolah wajib 

menyelenggarakan kegiatan diluar jam pelajaran dengan kegiatan yang bermuara pada kecintaan siswa 

pada budaya local ataupun nasional, seperti hari wajib menggunakan kebaya, ataupun acara kesenian 

daerah. Maka dari itu, dengan demikian, ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa akan 

teraktualisasikan dengan baik kendati diterpa zaman yang serba modern, dimana pada hal tersebut kerap 

kali muncul tentang berbagai hal yang berkaitan dengan telaah informasi yang secara global dapat 

dijumpai. Sehingga, output pada fase yang ketiga ini ialah berupa seorang siswa yang tidak hanya 

mahir dalam keterampilan teknologi, keilmuwan, namun juga mempunyai karakter sebagai bangsa 

Indonesia sebagai semestinya tercermin dari nilai budaya luhur yang telah ada di Indonesia, serta 

sebuah karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam bersikap akan muncul dalam diri 

masing- masing siswa di Indonesia. 

 

Developing Every Students to be a Great Leader (2040-2045) 

Pada bagian ini tentunya merupakan sebuah pembahasan yang unik, terkait dengan hubungannya 

dengan Indonesia emas tahun 2045. Penyusun merumuskan hal sedemikian rupa karena pada dasarnya 

sebuah hal yang ada dalam visi Indonesia emas 2045 terdapat sebuah gagasan bahwa Indonesia ditahun 

2045 diproyeksikan menjadi sebuah negara sentra pengembangan IPTEK, ekonomi, pendidikan, 

khusunya asia pasifik, atau bahkan dunia (Kemendikbud, 2017). Maka dari itu, dari paparan tersebut 

dapat digeneralisasikan bahwasannya Indonesia akan menjadi negara pemimpin terhadap ketiga bidang 

tersebut. Maka dari itu, pendidikan sebagai sebuah wahana untuk menjadikan siswanya menjadi SDM 

berkompeten sesuai tuntutan zaman, sebagaimana telah diamanatkan undang-undang, wajib hukumnya 

di fase ke empat ini pendidikan di Indonesia menginternalisasikan sebuah nilai kepemimpinan dari 

dalam dirinya. Sehingga ketika lulus seorang peserta didik tersebut selain memiliki karakter kuat dan 

ranah kognitif yang optimal, peserta didik tersebut juga akan menjadi individu yang pandai memimpin 

dalam segala bidang sebagai outcome dari proses pendidikan yang telah dijalani. 

Terkait dengan mekanisme yang memang seharusnya telah dijalankan pada fase 4 ini ialah, sebuah 

pelaksanaan kegiatan yakni (1) kewajiban bagi seorang siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler Pramuka 

selama 2 semester bagi jenjang SD hingga SMA dengan ketentuan bebas mengambil pada saat kelas 

berapapun, terkecuali dua semester akhir, (2) penggerakan sebuah pelatihan kepemimpinan secara 

nasional dan kontinyu oleh pemerintah pusat untuk menggerakkan kader- kader pemimpin, (3) 

penambahan muatan kepemimpinan dalam mata pelajaran PKN. Dapat dipaparkan demikian terkait 

dengan berbagai paparan yang ada, pada mekanisme tersebtu dijelaskan bahwasannya terdapat 
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kewajiban bagi seorang siswa untuk mengikuti kegiatan pramuka minimal 2 semester. Seperti kita 

ketahui bahwasannya ekstrakurikuler pramuka selain mengedepankan sebuah kemandirian juga 

mengedepankan ranah kepemimpinan siswanya secara implisit, karena banyak kegiatan yang 

mengharuskan siswa menjadi pemimpin, baik untuk dirinya sendiri maupun secara kelompok. Hal 

tersebut senada dengan ungkapan (Zulkarnain, 2018) bahwasannya sebuah ekstrakurikuler pramuka 

merupakan ekstrakurikuler yang dapat mengeksternalisasi sebuah kepemimpinan dan kreativitas, serta 

ketangkasan siswa, oleh karena nya hal tersebut wajib diimplikasikan oleh seorang lembaga pendidikan 

yang terkait, secara nasional dan menyeluruh. Kemudian terkait dengan penggerakan pelatihan 

kepemimpinan secara nasional, hal itu tentunya diimplikasikan pada anggota OSIS maupun Ketua 

Umum OSIS di sekolah terkait untuk diberikan sebuah keterampilan memimpin melalui sebuah 

pelatihan yang rutin tiap tahun. 

Hal ini digunakan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang ada dalam setiap siswa, sehingga 

untuk kemudian hari ia akan mendapatkan outcome berupa aktualisasi kepemimpinan yang akurat pada 

organisasi yang diikutinya. Kemudian, terkait point terakhir berupa sebuah penambahan muatan 

kepemimpinan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) wajib hukumnya 

menambahkan materi tentang sebuah kepemimpinan. Hal itu dilandaskan, agar seluruh siswa yang ada 

di dalam lingkungan pendidikan mengerti tentang hakikat pemimpin ataupun kepemimpinan itu 

sendiri, serta siswa yang tidak mengikuti OSIS ataupun ekstrakurikuler yang bernafaskan 

kepemimpinan juga iktu mengerti tentang kepemimpinan. Kemudian, dengan adanya penambahan 

materi kepemimpinan dalam mata pelajaran PKN, juga dapat dijadikan landasan teoritis tentang 

hakikat kepemimpinan. Sehingga ekstrakurikuler dan mata pelajaran PKN saling mengisi didalamnya 

dalam kaitannya dengan aktualisasi kepemimpinan dalam ranah pendidikan di kalangan siswa. Yakni 

organsiasi sebagai wadah praktik, dan mata pelajaran PKN sebagai wadah untuk membahas tentang 

berbagai teori yang ada agar diingat siswa dalam berpraktik menjadi pemimpin. 

Dengan adanya berbagai usaha terkait dengan segala paparan pada artikel ini, maka hal yang dapat 

ditarik benang merah ialah, sebuah cita-cita Indonesia emas 2045, akan dapat terwujud melalui sebuah 

pendidikan, yang diatur dan dirancang menggunakan gagasan total quality management berbasis 

kaizen seperti yang telah dirancang oleh penyusun ini. Maka dari itu cita-cita tentang segala visi 

Indonesia emas 2045, apabila dikorelasikan dengan kebijakan pendidikan yang ada, yakni menjadikan 

sebuah pendidikan sebagai tool untuk mempersiapkan SDM yang ada menjadi berkarakter, mencintai 

niali budaya bangsa, optimal ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya melalui berbagai program dan 

usaha yang telah dirancang ini. 

 

3. Kesimpulan 

Dari berbagai paparan yang ada, dapat disimpulkan baik dari analisis CIPPO maupun aktualisasi TQM 

berbasis kaizen untuk Indonesia emas 2045 bahwa (1) analisis CIPPO menunjukkan bahwa terkait 

dengan kebijakan pendidikan di Indonesia yang ada di era sekarang merupakan sebuah kebijakan yang 

dinilai strategis dalam mencapai Indonesia emas 2045, karena dari segi context, product dan outcome 

seraya linier dengan need assessment dan teori terdahulu yang ada (2) terkait dengan input dan process 

pada kebijakan pendidikan Indonesia yakni merdeka belajar masih belum dapat dinilai berhasil, karena 

guru masih belum bisa menjadi a great communicator science dan process yang masih berputar 

disebuah permasalahan the myth and the reality of the plan (3) pada bahasan TQM berbasis kaizen 

untuk Indonesia emas 2045 memberikan sebuah jawaban bahwasannya sebelum merelaisasikan 

merdeka belajar, seyogyanya menetralisir sebuah permasalahan budaya organisasi yang buruk di 
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organsisasi satuan pendidikan (KKN, low critical thinking, wasting time) sebelum masuk pada ranah 

pembelajaran (4) segala program terkait dengan TQM Berbasis kaizen diproyeksikan memberikan 

sebuah impact yang strategis dan tekontrol untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. 
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Abstrak. keluarga menjadi faktor penting yang menentukan proses pelestarian tersebut. Tanpa 

adanya peran keluarga serta kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan sulit 

melakukan pewarisan tradisi-tradisi lokal masyarakat Desa Ngadas. Aktivitas-aktivitas keseharian 

di dalam keluarga dari orangtua kepada anak sebagai generasi penerus pelestarian tradisi-tradisi 

lokal masyarakat Desa Ngadas selalu dipenuhi dengan makna-makna yang tersirat sebagai proses 

pembelajaran dalam pelestarian tradisi lokal. Mulai dari bercocok tanam di ladang hingga persiapan 

pelaksanaan ritual adat, anak-anak selalu dibawa dan diikutsertakan dalam setiap prosesnya. Hal ini 

dilakukan oleh orangtua kepada anak dengan tujuan anak akan mengerti dan mulai terbiasa dengan 

tradisi-tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngadas. Di dalam proses tersebut ada pendidikan informal 

yang diberikan oleh orangtua kepada anak sebagai generasi penerus. 

Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mendeskripsikan peran peran pendidikan informal dalam 

proses pewarisan tradisi lokal yang ada di dalam masyarakat kepada anak sebagai generasi penerus. 

Ruang lingkup yang di ambil pada studi literatur ini adalah mengkaji tentang peran orang tua dalam 

mewariskan tradisi lokal masyarakat dengan tujuan agar senantiasa dilestarikan oleh anak muda 

sebagai generasi penerus. 

Kata Kunci: Pendidikan Informal, Keluarga, Tradisi 

 

1. Pendahuluan 

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan 

kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat (Johanes, 1994:12). Menurut Soekanto 

(1990:181), “tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama”. 

Lebih lanjut menurut Harapandi (2009:76), “tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan 

secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas”. 

Berdasarkan pengertian konsep di atas dapat dijelaskan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan 

yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat. 

Tradisi sebagai sebuah kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam jangka waktu 

yang lama merupakan modal sosial yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat. “Tradisi lokal 

dipandang sebagai modal sosial yang ada di masyarakat karena dalam pelaksanaan tradisi lokal 

tersebut terdapat unsur-unsur penting sebagai sebuah kesatuan dalam melaksanakan nilai-nilai, 

mailto:muhammadfahrurozi10@gmail.com
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norma, dan kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi lokal terdapat unsur-unsur yang 

mendukung modal sosial terjadi di dalam prosesnya, seperti gotong-royong, interaksi sosial, 

toleransi, kebersamaan, tanggungjawab sosial, serta partisipasi masyarakat”. (Amalia, 2015:315)  

Dalam pelestarian tradisi lokal keluarga menjadi factor penting dalam menularkan serta 

mendidik anak dalam mengajarkan pentingnya sebuah tradisi dilaksanakan bagi suatu masyarakat 

tertentu yang mempercayai bahwa tradisi sebagai sebuah kebutuhan dan sangat penting untuk 

selalu dilaksanakan. Keluarga yakni ayah dan ibu dalam kesehariannya mengajarkan kepada anak 

tentang tata cara melaksanakan sebuah tradisi lokal baik melalui ucapan verbal maupun praktek 

langsung pada pelaksanaan tradisi lokal tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas 

maka pentingnya melaksanakan studi literatur tentang peran pendidikan informal khususnya 

adalah orang tua (ayah dan ibu) dalam proses pewarisan tradisi lokal masyarakat dilakukan untuk 

melihat sejauh mana peran keluarga dalam meregenerasikan tradisi lokal kepada anak-anaknya 

sebagai generasi penerus.  

 

2. Pembahasan  

1. Konsep Tradisi Lokal Sebagai Kosmopologi Masyarakat Jawa 

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, beragam ras, agama, dan suku terdapat 

berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah yang 

berbeda-beda. Perbedaan kebiasaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh keanekaragaman suku 

dan kepercayaan yang di pegang teguh oleh setiap masyarakat desa. Di Indonesia terdapat lebih 

dari 100 suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku memiliki kebiasaan-

kebiasaan serta kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan 

tersebutlah yang menjadi makna dari istilah “Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap 

satu)” merupakan ciri khas kebudayaan yang ada di Indonesia.  

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan turun-temurun dari leluhur moyang 

setiap suku juga berbeda-beda. Kebiasaan yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama 

dan menjadi sebuah rutinitas bagi suatu kelompok masyarakatlah yang biasa disebut dengan 

istilah tradisi local atau sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya lebih lanjut dijelaskan oleh 

(Koentjaningrat, 1995:25)  
Sesuatu sistem nilai dan budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam 

pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat 

bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem  nilai dan budaya biasanya berfungsi sebagai 

pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang 

tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya 

juga berpedoman kepada sistem nilai dan budaya itu.  

 

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan 

kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat (Johanes, 1994:12). Menurut 

Soekanto (1990:181), “tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk 

yang sama”. Lebih lanjut menurut Harapandi (2009:76), “tradisi adalah suatu kebiasaan yang 

teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah 

komunitas”. Berdasarkan pengertian konsep di atas dapat dijelaskan bahwa tradisi merupakan 
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suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu 

kelompok masyarakat. 

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah urf (kebiasaan) yang muncul di 

tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga 

lingkugan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan. Menurut 

Koentjaraningrat (1994:5) ada tiga wujud kebudayaan yakni, (1) wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud 

kebudayaan  sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola  dari manusia dalam masyarakat, 

(3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dua kalimat ini tidak pernah 

dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke 

generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi 

merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya 

Islam akan menjustifikasikan (membenarkan)nya. Kita bisa bercermin bagaimana walisongo 

tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam. 

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu 

kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan 

masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila 

tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan 

berakhir di saat itu juga 

Tradisi yang telah lama dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dan menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat itu sendiri merupakan suatu kearifan lokal (local wisdom) yang harus terus 

dilestarikan sebagai warisan dari nenek moyang yang telah dititipkan kepada generasi penerus 

saat ini. Menurut Promdee (2014:11), kearifan lokal (local wisdom) merupakan kumpulan 

pengalaman yang bersifat unik dari generasi terdahulu dan telah digunakan secara turun temurun 

dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya 

melalui proses penanaman pola-pola hidup (life style) yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat tersebut. Dalam pengertian lain The Willobank Report Adeney dalam (Pujileksono, 

2015:25) mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut.  
Kebudayaan adalah “suatu sistem terpadu dari kepercayaan-kepercayaan (tentang Tuhan 

atau kenyataan, atau makna hakiki), dari nilai-nilai (mengenai apa yang benar, baik, indah, 

normatif), dari adat istiadat (bagaimana berperilaku, berhubungan dengan orang lain, 

berbicara, bekerja, berpakaian, bermain, berdagang, bertani, makan, dsb.) dan dari lembaga-

lembaga yang mengungkapkan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan adat istiadat ini 

(pemerintah, hokum, pengadilan, masjid, kuil, gereja, keluarga, sekolah, rumah sakit, pabrik, 

toko, serikat, klub, dsb.) yang mengikat suatu masyarakat bersama-sama dan memberikan 

kepadanya suatu rasa memiliki jati diri, martabat, keamanan, dan kesinambungan 

 

Dalam hal ini kebudayaan atau tradisi diartikan sebagai seluruh aktivitas sosial yang ada di 

dalam kelompok masyarakat baik dari segi kepercayaan, nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat yang membentuk suatu pola yang mengikat masyarakat serta memberikan suatu rasa 

jati diri, martabat, keamanan, dan kesinambungan. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan 

seluruh bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat sejak dahulu kala 

zaman nenek moyang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya untuk terus dilestarikan 

keberadaannya. Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat unsur-unsur kebudayaan yang 
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berada di dalam masyarakat tersebut. Menurut konsep B Malinowski dalam (Sulaeman 1994:13) 

ada tujuh unsur universal kebudayaan di dalam masyarakat 

 

 
Gambar 1.1. Kerangka Kebudayaan (di kutip dari Koentjaraningrat, Persepsi Masyarakat Tentang 

Kebudayaan Nasional, 1985) 

 

Tujuh unsur kebudayaan di dalam masyarakat tersebut yaitu: (1) bahasa, (2) sistem teknologi, 

(3) sistem mata pencaharian, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) 

kesenian. Kerangka kebudayaan merupakan dimensi analisis dari konsep kebudayaan yang 

dikombinasikan kedalam suatu bagan lingkaran. Mengapa dengan bagan lingkaran ialah untuk 

menunjukkan bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis. kerangka kebudayaan digambarkan dengan 

tiga lingkaran konsentris. Sistem budaya digambarkan dalam lingkaran yang paling dalam dan 

merupakan inti, sistem sosial dilambangkan dengan lingkaran kedua di sekitar inti, sedangkan 

kebudayaan fisik dilambangkan dengan lingkaran yang paling luar. Unsur kebudayaan universal 

yang tujuh hal tersebut dilambangkan dengan membagi lingkaran tersebut menjadi tujuh sektor 

yang masing-masing melambangkan salah satu dari ke tujuh unsur tersebut.  

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan yang menyatu 

dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan 

adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud 

pengetahuan atau ide, peralatan,dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola 

lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Supriatna, 2013:22). Berkenaan dengan 

lingkungan, nilai luhur yang dapat dijadikan kajian dari sebuah masyarakat adat adalah kearifan 

lokal (local wisdom) dalam melakukan pengelolaan lingkungannya. Sebuah nilai penting yang 

dimiliki masyarakat adat dalam aktivitas yang berhubungan dengan eksploitasi alam. Nilai 

budaya yang berupa kearifan manusia dalam mengelola alam tersebut yang kemudian diyakini 

merupakan cara yang paling ampuh dalam mengelola alam. Salah satu wujud kecerdasan lokal 

masyarakat adat ditunjukkan dengan menjadikan hutan sebagai tempat yang dikeramatkan. Hutan 

dijaga dengan berbagai aturan yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan alam. Ketaatan pada aturan yang diwariskan secara turun-temurun 

menjadikan hutan tetap lestari (Effendi, 2011:3).  
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Hutan atau alam semesta yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta oleh masyarakat jawa 

dipercaya memiliki kekuatan-kekuatan supranatural yang harus dijaga yang lebih dikenal dengan 

istilah kosmopologi. Dalam bahasa Arab, cosmos disebut alam (‘ālam), satu akar kata dengan 

ilmu (‘ilm, pengetahuan) dan alamat (‘alāmah, pertanda), karena jagad raya adalah pertanda 

adanya Sang Maha Pencipta (Madjid, 1992: 289). Eksistensi Sang Maha Pencipta dalam 

penampakan alam semesta inilah yang menjadi kajian kosmologi (Asy’arie, 1999: 177). Dalam 

pandangan Nasr (2002: 480), kosmologi adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang 

kosmos, mengubah keburaman realitas menjadi transparant reality, sebuah sarana penyingkapan 

realitas ilahi.   
Sedangkan kosmologi Jawa adalah sebuah konsep tentang kehidupan mistis manusia Jawa 

yang dipadukan dengan kepercayaan tentang kekuatan-kekuatan supranatural di luar dirinya, baik 

kekuatan alam maupun Tuhan (S. Pitana, 2007:12). Dalam pandangan Jawa, alam semesta disebut 

jagad gedhe, sedangkan manusia merupakan representasi dari jagad cilik. Di antara keduanya 

terdapat hubungan erat yang tidak terpisahkan. Hubungan antara jagad gedhe (makrokosmos) 

dengan jagad cilik (mikrokosmos) inilah yang merupakan manifestasi dari persoalan-persoalan 

dalam kosmologi Jawa. Haryanti (2017:181), menjelaskan bahwa. 
Manusia Jawa memiliki konsep tentang kepercayaan, mitos, norma, dan pandangan hidup 

yang didalamnya terkandung sebuah keyakinan tentang adanya jagad cilik dan jagad gedhe 

yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan karena terdapat kemanunggalan kekuatan 

(manunggaling kawulo gusti). Kemanunggalan tersebut dapat dimaknai bahwa manusia 

telah menjalin hubungan dengan kekuatan di luar dirinya yang jauh lebih besar, dengan 

harapan akan dapat terus dipertahankan dalam rangka meningkatkan kekuatan dirinya. Oleh 

karena itu, manusia Jawa senantiasa menjaga keseimbangan dan keselarasan antara 

mikrokosmos dan makrokosmos karena seluruh aspek kehidupannya dipengaruhi oleh 

kedua kekuatan tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, kosmologi Jawa memandang kehidupan di dunia ini sebagai 

satu kesatuan eksistensi. Segala sesuatu yang ada merupakan satu kesatuan hidup dan memiliki 

keterkaiatn erat dengan kosmos (Wisnumurti, 2012: 18). Bidang-bidang dalam realitas kosmos 

tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan satu sama lain dan terkoordinasi secara teratur. 

Dalam kesatuan itu, semua gejala mempunyai tempat dan berada dalam hubungan yang saling 

melengkapi dan terkait satu sama lain. Lebih lanjut, Firza (2016: 363-364) menyebutkan bahwa. 
Tradisi lokal dapat berfungsi sebagai salah satu sumber nilai-nilai yang leluhur bagi pendidikan dalam 

keluarga dan lingkungan masyarakat. Tradisi lokal berfungsi sebagai penyaring bagi nilai-nilai yang 

berasal dari luar atau asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan menjaga keharmonisan 

antar manusia. Tradisi lokal yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang positif terutama dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat, ada makna-makna yang terkandung dalam setiap tradisi lokal 

yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Makna yang terkandung dalam tradisi lokal tersebut dapat 

memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter bagi anak.  

 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa tradisi lokal sebagai sumber nilai-

nilai kehidupan yang dilaksanakan turun temurun memiliki peran penting bagi keluarga dan 

lingkungan masyarakat setempat. Peran penting dari tradisi lokal utamanya adalah untuk 

menyaring nilai-nilai yang berasal dari luar atau asing yang tentunya bertentangan dengan 

kepribadian suku dan bangsa serta menjaga keharmonisan masyarakat setempat. Tradisi lokal 
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yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki nilai dan makna yang positif terhadap pembentukan 

karakter bagi anak 
 

2. Tradisi Lokal Sebagai Konsep Modal Sosial (Social Capital)  

Modal sosial (social capital) merupakan salah satu elemen terpenting yang berada di dalam 

masyarakat. “Modal sosial yang dimaksud dalam pengertian ini bukanlah harta ataupun kekayaan 

yang bersifat material, melainkan berbentuk nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh 

sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun 

tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas 

masyarakat dalam suatu lingkungan atau desa” (Fathy 2019:3-4). Konsep modal sosial (social 

capital) awalnya dipopulerkan oleh Putnam (1993) setelah menulis artikel hasil penelitiannya di 

Italia tahun 1985 diikuti oleh Francis Fukuyama (1995, 2000) dan setelah itu semakin banyak 

dijadikan pembahasan dan penelitian Putnam 1993 dalam (Situmorang, 2017:22) menjelaskan 

pengertian modal sosial sebagai berikut. 
Mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antara anggota 

masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial sebagai institusi sosial 

melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (sosial trust) 

yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Fukuyama 

(1997) mendefenisikan modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma 

informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang 

memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka 

Pendapat di atas dapat diinterpretasikan bahwa modal sosial merupakan sebuah nilai dan 

norma yang dilaksanakan dalam elemen masyarakat terdapat berbagai macam unsur dari modal 

sosial tersebut. Mulai dari hubungan yang antar individu, kelompok, hingga jaringan yang 

dimiliki oleh setiap individu atau kelompok merupakan modal sosial yang dimiliki masyarakat 

dalam mengembangkan pengetahuan dan membuat bargaining position yang kuat dalam 

masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam bentuk modal sosial yang 

ada di masyarakat, mulai dari jaringan/hubungan sosial setiap individu dalam masyarakat, 

gotong-royong, norma, nilai-nilai, kepercayaan, peraturan sosial, hingga tradisi di dalam suatu 

masyarakat.  

Modal sosial yang berada di dalam masyarakat dapat dibedakan berdasarkan bentuknya lebih 

jelas, Pantoja dalam (Haridison 2013:35-36) membedakan bentuk-bentuk modal sosial sebagai 

berikut: “(1) hubungan-hubungan keluarga dan kekerabatan, meliputi: rumah tangga, keluarga 

luas, atau klien berdasarkan pada kuatnya pertalian darah dan afinitas; (2) jejaring sosial atau 

kehidupan asosiasional, meliputi: jejaring yang dimiliki individu, kelompok dan organisasi-

organisasi yang menghubungkan individu dari keluarga-keluarga yang berbeda, atau kelompok-

kelompok yang memiliki kesamaan aktivitas untuk berbagai maksud; (3) keterkaitan lintas sektor, 

termasuk jejaring yang menghubungkan organisasi-organisasi dari berbagai sektor di dalam 

masyarakat (LSM, organisasi akar rumput, perwakilan pemerintah, perusahaan swasta) yang 

memungkinkan kombinasi sumberdaya dan tipe pengetahuan yang berbeda-beda guna 

menemukan pemecahan masalah dari masalah-masalah yang kompleks. Bentuk modal sosial ini 

menyediakan artikulasi antara asosiasi dan organisasi yang bersifat horisontal dan vertikal; (4) 

norma-norma dan nilai-nilai sosial, mencakup kepercayaan budaya yang luas dan pengaruh 
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kepercayaan yang dimaksud terhadap berfungsinya masyarakat secara umum”. Norma-norma dan 

nilai-nilai mendukung bentuk-bentuk modal sosial lainnya sekaligus merepresentasi bentuk 

paling umum dan paling sulit dari modal sosial. 

Tradisi sebagai sebuah kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam jangka waktu 

yang lama merupakan modal sosial yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat. “Tradisi lokal 

dipandang sebagai modal sosial yang ada di masyarakat karena dalam pelaksanaan tradisi lokal 

tersebut terdapat unsur-unsur penting sebagai sebuah kesatuan dalam melaksanakan nilai-nilai, 

norma, dan kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi lokal terdapat unsur-unsur yang 

mendukung modal sosial terjadi di dalam prosesnya, seperti gotong-royong, interaksi sosial, 

toleransi, kebersamaan, tanggungjawab sosial, serta partisipasi masyarakat”. (Amalia, 2015:315)  

Dalam pelaksanaan tradisi pada suatu daerah tertentu, terdapat unsur gotong-royong yang 

dilakukan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan sebuah tradisi tersebut. Mulai dari proses 

persiapan, pelaksanaan, hingga selesai tradisi tersebut dilaksanakan setiap masyarakat saling 

membantu bahu-membahu dalam mempersiapkan perlaksanaan tradisi tersebut. “Gotong-royong 

dilakukan oleh setiap individu didalam masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mensukseskan 

setiap pelaksanan tradisi-tradisi lokal seperti upacara adat” (Nisfianti, 2010:5).  
 

3. Pewarisan Tradisi Lokal Dalam Pendidikan Informal Sebagai Indegeneuos Learning 

Pendidikan sering kali disamaartikan hanya dengan istilah pengajaran atau pelatihan, bahkan 

lebih banyak dikerucutkan menjadi sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, Mudyahardjo (2001:18) 

membagi pengertian pendidikan menjadi tiga bagian utama, dalam arti sempit, luas, dan luas 

terbatas. Dalam arti sempit, pendidikan diartikan sebagai sekolah (persekolahan). Kemudian 

dalam arti luas, pendidikan dapat mencangkup segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan seseorang. Sedangkan dalam arti luas terbatas, diartikan sebagai makna dari 

berbagai macam pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, mulai dari sekolah 

hingga luar sekolah yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Axin 

1989 (dalam Zulkarnain dkk, 2014:5) menyatakan bahwa dalam pendidikan informal warga 

belajar tidak sengaja belajar dan pembelajar tidak sengaja untuk membantu warga belajar. 

Sedangkan, Suprijanto (2007:112) memberikan contoh bahwa pendidikan informal terjadi dalam 

keluarga, melalui media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni, hiburan, kampanye, 

partisipasi di dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas makan disimpulkan 

bahwa yang menjadi hal terpenting dalam pendidikan terletak pada proses pembelajaran.  

Selanjutnya, yang berkenaan dengan definisi dari pendidikan informal dijelaskan oleh 

Coombs dalam (Sudjana, 1991:22) bahwa “Proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga 

setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari 

pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh 

kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, 

perpustakaan, dan media” 

Keluarga sebagai salah satu unsur pendidikan informal yang pertama dan utama dalam 

kehidupan setiap manusia sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan, sikap, 

mental, dan perilaku seseorang. Sejak lahir keluarga menjadi unsur pertama dalam memberikan 

pendidikan kepada setiap individu. Orangtua memiliki tanggungjawab yang mutlak dalam 

mendidik dan membesarkan anaknya sesuai dengan tujuan orangtua yang diharapkan. Hal ini 
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dijelaskan lebih jauh oleh Ki Hajar Dewantoro dalam (Jailani 2014:255) tentang pendidikan 

keluarga sebagai berikut.  
Pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang penting untuk mendidik anak. Hal 

tersebut mempunyai pengaruh yang positif bagi lingkungan keluarga memberikan dorongan 

atau memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, 

meyakini serta mengamalkan ajaran Islam. Apabila di lingkungan keluarga mempunyai 

pengaruh lingkungan negatif yaitu lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang 

kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

Seharusnya pendidikan agama itu berdasarkan keimanan, karena sesungguhnya iman 

merupakan mendasar bagi pendidikan yang benar, karena akan mencapai akhlak mulia. 

 

Orangtua yang terdiri dari ayah dan ibu memiliki peranan penting dalam mendidik anaknya. 

Sejak kecil orangtua telah memberikan pendidikan pendidikan kepada anaknya agar siap untuk 

menjalani kehidupan sosial di dalam masyarakat. mulai dari keterampilan dalam berkomunikasi, 

pengetahuan, pendidikan tentang agama, adat-istiadat, pendidikan moral, hingga pada pendidikan 

dalam lingkungan sosial. Keluarga sebagai institusi pendidikan yang paling utama bagi kehidupan 

seseorang memiliki tanggung jawab untuk melakukan transfer infromasi tentang kehidupan sosial 

pada tempat keluarga tersebut bermukim.  Nilai-nilai dalam tradisi lokal masyarakat menjadi 

faktor penting yang harus diketahui seorang anak dari orangnya melalui transfer informasi yang 

dilakukan oleh orangtua. Sistem belajar melalui transfer informasi oleh orangtua kepada anak 

tersebut sebagai indegeneuous learning system menurut (Zulkarnain 2018:7) sebagai berikut. 
Sistem belajar asli (indegeneuous learning sistem) adalah sistem belajar yang digunakan 

masyarakat tradisional sebagai upaya mempertahankan dan memelihara sistem social 

masyarakatnya demi kelangsungan hidupnya. Sistem belajar asli, secara tradisional 

digunakan untuk memenuhi keperluan praktis dan untuk meneruskan warisan sosial  budaya 

dan keterampilan serta teknologi masyarakat pedesaan dari generasi ke generasi. 

 

Sistem belajar asli dalam masyarakat tradisional memiliki kekuatan sendiri. Secara 

minimum, ada enam kebutuhan belajar esensial Coombs (1973:14-15), yaitu: (1) sikap positif 

terhadap kerjasama sesame manusia, (2) kemampuan membaca dan berhitung yang fungsional, 

(3) memiliki pandangan ilmiah dan pandangan dasar proses terhadap alam, (4) pengetahuan dan 

keterampilan fungsional untuk mendapatkan penghasilan, (5) pengetahuan dan keterampilan 

untuk menghidupkan keluarga, (6) pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk partisipasi 

warga negara dalam kehidupan nasional. Berdasarkan pendangan tersebut maka pentingnya untuk 

mempertahankan budaya lokal dan harus dilestarikan melalui metode system belajar asli 

(indegeneuous learning system) kepada generasi penerus melalui media pendidikan informal.  

Hal yang mendasari dari tradisi lokal adalah adanya transformasi perilaku kebiasaan yang 

diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, karena tanpa 

adanya proses transformasi tersebut tradisi perlahan-lahan akan punah tergerus oleh era 

modernisasi dewasa ini. Lebih lanjut Zulkarnain (2018:8) menjelaskan bahwa  
Pelestarian tradisi lokal merupakan tanggung jawab dari semua masyarakat, mengingat 

bahwa manfaat dari tradisi lokal berlaku untuk seluruh masyarakat. Dapat dilihat pada saat 

ini sudah banyak tradisi lokal yang mulai luntuk keberadaannya seiring majunya peradaban, 

baik itu tradisi lokal berupa: upacara adat, kebiasaan masyarakat, pengobatan tradisional, 

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, keberadaan tradisi 
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lokal bermanfaat untuk masyarakat sehingga tradisi lokal yang positif harus dilestarikan 

sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 

Dalam konteks tersebut orangtua memiliki peranan penting dalam mengarahkan anak melalui 

komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Orangtua harus membiasakan untuk mengarahkan anak 

melakukan hal-hal tertentu dimulai dari hal-hal sepele hingga yang paling prinsip. Orangtua harus 

dapat mengarahkan dan mengontrol perkembangan anak. Mengarahkan dalam hal ini diartikan 

sebagai suatu cara untuk mengenalkan anak pada kondisi sosial masyarakat, nilai-nilai, norma, 

dan kebiasaan masyarakat sekitar pemukiman mereka tinggal. Hal tersebut juga dijelaskan 

Moedzakir (2014: 61) tentang pendidikan informal sebagai berikut.  
Proses pendidikan di dalam keluarga sebetulnya memang sangat amat rumit dan kompleks. 

Salah satu komponen penting pendidikan keluarga yang kurang mendapat perhatian 

orangtua di dalam mendidik anaknya adalah “kebiasaan” atau membiasakan anak untuk 

melakukan hal-hal yang baik. Banyak sekali hal yang sebetulnya dapat dan perlu dijadika 

kebiasaan anak, di antaranya adalah kebiasaan hidup bersih, sehat, tertib, disiplin, hati-hati, 

cermat, bertanggung jawab, mandiri, sabar, sopan santun, patuh kepada orangtua, ramah 

kepada orang lain, bersedekah, optimistis, belas kasih terhadap sesama, menolong orang 

lain, tidak semena-mena dan sebagainya….. 

 

Proses pendidikan informal di dalam keluarga yang terpenting adalah dalam hal mendidik 

anak. Sejak kecil anak sudah di didik tentang nilai-nilai sosial dan norma masyarakat tempat 

keluarga tersebut bermukim. Sejak kecil pula anak sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal 

yang dianggap baik dalam norma-norma sosial, moral, etika, dan sikap religius dalam masyarakat. 

Selain itu, sejak kecil pula anak sudah sepantasnya dikenalkan dengan kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat atau yang lebih sering disebut dengan tradisi masyarakat sekitar. Pengenalan yang 

dilakukan sejak kecil tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak tersebut mengerti dan 

mengetahui makna dilaksanakannya tradisi tersebut di dalam masyarakat. Salah satu makna yang 

terkandung dalam pembiasaan tersebut merupakan sebuah upaya peristiwa belajar orangtua, 

peran tokoh adat, dan pemerintahan desa kepada anak sebagai generasi penerus yang ikut 

bertanggung jawab untuk melaksanakan tradisi tersebut di masa depan agar tidak punah dan tetap 

terus dapat dilestarikan.  

Lebih lanjut Axin dalam (Supriyono, 2012), menjelaskan peristiwa belajar dapat dilihat 

berdasarkan nirmana (perspektif) kesengajaan peserta didik dan sumber belajar atau pendidik. 

Apabila sebuah peristiwa belajar, si-pebelajar, dan pengajar keduanya sengaja mengadakan 

kegiatan belajar mengajar di luar sistem persekolahan, maka di situ peristiwa belajar nonformal 

terjadi sepanjang keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukannya itu terancang secara 

sistematis dan terkontrol apabila salah satu pihak,     si pebelajar atau pengajar tidak sengaja untuk 

belajar atau tidak secara langsung terjadi perubahan tingkah laku pada si pebelajar, maka di situ 

telah terjadi peristiwa belajar secara informal. Lebih jelasnya diagram yang dibuat Axin dan 

dimodifikasi oleh (Supriyono, 2012) untuk memvisualisasikan anatomi system pendidikan 

berdasarkan aspek kesengajaan belajar dan mengajar.  
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Nirmana Pengajar 

  

Nirmana Pelajar  

SENGAJA TIDAK SENGAJA 

SENGAJA 

Pendidikan Informal  

(di persekolahan)       A 

Pendidikan Nonformal 

(di luar sekolah) 

B 

Pendidikan Informal 2  

(Belajar Swarah) 

TIDAK SENGAJA 

 

Pendidikan Informal 1  

(Pembelajaran Informal) 

D 

Pendidikan Informal 3 

(Belajar Secara Kebetulan) 

Gambar 1.2. Paradigma Jenis Sistem Belajar Masyarakat 

(Sumber: Supriyono, 2012) 

Melalui diagram tersebut lebih mudah untuk dipahami apabila format pendidikan nonformal 

dan informal terjadi pada  setting yang spesifik di luar system pendidikan formal. Pendidikan 

nonformal adalah pendidikan yang terdesain sepenuhnya oleh pihak pengajar dan keterlibatan 

pebelajar sebagai subyek belajar dilakukan secara disadari sepenuhnya. Sedangkan pendidikan 

informal adalah format pendidikan yang terjadi di luar system persekolah dan program belajarnya 

tidak sepenuhnya terdesain, dengan tiga kemungkinan varian yaitu: (1) program di desain oleh 

pihak pengajar (pendidikan informal tipe 1), (2) program di desain oleh pihak pelajar sendiri 

(pendidikan informal tipe 2), dan (3) program belajar tidak terdesain  sama sekali baik oleh 

pengajar maupun pelajar (pendidikan informal tipe 3). (Supriyono, 2012) 

 

3. Kesimpulan 

Tradisi lokal sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang dilaksanakan turun temurun 

memiliki peran penting bagi keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Peran penting dari 

tradisi lokal utamanya adalah untuk menyaring nilai-nilai yang berasal dari luar atau asing yang 

tentunya bertentangan dengan kepribadian suku dan bangsa serta menjaga keharmonisan 

masyarakat setempat. Tradisi lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki nilai dan makna 

yang positif terhadap pembentukan karakter bagi anak. Proses pendidikan informal di dalam 

keluarga yang terpenting adalah dalam hal mendidik anak. Sejak kecil anak sudah di didik tentang 

nilai-nilai sosial dan norma masyarakat tempat keluarga tersebut bermukim. Sejak kecil pula anak 

sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dalam norma-norma sosial, moral, 

etika, dan sikap religius dalam masyarakat. Selain itu, sejak kecil pula anak sudah sepantasnya 

dikenalkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau yang lebih sering disebut dengan tradisi 

masyarakat sekitar. Pengenalan yang dilakukan sejak kecil tersebut dilakukan dengan tujuan agar 

anak tersebut mengerti dan mengetahui makna dilaksanakannya tradisi tersebut di dalam 

C 
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masyarakat. Salah satu makna yang terkandung dalam pembiasaan tersebut merupakan sebuah 

upaya peristiwa belajar orangtua, peran tokoh adat, dan pemerintahan desa kepada anak sebagai 

generasi penerus yang ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tradisi tersebut di masa depan 

agar tidak punah dan tetap terus dapat dilestarikan. 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengelolaan belajar berbasis Project Based 

Learning (PBL) pada masa pandemic covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana subjek yang dijadikan pembahasan adalah anak usia 4-

5 tahun. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pengkajian hasil ilmiah dengan teori pembelajaran 

pada kondisi saat ini yang terjadi pada seluruh dunia tentang adanya wabah virus Covid-19 yang 

menghasilkan sebuah artikel dengan topik Pengelolaan Lingkungan Belajar Anak Usia Dini Berbasis 

Project Based Learning (PBL). Pengelolaan lingkungan belajar berbasis proyek merupakan upaya-

upaya guru dalam memfasilitasi anak-anak untuk belajar melalui pengalaman dan kegiatan belajar 

yang bermakna dengan menentukan topik belajar bersama antara guru dan anak untuk mengerjakan 

sebuah pekerjaan atau proyek baik secara individu maupun kelompok 

Kata Kunci: Project Based Learning (PBL), Covid-19 

 

1. Pendahuluan 

Munculnya wabah Coronavirus Disease (Covid-19) belakangan ini berdampak besar kepada 

segala aspek kehidupan manusia disegala penjuru dunia termasuk di bidang pendidikan 

khususnya di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah besar yang 

diakibatkan oleh pandemi Covid-19, salah satunya yaitu tentang system pembelajaran yang harus 

tetap berjalan ditengah pandemi. Sistem pembelajaran yang pada umumnya berbasis interaksi 

secara langsung di dalam kelas kini mengalami transformasi menjadi pembelajaran dimana 

proses belajar dilaksanakan di rumah. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya Surat Edaran Nomor 

4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Coronavirus Disease (Covid-19) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesisa. 

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa proses belajar dapat 

dilaksanakan dari rumah. Namun demikian, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa 

proses pendidikan di negara ini tetap berjalan dengan baik mellaui kebijakan-kebijakan yang 

disesuaikan dengan kondisi wabah pandemic Covid-19 di Indonesia.  

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung 

jawab bersama dengan sekolah dan keluarga (Hatimah, 2016). Guru di sekolah memiliki peran 

untuk mendidik anak sesuai dengan kurikulum yang untuk mencapai tujuan dari Pendidikan 

tersebut melalui kegiatan belajar dan pembelajaran secara formal di dalam kelas. Sedangkan 

keluarga mempunyai peranan penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang 
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anak karena melalui lingkungaan keluarga inilah anak-anak mendapatkan pendidikan pertama 

kali (Yulianti, 2014; Amini, 2015). Dengan adanya wabah pandemic Covid-19 ini dapat 

membuat guru dan orangtua bekerjasama untuk tetap memberikan pendidikan kepada anak-anak 

melalui metode dan media yang tepat. 

Penerapan kebijakan pemerintah tentang belajar di rumah saat wabah pandemi Covid-19 untuk 

anak-anak usia sekolah membutuhkan metode dan media yang tepat khususnya anak usia dini. 

Anak usia dini identik dengan belajar sambil bermain karena dunia mereka adalah dunia bermain 

dimana melalui bermain mereka memperoleh pembelajaran yang menstimulasi beberapa aspek 

perkembangan seperti, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan moral (Dewi, dkk. 

2018). Oleh karena itu, dibutuhkan lingkungan belajar yang mendukung anak-anak untuk aktif 

bermain dengan belajar tumbuh kembangnya anak usia dini dan media belajar yang dapat 

memberikan mereka pengalaman dan rangsangan belajar yang maksimal.  

Belajar di rumah memerlukan lingkungan belajar yang kreatif dan aktif untuk anak-anak 

sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar sambil bermain. Dalam membangun 

lingkungan belajar, guru juga perlu memilih metode atau pendekatan yang tepat dalam proses 

pembelajaran sehingga interaksi antara guru dan anak dapat berjalan secara aktif (Azzahra, dkk., 

2019). Hasanah (2018) menambahkan bahwa pembelajaran guru perlu menciptakan lingkungan 

belajar yang berpusat pada anak dalam proses pembelajaran yang dapat dilakukan sambil 

bermain. Lingkugnan belajar berbasis proyek merupakan salah satu strategi yang dapat 

digunakan untuk memfasilitasi anak-anak untuk belajar sambil bermain dan menjadikan anak 

sebagai pusat pembelajaran Christianti (2011). Dengan demikian, guru dan orang tua dapat tetap 

memberikan pembelajaran kepada anak-anak dirumah dengan menciptakan lingkungan belajar 

yang berbasis proyek.  

 

2. Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana 

subjek yang dijadikan pembahasan adalah anak usia 4-5 tahun. Pada penelitian ini, peneliti 

memfokuskan pengkajian hasil ilmiah dengan teori pembelajaran pada kondisi saat ini yang 

terjadi pada seluruh dunia tentang adanya wabah virus Covid-19 yang menghasilkan sebuah 

artikel dengan topik Pengelolaan Lingkungan Belajar Anak Usia Dini Berbasis Project Based 

Learning (PBL) di tengah pandemi Covid-19. (Sugiyono, 2012).  

Pada artikel ini akan dibahas juga mengenai Project Based Learning (PBL). Dimana Project 

Based Learning (PBL) adalah pembelajaran berbasis proyek dengan terdapat strategi yang 

berpusat pada anak yang dapat mendorong inisiatif dan memfokuskan anak pada dunia nyata, dan 

dapat meningkatkan motivasi mereka (Lestari:2016). Pembelajaran berbasis proyek berpotensi 

untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna untuk anak-anak. Hal ini 

dikarenakan pendekatan proyek memusatkan anak sebagai subjek pembelajaran, memberi 

peluang kepada anak untuk belajar dan memahami sesuatu dengan caranya sendiri (Christianti, 

2011). 

 

 

 

 



 

86 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Pandemi Covid-19 

Menurut data WHO dalam Chih Chen Lai (2020) sejak munculnya coronavirus novel 2019 

(2019- nCoV) infeksi di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, virus tersebut menyebar 

dengan cepat ke seluruh Tiongkok dan banyak negara lain pun mulai terjangkit dengan virus ini. 

Begitupun sejauh ini, 2019-nCoV telah mempengaruhi lebih dari 43000 pasien di 28 negara dan 

wilayah tersebut  telah menjadi masalah kesehatan global utama. Pada 11 Februari 2020, 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan nama baru untuk penyakit epidemi yang 

disebabkan oleh 2019-nCoV: coronavirus penyakit (COVID-19). Mengenai virus itu sendiri, 

Internasional Komite Taksonomi Virus telah berganti nama menjadi yang sebelumnya bernama 

2019-nCoV sebagai pernafasan akut yang parah sindrom coronavirus-2 (SARS-CoV-2). 

Menurut Yuliana (dalam Huang, et.al: 2020) bahwa virus ini menular dengan sangat cepat dan 

telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa 

bulan. Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan 

satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolat dari 

pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe 

baru, yang diberi nama pada 2019 dengan 2019-nCoV. Menurut Yuliana (2020) bahwa 

coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. 

Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus 

membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Kebanyakan 

Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah 

besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti 

babi, sapi, kuda, kucing dan ayam.  

Kasus virus Covid-19 ini pun telah menyebar di negara Indonesia dengan terdapat 117 kasus 

pada 15 Maret 2020 (Detik.com) dan hingga kini pada tanggal 29 April 2020 (Kompas.com) 

terdapat 9.511 telah dikonfirmasi terjangkit virus Covid-19 ini. Di tengah pandemi Covid-19 ini 

tidak hanya para pekerja baik di lingkungan pemerintah, pekerja pabrik dan pekerja serabutan 

yang terkena dampaknya, namun anak-anak yang bersekolah pun terkena dampak yang cukup 

besar akibat pandemi ini. Sehingga pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah sosialisasi 

untuk di rumah saja sebagai solusi utama untuk menangani pandemi Covid-19 ini. Terutama anak 

usia dini yang seharusnya kebiasannya alamiahnya bermain di luar rumah, maka harus berada di 

rumah selama minimal 14 hari dengan tujuan untuk memutus mata rantai virus Covid-19 yang 

sudah menyebar di Indonesia. Sudah hampir menuju 2 bulan anak-anak tidak melakukan aktivitas 

pembelajaran di sekolah, dan akhirnya melakukan aktivitas di rumah dengan panduan kegiatan 

yang diberikan guru kelas melalui komunikasi dengan orangtua murid. Kegiatan yang diberikan 

oleh guru setidaknya dapat membuat anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya selama 

pandemi Covid-19 ini. Karena anak-anak harus memiliki tempat untuk meluapkan energi dan 

rasa ingin tahunya melalui sebuah kagiatan yang menyenangkan.  

 

b. Pengelolaan Lingkungan Belajar PAUD Berbasis Project Based Learning (PBL) 

Konsep pengelolaan lingkungan belajar perlu dipahami oleh guru. Istilah pengelolaan 

merupakan terjemahan dari kata management yang berarti mengatur, melaksanakan mengelolah, 

mengendalikan dan memperlakukan. Namun kata management sendiri sudah diserap dalam 
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bahasa indonesia yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses 

mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara 

efisien dan efektif. Pemahaman guru tentang lingkungan belajar dapat membantu guru dalam 

mengelola lingkungn belajar sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan lingkungan belajar 

merupakan proses mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan belajar anak-anak 

dengan berdasarkan tujuan untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek.  

Menurut Susanti (2018) lingkungan belajar adalah suatu tempat atau suasana (keadaan) yang 

mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Manusia dalam konteks ini adalah anak 

usia dini sebagai pelajar yang berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan belajar memiliki 

pengaruh terhadap perubahan tingkah laku pelajar, semakin kuat pengaruh lingkungan tersebut 

maka perubahan pada anak tersebut akan berpotensi tinggi. Mariana & Setiasih (2018) 

menambahkan bahwa lingkungan belajar merupakan tempat bagi anak untuk bereksplorasi, 

bereksperimen dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai 

wujud dari hasil belajar. Dengan kata lain, lingkungan belajar merupakan sarana yang disediakan 

oelh guru agar anak-anak dapat mencurahkan dirinya untuk beraktifitas, berkreasi, termasuk 

melakukan berbagai manipulasi berbagai hal hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku 

yang baru.   

Dari pandanagan penulis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan belajar merupakan 

suatu rangkaian kegiatan yang dilengkapi dengan sarana untuk menyediakan wadah bagi para 

pelajar yang dengannya mereka dapat mencurahkan dirinya, untuk beraktifitas, berkreasi, 

berinteraksi dan bereksplorasi melakukan berbagai kegiatan hingga mereka mendapatkan 

sejumlah perilaku yang baru.  

Inti pembelajaran adalah mengajak anak pada kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Semua 

bahan dalam lingkungan sekitar anak dapat digunakan sebagai pusat minat atau pusat perhatian 

anak. Bahan pembelajaran dari lingkungan menurut Lighthart (dalam Susianti, 2018)) dapat 

dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu, (1) lingkungan alam (2) lingkungan produsen atau 

lingkungan pengrajin sebagai pengelolah dan penghasil bahan mentah menjadi bahan jadi (3) 

lingkungan masyarakat atau pengguna bahan jadi yaitu sebagai konsumen. Addapun yang 

dimaksud dengan bahan yang berupa tanaman, tanah, batubatuan, kebun, sungai dan lading. 

Lingkungan sekitar dapat dijadikan tempat belajar oleh anak-anak.  

Anak-anak memiliki karakteristik spontanitas baik dalam menciptakan rasa sukanya maupun 

yang bersifat penolakan. Lingkungan yang memiliki kualitas performance tinggi akan dengan 

mudah membuat anak-anak merasa tertarik untuk memasukinya (Susianti, 2018). Guru harus 

menyiapkan dan memperkenalkan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jika 

lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan anak maka dengan mudah mereka akan masuk ke 

ruang kelas atau lingkungan yang sudah dirancang.  

 

c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan PAUD  

Pembelajaran PAUD hendaknya dillaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik anak 

serta kompetensi dasar pada umumnya. Prinsip-prinsip dan prosedur pembelajaran PAUD 

seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dan dipahami oleh para guru, fasilitator, kepala 

sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan pembelajaran PAUD, 

manurut Susianti (2018) ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:   
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a. Mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan  

b. Mengidentifikasikan komptensi sesuai kebutuhan dan karakteristik anak usia dini  

c. Mengembangakan indikator setiap komptensi agar relevan dengan perkembangan dan 

kebutuhan anak usia dini  

d. Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta menjalin kerjasama 

diantara para guru dan tenaga kependidikanlain dalam pembelaajran dan permainan  

e. Merekrut tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai 

dengan tenaga dan fungsinya  

f. Melengkapi sarana dan prasarana belajar dan bermain yanng memadai seperti 

perpustakaan, lingkungan sebagai sumber belajar, perlengkapan permaian dan ruang 

pembelajaran yang memadai  

g. Menilai program pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan untuk melihat 

keefektifan dan ketercapaian komptensi yang dikembagkan. 

 

d. Pendekatan Project Based Learning (PBL) 

Pendekatan proyek merupakan sebuah strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

prinsip bermain sambil belajar yang menerapkan pembelajaran berpusat kepada anak didik dalam 

pendidikan anak usia dini. Hal ini senada dengan Lestari, dkk. (2016) yang mengunkapkan 

bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah strategi yang berpusat pada anak yang dapat 

mendorong inisiatif dan memfokuskan anak pada dunia nyata, dan dapat meningkatkan motivasi 

mereka. Pada pembelajaran proyek, anak-anak menjadi termotivasi untuk mencurahkan 

kemampuan dan keterampilan serta kratifitasnya dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi 

bagiannya atau kelompoknya.  

Pendekatan proyek oleh Dewey dikatakan sebagai model pembelajaran learning by doing yang 

berarti bahwa proses belajar diperoleh melalui aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sendiri atau 

berkelompok, dengan pengertian yaitu bagaimana anak melakukan pekerjaan sesuai dengan 

langkah dan rangkaian tingkah laku tertentu (Moeslichatoen dalam Christianti (2011). Pada 

pembelajaran proyek, anak-anak dilibatkan dalam memilih topik-topik pembelajaran yang 

menarik perhatian dan ingin diketahui lebih dalam dapat  dilakukan secara individu maupun 

kelompok. Pengetahuan yang didapat dari hasil melakukan sendiri, membuat anak mampu 

mengingat pengalaman tersebut, membangun pemahaman yang lebih dalam, menumbuhkan rasa 

ingin tahu, dan mendapatkan penghargaan tersendiri bagi anak. Dengan demikian pendekatan 

proyek dapat memberi pembaharuan dalam pendidikan anak usia dini yang selama ini lebih 

menekankan pada kegiatan belajar yang berpusat pada guru. 

Pembelajaran berbasis proyek berpotensi untuk membuat pengalaman belajar yang lebih 

menarik dan bermakna untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan pendekatan proyek memusatkan 

anak sebagai subjek pembelajaran, memberi peluang kepada anak untuk belajar dan memahami 

sesuatu dengan caranya sendiri (Christianti, 2011). Dengan demikian, dalam prposes 

pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator untuk anak-anak. Guru perlu 

menciptakan lingkungan belajar yang menarik untuk diikuti oleh anak-anak dengan berbasis 

proyek.  
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e. Implikasi Pembelajaran Berbasis Project Based Learning pada Anak Usia Dini 

Pembelajaran berbasis proyek dapat dilaksanaka melalui beberapa tahapan, yaitu, memilih 

topik, eksplorasi, rencana kegiatan, pelasanaan kegiatan, dan ringkasan pengalaman (Sari & 

Zulfah, 2017).  

a. Memilih Topik 

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu memilih topik yang konkrit dan dekat 

dengan lingkungan anak. Topik dalam pembelajaran berbasis proyek haruslah konkrit, 

kontekstual, dekat dengan pengalaman pribadi anak-anak, menarik, penting untuk anak-anak, 

padat dalam arti berpotensi secara emosional dan intelektual yang dapat memberikan kaya 

akan pengalaman kepada anak-anak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang. Dalam tahap 

ini, guru dapat berdiskusi dengan anak-anak dalam menentukan topik untuk mendapatkan 

kesepakatan bersama.   

b. Eksplorasi 

Setelah mendapatkan kesepakatan tentang tpik proyek, Langkah selanjutnya adalah melakukan 

eksplorasi. Pada langkah ini, anak dirangsang untuk mengajukan berbagai pertanyaan, 

komentar, dan ide-ide yang berkaitan dengan topik yang telah disepakati. Guru Bersama anak-

anak mencatat hasil eksplorasi tersebut dalam bentuk ide-ide, pertanyaan, dan komentar yang 

diperoleh dari hasil diskusi.   

c. Rencana Kegiatan 

Dalam langkah ini, hasil dari eksplorasi di atas kemudian dikembangkan menjadi kegiatan 

belajar untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Pada tahapan ini terjadi refleksi dan pengulangan, 

anak-anak dipandu untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam mengenai topik yang 

disepakati. Selanjutnya, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktifitas dalam 

menyelesaikan proyek. Adapun aktifitas yang dilakukan pada tahap ini diantaranya adalah 1) 

Membuat timeline (alokasi waktu) untuk menyelesaikan proyek, 2) Membuat deadline (batas 

waktu akhir) penyelesaian proyek, 3) Membawa peserta didik agar merencanakan rencana 

yang baru, 4) Membimbing peserta didik ketika mereka membuat penjelasan (alasan) tentang 

pemilihan suatu acara.  

d. Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan, guru bertanggung jawab untuk memonitor aktifitas anak-anak 

selama menyelesaikan proyek. Monitoring dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi anak-

anak pada setiap proses. Dengan kata lain, dalam tahapan ini guru berperan sebagai mentor. 

Guru membuat sebuah rubric yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting agar 

mempermudah proses dalam memonitoring anak-anak. Melalui rubrik tersebut maka pada 

akhir dari kegiatan ini akan diperoleh penilaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan 

e. Ringkasan Pengalaman 

Pada tahap ringkasan pengalaman ini terdapat proses evaluasi. Tahap ini merupakan tahap 

puncak dari seluruh rangkaian pengalaman anak dalam mengeksplorasi topic pembahasan. 

Guru melakukan evaluasi bersama anak-anak, mempertimbangkan apa yang dipelajari dan apa 

yang akan dicapai. Evaluasi yang dilakukan bukan menilai hasil kinerja anak-anak namun 

evalusi terhadap proses pembelajaran dan kendala-kendala yang dihadapi anak-anak selama 

proses tersebut 
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Berikut ini contoh kegiatan proyek yang dapat diterapkan di taman kanak-kanak/TK. Topik 

yang dipilih adalah air karena saat ini sedang musim wabah pandemic Covid-19 sehingga anak-

anak perlu diajarkan cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air. Kenudaian guru bersama 

anak-anak melakukan eksplorasi tentang tema, seperti bagaimana sifat air, rasanya air, dan 

bagaimana air mengalir. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu memindahkan air dari suatu bak 

kedalam sebuah botol besar atau plastic besar. Kemudian botol atau plastic dilubangi bagian 

bawahnya sehingga air dapat mengalir. Kegiatan lain yaitu memindahkan air dari suatu wadah ke 

wadah lain yang tempatnya lebih rendah dengan menggunakan selang. Kegiatan lain yaitu anak-

anak dapat mencuci tangan dengan air dan menggunakan sabun kemudian di bilas dengan air 

mengalir lalu kegiatan tersebut direkam menggunakan kamera video. Kemudian video tersebut 

dapat di unggah ke media social dengan pengawasan orang tuanya. Pada akhir kegiatan, anak 

dapat mendiskusikan informasi yang telah mereka dapat selama proses pembelajaran dengan 

mencocokkan apa yang menjadi pertanyaan yang telah dikemukakan di awal dengan 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak selama proses belajar dari proyek tersebut.  

 

4. Kesimpulan  

Pada beberapa kasus yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan banyak 

dampak khususnya terjadi pada lingkungan sekitar. Para pekerja pemerintahan, pekerja pabrik 

dan pedagang kaki lima sangat terkena dampak dalam dengan adanya pandemi ini. Namun tidak 

dipungkiri, anak usia dini pun menjadi tidak diperbolehkan ke sekolah karena harus berada di 

rumah sesuai anjuran protokol pemerintah, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19 ini. Perlunya kreativitas baik dari guru dan orangtua untuk tetap memberikan edukasi 

yang maksimal kepada anak ketika belajar di rumah. Salah satu solusi yang ditawarkan peneliti 

adalah sebuah lingkungan belajar berbasis proyek untuk tetap menstabilkan pembelajaran anak 

ketika di rumah. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

terorganisir dalam menyediakan lingkungan atau tempat yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana unutk siswa belajar. Dengan lingkungan belajar tersebut sehingga anak-anak dapat 

melakukan aktifitas belajar, mengekspresikan dirinya, berkreasi, berinteraksi, dan berekspplorasi 

dengan melakukan berbagai kegiatan hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku yang baru. 

Pengelolaan lingkungan belajar berbasis proyek merupakan upaya-upaya guru dalam 

memfasilitasi anak-anak untuk belajar melalui pengalaman dan kegiatan belajar yang bermakna 

dengan menentukan topik belajar bersama antara guru dan anak untuk mengerjakan sebuah 

pekerjaan atau proyek baik secara individu maupun kelompok.  
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Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kegiatan belajar di rumah 

dalam kebijakan social distancing, physical distancing sebagai akbiat adanya pandemi covid-19. 

Kebijakan sosial distancing dan physical distancing pemerintah menganjurkan warga Indonesia 

untuk melakukan belajar di rumah dan work from home. Kesimpulan dari artikel ini adalah 

kebijakan sosial distancing dan physical distancing oleh pemerintah memberikan pengaruh 

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran dalam jaringan 

(Daring) dengan memanfaatkan berbagai macam perangkat yang dapat digunakan dalam 

menunjang pembelajaran jarak jauh. 

Kata Kunci: Belajar, social distancing, physical distancing, pandemi covid-19. 

 

1.  Pendahuluan  

Dunia sedang diterjang musibah dengan adanya virus covid-19 yang telah menyebar ke 

berbagai negara di dunia. Dampak dari adanya covid-19 ini pemerintah memunculkan 

kebijakan social distancing dan physical distancing. Social disctansing memiliki arti yaitu di 

mana seorang yang melakukan pengasingan dari kerumunan orang banyak dan atau suatu 

tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di 

keramaian. Physical distancing adalah seseorang yang yang yang menjaga jarak 1 sampai 2 

meter serta menjaga keseimbangan imunitas tubuh. Pola penyebaran virus ini akan berkurang 

jika melakukan kebijakan agar bisa berhasil. Tidak hanya hal tersebut dilakukan juga 

pencegahan pada fasilitas umum agar tidak melakukan pemakaian alat pribadi yang 

bergantian. Prinsip dasar dalam melakukan pencegahan ini kita harus bisa melakukan 

pencegahan pada diri kita sendiri, serta pemerintah menyiapkan rumah sakit dan tempat 

karantina yang berbeda antara orang ang terkena gejala ringan dan gejala gawat darurat.  

Dalam kebijakan sosial distancing dan physical distancing pemerintah menganjurkan 

warga Indonesia untuk melakukan belajar di rumah dan work from home. Tertera pada 

(Republik, 2018) pada Undang-Undang Pasal 59 Pembatasan Sosial Berskala Besar ayat 3 

dijelaskan bahwa dilakukannya peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan 

keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan ini juga 

menyebabkan pemerintah meniadakan Ujian Nasional pada setiap sekolah di Indonesia dan 

kegiatan pembelajaran dilakukan dalam jaringan.  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 memberi akses pada 
penyebaran virus corona. 

mailto:dedi.prestiadi.fip@um.ac.id


 

94 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

Pada dasarnya pendidikan adalah kegiatan secara sadar melakukan belajar mengajar dalam 

meningkatkan kualitas peserta didik atau bangsa Indonesia. Pendidikan juga dilakukan untuk  

menjunjung tinggi kemajuan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dan multimakna. 

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam pengembangan 

diri bangsa. Di dalam pendidikan sendiri terdapat kurikulum-kurikulum yang menunjang 

pengembangan tersebut. Pada teorinya pendidikan tidak hanya ditunjang guru saja namun dari 

orang tua siswa juga. ujuan tersebut berorientasi pada pembentukan manusia berkarakter 

melalui pemaksimalan seluruh potensi, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik (Prasetyo, 

2020).  

Pendidikan di masa pandemi covid-19 saat ini dilakukan dengan belajar dirumah. 

Dikarenakan demi keberhasilan kebijakan social distancing dan phsycal distancing. Kebijakan 

sendiri memiliki arti hakikat dalam sebuah proses untuk memenuhi hak asasi manusia. 

Kebijakan pendidikan adalah hakikat suatu pendidikan dalam sebuah proses untuk 

memerdekakan manusia (Bakry, 2010). Kebijakan pendidikan didasarkan pada pengetahuan 

melalui visi dan misi pendidikan sesuai pemahaman dari filsafat manusia, filsafat politik, 

sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan belajar dirumah aja merupakan bentuk pemenuhan 

hak asasi bangsa Indonesia agar saling menjalani pencegahan pandemi covid-19.  

Dimana pembelajaran dirumah dilakukan dengan pembelajaran daring. Pembelajaran 

daring adalah suatu kegiatan belajar mengajar melalui pemanfaatan jaringan atau internet 

yang didukung oleh layanan belajar serta dapat dimanfaatkan oleh peserta didik.  

Pembelajaran daring juga merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet 

sebagai metode penyampaian interaksi dan fasilitas serta didukung bentuk layanan belajar 

lainnya (Waryanto, 2006).  Pembelajaran dalam jaringan dapat memperluas komunitas 

pembelajaran, karena antara satu peserta didik dengan pesetya didik lainnya memiliki akses 

komunikasi yang lebih baik dibanding diskusi tatap muka yang terbatas oleh ruang dan 

waktu(Sobron et al., 2019). Diskusi tatap muka yang meskipun  sudah baik masih memiliki 

kendala, dimana ada kecenderungan perserta didik yang kurang peduli terhadap apa yang 

dikatakan oleh rekannya. Karakteristik dari pembelajaran daring yaitu sebagai media 

interpersonal atau media komunikasi, memiliki sifat interaktif, serta memungkinkan 

komunikasi dapat terselenggarakan atau tidaknya.  

Dengan kebijakan ini pembelajaran dilakukan melalui dalam jaringan. Pembelajaran daring 

sebagai  salah  satu solusi pembelajaran dimasa covid ini merebak, dianggap cara yang terbaik 

untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Pembelajaran daring atau jarak jauh dimana 

bahan pembelajaran yang diberikan melalui software (perangkat lunak komputer) tentu akan 

memudahkan bagi peserta untuk tetap mendapatkan perkuliahan tanpa tatap muka. Pilihan ini 

harus diambil untuk melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang efektif atas wabah 

yang kini telah menjadi pandemi global, diantara kebijakan yang diambil ialah menonaktifkan 

kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah serta melakukan karantina mandiri peserta 

didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, karyawan lainnya dan  termasuk tidak 

melakukan pertemuan tetapi melakukan pembelajaran dan  di bimbingan secara daring. 

Akibat wabah covid-19, tidak hanya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah serta Sekolah Menengah Kejuruan, tetapi juga perguruan tinggi. 

Seluruh jenjang pendidikan dari sekolah dasar/ibtidaiyah sampai perguruan tinggi 

(universitas) baik yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia maupun yang berada dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia semuanya 

terkena dampak negatif karena pelajar, siswa dan mahasiswa “dipaksa” belajar dari rumah 
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karena pembelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan covid-19. Padahal 

tidak semua pelajar, siswa dan mahasiswa terbiasa belajar melalui online. Apalagi guru dan 

masih banyak belum mahir mengajar dengan menggunakan teknologi internet atau media 

sosial terutama di berbagai daerah. 

 

2.  Pembahasan 

Adanya kebijakan social distancing dan phsycal distancing dengan menerapkan pergantian 

sekolah dengan kondisi belajardirumahaja, membuat kita tercegar dari penyebaran covid-19. 

Walau dalam pelaksanaan kegiatan belajar dirumah aja memiliki sangat banyak kendala. Dari 

kondisi ekonomi, sosial, geografi dan juga teknologi.  Kesiapan penggunaan teknologi serta 

jaringan internet sangat penting dalam menunjang pembelajaran melalui dalam jaringan. 

Peran dari teknologi pendidikan sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dari rumah. Teknologi pendidikan merupakan alat yang berupa pandangan soal mengajar dan 

belajar sebagai solusi masalah atau problema yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah 

dengan fungsi proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, 

peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua 

aspek belajar manusia kegiatan mengajar dan belajar berdasarkan pendekatan teknologis 

memerlukan keterampilan tersendiri(Nurdyansyah & Aini, 2017). Dengan pembelajaran 

daring peserta didik sangat memiliki keleluasaan waktu belajar, ketika dapat belajar kapanpun 

dan dimanapun. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa 

aplikasi seperti classroom, video converence, telepon atau live chat, zoom maupun melalui 

whatsapp group(Aji et al., 2020). 

Fakta yang ada bahwa teknologi dan jaringan internet di Indonesia sendiri masih belum 

menyeluruh diberbagai daerah. Kendala ini secara langsung berdampak pada peserta didik 

dan guru. Tidak hanya berpengaruh di teknologi namun juga ekonomi dan geografi Indonesia. 

Kendala pada teknologi yaitu dimana tidak seluruh orang di Indonesia memiliki alat 

komunikasi dan terpenuhi jaringan internetnya. Kendala pada ekonomi yaitu dengan adanya 

pembelajaran dalam jaringan akan membuat masyarakat membeli kuota dan memasang wifi  

untuk mempermudah kegiatan pembelajaran hal tersebut akan membuat masyarakat boros 

dalam keuangan, sedangkan pada saat itu juga kegiatan work from home juga dilakukan 

dirumah. Serta masih banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dikarenakan penerapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, dimana keluar masuknya 

seseorang harus disertakan ijin yang jelas. Kendala pada georgrafi yaitu Indonesia sendiri 

terdiri dari ribuan pulau yang susah untuk dijangkau dengan transportasi darat, serta tidak 

seluruh dari wilayah Indonesia sudah tergetuk oleh jaringan Internet. Setiap individu 

mempunyai beberapa macam kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis, dimana 

semakin besar kebutuhan tidak dapat dipenuhi, semakin besar stres yang dialami (Filayanti et 

al., 2020). Serta apabila stres sudah mulai melebihi batas maka seseorang akan berpindah ke 

tempat lain yang mempunyai nilai kefaedahan terhadap pemenuhan kebutuhannya. 

Dilansir dari beberapa berita yang ada bahwa Pemerintah Republik indonesia saat ini sudah 

banyak sekali melakukan langkah dan upaya penanganan covid-19 baik dari sektor ekonomi, 

sektor kesehatan, sektor sosial dan berbagai sektor lainnya. Kementrian Luar Negeri berikut 

upaya upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk pencegahan dan penanganan 

covid-19 di Indonesia:  
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a. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di 

wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara 

(PLBDN). Tim dapat terdiri atas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Imigrasi, 

Bea Cukai, Karantina Hewan dan unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk 

negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit. 

b. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu 

masuk negara. Menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina 

untuk penumpang. 

c. Dalam menghadapi situasi pandemik covid-19, sejak tanggal 18 Januari 2020 Indonesia 

telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat dan 

pelabuhan, dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapa pun yang 

memasuki wilayah Indonesia, sesuai regulasi kesehatan internasional, Pemerintah 

Indonesia juga telah mengerahkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan 

kesiagaan rumah sakit. 

d. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan tiga langkah pencegahan 

masuknya virus Corona ke wilayah Indonesia, yaitu: Menerbitkan Surat Edaran kepada 

seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan 

kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. 

Menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang 

mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok Memberikan health alert card dan 

Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang. 

e. Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit rujukan, yang 

sebelmnya dipakai pada kasus flu burung. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah 

menyiapkan 21 kapsul evakuasi (meja dorong isolasi pasien) terkait penyebaran virus 

corona sebagai bentuk tindak pencegahaan. 

f. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada 

pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi 

risiko terjangkit n-Cov, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit dan 

memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai 

suatu bentuk pencegahan dan antisipasi.  

 

Seperti yang disebutkan diatas sudah cukup banyak upaya pemerintah dalam menangani 

pandemi ini. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan pada sektor ekonomi. Saat ini 

pemerintah memiliki berbagai program jaring pengaman sosial untuk memitigasi dampak 

pandemi covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya, melalui program Kartu 

Prakerja. Tahun ini, pemerintah menaikkan anggaran untuk program Kartu Prakerja dari Rp 

10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Program ini dirancang untuk bisa menjangkau 5,6 juta 

pengangguran. Hanya, program ini tidak spesifik menyasar korban PHK, melainkan semua 

pengangguran, termasuk mereka yang baru menyelesaikan pendidikan formal. Data terakhir 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,05 

juta orang atau 5,28 % dari jumlah angkatan kerja. Antusiasme masyarakat pun membludak. 

Begitu pendaftaran dibuka, hampir 6 juta orang mendaftar program Kartu Prakerja, padahal 

kuota untuk tahap pertama hanya 200 ribu orang. Saat ini pemerintah sedang memproses 

pendaftaran untuk tahap kedua. Kartu Prakerja memang memberikan berbagai benefit. Total, 

dana sebesar Rp 3.550.000 per orang akan ditransfer ke rekening bank atau rekening dompet 

elektronik seperti OVO, Link Aja, atau GoPay milik peserta. Selain kartu Prakerja pemerintah 
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khususnya Pemerintahan Jawa Barat sudah membuat dan menyiapkan skema mengenai 9 

Pintu Bantuan bagi Warga Terdampak covid-19, dimana kartu prakerja masuk disalah satu 

pintu dari 9 pintu yang ada. Berikut 9 pintu bantuan bagi warga terdampak covid-19 yaitu :  

a. Program Keluarga Harapan (PKH) Program ini sudah ada sejak lama sebelum adanya 

pandemi covid-19 ini. Program ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang 

data nya sudah tercatat di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah.  

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sama seperti PKH program ini sudah ada sejak lama 

sebelum adanya pandemi covid-19, dan data penerimanya sudah ada di pemerintah 

sebagai penerima bantuan rutin setiap bulannya. 

c. Kartu Prakerja Seperti yang telah disebutkan diatas Kartu Prakerja ini diberikan kepada 

mereka yang terkena PHK, Pengangguran dan untuk mereka yang baru saja lulus dari 

pendidikan formal.  

d. Bantuan Sosial dari Presiden Sasarannya, warga negara Indonesia yang belum terdata 

sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. 

e. Dana Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pemerintah Desa boleh 

melakukan realokasi anggaran Dana Desa, salah satunya buat penanganan covid-19, 

antara lain untuk padat karya dan BLT.  

 

Namun kenyataan yang ada bantuan-bantuan dari pemerintah tidak sepenuhnya turun ke 

masyarakat sampai saat ini. Entah bantuan tersebut masih dalam perjalanan atau memang 

sedang dalam proses. Orang tua peserta didik tentu saja akan berpikir keras dalam melakukan 

kegiatan WFH disertai dengan pembimbingan anak, dikarenakan orang tua menggantikan 

posisi guru saat dirumah. Dalam teori yang ada orang tua merupakan guru utama bagi anak, 

serta guru sebagai orang tua pengganti didalam sekolah. Dampak yang diperoleh orang tua 

peserta didik yaitu :  

a. Orang tua harus memahami materi pembelajaran dan informasi mengenai pelajaran 

tersebut 

b. Terganggunya pekerjaan orang tua karena harus adanya pembagian waktu untuk 

membimbing anak untuk belajar dengan melakukan WFH 

c. Orang tua lebih menjelaskan secara rinci mengenai pembelajaran karena anak tidak 

mendapatkan penjelasan secara langsung dari guru. 

Keterlibatan orangtua sangat penting dalam perkembangan siswa khususnya dalam proses 

belajar. Orangtua telibat dalam pembelajaran di rumah, yang ditunjukkan dengan menetapkan 

pembelajaran yang rutin seperti membantu anak menyiapkan keperluan sekolah dan 

menentukan jadwal kegiatan anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan terdiri dari 

orangtua memiliki nilai, tujuan, ekspektasi dan aspirasi yang disampaikan dan di tanamkan 

kepada anak. Orangtua menyediakan komputer/tablet dengan tujuan untuk membantu mencari 

bahan belajar dalam mengerjakan tugas. Akan tetapi dalam punggunaannya masih dalam 

pengawasan orang tua. Kecanggihan dan kemudahan operasional teknologi menyebabkan 

anak-anak yang bahkan masih berusia dini pun sudah mampu untuk mengoperasikan produk 

hasil kecanggihan teknologi. Teknologi menawarkan kemudahan dan variasi dalam proses 

anak mempelajari banyak hal.  

Teknologi yang memungkinkan untuk menghadirkan stimulus suara dan visual di saat 

yang bersamaan membuat anak mampu untuk mempelajari banyak hal dalam satu waktu. 

Terutama sejak munculnya smartphone yang multifungsi dengan harga yang makin 

terjangkau telah mengakibatkan makin banyak orang yang mampu memilikinya. Bahkan 

dalam keluarga tertentu, gadget bisa jadi telah dimiliki oleh anak sekolah mulai dari SD, SMP 
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maupun SMA, termasuk yang masih anak balita  Orang tua pun akhirnya sudah banyak yang 

memberikan teknologi kepada anak. Tanpa di sadari oleh orang tua, banyak anak yang sudah 

kecanduan gadget. Hal tersebut masih di anggap sepele oleh orang tua, sebab orang tua 

menganggap bahwa sekarang adalah era digital yaitu zaman memakai gadget. Kalau belum 

memakai gadget berarti masih ketinggalan zaman. Orang tua belum mengerti saja bahwa 

kecanduan gadget sangat berbahaya bagi anak sebab kecanduan gadget dapat mengganggu 

psikis dan fisik anak. Banyak permainan-permainan kreatif dan menantang yang ternyata 

banyak disukai oleh anak-anak, dengan hal ini secara tidak langsung sangat menguntungkan 

untuk anak-anak karena sangat memberi pengaruh terhadap tingkat kreativitas anak (Alia & 

Irwansyah, 2018). 

Dampak pada peserta didik yaitu proses belajar mengajar di rumah yang membuat peserta 

didik merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Sarana 

yang dilibatkan berupa laptop, komputer maupun handphone. Peserta didik juga belum pernah 

dipelajari budaya belajar jarak jauh karena selama ini, sistem belajar yang dilaksanakan 

biasanya melalui tatap muka, peserta didik terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi 

dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan teman-temannya serta bertatap 

muka dengan para gurunya, dengan adanya metode pembelajaran jarah jauh membuat peserta 

didik perlu waktu untuk beradaptasi dan dalam menghadapi perubahan baru yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Sekolah diliburkan terlalu lama 

membuat anak-anak jenuh. 

Dampak lain yaitu mulai jenuhnya peserta didik di rumah dan rasa ingin segera ke sekolah 

bermain dengan teman-temannya, peserta didik terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi 

dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan temantemannya serta bertatap 

muka dengan para gurunya. Kemudian peserta didik akan merasa kehilangan jiwa sosial, jika 

di sekolah mereka bisa bermain berinteraksi dengan teman-temnanya tetapi kali ini mereka 

hanya sendiri di rumah bersama orang tua, interaksi dengan sesama teman, guru dan orang-

orang disekolah akan menjadi berkurang. Adanya wabah covid-19 memaksa para peserta 

didik harus menggunakan teknologi, sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus 

belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Setiap sekolah 

menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan bimbingan teknis kepada 

para guru agar bisa menggunakan teknologi modern dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas peserta didik di sekolah dasar. Untuk anak usia kelas 1-3 masih dibutuhkan bantuan 

orang tua untuk mendampingi pembelajaran di rumah, minimal untuk mempersiapkan 

teknologi sebelum dan sesudah pembelajaran online berlangsung sehingga peserta didik dapat 

mengikuti pembelajaran online. Dengan demikian dukungan dan kerjasama orang tua demi 

keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan.  

Dampaknya juga dirasakan yaitu dimana guru tidak semua mahir menggunakan teknologi 

internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran, beberapa guru senior belum 

sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan 

pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Dan kompetensi 

guru dalam menggunakan teknologi sangat mempengaruhi mutu program belajar mengajar 

maka dari itu sebelum diadakan program belajar online para guru seharusnya wajib diberikan 

pelatihan terlebih dahulu. Sangat banyak guru merasakan dampak yaitu pada proses belajar 

mengajar online di rumah tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah. Fasilitas ini sangat 

penting untuk kelancaran proses belajar mengajar, untuk pembelajaran online di rumahnya 

seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, komputer ataupun hand phone yang 

akan memudahkan guru dalam memberikan materi belajar mengajar secara online.  
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Kendala selanjutnya yaitu para guru  belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama 

ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka, para guru sangat terbiasa berada di 

sekolah untuk berinteraksi dengan peserta didik, dengan adanya metode pembelajaran jarah 

jauh membuat para guru  perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan 

baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hasil belajar. Dampak 

selanjutnya yang dialami guru yaitu sekolah diliburkan terlalu lama membuat para guru jenuh, 

guru terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian guru 

juga akan kehilangan jiwa sosial, jika di sekolah mereka bisa bermain berinteraksi dnegan 

guru guru lain dna oara murid tetapi kali ini mereka tidak biasa dan hanya sendiri dirumah. 

Adanya wabah COVID-19 memaksa para guru harus menggunakan teknologi, sehingga suka 

tidak suka dan mau tidak mau harus belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan 

menggunakan teknologi.  

Setiap sekolah menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan 

bimbingan teknis kepada para guru agar bisa menggunakan teknologi modern dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah dasar. Kendala yang 

dihadapi para guru 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 guru. 

Untuk melakukan permbelajaran online selama beberapa bulan tentunya akan diperlukan 

kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota 

internet. Kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dan menguasai teknologi untuk 

pembelajaran dituntut untuk meningkat dengan cepat untuk merespon online.  

Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar. Artinya, ada 

pengeluaran tambahan biaya yang harus dibayar oleh guru baik berupa material maupun 

nonmaterial.  Misalnya pulsa telpon, pulsa untuk akses internet, dan terutama waktu. Salah 

satu biaya yang otomatis harus dibayar oleh guru adalah guru juga harus memberi bantuan 

semangat pada orang tua apabila terjadi masalah, baik yg berhubungan dengan teknologi yang 

langsung digunakan dalam proses pembelajaran maupun cara pembelajaran yang digunakan 

oleh peserta didik. Jam kerja yang menjadi tidak terbatas karena harus berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan peserta didik, orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Tidak setiap 

guru cepat mengadopsi dan belajar teknoloogi, sehingga sebagai koordinator jam kerja saya 

tak terbatas di hari kerja. Senin sampai minggu dan jam malam pun tetap dituntut secara 

moral dan tanggung jawab untuk mempersiapkan guru-guru yang masih butuh support untuk 

menjalankan pembelajaran dirumah.  

Seharusnya dari pemerintah sendiri melakukan persiapan lebih matang atau adanya sikap 

jaga-jaga untuk mencegah terjadinya permasalahan seperti kurang siapnya peserta didik, guru 

dan orang tua siswa dalam melakukan pengajaran dan belajar melalui pembelajaran daring. 

Kurangnya pengetahuan teknologi bagi warga Indonesia, serta cakupan jaringan internet yang 

belum menyeluruh di negara Indonesia. Dalam penyelenggaraan pembelajaran daring 

diperlukan kesiapan waktu orang tua dalam membimbing anak agar tidak jenuh dan dengan 

mengadakan jadwal waktu jam belajar dan bermain bagi anak. Pada pembelajaran daring 

membuat anak yang biasa jarang berkumpul dengan keluarga, menjadi lebih mudah 

berkumpul karena sedang dirumah dan pasti saling meluangkan waktu. Pemantauan dari guru 

juga harus dilakukan yaitu dengan chat dengan orang tua siswa untuk mendapatkan hasil 

kejujuran mengenai anak. 
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3.  Kesimpulan 

Kebijakan sosial distancing dan physical distancing oleh pemerintah memberikan pengaruh 

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran dalam jaringan 

(Dring) dengan memanfaatkan berbagai macam perangkat yang dapat digunakan dalam 

menunjang pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pembelajaran daring memiliki hambatan 

dalam pelaksanaanya seperti kurangnya pengusaan terhadap teknologi, akses jaringan internet 

yang tidak merata di beberapa daerah serta belum adanya budaya pembelajaran jarak jauh 

yang dilaksanakan oleh guru menjadikan proses pembelajaran jarak jauh masih kurang 

maksimal. 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku asertif terhadap 

kemandirian anak jalanan di masa Pandemi Covid - 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan analisis inferensial menggunakan teknik uji beda dan analisis regresi linier 

berganda. Penelitian ini dilakukan di salah satu pondok pesantren di Kota Malang dengan cara 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Quota Sampling sebanyak 60 orang. Dari temuan 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan tingkat perilaku 

asertif ditinjau di masa Pandemi Covid - 19. Kesimpulan penelitian ini adalah anak jalanan yang 

cenderung memiliki tingkat perilaku asertif yang rendah di masa Pandemi Covid - 19. Identifikasi 

anak jalanan dengan di masa Pandemi Covid – 19 ini memiliki prioritas untuk mendapatkan 

intervensi peningkatan secara mandiri dalam pendidikannya.  

Kata Kunci: perilaku asertif, anak jalanan, kemandirian 

 

1. Pendahuluan 

Fenomena anak jalanan sebetulnya sudah berkembang lama, tetapi saat ini semakin menjadi perhatian 

dunia, seiring dengan meningkatnya jumlah anak jalanan di berbagai kota besar di dunia. Dalam konsep 

pemberdayaan masyarakat perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses 

perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah sebab tanpa adanya potensi kekuatan yang berasal dari 

masyarakat atau seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan 

perubahan. Hasil pemaparan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (2004) memberi gambaran bahwa 

anak jalanan terus mengalami peningkatan dari berbagai segi kualitatif maupun kuantitatif. Pokok 

rmasalah ini telah terjadi pada anak jalan bermacam-macam untuk penindakan kekerasan entah itu dari 

jasmani, rohani, dan biaya hidup, maupun bentuk sosial. 

Perilaku Asertif bukanlah suatu keterampilan yang telah dimiliki sejak lahiriah, dalam hal ini untuk 

pembentukan dan kebiasaan bersikap dalam ketrampilan asertifnya maka diperlukan pelatihan asertif 

yang tahap demi tahap dan tentunya dapat dimulai sejak usia dini. Perilaku asenif perlukan sejak usia 

dini dikarenakan perilaku asertif tidak sesuatu yang ada dari lahiriah akan tetapi kepada pola perilaku 

dan sikap yang dapat dipelajari dalam suatu hal reaksi kepada kondisi situasi sosial muncul di 

lingkungan (Hasanah, dkk. 2010). 

Perilaku asertif dapat memberikan dampak positif bagi kalangan remaja dalam meredam perasaan 

cemas yang seringkali muncul ketika remaja merasa bahwa hak-haknya telah dirampas orang lain apa 

lagi saat menjadi korban bullying di sekolahnya. Memiliki perilaku asertif berarti dapat 

mengembangkan perilaku berani dalam mengungkapkan segala sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan 

kepada orang lain dalam hubungan interpersonal. Bersifat asertif dapat diartikan dengan memberikan 

respon secara wajar, relevan dan konsisten dengan tuntutan konteks situasi sosial tertentu, perilaku 

asertif dapat menumbuhkan rasa percaya diri remaja untuk binaan lingkungan sosial bersama individu 

lain yang memiliki rentang usia lebih dewasa maupun seusia dengan remaja. 

Dwairy (dalam Rezan dkk, 2009) melihat pelatihan perilaku asertif sebagai proses belajar 

mempertahankan hak- hak anak dan mengatasi perilaku tidak asertif, pasif atau agresif. Penelitian Stake 

(dalam Rezan dkk, 2009) menunjukkan bahwa pelatihan perilaku asertif sebagai bagian dari program 
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untuk meningkatkan keterampilan sosial telah terbukti memiliki manfaat yang sangat positifbagi konsep 

diri siswa. Siswa sering tidak terampil dalam menyatakan keinginannya, kebutuhan, ide dan perasaannya 

secara akurat dan benar kepada siswa lain. 

Uraian kajian tersebut variabel disiplin dikaji dari indikator yang sudah diteliti sebelumnya Variabel 

perilaku asertif dikaji dari penelitian Akbari yang berjudul pelatihan asertivitas pada masa remaja, 

sedangkan untuk variabel terikat mengenai kemandirian, peneliti menggunakan kajian dari Steinberg 

Tentang kemandirian remaja.  

2. Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah terletak di Jalan 

Polowijen 1/190 RT 04. RW 02 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pondok ini 

dipimpin oleh Gus Ubaidillah Hamid yang jebolan sebuah pondok pesantren di Pasuruan. Beliau mulai 

mendirikan pondok sejak tahun 2013, di sebuah rumah yang merupakan wakaf dari keluarga istrinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis of varian dan kruskal-

wallis dalam proses analisis data.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Nonprobability Sampling, sedangkan cara 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Total Quota Sampling. peneliti mengambil cara 

mengumpukan data, yaitu cara angket, observasi dan wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini 

responden yang dihadapi adalah anak jalanan yang tidak mengenal peneliti secara personal, maka 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara personal menggunakan panduan 

dari instrumen yang telah disusun.  

Penelitian ini mengambil peserta anak jalanan di Ponpes Salafiyah Kota Malang, yaitu sebanyak 

30 tahun 2019 serta alumni tersebut sebanyak 30 responden peserta anak Jalanan yang ada di Ponpes 

Salfiyah Sabilul Hikmah Malang. Jadi Total Keseluruhan responden adalah 60 resoponden. Penelitian 

menggunakan angket berskala likert serta menggunakan Analisis of Varian dan Kruskal Wallis dalam 

analisis datanya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini dipaparkan mengenai keadaan nyata hasil kajian dari penelitian mengenai tingkat 

masing-masing variabel yang ada. Pembagian tingkatan tersebut uraian jumlah hasil perhitungan dari 

instrumen yang telah diisi oleh responden kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2007. 

Kategori dibedakan menjadi tiga Tingkat kategori perilaku asertif yaitu: golongan kecil yaitu prosentase 

sebesar < 60% jumlah penskoran, dari golongan menengah yaitu prosentase sebesar 60% - 79% total 

skor, golongan atas yaitu prosentase > 79% jumlah penskoran. Tingkat Perilaku Asertif anak jalanan 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai keadaan tingkat perilaku asertif di Ponpes Salafiyah Sabilul 

Hikmah mengacu yang telah ada pada kriteria. Dari penelitian hasil yang diperoleh mengenai gambaran 

perilaku asertif yakni 6% masuk pada kategori rendah, 26% di antaranya masuk dalam kategori memiliki 

perilaku asertif sedang dan yang termasuk dalam kategori memiliki tingkat perilaku asertif yang tinggi 

sebesar 69% (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tingkat Perilaku Asertif 
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Hasil tingkat perilaku asertif anak jalanan dipertajam dengan indikator analisis deskriptif pada 

perilaku asertif. Secara deskriptif hasil masing-masing pada indikator perilaku asertif menampilkan 

bahwa indikator afirmasi diri merupakan nilai paling rendah di antara indikator lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Indikator Perilaku Asertif anak jalanan 
 

Tingkat perilaku asertif Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan 

Dari analisa pendataan, peneliti sebelumnya menguji pendahuluan pengujian normalitas dan 

pengujian homogenitas. Dari pengujian normalitas tersebut, peneliti menggunakan cara shapiro-wilk 

serta kolmogorov-smirnov. 

 

Tabel 1. Uji Normalitas Perilaku Asertif berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji normalitas menggunakan shapiro-wilk maupun kolmogorov-smirnov bahwa nilai dari 

signifikansi (sig.) > 0,05 sehingga data dinyatakan normal. Tahapan selanjutnya yakni dilakukan uji 

homogenitas sebagai syarat anova. 

 

Tabel 2. Uji Homogenitas Perilaku asertif berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

Dari analisis SPSS untuk pengujian homogen yang didapatkan dari hasil relevan atau signifikasn 

(Sig.) yaitu sejumlah 0,155, dikarenakan hasil relevan atau signifikan 0,155 > 0,05 maka kesimpulan 

berbagai macam tentang rentang usia umur anak jalanan yang telah disandingkan maka akan homogen 

atataupun sama, dari anggapan homogen yang telah di uji oleh uji oneway anova terpenuhi. Tahapan 

berikutnya adalah setelah pengujian homogenitas dan pengujian normalitas dapat terpenuhi, adalah uji 
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anova. Kemudian dilanjutkan pada analisa varian, peneliti mengkaji hasil rerata diantara bermacam-

macam Pendidikan terakhir anak jalanan. 

Pada uraian selanjutnya setelah proses analisis adalah uji anova. Uji ini bertujuan mengkaji apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan perilaku asertif dari Pendidikan terakhir anak jalanan. berikutnya 

yaitu tahap uji beda menggunakan analisa varian (anova). Uji tersebut berguna untuk pengujian 

Pendidikan terakhir yang tidak sama memiliki hasil rerata ataukah tidak sama, < 0,05 dari rerata yang 

tidak sama, apabila hasil relevan atau signifikan (Sig.) > 0,05 dari rerata yang sama. 

 

Tabel 3. Uji Anova Perilaku Asertif berdasarkan Pendidikan terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari analisis SPSS untuk pengujian homogen yang didapatkan dari hasil relevan atau signifikan 

(Sig.) yaitu sejumlah 0,726> 0,05. Hasil tersebut menunjukkan atau dapat pula disimpulkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan perilaku asertif yang ditinjau dari Pendidikan terakhir anak jalanan. 

Latar belakang Pendidikan terakhir anak jalanan terdiri dari lulusan sekolah dasar hingga menengah 

atas. 
Mengenai perilaku asertif yang cenderung lebih bervariasi. Mayoritas anak jalanan memiliki 

perilaku asertif yang tinggi. Keputusan yang oleh anak jalanan pada pendahuluan yang diteliti pada 

penelitian ini tercermin bahwa setengah jumlah lebih kegiatan bersifat belajar  sebagian dari sisa seperti 

perasaan negatif ,perasaan positif, dan afirmasi diri.  

Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan belum terlalu mengafirmasikan diri. Dari 

pemaparan hasil yamg telah di analisis indikator perilaku asertif bahwa afirmasi diri serta perasaan 

negatif anak jalanan tertinggal. Peningkatan perilaku belajar dan perasaan positif anak jalanan mengenai 

perilaku asertifnya dapat ditingkatkan melalui ketrampilan asertifnya dalam kegiatan belajar utamanya 

jalur pendidikan nonformal. 

 

Perilaku Asertif Ditinjau Dari Pendidikan Terakhir 

Kajian dari aspek ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

perilaku asertif ditinjau dari latar belakang Pendidikan anak jalanan. Lebih lanjut meskipun tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan namun masing-masing jenis latar belakang pendidikan tentunya 

memiliki rata-rata yang berbeda satu sama lain. Latar pendidikan merupakan latar belakang Pendidikan 

yang dialami masalah yang berbeda dengan anak yang satu dengan yang lainnya dengan perilaku asertif 

yang rendah. 

Hasil kajian menempatkan latar belakang pendidikan sebagai latar belakang Pendidikan dari 

anak jalanan dengan perilaku asertif rendah. Perilaku Asertif bukanlah suatu keterampilan telah dimiliki 

dari lahir untuk anak terbiasa berperilaku asertif untuk melatih asertif secara bertahap dan dimulai sejak 

masa AUD. Perilaku asenif sangat dperlukan sejak usia dini karena perilaku asertif tidak dalam bentuk 

sesuatu yang ada sejak lahir akan tetapi pola sikap dan perilaku bisa dipelajari dan suatu reaksi kondisi 

diberbagai dalam bersosial di lingkungan (Hasanah, dkk. 2010). Dari pembentukan proses inilah 

perilaku asertif tidak terlepas pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggal, bisa juga itu berpengaruh di 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. 
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4. Kesimpulan 

Pada analisis varian diketahui bahwa anak jalanan yang cenderung memiliki perilaku asertif rendah 

adalah anak jalanan yang rentang usia 15 tahun, dari Pendidikan terakhir pendidikan dasar dan 

menengah pertama, serta status yang tidak bersekolah. Dan juga tidak memiliki perbedaan signifikan 

antara perilaku asertif dilihat dari pendidikan terakhir anak jalanan di masa Pandemi Covid - 19. 
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Abstrak. Pelaksanaan Layanan konseling online secara khusus bisa memanfaatkan 

berbagai media online seperti misalnya zoom, googlemeet, wa, line, facebook, 

twitter, e-mail dan beberapa program aplikasi untuk chatting dan teleconference 

lainnya, bahkan bisa menggunaan telepon dan handphone. Pelayanan konseling 

secara online ini dilakukan konselor dalam upaya mengembangkan potensi diri dan 

membantu mengentaskan serta menangani permasalahan yang dialami konseli. 

Permasalahan yang menjadi sorotan saat ini adalah permasalahan psikologis yang 

di alami konseli saat masa pandemi COVID-19, gejala-gejala psikologis yang 

sedang di hadapi berupa munculnya kecemasan, keresahan, gelisah ketidakpastian, 

stres, krisis diri serta berbagai hal lainnya terkait psikilogis individu. 

 
Kata Kunci: Konseling Online, Masalah Psikologis, Covid-19 

 

 

1. Pendahuluan 

Pada tahun 2020 kita dikejutkan dengan munculnya sebuah virus yaitu yang disebut 

coronavirus jenis (SAR-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Seluruh dunia 

gempar akan munculnya virus baru ini, virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus 

ini ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Pada awalnya berdasarkan data epidemiologi 

menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpapar dengan satu pasar seafood atau life market di 

Wuhan, Provinsi Hubei, China (Huang, 2020). 

World health organization memberi nama virus baru tersebut severe acute respiratory 

syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai coronavirus disease 

2019 atau COVID-19 (WHO, 2020). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan 

apakah dapat melalui antara manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan 

waktu. Selain itu terdapat lagi 15 kasus petugas medis yang diproduksi oleh salah satu pasien 

yang ditangani. Salah satu pasien tersebut dicurigai sebagai kasus “super spreader” (Channel 

News Asia 2020).  

Pada saat ini secara Global di 216 Negara sampai dengan tanggal 14 Juni 2020, ada 

7.690.708 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk 427.630 kematian (WHO, 2020). Di 

Indonesia Indonesia sampai saat ini per tanggal 14- Juni 2020 ada 38.277 orang yang 

dinyatakan positif, 14.531 sembuh dan 2.134 meninggal (Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19, 2020). di Indonesia kasus ini berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita 

kontak dengan seorang warga negara asing asal Jepang yang tinggal di Malaysia setelah 

pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam batuk dan sesak nafas (WHO, 2020). 
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Di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 proses pembelajaran di sekolah-sekolah di 

laksanakan di rumah secara online dan beberapa Daerah yang berada dalam zona merah mau 

tidak mau harus melaksanakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita dan semua orang diharuskan untuk 

beraktifitas di dalam rumah, yang menjadikan para orang tua harus menyeimbangkan pekerjaan 

dan membina serta mengasuh anak dirumah. Penyesuaian pada masa ini tidak hanya di alami 

oleh orang tua namun juga dirasakan oleh anak-anak. 

Berikut ini beberapa tanda anak tertekan dan terganggu mentalnya saat pandemi COVID-19 

menurut (William, D., 2020): (1) Perilaku Regresif; (2) Perubahan Nafsu Makan; (3) Masalah 

Tidur Selama tertekan, pola tidur juga dapat berubah; (4) Perubahan suasana hati Perilaku yang 

harus diketahui terdiri dari ledakan kemarahan, putaran tangisan tak terduga, kesedihan, 

ketidaksabaran, kehilangan gairah dalam tugas-tugas yang disukai serta berpisah dari yang lain; 

(5) Mencari jaminan Dengan anak-anak yang lebih cemas, mereka mungkin mengajukan lebih 

banyak pertanyaan daripada biasanya. Selain itu, mereka akan lebih sering mencari kepastian 

bahwa semuanya akan baik-baik saja; (6) Tendensi untuk melekat pada orang terdekat; (7) 

Penarikan Sebaliknya, beberapa anak mungkin akan mengabaikan anggota keluarga di rumah 

mereka atau memilih untuk menolak kesempatan untuk berhubungan; (8) Keluhan somatik 

Anak-anak mungkin memiliki lebih banyak keluhan sakit kepala, sakit perut, dan lebih sedikit 

energi; (9) Pemecahan Masalah Anak-anak yang lebih tua maupun remaja mungkin memiliki 

waktu yang sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan instruksional atau ragu karena mereka 

dengan cepat teralihkan; (10) Bertindak berlebihan. 

Dalam menangani permasalahan pandemi COVID-19 yang mengharuskan anak untuk 

belajar dirumah perlu peran guru BK/konselor untuk dapat membantu masalah-masalah 

psikologi yang dialami. Peran guru BK/konselor tentu saja berbeda dengan guru-guru mata 

pelajaran, BK berperan penting untuk mengembangkan keterampilan anak dan mengatasi 

permasalahan dan atau hambatan-hambatan yang di alami, salah satunya pengembangan 

karakter yang baik di rumah dan bagaimana guru BK/konselor memberikan peran untuk 

pengembangan life skill atau keterampilan hidup sehari-hari secara efektif melalui layanan-

layanannya secara profesional. 

 

2. Pembahasan 

a. Dampak Psikologis pada masa Pandemi COVID-19 

Berdasarkan fenomena di lapangan terkait masa pandemi corona saat ini, memungkinkan 

gejala-gejala psikologis yang sedang di hadapi oleh seseorang seperti munculnya kecemasan, 

keresahan, gelisah ketidakpastian, stres, krisis diri serta berbagai hal lainnya terkait psikilogis 

individu tersebut. Perubahan pola hidup sangat dirasakan oleh beberapa individu, seperti 

perubahan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan hilangnya kebebasan yang dirasakan, 

dikarenakan ajuran pemerintah untuk mengkarantina diri di rumah agar terhindar dari virus 

tersebut. 

Biasanya seseorang yang mengalami permasalahan psikologis secara tiba-tiba merasakan 

sesuatu yang mendesak secara langsung dan tiba-tiba tanpa adanya persiapan ataupun 

munculnya efek negatif yang menekan pribadi individu. Selanjutnya untuk efek ketidakpastian 

yang terjadi seperti munculnya rasa kekhawatiran terkait penyebaran virus tersebut dan 

terganggunya pola kehidupan yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya seperti 

pekerjaan bagi yang bekerja terganggu ataupun terhambat, bagi anak-anak yang masih sekolah 

terganggunya aktifitas mereka dalam proses belajar mengajar di sekolah sehingga munculnya 
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rasa kekhawatiran kapan masa pandemic ini akan berakhir. Tidak sedikit pula individu tersebut 

merasakan kecemasan terkait khawatirnya dirinya jika sampai tertular, sehingga menggangu 

mindset ataupun pikiran mereka. 

Dari beberapa kondisi yang dirasakan oleh individu tersebut menyebabkan kualitas hidup 

seseorang menjadi menurun, yang disebabkan oleh terhambatnya pekerjaan, pendidikan 

ataupun rencana yang sudah terjadwal sulit tergapai atau sesuai target. Hal tersebut membuat 

kehidupan yang dirasakan oleh individu tersebut menjadi terasa berjalan lambat, penuh 

kebosanan/kejenuhan dan munculnya rasa kekhawatiran. Alhasil jika keadaan ini atau kondisi 

ini terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang panjang dan tidak bisanya individu tersebut 

dalam mengelola diri, maka akan mengganggu mental dan pikiran individu tersebut. 

Dalam wabah apa pun, wajar jika orang merasa tertekan dan khawatir. Respons umum dari 

orang-orang yang terdampak (baik secara langsung atau tidak) antara lain: (IFRC, 2020). 

1) Takut jatuh sakit dan meninggal, 

2) Tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular saat dirawat 

3) Takut kehilangan mata pencaharian, tidak dapat bekerja selama isolasi, dan 

dikeluarkan dari pekerjaan, 

4) Takut diasingkan masyarakat/dikarantina karena dikait-kaitkan dengan penyakit 

(seperti rasisme terhadap orang yang berasal dari, atau dianggap berasal dari, tempat-

tempat terdampak), 

5) Merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih dan takut kehilangan 

orang-orang terkasih karena virus yang menyebar, 

6) Takut terpisah dari orang-orang terkasih dan pengasuh karena aturan karantina 

7) Menolak untuk mengurusi anak kecil yang sendirian atau terpisah, penyandang 

disabilitas atau orang berusia lanjut karena takut infeksi, karena orang tuanya atau 

pengasuhnya dikarantina, 

8) Merasa tidak berdaya, bosan, kesepian dan depresi selagi diisolasi,  

9) Takut mengalami pengalaman wabah sebelumnya. 

Kedaruratan memang selalu membuat tertekan, tetapi faktor penyebab tekanan khusus 

wabah COVID-19 dapat mempengaruhi masyarakat, seperti: 

1) Risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan COVID-

19 belum 100% diketahui, 

2) Gejala umum seperti masalah kesehatan lain (misalnya demam, batuk, pilek) bisa 

disalah artikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi, 

3) Pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya yang mereka tinggal di rumah 

sendiri (karena sekolah tutup) tanpa asuhan dan dukungan yang tepat, 

4) Resiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada kelompok-kelompok, yang rentan 

seperti orang berusia lanjut dan penyandang disabilitas, jika pengasuh dikarantina 

dan tidak ada layanan dan dukungan lain (ONG Inclusiva, 2020). 

Sebagian rasa takut dan reaksi ini muncul dari bahaya yang memang ada, tetapi banyak juga 

yang muncul dari kurangnya pengetahuan, rumor dan salah informasi (IFRC, 2020). Stigma 

sosial dan diskriminasi sosial dapat dikaitkan dengan COVID-19, misalnya terhadap orang-

orang yang pernah tertular, keluarganya dan tenaga kesehatan dan petugas garis depan lain yang 

pernah merawat. Harus diambil langkah-langkah untuk menghadapi stigma dan diskriminasi di 

setiap fase tanggap darurat COVID-19.  
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b. Layanan Bimbingan dan Konseling Online  

Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang kita rasakan saat ini membuka era baru 

dalam profesi konseling (Zeng,  2010). Hadirnya teknologi ini sangat membantu pelayanan 

konseling yang harus dijalankan secara online, pada masa pandemi seperti ini peran teknologi 

dan komunikasi sangat membantu untuk menunjang eksistensi peran BK di Sekolah untuk 

menangani permasalahan dan pengembangan peserta didik. Kondisi ini juga menjadi tantangan 

tersendiri  bagi  para  guru  bimbingan  dan  konseling  (BK)/konselor  untuk  dapat berperan 

aktif serta dan dapat menguasai berbagai keterampilan penggunakan teknologi dan informasi 

didalam pelaksanaan layanannnya.  

Dalam beberapa permasalahan yang dialami siswa/remaja, Sering kali  berawal dari dunia 

online, (Csiernik, 2006) menyatakan bahwa teknologi  informasi  juga dapat secara sosial 

mengisolasi dan telah menyebabkan masalah sosial baru khususnya  di kalang anak-anak dan 

remaja. Seiring dengan penyelenggaraan konseling yang dilakukan tidak hanya bisa secara face 

to face (FtF) dalam satu ruang tertutup, namun bisa dilakukan melalui format  jarak  jauh  yang 

di  bantu teknologi yang selanjutnya  dikenal dengan  istilah   e-konseling  (Gibson:  2008). 

Istilah e-konseling berasal dari  bahasa Inggris yaitu e-counseling (electronic   counseling) yang 

secara singkat dapat   diartikan yaitu suatu proses penyenggaraan konseling secara elektronik.  

Istilah e-counseling mulai dikenal dengan penyelenggaraan konseling online pada kisaran 

dekade 1960-1970 dengan perangkat lunak program Eliza dan Parry (Koutsonika, 2009). 

Pelayanan e-konseling tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan konseling 

perorangan/individual saja,  namun  diperluas menjadi penyenggaraan BK secara keseluruhan 

dengan bantuan  teknologi seperti layanan dalam format kelompok dan layanan dalam format 

individual. 

Ifdil (2009) Sejak lahirnya istilah Pelayanan e-konseling dan sebelumnya telah banyak 

dikembangkan berbagai aplikasi penunjang penyelenggaraan BK di Indonesia seperti Program 

Aplikasi untuk pengolahan Alat Ungkap Masalah (AUM), Program Analisis Tugas 

Perkembangan (ATP), Program Daftar Cek Masalah (DCM), Program Aplikasi IKMS, 

Program Database Siswa, Program E-sosiometri, Sistem Informasi  Managemen Bimbingan 

dan Konseling (SIMBK) dan sebagainya termasuk lahirnya berbagai situs-situs penyedia 

layanan konseling online. 

Layanan konseling Online secara khusus bisa memanfaatkan berbagai media online lainnya 

yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan konseling online seperti jejaring sosial misalnyaz 

zoom, googlemeet, wa, line, facebook, twitter, myspace; email; dan beberapa program aplikasi 

untuk chatting (instant messaging); bahkan penggunaan telepon dan handphone. Pelayanan 

konseling secara online ini juga dilakukan konselor dalam upaya mengembangkan peserta 

layanan dan membantu mengentaskan dan menangani permasalahan konseli. Gibson (2008) 

menyebutkan pelayanan ini dilakukan  oleh  konselor  untuk  memberikan  kenyamanan bantuan 

yang dibutuhkan konseli ketika menghadapi suatu masalah dan tidak mungkin dilakukan secara 

face to face (Gibson: 2008).  

Menurut Gladding (dalam (Zadrian, Meivilona, Ifdil, 2013), Taksonomi bentuk-bentuk 

praktik konseling online terdiri dari: (1) konseling individual berdasarkan e- mail, yang 

melibatkan interaksi jarak jauh yang tidak sinkron antara konselor dan klien dengan 

menggunakan apa yang dibaca via teks untuk berkomunikasi; (2) konseling individual 

berdasarkan chat, yang melibatkan interaksi jarak jauh yang sinkron antara konselor dan klien 

dengan menggunakan apa yang dibaca via teks untuk berkomunikasi; (3) konseling pasangan 

berdasarkan chat, yang melibatkan interaksi jarak jauh yang sinkron antara satu konselor atau 

lebih dari satu dan pasanagn klien dengan menggunakan apa yang dibaca via teks untuk 
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berkomunikasi; (4) konseling kelompok berdasarkan chat, yang melibatkan interaksi jarak jauh 

yang sinkron antara konselor (atau lebih dari satu konselor) dan beberapa klien dengan 

menggunakan apa yang dibaca via teks untuk berkomunikasi; (5) konseling individual 

berdasarkan video, yang melibatkan interaksi jarak jauh yang sinkron antara konselor dan klien 

dengan menggunakan apa yang dilihat dan didengar via video untuk berkomunikasi; (6) 

konseling pasangan berdasarkan video, yang melibatkan melibatkan interaksi jarak jauh yang 

sinkron antara seorang konselor atau lebih dari seorang dan sepasang klien dengan 

menggunakan apa yang dilihat dan didengar via video untuk berkomunikasi; (7) konseling 

kelompok berdasarkan video, yang melibatkan interaksi jarak jauh yang sinkron antara 

beberapa konselor dan beberapa klien dengan menggunakan apa yang dilihat dan didengar via 

video untuk berkomunikasi.  

Salah satu yang dapat di alami oleh individu/ peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 

ini adalah kecemasan, kecemasan yang dialami pasti akan  mengganggu kehidupan efektifnya 

sehari-hari, untuk itu individu/ peserta didik perlu mendapatkan layanan konseling. Sejalan 

dengan penelitian Daulani & Ramdhani (2018) menyebutkan Pertukaran peran atau status di 

usia dewasa awal menyebabkan beberapa individu merasa terhambat dalam mengembangkan 

hubungan sosial seperti merasa canggung terhadap orang lain dan menghindari interaksi dengan 

orang lain saat kondisinya memungkinkan. Pada kasus yang lebih parah, gejala kecemasan 

sosial dapat berkembang menjadi gangguan yang disebut anxietas fobik atau fobia sosial. Oleh 

karena itu, dibutuhkan media seperti konseling online berbasis brief CBT untuk mengatasi 

keterbatasan konseling masyarakat dengan konselor dalam mengatasi kecemasan social dan 

dari hasil analisis yang didapat disimpulkan bahwa konseling online berbasis brief CBT dapat 

menurunkan kecemasan sosial.  

Elvitasari., Yulitri (2018), menyatakan dari hasil konseling online yang dilakukan, Konseli 

mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu dengan adanya konseling seperti ini, setelah 

melakukan konseling mereka merasa lega, dan beban pikiran  menjadi berkurang, selain itu 

konseli juga mengungkapkan bahwa merasa senang dengan pelayanan yang diberikan terlebih 

lagi konseling ini tanpa dipungut biaya. Lebih lanjut konseli juga mengungkapkan bahwa ia 

seseorang yang sulit mengungkapkan isi hatinya secara langsung dan dengan adanya konseling 

online ini ia menjadi lebih terbuka dan dapat leluasa mencurahkan isi hatinya. Kepuasan konseli 

dalam konseling berhubungan dengan keberhasilan proses konseling.  

Sejalan dengan kepuasan konseli, Beatty dan Lambert mengatakan bahwa layanan konseling 

melaui internet telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Namun, intervensi ini harus 

dikembangkan dan menargetkan pada perawatan komorbiditas antara berbagai bentuk 

gangguan mental dan gangguan somatik (Effendi., Lukman, Dkk., 2020). Jika melihat kondisi 

dan situasi yang berkembang saat ini. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 layanan-layanan 

konseling sangat dibutuhkan dan berkembang sangat pesat. Konseling online akan menjadi 

alternatif dalam penyelenggaraan konseling saat layanan tidak bisa dilakukan face to face. 

Kondisi  tersebut  mau  tidak mau harus dikuasi oleh guru BK/konselor baik itu  keterampilan  

pelayanan  layanan konseling online secara  umum dan konseling online secara khusus. 

 

3. Kesimpulan 

Layanan konseling secara online digunakan sebagai salah satu cara untuk megembangkan 

potensi dan menyelesaikan permasalahan individu di Sekolah dan di luar Sekolah/ Masyarakat. 

Layanan konseling secara online digunakan ketika situasi dan kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk melakukan layanan face to face (tatap muka), seperti saat pandemi 
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COVID-19 dan ketika antara konseli dan konselor berada dalam jarak yang jauh. Keefektifan 

layanan konseling yang dilakukan secara online akan meningkat ketika dalam pelaksanaannya 

sesuai dengan apa yang seharusnya ada pada layanan yang digunakan. Unsur-unsur dalam 

layanan tidak boleh hilang, terkecuali dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk 

dilakukan secara online. Untuk itu saat ini perlu penambahan peningkatan keterampilan bagi 

guru BK/ konselor untuk melakukan pelayanan layanan konseling melalui online. 
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Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelasakan dampak positif dari kebijakan pendidikan di 

masacovid-19 terhadap pencapaian program Indonesia Emas 2014. Artikel ini menggunakan 

pendekartan kualitatif dengan metode library research atau kepustakaan. Hasil dari penelitian ini 

adalah kebijakan pendidikan pada masa covid-19 ini yaitu diterapkannya pembelajaran jarak jauh 

atau daring; dampak positif yang di dapatkan yaitu pendidik dan siswa akan menguasai teknologi 

pembelajaran; Jika siswa mampu menguasai teknologi maka akan tercapai program Indonesia 

Emas 2045 yang lebih mudah. 

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Covid-19, Indonesia Emas. 

 

1.  Pendahuluan 

Saat ini dunia sedang digoncangkan dengan adanya virus corona 2019 atau yang disingkat dengan 

covid-19. Virus ini menyebar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Virus ini bermula pada 

Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Kasus ini bermula diduga berkaitan dengan pasar hewan 

Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa di 

konsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Namun ternyata, virus ini mampu 

menular antar manusia. Penularan ini sangat cepat sehingga Organisasi kesehatan Dunia (WHO) 

menetapkan pandemi virus corona atau Covid-19.  Pandemi mengindikasikan infeksi COVID-19 yang 

sangat cepat hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang terbebas dari virus ini. Peningkatan 

jumlah kasus yang terjadi dlaam waktu singkat butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini 

belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona ini1.  

WHO menyatakan saat ini Eropa telah mejadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa 

memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China. Jumlah kasus yang 

terkonformasi COVID-19 di 215 negara sebanyak 4.089.018 kasus dan 283.271 orang meninggal 

dunia. Sedangkan di Indonesia jumlah kasus yang terkonfirmasi pada pertengahan Juni sebanyak 

42.762 orang dengan korban meninggal 2.339 orang2. hal ini menjadi permasalahan yang harus di 

hadapi dunia saat ini, untuk melakukan berbagai kebijakan termasuk negara Indonesia sendiri. 

Indonesia pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat 

menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dahsyatnya virus ini mengakibatkan ketidakstabilan di 

segala aspek mulai dari perekonomian, sosial, bahkan juga Pendidikan. 

Akibat dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk 

memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

di Indonesia salah satunya dengan menerapkan Physical distancing yaitu himbauan untuk menjaga 

jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan 

menghindari adanya pertemuan yang melibatkan orang banyak. Upaya tersebut ditujukan kepada 

masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang 

terjadi saat ini. 

Salah satu dampak pendemi COVID-19 ini dalam aspek pendidikan di seluruh dunia yaitu 

tejadinya penutupan luas sekolah, madrasah, universitas, dan pondok pesantren. Selain penutupan, 
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juga terjadi perubahan pelaksanaan pembelajaran. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, 

adn Cultural Organization) pada 4 maret 2020 menyarankan penggunaan pembelajaran jarah jauh dan 

membuka platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta 

didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan3. Secara global, hasil pemantauan UNESCO 

menyebutkan bahwa sampai 13 April sebanyak 191 negara telah menerapkan penutupan nasional yang 

berdampak pada 1.575.270.054 siswa atau 91,3% dari populasi siswa dunia4. 

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(kemendikbud) turut mengambil kebijakan sebagai panduan dalam menghadapi penyakit tersebut di 

tingkat satuan pendidikan5. Kemendikbud Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan 

sekolah dan mengganti proses kebiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan 

(daring). Dengan menggunakan sistem pemebelajaran secraa daring atau jarak jauh ini, terkadang 

muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa, seperti materi pelajaran yang belum 

selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi 

keluhan bagi siswa karena tugas yag diberikan oleh guru lebih banyak. Dengan adanya kebijakan baru 

yang diterapkan, tentu ada pro dan kontra, ada dampak positif dan dampak negatif yang dihadapi. 

Untuk itu penulis tertarik untuk memaparkan dampak yang terjadi akibat kebijakan pendidikan di 

masa pandemi covid-19 dan juga pengaruh kedepannya terhadap pencapaian program generasi emas 

tahun 2045. 

 

2.  Pembahasan 

a. Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 

  Virus Covid-19 ini menyebar dengan sangat cepat. Untuk itu, Pemerintah 

memberlakukan penutupan sekolah diganti dengan pembelajaran jarak jauh guna memutus 

rantai penyebaran virus ini. 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). Awal 

muncul pembelajaran jarak jauh bermula dalam iklan yang berjudul Caleb Philipps, Teacher 

od the new method of short hand yang diterbitkan melalui koran boston gazzete pada tahun 

1728 sebagai upaya pengajar mencari siswa yang ingin belajar dengan cara tersebut 6, 

pembelajaran jarak jauh pertama seperti dialami pada saat ini dilakukan oleh Isaac Pitman 

pada tahun 1840-an yang mrngajarkan sistem sten dengan mengirimkan beberapa teks yang 

ditranskripsi menjadi steno pada kartu pos dan menerima transkripsi dari para siswa guna 

diberi umpan balik (Simonson, 2019). 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 

dari penuh 7. 

 Permasalahan dari adanya sistem pembelajaran secara jarak jauh atau daring ini adalah 

akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses 

informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang 

memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh 

guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, 

membuat ruangpenyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga 

membuat pendidik berpikir kembali, mengenai model dan metode pembelajaran yang akan 

digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan 

digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. pembelajaran jarak jauh 

juga memiliki  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. 
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b. Dampak Kebijakan Pendidikan pada masa pandemi covid-19 

 Di balik masalah dan keluhan dengan diberlakukannya kebijakan akibat pandemi ini, 

ternyata juga terdapat berbagai dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Diantaranya, 

siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran 

secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa 

dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa 

maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi, menjadi tantangan 

tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan Work From Home (WFH), maka mampu 

memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital 

sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut, membuat mereka dapat 

mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas 

secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam 

pembelajaran. Kelebihan  pembelajaran  jarak jauh  dapat  memperluas  akses  pendidikan  

untuk masyarakat   umum   dan   bisnis   karena   struktur penjadwalan  yang  fleksibel  

sehingga terhidar dari permasalahan mengenai 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.  

 Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain, e-learning, aplikasi zoom, google 

classroom, youtube, maupun media sosial whatsapp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan 

secara maksimal, sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan 

menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan 

serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Setelah pendidik 

mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran 

mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh 

pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal 

ini, guru lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang 

diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami 

apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga 

dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini, membuat siswa tidak merasa 

bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Penggunaan teknologi dalam 

menyelesaikan tugas pada siswa, juga dapat menimbulkan kreativitas dikalangan siswa dalam 

mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang 

bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat 

mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan 

materi yang telah disampaikan oleh guru. 

 Adanya pandemi covid-19 juga memberikan hikmah atau dampak yang lainnya. 

Pembelajaran yang dilakukan di rumah, dapat membuat orang tua lebih mudah dalam 

memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang 

tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak dirumah. Hal tersebut akan 

menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan 

yang lebih erat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat melakukan pembimbingan secara 

langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak. 

Dimana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam 

kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat 

memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian ketidakjelasan dari 

materi yang diberikan oleh guru, membuat komunikasi antara orang tua dengan anak semakin 

terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anak. 
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 Dampak positif selanjutnya yaitu penggunaan media seperti handphone atau gadget, 

dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam 

melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang 

positif bagi anak, dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak 

cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran 

dari tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan 

gadget pada pada hal-hal kurang bermanfaat atau negatif. Walaupun pendidikan di Indonesia 

ikut terdampak adanya pandemi covid-19 ini, namun dibalik semua itu terdapat hikmah dan 

pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran 

jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran 

untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan 

di Indonesia. 

 Setyosari (2007) menyatakan bahwa pembelajaran melalui jaringan memiliki potensi-

potensi antara lain: kebermaksaan belajar, kemudahan mengakses, dan peningkatan hasil 

belajar8. Dalam konteks belajar secara online, mahasiswa dapat berhubungan secara cepat dan 

langsung dengan teks, gambar, suara, data, dan video dua arah, dengan bimbingan pengajar. 

Tutorial tatap muka diganti dengan perantara teknologi yang disebut tuweb diharapkan hasil 

belajar mahasiswa menjadi bagus ditengah maraknya virus COVID-19 ini. Cotton (1991) 

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 mebahas dampak teknologi terhadap lingkungan 

belajar secara keseluruhan dan hasil belajar pebelajar. Untuk itu dengan bantuan teknologi 

yang mengikuti proses tutorial, akan menghasilkan prestasi mahasiswa yang meningkat, 

karena tidak hanya penguasaan materi saja melainkan juga menguasai teknologi9. 

 

c. Pengaruh Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Program 

Indonesia Emas Tahun 2024 

 Jika para siswa sudah terbisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran akibat dari 

pembelajaran daring saat masa pandemi covid-19, maka untuk mencapai program Indonesia 

emas 2045 akan mudah. Peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi 2045 sangat 

penting. Target yang di rancang pemerintah berupa munculnya generasi emas Indonesia dalam 

sepuluh atau dua puluh tahun kedepan yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

yaitu dengan meluaskan kesempatan akses pendidikan lebih tinggi. Selain itu, dengan 

meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan 

kesejahteraan guru. Hal itu yang menyebabkan, Lembaga Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) perlu menyiapkan tenaga pendidik untuk menyiapkan generasi 2045 

itu, dan manajemen ketenagaan pendidik yang profesional. Dalam konteks penyiapan generasi 

2045, peran pendidik sangatlah penting dan masa depan bangsa ada di pundak pendidik atau 

guru. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam mencapai generasi emas 

Indonesia di Tahun 2045 mendatang. Komponen-komponen seperti pemerintah, guru, dan 

siswa yang ada di dalam pendidikan harus saling mendukung satu sama lain, karena 

merekalah yang paling menentukan pendidikan seperti apa yang harus kita terapkan 

diIndonesia untuk mencapai generasi emas tersebut. 

 Generasi emas tahun 2045 adalah suatu generasi ideal yang mampu menjadi lokomotif 

(penggerak) pembangunan msyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, 

dan keterbelakangan. Diharapkan pada tahun 2045 pada usia 100 tahun kemerdekaan 

Indonesia, generasi emas Indonesia telah terwujud. Cita-cita tersebu akan terwujud jika 

didukung oleh semua komponen bangsa bersatu, bergotong royong, bekerja kelas, dan bekerja 

cerdas. Generasi EMAS merupakan generasi yang energik, multitalenta, aktif, dan spiritual. 

Prof. Michio, seorang pengajar di City University of New York, dalam bukunya “Physics Of 

The Future” memprediksi apa yang akan terjadi di penghujung abad 21, yaitu: Prosesor 
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komputer akan ada di semua benda di sekeliling kita, Robot akan menjadi bagian dari 

kehidupan manusia untuk menggantikan tugas manusia, Peta tubuh manusia yang mencakup 

DNA, Kromosom, Gen sudah dapat digambarkan sehingga manusia bisa lebih panjang umur 

dan mampu menghadapi segala penyakit, Kendaraan sudah tidak menyentuh darat, semua 

melayang dan tidak menggunakan bahan bakar cair lagi. Kemampuan abad 21 menuntut 

perubahan secara sistematis dalam dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi masa 

depan, yaitu insan yang mampu bekerja sama dalam tim, memecahkan masalah sehari-hari, 

berpikir kritis, menguasai teknologi, serta mampu berkomunikasi dengan efektif. Selain 

kemampuan akademis, dunia pendidikan dituntut mampu menyiapkan manusia yang 

mempunyai kemampuan belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Guru berperan sebagai 

pendorong dan fasilitator agar siswa bisa sukses dalam kehidupan10. 

 Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, penting bagi dunia pendidikan 

melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekadar dimaknai dengan transfer 

akademik (keilmuan) saja, melainkan dilengkapi dengan karakter. Keseimbangan akademik 

dan karakter inilah yang perlu disiapkan sejak sekarang. diperlukan juga usaha meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia seperti : 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 sekolah 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. Jika memang guru menjadi kunci utama, seharusnya pemerintah meletakkan 

kekuasaan penuh terhadap guru untuk menyusun kurikulum serta mengevaluasi. Penyusunan 

kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya manusia maupun 

sarana dan prasarana yang ada. Dan yang mengetahui segala bentuk kondisi di lapangan/di 

sekolah/di kelas-kelas hanyalah guru yang mengajar di kelas/di sekolah tersebut. 5. 

Pendidikan Agama Pendidikan agama di sekolah bukan sebagai penyampaian dogma atau 

pengetahuan salah satu agama tertentu pada siswa 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. Oleh karena itu diharapkan bisa mengatasi kemelut sosial, budaya, politik 

dan ekonomi bangsa ini. 7. Pemberdayaan Guru. Berhubung Guru dituntut lebih kreatif, 

inovatif, terampil, berani berinisiatif serta memiliki sikap politik yang jelas. sebaiknya, 

pemerintah memberdayakan guru dengan program-program latihan sehingga mereka mampu 

mengembangkan model-model pengajaran secara variatif. 

 Dengan adanya generasi emas Indonesia maka diperoleh manfaat sebagai berikut : . 

Terbentuk generasi yang cerdas komprehensif, antara lain produktif, inovatif, damai dalam 

interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan berperadaban 

unggul. 2. Dapat mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 

besar dunia pada 2025 dan 8 besar dunia pada 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang 

inklusif dan berkelanjutan. 3. Indonesia diproyeksi menjadi salah satu dari 7 kekuatan 

ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita USD 47.000. Saat ini pendapatan perkapita 

Indonesia mencapai USD 4.000. 4. Banyak pejabat menanggapi bahwa dengan tumbuhnya 

ekonomi yang besar di tahun 2045, Indonesia akan beralih status dari negara berkembang 

menuju negara maju. 5. Jika bonus demografi di tahun 2045 maka ekonomi kita tumbuh lebih 

dari sepuluh kali lipat dan Indonesia akan menjadi bagian dari negara maju. 6. Menjadikan 

Indonesia muda yang kreatif dan dinamis yang siap dan tegar untuk menghadapi peluang dan 

tantangan apapun juga11. 
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 Dalam rangka mendukung pembangunan untuk Indonesia emas 2045 maka dibutuhkan 

pelakasanaan UUD NRI 1945 secara utuh dan tanpa terkecuali dalam hal pendidikan karena 

pendidikan adalah amanat negara dan alat negara dalam meraih tujuan negara yang sejahtera 

dan sentosa seusai amanat UUD 1945, pendidikan yang murah dan mampu diakses dari 

masyarakat Aceh hingga Papua dan dari Talaud hingga ke Rote akan berdampak pada 

meningkatnya angka pembangunan manusia yang banag tentu akan menciptakan generasi 

yang siap bersaing secara Global dalam menghadapi pembangunan. Karena siswa sudah 

melek akan teknologi pembelajaran yang salah satu faktornya akibat pandemi COVID-19 

yang dimana kurang lebih sudah 2 bulan para siswa belajar dengan menggunakan sistem 

pembelajaran online dan pada tahun 2045 tentu semakin berkembang pesat informasi, 

teknologi dan komunikasi. Untuk itu, untuk menciptakan generasi emas tahun 2045, generasi 

itu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan global, khususnya di bidang teknologi. 

Para generasi muda harus bisa menciptakan suatu sistem pembelajaran berbasis digital yang 

efektif dan mudah digapai oleh penggunanya. Tak hanya generasi muda, para guru pun harus 

bisa menjadi penggerak untuk menggerakkan peserta didiknya menjadi generasi yang kreatif. 

 Strategi lainnya dalam rangka pencapaian program generasi emas tahun 2045 yaitu 

dengan memberikan penekanan pada pembelajaran berbasis learning by doing, workshop, dan 

sejenisnya. Dengan peserta didik belajar secara langsung melakukan sesuatu, pemahamannya 

akan lebih tanggap dan mudah menerima ilmunya dibandingkan hanya dengan mempelajari 

teorinya di dalam buku saja. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kerjasama yang 

harmonis dengan dunia usaha dan industri. Hal ini sejalan dengan pandangan pendidikan yang 

progressif dari John Dewey. Menurutnya, bahwa antara masyarakat dan dunia pendidikan 

harus disatukan; apa yang akan diberikan kepada murid di dalam kelas harus dilihat lebih 

dahulu relevansinya dengan kebutuhan di masyarakat. Demikian pula apa yang ada di 

masyarakat harus dapat diakses dan digunakan untuk kegiatan pendidikan. Pandangan ini 

sejalan dengan paradigma baru tentang pendidikan yang berbasis masyarakat. Untuk itu model 

pembelajaran yang berbasis masyarakat ini harus terus diupayakan. Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem Based Learning), Model Pembelajaran yang sesuai dengan 

konteks permasalahan yang terhadi di masyarakat (Contextual Teaching Learning), Model 

Pembelajaran Scientifif Approach dengan langkah-langkahnya: mengamati, menanya, 

melakukan, menganalisa, menyimpulkan dan menciptakan sebagaimana digagas dalam 

kurikulum 2013 perlu dilaksanakan. Model pembelajaran yang demikian itu disertai pula 

dengan model penilaian dan evaluasi hasil belajarnya yang bersifat kualitatif, dalam bentuk 

diskripsi yang otentik tentang sesuatu yang dikerjakan oleh siswa, perilaku yang ditunjukan 

oleh siswa, serta sikap dan penghayatan yang dijumpai sehari-hari melalui sebuah pengamatan 

yang berkelanjutan (continous observation).  

 Indonesia Emas tahun 2045 juga mengharuskan adanya masyarakat yang bukan hanya 

maju, makmur dan modern dari segi materi, melainkan juga harus berkarakter masyarakat 

madani, maka proses pembelajarannya juga harus berwawasan madani. Yaitu proses belajar 

mengajar yang dilandasi oleh sikap saling menghormati, menghargai, tolong menolong, saling 

mencintai, menyayangi, dan membantu dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan yang 

Islam. Cara-cara pembelajaran yang curang, nyontek, mengganggu teman, membocorkan soal 

ujian, kekerasan dan sebagainya harus dihindari. Dengan cara demikian, proses pembelajaran 

dapat dinilai sebagai sebuah kesempatan atau kegiatan yang mempraktekan nilai-nilai 

masyarakat madani yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, persatuan, 

musyawarah, keadilan, dan kesederajatan. Guna mewujudkan pembelajaran yang diperlukan, 

maka diperlukan karakter guru yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.  

Pendidikan selama ini diposisikan sebagai sarana yang paling strategis untuk menyiapkan 

sumber daya manusia agar siap dalam mewujudkan Indonesia emas yang akan datang. Hal ini 

disebabkan, karena dunia pendidikanlah yang secara langsung berhadapan dengan tugas 

mempersiapkan manusia yang demikian itu. Di antara komponen pendidikan yang paling 
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berpengaruh dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang demikian itu adalah proses 

pembelajaran (learning process). mengembangkan model pembelajaran yang mendorong 

peserta didik mampu berfantasi, berimajinasi,  bereksperimen, dan berinovasi dengan 

menggunakan model pembelajaran active learning yang berbasis pada student centred dengan 

menggunakan scientific approach sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum tahun 2013 atau 

juga kurikulum tahun 2004 (KBK) dan kurikulum tahun 2006 (KTSP). 

 Sebagaimana diketahui, bahwa model pembelajaran yang selama ini berlangsung adalah 

model pembelajaran yang berbasis pada psikologi behaviorisme dan empirisme yang 

bertumpu pada pemikiran John Locke, Pavlop, Skinner, Thorndike, dan Wattson yang 

menempatkan peserta didik seperti kertas putih yang dapat ditulis apa saja, atau seperti gelas 

kosong yang dapat diisi air  atau benda apa saja, atau seperti lilin di atas meja yang dapat 

dibuat apa saja (tabularasa). Model pembelajaran ini diakui berhasil dalam memompakan ilmu 

pengetahuan, nilai dan sebagainya, namun kurang memberikan pengalaman dan penghayatan 

yang memadai kepada peserta didik tentang pengamalan atau praktek dari ilmu pengetahuan 

dan nilai tersebut. Akibatnya peserta didik menjadi pasif, hanya menunggu, tidak kreatif, dan 

tidak inovatif, serta imajinasi, fantasi dan daya khayalnya tidak bergembang sebagaimana 

mestinya. Lulusan pendidikan yang demikian, sudah tidak sejalan lagi dengan tuntutan 

generasi Indonesia Emas tahun 2045 yang maju, makmur, dan damai. 

 Stategi lainnya yaitu dengan membangun kerjasama yang harmonis dan saling 

menguntungkan antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha dengan membentuk visi 

Corporate University. Yaitu universitas yang berbasis pada kebutuhan dunia usaha. Sehingga 

apa yang dipelajari di universitas tersebut, sagaat riil dengan apa yang terjadi di masyarakat. 

Mahasiswa pun nantinya sudah memiliki gambaran sebelum terjun langsung di masyarakat 

dan bisa menuumbuhkan ide-ide kreatif yang dapat mendukung penciptaan masyarakat yang 

maju. Pendidikan juga harus menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisne dalam arti 

yang seluas-luasnya. Yakni bahwa cinta tanah air dan semangat memajukan negara ini harus 

diterjemahkan ke dalam bentuk lebih menyukai dan menghargai produk sendiri, sehingga akan 

meninggalkan ketergantungan pada impor tegara lain. Semangat nasionalisme ini harus 

dilanjutkan dengan semangat patriotisme, yaitu berusaha memperjuangkan nasib bangsa 

sendiri, dengan cara memberdayakan mereka agar dapat mandiri, dan memberikan peluang 

kepada mereka untuk berusaha dan bekerja di negaranya sendiri, dengan cara membatasi 

impor. Dengan memiliki sikap cinta pada tanah air, akan menumbuhkan rasa peka terhadap 

keadaan di Indonesia. Jika para generasi muda peka terhadap keadaan di Indonesia, akan 

tercipta suatu inovasi-inovasi baru dari generasi emas indonesia yang dapat memajukan 

Indonesia menjadi negara yang berkualitas dan maju. 

  

3.  Kesimpulan 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan pada masa 

pandemi covid-19 ini memberikan beragai dampak baik positif maupun negatif bagi pendidik maupun 

peserta didik. Dampak negatif yang dialami oleh peserta didik terkait pembelajaran jarak jauh atau 

daring adalah terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Bagi 

pendidik Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali, mengenai model 

dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Di balik masalah dan keluhan dengan 

diberlakukannya kebijakan akibat pandemi ini, ternyata juga terdapat berbagai dampak positif bagi 

pendidikan di Indonesia. Diantaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk 

menunjang pembelajaran secara online. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana 

pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih 

bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Pembelajaran yang dilakukan di rumah, dapat 

membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar 

anak secara langsung. Jika para siswa sudah terbisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran 
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akibat dari pembelajaran daring saat masa pandemi covid-19, maka untuk mencapai program 

Indonesia emas 2045 akan mudah. untuk menciptakan generasi emas tahun 2045, generasi itu perlu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan global, khususnya di bidang teknologi. Para generasi muda 

harus bisa menciptakan suatu sistem pembelajaran berbasis digital yang efektif dan mudah digapai 

oleh penggunanya. Tak hanya generasi muda, para guru pun harus bisa menjadi penggerak untuk 

menggerakkan peserta didiknya menjadi generasi yang kreatif. 
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Abstrak. Pada saat sekarang, Indonesia sedang menghadapi covid-19. Virus korona (Covid-19) 

adalah jenis virus yang menular ke manusia yang menyerang gangguan pada sistem pernapasan, 

sampai berujung pada kematian. Adanya virus ini mengakibatkan semua kegiatan terhambat tidak 

dapat berjalan dengan normal seperti biasanya. Pemerintah Indonesia telah ikut menerapkan 

kebijakan social distancing, dan menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah. 

Kebijakan tersebut berdampak pada sektor pendidikan, yang mengharuskan siswa melaksanakan 

aktivitas belajar di rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan aturan untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar secara online  untuk meminimalisir terjadinya penyebaran 

virus ini menjadi lebih besar. Belajar dirumah saja merupakan solusi dari pemerintah untuk 

mencegah penyebaran pandemic covid-19 serta menjadi upaya untuk tetap mencapai visi 

Indonesia emas 2045. 

Kata Kunci: Belajar, dirumah saja, Indonesia emas 2045, covid-19 

 

1.  Pendahuluan  

Pada saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang mengahadapi pandemic covid-19. 

Hadirnya virus ini, menimbulkan permasalahan yang besar dan bermacam-macam. 

Permasalahan yang ditimbulkan dari virus ini diantara lain, yaitu: pada sektor ekonomi, 

kesehatan, perdangan, dan bahkan sektor pendidikan terkena dampak yang sangat drastis. 

Pada saat ini semua negara termasuk Indonesia telah menetapkan kebijakan belajar dari 

rumah, sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi ini. Indonesia telah mengambil 

kebijakan belajar dari rumah, sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona dan solusi 

agar pendidikan tidak terhambat atau berhenti. 

Dalam keadaan apapun, pendidikan sebisa mungkin harus tetap berjalan dan semua 

masyarakat berhak mendapat pendidikan. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan generasi 

yang optimal demi menunjang perannya di masa depan. Hal ini yang mendorong manusia 

untuk selalu berkembang dari masa ke masa, salah satunya melalui pendidikan. Hal ini sejalan 

dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu singkatnya berkembangnya potensi peserta didik 

dari sisi religious, nasionalisme dan bakat minatnya. Disamping itu pendidikan memiliki 

tujuan secara akademik, yaitu (1) mengoptimalkan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik 

yang dimiliki oleh siswa, (2) mengembangkan daya adaptabilitas siswa dalam menghadapi 

situasi masa depan yang terus berubah, (3) mendorong dan membantu siswa mengembangkan 

sikap bertanggungjawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, (4) mendorong dan 

mengembangkan kemampuan siswa merangsang minat gemar belajar demi pengembangan 

pribadi dan (5) mengembangkan kapasitas diri senagai makhluk Tuhan yang akan menjadi 

pengemban amanah di muka bumi ini (Danim, 2013). 
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Menurut Hovelock dan Huberman (1977) dalam suatu sistem yang paling besar 

pengaruhnya adalah sistem pendidikan, termasuk unsur-unsur pendidikan baik pendidikan 

formal maupun pendidikan non formal yang bertujuan untuk pembangunan negara secara 

keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang berfungsi untuk peranan-peranan ang 

beragam dan melalui tujuan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-alat pemenuhan 

mereka. 

Tujuan pendidikan juga terdapat pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 

“pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakmulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab’’. Tujuan pendidikan mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan 

manusia. Maka dari itu, pendidikan dialami sejak manusia lahir hingga dewasa, maka tujuan 

pendidikan juga merupakan suatu proses. 

Penyebaran virus ini dapat melalui sentuhan, orang yang bersentuhan dengan orang yang 

terkena virus korona akan terkena virus ini juga. Dengan adanya virus ini, pemerintah 

menerapkan kebijakan social distancing demi mencegah penularan virus korona. Social 

distancing merupakan pengaturan jarak social (Worthen dkk., 2019). Social distancing sangat 

penting untuk diterapkan, sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran virus korona. 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) juga telah menghimbau masyarakat untuk melakukan 

physical distancing atau menjaga jarak fisik antar manusia. 

Pemerintah Indonesia telah ikut menerapkan kebijakan social distancing, dan menghimbau 

masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah. Kebijakan tersebut berdampak pada sektor 

pendidikan, yang mengharuskan siswa melaksanakan aktivitas belajar di rumah. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan aturan untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar secara online  untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus ini menjadi lebih 

besar. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran dari Kemendikbud nomor 4 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 

(COVID-19) ayat 2 poin a yang berbunyi ‘’Belajar dari Rumah melalui pembelajaran 

daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas 

maupun kelulusan’’(Pelakanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Coronavirus Disease (COVID-19), 2020). 

2.  Pembahasan 

Salah satu karakteristik generasi sekarang adalah kecenderungan dalam menggunakan 

teknologi dalam kehidupan. Contohnya seperti, membeli suatu produk, bermain game, 

membaca melalui e-book, dan sebagainya. Pemerintah telah menerapkan kebijakan 

pembelajaran secara daring (online), langkah ini sangat tepat dalam menyesuaikan 

pembelajaran yang kekinian. Namun online learning cukup banyak permasalahan. 

Permasalahan tersebut mulai dari guru yang gaptek dalam memanfaat online learning, kualitas 

sinyal yang kurang mendukung, siswa tidak memiliki fasilitas yang digunakan untuk online 

learning, dan sebagainya. Konsep yang ditawarkan penulis adalah online collaborative 

learning. Konsep ini memungkinkan siswa dapat belajar berkolaborasi secara online. Ada 

beberapa tahapan dalam pembentukan model online collaborative learning, yaitu (1) motivasi, 

(2) sosialisasi, (3) saling berbagi dan (4) interaktif dalam pembelajaran (Sandiwarno, 2016). 

Online Collaborative Learning memiliki manfaat berdasarkan temuan-temuan, yaitu (1) 

secara eksplisit belajar dari temuan semantik yang ditemukan (Zhang dkk., 2016), (2) 
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kegiatan pembelajaran kolaboratif online sangat membantu dalam memfasilitasi pembelajaran 

siswa (Mohamad Said dkk., 2014) dan (3) memberikan perubahan kognitif, afektif dan 

psikomotorik secara mandiri. Hasil penelitian dari Ting, dkk (2013) menunjukkan bahwa 

online collaborative learning dapat bertindak sebagai platform akademik-sosial, dan oleh 

karena itu, guru harus hati-hati merancang diskusi secara online sehingga siswa dapat 

mencapai kedua tujuan. Sebagai contoh, guru dapat menugaskan beberapa kegiatan kolaborasi 

online kepada para peserta atau dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memprakarsai topik-topik baru dalam bidangbidang tertentu sehingga siswa tidak hanya 

membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik tetapi juga berbagi perasaan 

dan pengalaman pribadi mereka (Ting dkk., 2013). Selain itu, penelitian lain dari Wang, Fang, 

& Gu (2020) juga mengungkapkan online collaborative efektif dalam meningkatkan 

kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional dari siswa. 

Dengan dilaksanakannya penerapan pembelajaran secara daring ini, menimbulkan 

permasalahan yang cukup beragam. Dilansir dari beberapa berita yang telah dibaca, berikut 

permasalahan serta kritik yang diberikan oleh siswa, guru, maupun orang tua siswa terhadap 

pembelajaran daring diantaranya:  

1) Sinyal dan fasilitas penunjang pembelajaran daring yang tidak maksimal, perbedaan 

kecepatan sinyal juga mempengaruhi siswa maupun guru dalam pembelajaran daring yang 

menyebabkan pembelajaran kadang terhambat bahkan tertunda karena sinyal yang tidak 

stabil. 

2) Guru atau pengajar yang gaptek, hal ini sangat menyulitkan bagi siswa dalam menerima 

materi pembelajaran sehingga materi yang didapatkan sangat sedikit atau terbatas dan 

kurangnya interaksi dengan guru karena guru tersebut minim dalam pemanfaatan 

teknologi. 

3) Kesulitan guru dalam menangani kekurangan yang dimiliki siswa, kesulitan tersebut 

dialami karena kurangnya ruang serta waktu untuk menangani kekurangan dari siswa 

tersebut, karena biasanya guru akan berhadapan langsung dan melihat langsung siswa 

tersebut tetapi kini tidak bisa jadi hal tersebut menyulitkan guru.  

4) Siswa tidak memiliki smartphone, laptop, maupun alat penunjang pembelajaran daring, hal 

ini terjadi pada siswa yang kurang mampu sehingga mereka tidak memiliki smartphone 

maupun laptop, hal ini sangat menyulitkan siswa maupun guru. Pada beberapa daerah ada 

guru yang rela mengajar dari satu rumah ke rumah yang lain karena siswanya tidak 

memiliki smartphone.  

5) Orangtua kesulitan dalam membantu anaknya belajar, selain guru, orang tua juga 

mengalami kesulitan yang sama dalam menemani anaknya belajar dikarenakan seperti 

kurangnya pemahaman orangtua terhadap teknologi, kurangnya pemahaman orangtua 

mengenai tugas yang diberikan, serta materi yang diberikan oleh guru, dan masih banyak 

lagi permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran daring ini. 

6) Pemahan siswa yang kurang mendalam, dikarenakan kendala dalam waktu maupun ruang 

jadi membuat siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. 

7) Guru tidak menjelaskan materi tetapi hanya memberikan tugas secara terus-menerus, hal 

ini membuat siswa tidak akan optimal dalam belajarnya karena tidak mendapat materi yang 

mendalam dan benar. 

8) Pemberian penilaian yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa, guru 

terkesan menyamakan nilai yang diberikan kepada siswa karena guru tidak bisa mengamati 

secara langsung proses belajar serta keaktifan siswa seperti pada saat di kelas. 
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Orangtua, siswa, maupun guru telah banyak memberikan kritis terhadap pembelajaran 

daring ini. Pembelajaran daring ini menjadi salah satu solusi, tetapi pembelajaran daring tidak 

semudah yang dibayangkan. Banyak kendalam yang dialami, tidak semua wilayah dapat 

melaksanakan pembelajaran daring dikarenakan tidak adanya listrik. Di beberapa wilayah 

guru mengajar dari satu rumah ke rumah yang lain karena siswanya tidak mampu membeli 

smartphone atau ditempat tersebut sulit memperoleh listrik. Mengenai permasalahan ini, 

diharapkan pemerintah dapat segera mengatasi agar semua siswa dapat belajar dengan 

nyaman dan maksimal.  

Dampak virus ini sangat terasa, khususnya bagi kalangan insan pendidikan yang mulai 

menerapkan pembelajaran online. Maka, peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

online perlu untuk menekankan pembelajaran tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun 

juga pada aspek afektif dan psikomotorik, sehingga menjadi tantangan besar. Kolaborasi 

belajar telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketiga aspek tersebut, sehingga guru perlu 

untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana senang dalam belajar maya, meskipun 

sedang berada di tengah menyebarnya virus korona. 

Dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini dan mungkin 10-20 tahun ke depan, 

proses belajar dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja tanpa ada batas 

ruang dan waktu. Sayangnya, iklim pendidikan di Indonesia masih belum adaptif pada 

perkembangan ini. Sebuah studi tahun 2018 dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di 

Tangerang Selatan, Banten, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang tua, 

masih percaya bahwa pendidikan formal di dalam kelas merupakan satu-satunya jaminan 

untuk memperoleh pekerjaan.  

Sebagai fondasi awal, Kemendikbud harus mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk 

menyadari tuntutan baru sistem pendidikan dalam menyiapkan lulusan menghadapi berbagai 

pekerjaan baru di masa depan yang tidak cukup diajarkan hanya melalui kelas formal. 

Penelitian menunjukkan model pembelajaran kelas formal hanya efektif untuk 

mengembangkan pengetahuan dasar dan mengenalkan materi baru, sehingga kurang efektif 

untuk mengembangkan keterampilan yang menuntut keaktifan siswa dalam menyelesaikan 

masalah secara kreatif dan inovatif. Salah satu cara Kemendikbud bisa menegaskan hal 

tersebut adalah dengan merumuskan kembali kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan 

keterampilan abad 21. 

Pada kondisi saat ini, banyak guru dan dosen hanya memberi tugas secara daring tanpa 

adanya umpan balik lalu menganggap pekerjaannya sudah selesai tanpa ada perencanaan 

strategi belajar jangka panjang sekedar memindahkan pembelajaran satu arah dari yang 

biasanya di kelas, ke ‘awan’. Hal ini meninggalkan pengalaman dan kesan buruk bagi 

mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring. Kehadiran COVID-19 menunjukkan 

ketidaksiapan sistem pendidikan di Indonesia baik di tingkat sekolah maupun universitas 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring.  

Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan selama proses pembelajaran daring, 

siswa san guru tetap menjalankan tugasnya dan belajar secara maksimal dengan mencari 

solusi yang terbaik untuk kelancaran proses pembelajaran. Selain memberikan kritik, 

masyarakat juga memberikan beberapa saran mengenai pembelajaran secara daring. Guru, 

siswa, serta orangtua siswa memberikan saran, diantaranya: 

1) Pemerintah harus memperhatikan daerah terpencil maupun yang kesulitan dalam 

memperoleh listrik, karena tidak semua daerah mampu menerapkan pembelajaran daring. 

2) Pemerintah perlu memperbaiki sinyal agar semua siswa dan guru dapat belajar dengan 

nyaman tanpa terganggu oleh sinyal. 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 125 

3) Perlu diadakan workshop online kepada guru mengenai pemanfaatan teknologi untuk 

pembelajaran daring. 

4) Adanya subsidi internet atau kuota untuk siswa maupun guru, karena bagi sebagian 

masyarakat kesulitan dalam membeli kuota di masa pandemic ini. 

5) Guru harus lebih telaten dan kreatif dalam pemberian materi ataupun tugas selama 

pembelajaran daring agar siswa dapat memahami materi yang diberikan dengan 

maksimal. 

6) Perlunya sosialisasi online kepada orangtua siswa yang mendampingi anaknya dalam 

proses belajar di rumah. 

7) Perlunya perubahan sistem belajar yang lebih efektif dan mendalam.  

Pemerintah harus memaksimalkan kembali mengenai kebijakan belajar di rumah serta 

memberikan solusi tentang permasalahan yang dihadapi siswa maupun guru. Selain 

pemerintah, guru juga perlu mencari jalan keluar serta memaksimalkan lagi proses 

pembelajaran dengan mempertimbangan berbagai aspek guna mencapai pembelajaran yang 

optimal. Melalui beberapa saran yang diberikan oleh masyarakat, maka dapat digambarkan 

melalui bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahap solusi pembelajaran daring 

 

 

Pemerintah selain harus fokus terhadap kebijakan yang dijalankan sekarang, pemerintah 

juga perlu merencanakan strategi untuk pencapaian visi program Indonesia Emas 2045. 

Indonesia akan menyentuh umur 100 tahun pada 2045 mendatang. Tahun 2045 disebut 

sebagai jendela demografi (window of demography) yakni fase dimana jumlah usia produktif 

(usia 15-64 tahun) lebih besar dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif (di bawah 14 

tahun atau di atas 65 tahun). Indonesia Emas 2045 telah menjadi impian besar untuk 

Pemerintah memperbaiki sistem pembelajaran daring dan membuka workshop 

mengenai pemanfaatan pembelajaran daring bagi semua guru. 

Guru membentuk kelompok dan membuat diskusi online, dan membahasan mengenai 

solusi dari suatu permasalahan. 

 

Guru merumuskan proses pembelajaran daring secara efektif dan mendalam, serta 

membuat grup diskusi online untuk siswa. 

Sosialisasi online untuk otangtua siswa dan siswa mengenai pemanfaatan teknologi 

ataupun fasilitas penunjang pembelajaran daring. 
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membentuk Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan 

masalah-masalah yang mendasar di Tanah Air kita, seperti isu korupsi dan kemiskinan. Kunci 

untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 berada pada kualitas sumber daya manusianya, 

terutama pemuda. Pada 30 tahun mendatang, pemuda yang kali ini masih menduduki bangku 

sekolah akan menjadi garda terdepan perkembangan bangsa ini, baik itu sebagai pemangku 

jabatan atau bukan. Oleh karena itu, generasi pemuda harus menaikkan nilai sumber daya 

manusianya sehingga dapat menghasilkan kader terbaik bangsa untuk mewujudkan Indonesia 

yang adil dan makmur. 

Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045 

adalah: Moral dan Karakter Bangsa Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang sangat pesat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tanpa batasan 

ruang dan waktu. Pertukaran informasi dapat berupa pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan 

lain-lain. Hal itu dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan 

bangsa Indonesia. Contoh pengaruh positif yang diberikan adalah kemajuan dalam bidang 

teknologi serta informasi dan ilmu pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan. Tetapi, 

permasalahan yang terjadi adalah tidak semua informasi dari dunia luar tersebut cocok dengan 

karakter bangsa Indonesia. Pertukaran informasi juga memungkinkan terjadinya pertukaran 

budaya dari dunia luar dengan budaya Indonesia. Budaya tersebut dapat bersifat membangun 

atau merusak moral dan karakter bangsa Indonesia. Apabila budaya tersebut rusak, maka 

identitas sebagai bangsa Indonesia akan hilang dan tergantikan oleh budaya luar. 

Sumber Daya Manusia dan Bonus Demografi Indonesia, Bonus demografi yang beriringan 

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tentunya akan memberikan 

kemajuan terhadap bangsa Indonesia dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045. Pemuda 

saat ini akan menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional. Keberhasilan bangsa 

Indonesia di masa mendatang ditentukan oleh kualitas sumber daya pemuda Indonesia yang 

mempunyai moral dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia tersebut bergantung salah satunya kepada sistem pendidikan nasional. Sistem 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus kepada ilmu pengetahuan. 

Pendidikan moral juga diperlukan agar sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya 

mampu bersaing, tetapi juga memiliki etika. 

Strategi dalam mengatasi tantangan tersebut yaitu melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter setiap individu. Terdapat perbedaan 

anatara orang yang menerima pendidikan dengan orang yang tidak pernah mengenal 

pendidikan yang terlihat sangat jelas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang dapat 

menangani berbagai permasalaahn salah satunya di ranah pendidikan.  

Strategi yang dapat dilakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk meyongsong 

Indonesia Emas 2045 antara lain:  

1) Menyiapkan fasilitas tempat untuk belajar membaca guna mengurangi jumlah buta aksara 

dan meningkatkan minat membaca. Seperti yang kita ketahui, minat membaca anak-anak 

Indonesia masih sangat minim. Terdapat hubungan antara minimnya minat membaca 

dengan terbatasnya perpustakaan. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan jumlah perpustakaan baik dengan diadakannya perpustakaan keliling, 

taman membaca, maupun pembangunan perpustakaan di berbagai sekolah. Cara ini 

diyakini dapat mengurangi angka buta huruf, meningkatkan minat membaca anak dan juga 

meningkatkan kemampuan secara verbal yang nantinya dapat mengatasi permasalahan 

pendidikan di Indonesia. 
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2) Membentuk jiwa kewirausahaan dengan memasukkan program kewirausahaan pada 

kurikulum. Jiwa kewirausahaan melatih seseorang untuk berpikir optimis, kreatif, ulet dan 

pantang menyerah, berani mengambil resiko, dan berjiwa kepemimpinan. Kontribusi 

pemuda yaitu menggerakkan para wirausahawan untuk berbagi pengalaman dan 

keterampilan kepada siswa/i. Pemuda juga dapat berkontribusi memberikan wawasan 

mengenai bagaimana cara berwirausaha, bekerja sama dalam tim, marketing, dan cara 

mengatur keuangan. Cara ini diyakini dapat mencetak generasi muda yang berjiwa 

kewirausahaan yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. 

3) Meningkatkan proporsi lulusan professional dalam bidang ilmu teknik. 

4) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5) Meningkatkan kecintaan terhadap kebudayaan bangsa melalui program pendidikan, 

Budaya merupakan suatu aspek identitas bangsa yang perlu dilestarikan, tidak hanya dalam 

bidang seni melainkan juga meliputi karakter pribadi bangsa. Upaya dasar dalam 

merealisasikannya adalah dengan memantapkan budaya dan karakter bangsa melalui 

pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta penyerapan nilai baru yang positif 

dan produktif. Disamping itu, perlu juga diwujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, beradab, dan berfalsafah pancasila. 

 

3.  Kesimpulan 

Adanya pandemic covid-19 telah melahirkan kebijakan baru dalam sistem pendidikan di 

Indonesia yaitu dengan adanya kebijakan belajar dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah 

merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19. Pendidikan harus 

tetap berlangsung di tengah pandemic covid-19 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. 

Indonesia emas adalah sebuah kondisi saat negara Indonesia diharapkan mampu bersaing 

dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan seperti korupsi 

dan kemiskinan. Indonesia emas diproyeksikan pada 100 tahun kemerdekaan negara 

Indonesia pada tahun 2045. Sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu faktor 

penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Kualitas sumber daya 

manusia tersebut dapat dilihat melalui kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Pemuda 

berperan sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan 

mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kemajuan negara Indonesia. 
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Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melihat efektivitas penggunaan media 

belajar dengan sistem daring ditengah pandemic covid-19. Pandemi covid-19 membuat 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh dengan memanfaatkan 

berbagai platform pembelajaran online seperti google classroom, zoom cloud meeting serta 

perangkat pembelajaran online lainnya yang memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung 

pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Kesimpulan dari artikel ini adalah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran online belum maksimal dan belum efektif. Efektivitas pembelajaran daring, 

dipengaruhi oleh kemampuan guru. 

Kata Kunci: efektivitas, media belajar, covid-19 

 

1.  Pendahuluan  

Merebaknya virus corona atau covid-19 di Indonesia menyebabkan dampak yang besar, baik 

dari segi perekonomian, industri, maupun pendidikan. Wabah virus corona penularannya 

sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. World Health Organization (WHO), 

menyatakan wabah covid-19 sebagai pandemi dunia saat ini. Virus corona yang setiap hari 

semakin menyebar menjadikan pemerintah untuk memutuskan beberapa peraturan dan 

kebijakan baru kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, yakni gerakan 

social distancing, gerakan bekerja dan beribadah di rumah, online learning (pembelajaran 

online), serta PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang baru-baru ini sedang digalakkan. 

Salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor pendidikan yang 

menyebabkan begitu banyak aktivitas fisik bersifat rutin, seperti pertemuan tatap muka di 

kelas, proses bimbingan akademik, pertemuan formal dalam forum seminar dan lain 

sebagainya menjadi terganggu. Namun demikian, berbagai aktivitas rutin ini terhambat karena 

untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan physical 

distancing. Melihat berbagai fakta tersebut, maka penerapan metode online learning (e-

learning) menjadi suatu pilihan terbaik bagi dunia pendidikan. Berbagai institusi pendidikan 

saat ini mulai memanfaatkan teknologi dan menerapkan sistem pembelajaran online untuk 

menunjang aktivitas pembelajaran. 
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Pemerintah serta masyarakat harus sejalan untuk mendukung dan menerapkan peraturan 

tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. 

Kebijakan pelaksanaan pendidikan di rumah oleh sekolah dan juga perguruan tinggi di 

Indonesia adalah salah satu upaya untuk menyikapi pandemi covid-19 yang terjadi. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendorong penyelenggaraan proses 

pembelajaran dilakukan dengan sistem daring. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran 

Mendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Diseae (Covid-19) 

pada Satuan Pendidikan, dan Surat Sekjen Mendikbud RI Nomor 35492/A.A5/HK/2020 

tanggal 12 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Diseae (Covid-19). 

Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 

2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, baik di perkotaan 

maupun perdesaan. Mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Daerah-daerah tersebut 

merupakan daerah yang tergolong ada zona merah penyebaran Covid-19 (Mulyadi, 2020). 

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan 

meliburkan sekolah dan menggantinya dengan kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan sistem daring. Muncul berbagai permasalahan serta kesulitan dalam penerapan 

pembelajaran sistem daring ini. Permasalahan tersebut antara lain, penguasaan teknologi yang 

masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, biaya, dan lain 

sebagainya.  

Penguasaan teknologi yang masih rendah tidak sedikit dialami oleh guru maupun siswa. 

Tidak semua guru dan siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 

Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Terdapat guru 

dan siswa yang tidak memiliki perangkat sebagai penunjang kegiatan belajar sistem daring, 

seperti laptop dan gadget. Meskipun mereka memiliki terkadang laptop maupun gadget yang 

mereka miliki kurang memadai untuk kegiatan pembelajaran. Permasalahan yang muncul 

tidak hanya berasal dari siswa, namun juga dari guru, orang tua, maupun pihak-pihak yang 

terlibat dalam dunia pendidikan. Misalnya materi pelajaran yang belum tuntas disampaikan 

kepada siswa kemudian guru mengganti dengan tugas yang lainnya (Argubi, 2020). Siswa 

mengeluhkan karena banyaknya tugas yang diterima selama penerapan pembelajaran dari 

rumah. Masalah lainnya yaitu akses informasi yang kadang terbatas dan terkendala oleh sinyal  

menyebabkan keterlambatan dalam mengakses informasi. Pada penerapan pembelajaran 

online saat ini, masih banyak siswa yang kesulitan akses internet, hal tersebut menjadi 

penghambat siswa dalam mengikuti pembelajaran maupun mengumpulkan tugas.  

Ditengah pandemi covid-19 yang menyebabkan sektor perekonomian yang carut marut 

juga berdampak pada proses pembelajaran, banyak diantara orang tua maupun guru yang 

tidak setiap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet atau kuota. Guru 

juga mengalami kesulitan dalam mengoreksi dan memeriksa setiap tugas yang diberikan 

kepada siswa, juga menyebabkan kapasitas ruang penyimpanan ponsel semakin terbatas. 

Penerapan pembelajaran sistem daring juga membuat pendidik berpikir kembali, terhadap 

model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Ketidaksiapan stakeholder sekolah 

dalam melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama masalah dan hambatan 

tersebut. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang 

sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik terkait 

efektivitasnya. 
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2.  Pembahasan 

Pandemi virus covid-19, memberi dampak terhadap pembelajaran yang dilaksanakan melalui 

sistem daring. Sisi positifnya, siswa dan guru mampu menguasai dan meningkatkan 

kompetensi terkait penggunaan teknologi sebagai penunjang proses pembelajaran 

(Puspitasari, 2020). Dengan diterapkannya kebijakan belajar dari rumah, maka mengharuskan 

siswa, guru, dan orang tua untuk cepat menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk 

memperlancar kegiatan pembelajaran. Orang tua harus senantiasa mendampingi anaknya 

untuk menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pengawasan perlu 

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk menghindari penggunaan teknologi atau 

gadget pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Pelaksanaan pembelajaran sistem daring yang 

sedang berlangsung saat ini menuntut kegiatan belajar jarah jauh tanpa mengurangi kualitas 

materi dan target pencapaian belajar siswa. Guru harus dapat menyampaikan materi pelajaran 

dengan baik agar mudah diterima dan dipahami oleh siswa meskipun tidak bertatap muka 

secara langsung. 

Media teknologi pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan antara lain, aplikasi zoom, 

google classroom, TVRI, whatsapp group, dragonlearn.org, google meet, dan lain sebagainya. 

Selain itu, Kemendikbud juga mempunyai portal belajar sendiri, yaitu Rumah Belajar 

(https://belajar.kemdikbud.go.id/) yang dapat diakses secara gratis. 

Pembelajaran yang dilakukan di rumah, memudahkan orang tua dalam memonitoring atau 

mengawasi secara langsung terhadap perkembangan belajar anak. Orang tua mempunyai 

tugas untuk membimbing anak supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Komunikasi yang intensif dibutuhkan baik antara guru  dengan siswa, siswa dengan orang 

tua, maupun guru dengan orang tua untuk selalu sejalan dalam membimbing kegiatan belajar 

siswa di rumah (Kelana, 2020).  

Aplikasi zoom merupakan salah satu aplikasi video converence yang banyak digunakan 

untuk pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid-19 ini. Aplikasi ini dinilai sangat 

mudah untuk aktivitas bekerja maupun belajar jarak jauh. Zoom dapat diakses melalui web 

maupun aplikasi unduhan yang dapat digunakan pada PC, laptop, maupun gadget. Dengan 

Zoom,seorang host bisa membagikan tampilan layar komputer kepada para pengguna zoom 

yang lain (screen sharing). Aplikasi ini tidak berbayar dan memiliki kapasitas ruang yang 

terbilang cukup kecil yaitu 36 MB untuk pengunduhan melalui ponsel. Namun, pada zoom 

versi gratis, pertemuan hanya dibatasi maksimal 40 menit saja. Pertemuan harus dimulai dari 

awal lagi saat waktunya telah habis. Tercatat sudah lebih dari 100 juta lebih pengunduhan 

aplikasi ini, dengan rating 3,9 dan 92 ribu ulasan dari pengguna, yang artinya lebih dari 

separuh pengguna zoom merasa puas dan terbantu dengan aplikasi ini. Aplikasi zoom dapat 

memuat hingga 100 orang dalam satu konferensi. Namun, sempat beredar berita bahwa 

banyak pengguna zoom yang menerima zoom-bombing, di mana orang tidak dikenal bisa tiba-

tiba masuk dan mengganggu pertemuan beberapa waktu lalu (Mutiara, 2020). Hal tersebut 

menimbulkan keresahan bagi pengguna. Peristiwa ini yang membuat popularitas dan citra 

Aplikasi zoom runtuh di beberapa negara tertentu.  

Dampak dari zoom-bombing yaitu terjadi peretasan data-data  pribadi pengguna yang 

hilang maupun bisa jadi disalahgunakan. FBI dari Amerika Serikat sudah mengeluarkan 

peringatan bagi pengguna Zoom. FBI mengimbau setiap pengguna untuk mengecek fitur 

privasi atau keamanan yang ada pada aplikasi (Aria, 2020). Menurut pendapat Antara, 

beberapa tips aman yang dapat dilakukan untuk menghindari zoom-bombing antara lain, yaitu 

(1) gunakan aplikasi terbaru untuk fitur keamanan terkini; (2) Jangan membagikan tautan 

zoom sembarangan untuk umum, dikarenakan akan menjadi berbahaya dan bermasalah 
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apabila tautan tersebut jatuh ke tangan orang yang salah; (3) Host mengaktifkan fitur ruang 

tunggu (waiting room), sehingga host dapat mengizinkan dan memantau terlebih dahulu siapa  

saja yang sudah terkonfirmasi dan akan mengikuti rapat tersebut; (4) Host mengaktifkan fitur 

lock meeting, sehingga host dapat membatasi jumlah peserta yang ikut dalam rapat, jika 

semua peserta sudah masuk, host mengunci fitur lock meeting agar tidak ada lagi yang bisa 

bergabung dalam pertemuan tersebut; (5) Menjaga keamanan perangkat agar data yang ada 

pada perangkat tidak diretas dan dicuri. 

Google Classroom merupakan salah satu aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami 

dalam penggunaannya. Cukup dengan menggunakan akun email google (Afrinaty, 2020). 

Selain kapasitas ruang yang kecil yaitu 13 MB fitur dan menu yang terdapat pada Google 

Classroom juga tidak begitu rumit sehingga gampang untuk digunakan bagi guru maupun 

siswa. Berdasarkan data dari AppBrain's yang dikutip oleh Liputan6.com, jumlah unduhan 

aplikasi Google Classroom melonjak begitu tajam selama pandemi covid-19. Google 

Classroom merupakan aplikasi belajar online paling banyak diunduh, jumlah unduhannya 

mencapai lebih dari 50 juta kali, dengan rating 3,8 dan mendapat 128 ribu ulasan dari 

penggunanya. Google Classroom masuk daftar sebagai aplikasi paling banyak diunduh di 

Indonesia, Meksiko, Kanada, Finlandia, Italia, dan Polandia (Wardani, 2020). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sabran dan Sabara pelaksanaan pembelajaran google 

classroom sebagai media pembelajaran secara keseluruhan cukup efektif. 

 

Tabel 1 . Penelitian efektivitas penggunaan Google Classroom, (Sabran & Sabara, 2020 

No Uraian Persentase Klasifikasi 

1 Pembelajaran yang dilaksanakan harus 

berdasarkan kebutuhan kurikulum dan 

tuntutan RPS mata kuliah 

71,59% Sesuai 

2 Dosen dan mahasiswa harus memiliki akses 

terhadap google classroom atau memiliki 

akun google 

83,86% Sangat sesuai 

3 Dosen harus memiliki akses terhadap fasilitas 

pengembangan pembelajaran berbasis e-

learning 

70,45% Sesuai  

4 Tersedia Rancangan Pembelajaran Semester 

(RPS) dan kurikulum/silabus dalam 

perencanaan model pembelajaran google 

classroom sebagai media pembelajaran 

76,14% Sesuai  

5 Tersedia akses terhadap fasilitas pelatihan 

penyelenggaraaan pembelajaran google 

classroom 

71,59% Sesuai  

    

 

Google Classroom dapat diakses menggunakan internet di komputer maupun gawai dengan 

aplikasi yang berbasis Android dan Apple, maupun dengan browser apapun, seperti Chrome, 

Firefox, Internet Explorer, ataupun Safari, karena Google Classroom sejatinya berbasis 

website. Fitur -fitur yang terdapat pada Google Classroom antara lain, yaitu fitur Your Work 

yang dapat digunakan untuk melihat tugas-tugas yang perlu dikerjakan pada sesi kelas yang 

diikuti. Fitur Class Drive Folder yang memeudahkan pengguna untuk menyiman tugas-tugas 

dalam setiap pemberian materi. Google Calendar digunakan untuk mengakses jadwal kelas 
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yang diikuti. Dashboard Topic, memungkinkan guru untuk membuat topik-topik tertentu pada  

kelas agar siswa dapat tanya jawab secara langsung pada topik tersebut. 

Selain zoom dan google classroom terdapat platform yang dapat dimanfaatkan untuk 

media pembelajaran, yaitu dragonleran.org. Berdasarkan surat Kementerian Agama bernomor 

B- 1947 /Kw.13.2.1/PP.00/4/2020 bahwa telah diadakan kerja sama antara Direktorat KSKK 

dengan Kedutaan Besar Rusia dalam pemanfaatan Platform Pembelajaran daring atau Online 

dari website Dragonlearn.org secara gratis bagi guru maupun orang tua dan siswa (Fadillah, 

2020). Mata pelajaran yang bisa didalami ialah mapel Matematika dari kelas 1 s/d kelas 6 

Madrasah Ibtidaiyah. Platform ini dapat diakses secara gratis melalui alamat: 

www.dragonlearn.org selama 3 bulan terhitung 8 April 2020 atau selama penetapan masa 

darurat Covid-19 berlangsung. Dragonlearn online sangat bermanfaat bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online,  hal ini juga cukup membantu bagi 

siswa maupun orang tua dalam kontrol pembelajaran bahkan guru pun dapat dengan leluasa 

memberikan tugas-tugas sesuai dengan kelas yang diampunya. Website dragonlearn  berisi 

latihan-latihan soal menyenangkan bagi siswa  sehingga siswa tidak merasa jenuh  meskipun 

belajar di rumah,  dan guru dapat melaksanakan penilaian online  secara mudah  dan tepat. 

Pembelajaran yang dilakukan secara online dirasa kurang begitu efektif. Pembelajaran 

yang biasanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, dimana guru bisa mengawasi 

peserta didiknya secara langsung dari awal hingga berakhirnya pembelajaran. Dengan 

pembelajaran online guru tidak bisa mengawasi langsung apa saja kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik. Bisa saja waktu guru sedang menerangkan materi atau teman yang lain 

sedang presentasi, peserta didik tersebut mengerjakan aktivitas lainnya dan tidak 

memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung secara online (Afidah, 2020). Guru 

juga kurang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan peserta didik pun kurang 

begitu paham apabila pembelajaran hanya dilakukan secara online. Apalagi peserta didik 

hanya selalu diberi tugas, dan tidak seimbang dengan materi yang diberikan.  

Pembelajaran daring ini juga tidak semua cocok untuk siswa karena setiap siswa memiliki 

gaya belajar yang berbeda-beda. Secara umum, gaya belajar yakni visual, auditori, dan 

kinestetik. Siswa yang cenderung belajarnya secara visual lebih mudah menerima pelajaran 

dengan melihat atau mengamati terlebih dahulu sebelum belajar hal yang baru. Siswa yang 

gaya belajarnya auditori, maka dia harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu untuk 

mudah memahami pelajaran. Sementara siswa yang gaya belajarnya kinestetik dia selalu ingin 

bergerak dan lebih tertarik mencari sendiri tanpa harus selalu membaca (Ismail, 2020). 

Efektivitas pembelajaran daring, dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam  melakukan 

kegiatan manajemen. Paling tidak ada tiga menajemen yang dilakukan oleh guru dalam 

mengelola pembajaran daring, yaitu manajemen waktu, manajemen kelas dan manajemen 

pembelajaran (Widodo, 2020). Pembelajaran sistem daring yang maksimal hanya bisa 

dilakukan oleh guru yang memiliki visi yang jelas dalam pembelajaran dan mampu menjalin 

ikatan batin dengan siswa dengan melakukan perannya sebagai motivator, fasilitator, 

mediator, dan komunikator. Pembelajaran sistem daring tidak dapat berjalan maksimal karena 

keterbatasan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkreasi, baik disebabkan oleh jaringan 

akses internet maupun hambatan yang lainnya, sehingga siswa harus mampu beradaptasi 

dengan hal-hal yang baru, (Fajardin, 2020). Guru juga memiliki peran strategis untuk 

membuat tangguh siswa dengan berusaha memotivasi mereka untuk disiplin belajar, semangat 

dalam melaksanakan tugas. Pembelajaran online dapat dikatakan efektif apabila, seluruh 

peserta didik ikut aktif dalam sesi presentasi, dan menghidupkan interaksi online dengan guru, 

dan tetap berusaha berkarya melalui pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Guru 
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harus kreatif dalam memberikan materi, memberikan tugas-tugas yang dapat menstimulasi 

siswa untuk bertanya kepada baik kepada guru, teman sekelas, maupun orang tua mereka, 

serta menggunakan metode belajar yang menyenangkan. 

Strategi mengajar dan menguasai kelas harus dimiliki oleh guru, sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran 

(Apriyani, 2020). Upaya untuk menghadapi dan mengatasi keterbatasan kuota pulsa pada 

peserta didik, maka sekiranya  lembaga Pendidikan dapat memberikan subsidi kepada peserta 

didik, yang sumbernya bisa berasal dari pengeluaran operasional rutin, seperti pembayaran 

listrik, biaya sampah, dan lain-lain. Sehingga, proses belajar-mengajar dapat terus berjalan. 

Sebab, bagi orang tua yang berpenghasilan harian lalu tidak bekerja karena kebijakan social 

distance ini, tentu sangat memberatkan (Amar, 2020). 

 

3.  Kesimpulan 

Dilihat dari masih banyaknya masalah dan hambatan pada pembelajaran sistem daring, maka 

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran online belum maksimal dan 

belum efektif. Efektivitas pembelajaran daring, dipengaruhi oleh kemampuan guru. Metode 

dan pelaksanaan pembelajaran perlu dikaji ulang pada penanggulangan masalah dan 

hambatan yang dihadapi oleh guru, siswa, maupun orang tua. Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai menjadi penunjang yang besar pada kesuksesan pelaksanaan 

pembelajaran. Untuk memaksimalkan materi agar diterima siswa dengan baik, maka 

seharusnya guru tidak hanya terus menerus memberi tugas kepada siswa. Namun, guru harus 

tetap memberikan pengajaran dan pemahaman kepada siswa. Pemberian materi dapat 

dilakukan dengan pembuatan video penjelasan oleh pendidik, supaya memudahkan siswa 

memahami materi. 
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Abstrak. Pandemi Covid 19 membawa banyak perubahan khususunya pada system kebijakan  

pembelajaran daring diambil oleh keseluruhan lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan 

tinggi. Proses pembelajaran tersebut dimulai pertengahan maret sampai saat ini bulan juni. Tentu 

saja hal ini akan merubah budaya belajar peserta didik dan interaksi sosialnya. Pada awal juni, 

pemerintah merubah kebijakan dengan mengambil langkah new normal. Pada dunia pendidikan, 

dikenal bidang penjurusan yang dapat membuat desain pembelajaran. Bidang tersebut adalah 

Teknologi Pembelajaran. Seorang teknolog diharapkan menjadi pendesain pembelajaran yang 

efektif dalam masa ke masa, termasuk masa pandemi. Untuk itu, artikel ini akan memberikan 

pemikiran teknologi dalam desain pembelajaran.  

Kata Kunci: pendidikan masa pandemi, teknolog pendidikan, desain pembelajaran 

 

1.  Pendahuluan  

Epidemi infeksi Covid 19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Hampir keseluruhan 

negara merasakan dampak wabah Covid 19 yang berasal dari Wuhan China [1]. Beberapa 

literatur menunjukkan covid 19 ini dikarenakan ketidak seimbangan ekosistem alam. Hal ini 

tentu saja berdampak besar terhadap perkembangan sektor Negara [2]. Berdasarkan data dari 

WHO, pada bulan maret jumlah infeksi akibat Covid 19 mencapai jumlah lebih dari 121.000. 

Kemudian penyebaran virus ini memang tidak pernah disangka begitu cepatnya [3]. 

Sektor yang paling banyak dampak kerugiannya adalah sektor ekonomi. Masyarakat yang 

bekerja dipabrik terpaksa diliburkan sementara bahkan ada yang kehilangan pekerjaan untuk 

menstabilkan pengeluaran perusahaan [4]. Sektor lain yang terkena dampak yang tidak kalah 

besar adalah sektor pendidikan. Aktivitas pendidikan di lakukan di dalam rumah. Tentu saja, 

sangat luar biasa perubahan yang membuat kaget masyarakat. Dampak lain adalah selain 

pendapatan masyarakat yang menurun, Interaksi sosial dan kejiwaan menjadi terganggu [5]. 
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Beberapa upaya dilakukan untuk menangani epidemi Covid 19 ini. Mulai dari dibuatnya 

relawan pada rumah sakit tertentu untuk penanganan pasien yang membeludak. Kemudian aksi 

sosial masyarakat yang membagikan masker gratis dan sembako. Hingga pembebasan 

tanggungan biaya niaga selama masa pandemi [6]. Pada pendidikan, pembelajaran dilakukan 

di dalam media whattsapp oleh guru kepada siswa. Terkadang media televisi juga mendukung 

dalam proses pembelajaran pada jam tertentu. Namun tetap saja, siswa merasakan rindu masa 

di sekolah berinteraksi bersama teman dan gurunya [7]. 

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 [8]. 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. 

2.  Pembahasan 

Sebelum penulis membahas desain pembelajaran yang menjadi gagasan, penulis akan 

mengaitkan dengan kebijakan pemerintah yakni kebebasan berpikir. Periode pemerintahan saat 

ini meneruskan pemerintahan sebelumnya oleh Presiden Republik Indonesia, 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. 

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, beradab, sopan.  

 

Tabel 1. Contoh Desain Pembelajaran 

Komponen Penjelasan 

Model Desain  Model pembelajaran Blended learning dengan pendekatan 

kontruktivisme. 

Waktu Belajar 2x30 menit 

Metode Belajar Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, Quis, Game 

Kegiatan Belajar Kegiatan dilakukan secara online dengan waktu yang ditentukan 

guru dan menyesuaikan semangat siswa. Dilakukan survey 

kelas terlebih dahulu. Guru menggunakan metode yang 

membuat siswa senang belajar di rumah tanpa memberikan 

tekanan. Sesekali guru membuat kesepakatan untuk online 

bersama satu kelas dengan tujuan interaksi sosial dan 

mengetahui kondisi siswa. Guru juga memotivasi siswa dengan 

anjuran positif dan tanpa ada unsur menakuti siswa akan 
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Komponen Penjelasan 

dampak covid ke depannya. Karena penting sekali berkaitan 

dengan psikologi peserta didik 

Media yang 

digunakan 

Media yang digunakan adalah WA grub, game edukasi, Video 

pembelajaran, Google form, Google meet 

Kriteria 

Penilaian  

Kriteria penilaian dilihat dari partisipasi peserta didik dan 

perubahan positif dari peserta didik meskipun pembelajaran 

daring 

Luaran 

pembelajaran 

Luaran Pembelajaran adalah desain pembelajaran daring yang 

tetap menyenangkan dan sesuai tujuan pembelajaran. Desain 

tetap sesuai dengan kebijakan merdeka belajar dari pemerintah 

 

3.  Kesimpulan 

Artikel ini menjadi solusi yang dapat diterapkan oleh guru ketika belajar pada masa pandemi. 

Gagasan ini diperoleh dengan dasaran mengamati siswa yang belajar di rumah sehingga 

menemukan masalah sederhana tapi berdampak besar. Untuk itu demi mengantisipasi 

permasalahan peserta didik dalam hal interaksi sosial, psikologi, semangat belajar dan 

pengetahuan. Solusi ini dapat menjadi tawaran yang mudah untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran masa pandemi. Silaturrahim guru dan peserta didik dapat terjaga kemudian 

pembelajaran akan semakin menarik dengan ide gagasan ini. Harapannya pendidikan Indonesia 

akan tetap berjalan dan efektif meskipun pandemi belum berhenti secara total. 
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Abstrak. Tujuan dari artikel ini untuk mendeskripsikan situasi sekarang (Covid-19) dalam 

mencapai generasi emas 2045. Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemic covid-19 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu dengan menjalankan pembelajaran secara 

jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi. Pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan dengan media 

internet atau secara dalam jaringan. Pemblejaran daring ini dapat dilaksanakan melalui home 

learning dimana siswa dapat belajar secara mandiri di rumah Hasil dari artikel ini  adalah 

kebijakan pembelajaran daring sangat penting untuk terus mensukseskan pencapaian visi 

Indonesia Emas 2045 dalam menghadapi tantangan pandemic covid-19.  

Kata Kunci: Daring, home learning, generasi emas 

 

1.  Pendahuluan  

Kebijakan pendidikan saat ini berhubungan dengan keadaan yang di alami bangsa 

Indonesia. Adanya virus corona menjadikan kebijakan pendidikan pun disesuaikan dengan 

kondisi yang ada sekarang ini. Corona virus disease (COVID-19) diketahui daftar korban 

yang meninggal dari hari ke hari terus bertambah. Data dari worldometer pada tanggal 13 

April 2020 menempatkan Indonesia peringkat ke sebelas yaitu 316 kasus dari asia,  total 

positif yang terkena corona pada  2 Maret 2020 yaitu 4.557 orang (jpnn.com). 

Kebijakan dalam dunia pendidikan langsung diambil  tindakan oleh pemerintah dalam 

masa darurat virus corona tahun 2020 diantaranya yaitu pembelajaran dilakukan secara 

daring. Sejak presiden indonesia mengungumakan kasus covid-19 pada 2 Maret 2020 dimana 

Indonesia sebagi salah satu negara yang terdampak virus corona sejak saat itu kebijakan pun 

diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 

Bukan hanya di Indonesia bahkan kondisi COVID-19 ini diaalami oleh banyak negara 

yang membuat keemasan. Adanya corona sedikit memperburuk pendidikan di Indonesia 

karena hasil perencanaan tidak sejalan dengan yang diiginkan. Itu merupakan satu kendala 

yang dialami di dalam pendidikan di Indonesia. Mulai siswa, mahasiswa, guru, dosen maupun 

orangtua yang menghadapi kesulitan dalam bersikap dan mengambil tindakan cepat dalam 

menangani masalah ini. Perubahan ini sangat tidak terprediksi dan cepat yang membawa 

pengaruh di banyak orang untuk dihadapi bersama. Sekelompok orang ikut dalam memutus 

mata rantai ini agar keadaan kembali seperti semula yaitu dengan melakukan kegiatan dan 

aktivitas di rumah. 

Kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu daring atau bekerja dari rumah tanpa terkecuali 

dengan bidang pendidikan. Guru, dosen dan orang tua, siswa maupun mahasiswa harus 
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mailto:dedi.prestiadi.fip@um.ac.id
mailto:endanghia41@gmail.com


 

140 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

bekerja dan belajar serta mengajar dari rumah. Semua berbagai pihak panik dalm menghadapi 

situasi sekarang ini karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan dirasakan oleh banyak 

orang. Kondisi ini mengahruskan orang belajar dn bekerja dari rumah (home learning).  Para 

orang tua pun mau tidak mau berperan menjadi guru dan dosen dengan dimana tetap 

mengontrol anak dalam hal jadwal, mata pelajaran dan target materi harian yang harus 

dituntaskan diilakukan secara daring. 

Orangtua pun bukan hanya satu dua orang mengeluh melainkan banyak orang tua yang 

masih belum paham dan bingung dengan cara belajar anak dari rumah. Salah satu 

penyebabnya orang tua kurang pandai menggunakan teknologi dari segi teknisnya, ilmu 

teknologinya, bahkan skill untuk memahami masih kurang dan juga kurangnya mental sebagi 

pengajar. Fasilitas yang kurang ditambah dengan orangtua yang masih belum memiliki 

teknologi dan kuota secara rutin dalam mengaksesnya. Belajar dirumah membuat siswa dan 

mahasiswa juga banyak menerima tugas dan tidak sedikit yang mengeluh karena deadline, 

merasa tertekan  dikejar tugas harian secara bersamaan. Membuat belajar dirumah merasa 

tidak menyenangkan. 

Lenny N Rosalin Deputi sebagai Menteri PPPA di bidang tumbuh kembang anak bahwa 

saat onferensi pers, 2020 telah mengatakan mengatakan bahwa 58 %  anak memiliki perasaan 

yang tidak menyenangkan selama menjalani kebijakan belajar dirumah. Sedangkan 38 % anak 

berpendapat bahwa sekolah belum memiliki proram yang baik dalam menerapkan kegiatan 

belajar dirumah. Situasi yang terjadi belum pernah terpikirkan sebelumnya sehingga kesiapan 

pemerintah dan sekolah dalam program sekolah belum terencana. 

Guru dan dosen pun mengalami hal yang sama, dimana RPS yang  telah disusun tidak 

sesuai dengan perencanaan dari awal dimana lebih pada tatp muka sehingga tidak dapat 

dilaksanakan dengan maksimal. Biasanya mahasiswa ada yang mengerjakan proyek dan tugas 

yang harus ke lapangan pun disiasati dengan berbagai cara dikarenakan COVID 19 yang 

melakukan penerapan pembatasan fisik (physical distancing) membuat sejumlah tugas-tugas 

pengerjaan skripsi misal ada yang bimbingan, ada yang mengalami kesulitan dalam mencari 

literatur.  

(Prodjo, 2020) bahwa kementrian dan kebudayaan (kemendikbud) memberikan 

perlindungan kepada mahasiswa tingkat akhir yang akan terancam drop out (DO) yang di 

akibatkan situasi darurat COVID-19 sehingga memberikan kebijakan bahwa masa studi 

diperpanjang selama satu semester.  

Kebijakan pendidikan yang menyesuaikan dengan situasi dunia saat ini terlebih di 

Indonesia melaksanakan daring dengan merujuk pada Surat Edarat Mendikbud Nomor 3 

Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan Pendidikan, dan Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020. Pada pencegahan virus ini kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

daring.. Beberapa dari pemerintah daerah pun sudah meliburkan sekolah untuk mengantisipasi 

penyebaran COVID-19. Adapun sebagian mengambil keputusan untuk solusinuya dengan 

melakukan pembejaran dalam jaringan (daring). Bukan hanya di sekolah saja bahkan sebagian 

besar Univesitas di Indonesia telah menerapkan kelas jarak jauh atau online dan mengambil 

kebijakan dari beberapa kampus yaitu kebijakan daring hingg akhir semester genap.  

 

2.  Pembahasan 

Pendidikan tanpa guru merupakan bayang-banyang belaka tanpa cahaya yang menerangi. 

Sekolah merupakan wadah pertama siswa dalam belajar dan dapat membentuk pribadi siswa 

yang mandiri, cerdas, berbudi pekerti, taat beragama dan seperti yang tertuang di dalam 
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tujuan pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia berdasar dari kelima sila pancasila. 

Untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu kebijakan pendidikan di Indonesia 

haruslah mencapai pendidikan yang bermutu seperti negara maju juga tetap tidak terlepas dari 

nilai-nilai pancasila. semua ini dapat terwujud dengan pendidikan yang bermutu.  

Bermutunya pendidikan juga dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan sumber daya 

alam. Pendidikan di Indonesia haruslah juga melihat situasi keadaan sekarang untuk mengejar 

generasi emas 2045. Situasi sekarang dengan adanya COVID-19 dapat disiasati dengan 

kebijakan daring. Kebijakan daring belum terprogram dari awal di berbagai sekolah bahkan 

universitas. Berbagai pihak banyak mengeluh soal kebijakan daring. Untuk itu dari perubahan 

yang terjadi haruslah cepat mengambil tindakan dengan menyusun kembali program 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi sekarang ini. Memang diharapkan COVID-19 cepat 

berlalu namun tetap harus mengevaluasi dari tanggapan masyarakat tentang COVID-19  dari 

hasil evaluasi tersebut dapat membentuk kebijakan sementara agar tetap terkondisi dengan 

baik.  

Ada banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mencapai generasi emas 

yang paling kelihatan yaitu bedanya persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Sebelah 

pihak saja tidak dapat mewujudkan generasi emas 2045 perlu bekerjasama suapaya 

masyarakat memahami tujuan pendidikan Indonesia sehingga orangtua siswa dan mahasiswa 

dapat mendukung dan memeberi dorongan kepada anak agar mencapai pendidikan setinggi-

tingginya dan berusaha sehingga anak tersebut berkualitas. Pola pikir yang diperbaharui 

sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia dimana pendidikan buhan hnaya sekedar 

mentranfer ilmu saja melainkan dilengkapi dengan karakter.  Keseimbangan akademik dengan 

karakter yang akan menyongsong generasi emas indonesia. Berkualitasnya pendidikan di 

tunjang oleh guru-guru yang profesional.  

Guru memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan, karena dari semua komponen 

pendidikan yang ada seperti kurikulum, humas, sarana dan prasarana, metode pembelajaran 

yang digunakan, guru, orangtua dan lingkungan sekolah yang paling menentukan dari atara 

semuanya yaitu guru sebagai kunci jalannya pendidikan yang bermutu dapat dikatakan 

sebagai primer sebagai kebutuhan utama yang harus ada. Guru memiliki kedudukan untuk 

mampu mengemabangkan dirinya dapat lebih kreatif, inovasi, dan inspiratif. Dalam 

mendesain pendidikan yang bermutu dengan mendesain kegiatan pemebelajaran yaitu metode 

dan cara mengajar untuk mencapai generasi emas Indonesia tahun 2045. Sejalan dengan itu 

pemerintah dengan target yang mencanagkan generasi emas supuluh atau dua puluh tahun 

kedepan yaitu dengan meuaskan akses pendidikan lebih tinggi.  

Guru juga ikut mengevaluasi metode dan model-model pembelajaran yang lebih mutakhir 

yang tidak saja sekedar menyalurkan ilmu tetapi membuat peserta didik benar-benar mengerti 

dan memahami. Untuk mencapai generasi emas Indoenesia di perlukan usaha meningkatkan 

pendidikan bermutu yaitu: (1) meningkatkan anggaran pendidikan, (2) manajemen 

pengelolaan pendidikan, (3) bebaskan sekolah dari suasana bisnis, (4) perbaikan kurikulum, 

(5) pendidikan agama, (6) pendidikan dengan melatih kesadaran berpikir kritis, (7) mampu 

memberdayakan guru. 

Anggaran pendidikan Indonesia untuk pendidikan banyak di fasilitasi dengan memberikan 

dana bos, KIP, bidik misi dan bantuan lainnya. Namun anggaran pendidikan masih perlu 

diolah sehingga terjangkau kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tuagas 

sekolah disini mensosialisasi tentang bantuan bagi siswa miskin dan berprestasi dengan 

memberikan informasi-informasi kepada peserta didik. manajemen pengelolaan pendidikan 

oleh orang-orang yang berperan dalam bidang pendidian dimulai dari atas yaitu menteri 
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pendidikan sampai guru-guru di sekolah dapat bekerjasama mengelola sistem pendidikan di 

Indosnesia agar lebih baik.  

Sekolah seharusnya dibentuk bukan karena untuk ajang bisnis melainkan pembentukan 

generasi yang berkualitas sehingga generasi muda dapat terbentuk sesuai dengan keinginan 

tujuan pendidikan Indonesia. Terlebih dengan adanya situasi COVID-19. Guru-guru, dosen 

dan yang terlibat dalam bidang pendidikan dapat bertanggung jawab dengan tugasnya. 

Perlunya juga pemahaman pola pikir ini terhadap setiap bagian yang terlibat dalam 

memajukan Indonesia terlebih generasi emas 2045. Pemahaman yang melekat ini terhadap 

setiap orang akan menunjang tercapainya generasi emas yang bermutu.  

Generasi emas dilihat dari bagaimana pendidikan tersebut terlebih setiap komponen dan 

bagian yang berperan penting dalam memajukan pendidkan terlebih tenaga pengajar. Sikap 

inilah yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka guru-guru dan tenaga 

pendidikan akan mengembangkan dirinya tanpa adanya paksaan dari luar. Pekerjaan yang 

dilakukan dengan tulus akan menghasilkan buah yang manis yaitu generasi muda yang 

berkualitas. Ilmu yang diberikan pun akan diserap baik oleh peserta didik. komponen yang 

paling sering dievaluasi dalam bidang pendidikan yaitu perubahan kurikulum. Dimensi dalam 

membangun pendidkan yang paling melekat yaitu kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum 

merupakan jantungnya dunia pendidikan. Kurikulum disetiap negara pastinya menyesuaikan 

dengan negaranya.  

Oleh karena itu kurikulum banyak pergantiannya. Kruikulum perlu terus dievaluasi dan 

disempurnakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional dan sekaligus 

meningkatkan sumber daya manusia. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu proses 

interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan tujuan mengembangkan potensi peserta 

didik. kegiatan pembelajaran merupakan implementasi dari kurikulum. Menurut Suraya 

(dalam Gunawan dan Benty, 2017) pembelajran yang efektif tidak terlepas dari guru yang 

profesional. Tertuang di dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem 

pendidikan yang membahas tentang kurikulum bahwa kurikulum merupakan pengaturan 

tentang tujuan, isi, dan juga bahan pembelajaran yang menjadi pedoman dalam 

pentyelenggaraan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.  

Kurikulum tersebut dirancang untuk mewujudkan pendidkan nasional dimana dapat 

memperhatikan perkembangan dari siswa, kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga setiap 

orang yang terlibat dalam implementasi kurikulum, akan memperoleh pengalaman belajar. 

sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan memperoleh 

banyak pengalaman-pengalaman belajar, yang sebelumnya telah dirancang oleh sekolah 

dalam bentuk suatu program pengajaran. Pengalaman belajar yang diperoleh dengan 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa.  

Pendidikan agama juga penting dan berhubungan dengan karakter peserta didik. setiap 

jenjang pendidikan tetap ada mata pelajaran tentang agama. Pendidikan agama mengajarkan 

perilaku yang baik untuk peserta didik lakukan. Siswa yang patuh dan taat agama secara 

otomatis perilaku dan karakternya juga baik.bahkan dapat taat dan belajar dalam mengerjakan 

apapun untuk mengembangkan dirinya. Pendidkan yang melatih kesadaran kritis yaitu guru 

bukan hanya memberikan materi tetapi dapat mengelola daya berpikir siswa agar berpikir 

dengan kritis. Melalui memberikan tanya jawab secara timbal balik, diskusi kelompok, 

memberikan satu topik permasalahan untuk dipecahkan/diselesaikan. Tugas guru juga pada 

akhirnya akan menyimpulkan, sebagai motivator dan pembimbing. Pemberdayaan guru 

sengatlah penting dengan meningkatkan kualitas guru yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan 
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dengan mengikuti workshop, seminar dan tes guru disitu guru akan mengenal kemampuan 

dan kelemahannya dan daat ditingkatkan lagi sehingga dari pelatian tersebut guru-guru dapat 

belajar lagi. 

 

 

Dimasa ini pandemi virus COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural 

yang sangat cepat, dapat dilihat dari segi pendidikan dan dunia kerja. Berikut penjelasannya 

a. Melaksanakan pembelajaran jarak jauh: bahwa seolah-olah bukan hanya di indonesia 

bahkan seluruh dunia beradaptasi dengan digital untuk memfasilitasi pembelajaran 

jarak jauh. Alat untuk berkomunikasi dan melaksanakan pembelajaran.fasilitas uyang 

sering dan banyak dibutuhkan yaitu digital  seperti handphone untuk melaksanakan 

kuliah dan sekolah secara daring. 

b. Institusi banyak mendapat tekanan finansial: banyak sekolah dan universitas 

mendapatkan tekanan finansial-salah satunya karena orang tua dan siswa meminta 

rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah. Penurunan yang terjadi 

dikarenakan pembelajaran yang diberikan kurang maksimal. Kuliah daring tidak 

semaksimal  kuliah secara tatap muka. Sehingga orangtua mau meminta institusi untuk 

menurunkan biaya kuliah. Dari sini dapat ditarik bahwa pembelajaran secara daring 

karena situasi COVID-19 kurang karene dosen tidak langsung memberikan materi 

secara langsung. Biaya kuliah disesuaikan dengan bagaimana dosen memaksimalkan 

perkuliahan tersebut. bisa dengan membuat video-video dan diskusi onlien. Dosen 

harus kritis menanggapi situasi yang terjadi. Sehingga dari evaluasi pembelajaran 

daring walaupun tidak tatp mukan namun dosen membeerikan hasilnya sama dengan 

tatap muka sehingga orangtua tidak menuntut penurunanbiaya kuliah.  

Adanya hubungan pendidikan dengan dunia kerja saat ini, sebagai berikut: 

a. Mempercepat akses digital disemua industri: konsumen dan pelaku usaha semakin 

bergantung kepada teknologi, industri perlu mempercepat proses digital untuk tetap 

relevan dan meningkatkan efesiensi. Tidak dapat dipungkiri dalam dunia pekerjaan 

dan pendidikan pasti menggunakan akses digital maka untuk itu diperlukan 

percepatan akses digital 

b. Tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan (misal cyber security): 

dalam dunia pekerjaan pun perlunya keahlian dan kemampuan yang lebih dan tidak 

hanya berfokus pada jurusan yang ditempuh melainkan perlu banyak belajar karena 

banyaknya perminataan dari luar. Sehingga para pekerja dari berbagai industri 

perlu dengan cepat menyusaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki 

keterampilan untuk tetap kompetitif.  

c. Lokalisasi peluang kewirausahaan: para pelaku pendidikan juga harus mampu 

mendayagunakan kemampuannya dengan mengimplementasikan di dalam dunia 

kerja. Karena para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting dalam 

peluhihan ekonomi dalam menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi 

kebtuhan masyarakat. Wirausaha disini juga akan dapat membaca kebutuhan 

masyarakat dan juga pasti adanya peluang pekerjaan untuk masyarakat. (analisa 

kearney). 

Sistem pendidikan merupakan salah satu dasar untuk menjadi generasi emas 2045. 

Berbagai negara telah berlomba-lomba menjadikan pendidikan di salam negaranya menjadi 

pendidikan yang maju dan dipandang oleh negara-negara lain. Perubahan akan terus ada 

sehingga membuat daya saing yang semakin ketat. Untuk itu sistem pendidikan di Indoensia 
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juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan di Indonesia yang perlu disesuaikan 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia sangat membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk 

mencapai target pembangunan 2045, dimana visi Indonesia 2045 terletak pada sumber daya 

manusia. Sebagai gambaran indonesia mencapai generasi 2045 dapat dilihat bahwa negara 

Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Banyak usaha yang 

dilakukan untuk mencapai tahap tersebut dimulai dari pilar berdasarkan Peta jalan pendidikan 

indonesia 2020-2035, sebagai berikut: 

a. Pengembangan SDM dan sains dan penguasaan teknologi 

b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan 

c. Pembangunan yang adil 

d. Memperkuat ketahanan nasional dan pemerintah. 

Pencapaian ini beberapa yang seharusnya telah terwujud yaitu: 

a. Tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan minimal formal 12 tahun. Pendidikan 

wajib Indonesia haruslah dialami oleh semua masyarakat. Pencapaian pendidikan 

yang sama bagi semua orang menunjukkan kapastitas yang dimiliki oleh 

masyarakat Indoenesia. 

b. Masyarakat yang memiliki nilai luhur dan nasionalis serta etos kerja yang baik. 

Sikap yang nasionalis yang dmiliki akan menciptakan rasa cinta akan tanah air. 

Masyarakat pastinya ikut berpartisipasi dengan seriap kebijkan dan keputusan yang 

diberikan oleh pemerintah dan ikut menyuarakan suara dengan berbagai wadah 

yang baik. 

c. Tenaga kerja yang lebih sehat, fleksibel dan adaptif. Indonesia saat ini sangat 

membutuhkan pekerja yang sehat dimana bukan hanya luarnya tetapi batin yang 

sehat. Orangnya yang fleksibel mudah untuk mengikuti perintah dan juga bersikap 

adapti akan menyusaikan diri dimana pun berada. 

d. Pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi. Seorang pengajar di Indonesia 

masih perlu terus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan diri dalam memberikan 

materi pengajaran dalam pelatihan tersebut guru dibentuk untuk mampu membuat 

model pengajaran agar lebih menarik. Seorang yang profesinal akan mampu 

memberingan pengajaran yang diharapkan oleh Indonesia yang selalu memberikan 

sesuatu yang baru dan menarik sehingga pengajaran yang diberikan berkualitas 

tinggi. 

Kebijakan yang telah di rancang semua untuk mencapai generasi emas 2045. Pemerintah 

pusat dan daerah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Perlunya membangun koordinasi bersama 

4. Perekonomian Indonesia yang berubah 

2. Peruabahan sosial kultural dan demografi Indonesia 

3. Gambaran pasar kerja Indoensia yang berbeda-beda 

1. Visi Indonesia 2045 
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demi mewujudkan tujuan bangsa terlebih dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang ada pun 

disesuaikan dengan kondisi sekarang yaitu COVID-19. Kondisi yang dialami di dalam situasi 

ini membuat pengambilan kebijakan secara cepat dan juga harus tepat.  Pemerintah pusat 

dapat memantau keperluan di bidang pendidikan dengan informasi-informasi dari pemerintah 

daerah. Adapun yang harus dibenahi oleh pemerintah pusat maupun daerah yaitu: 

a. Anggaran 

Meningkatkan anggaran agar terus mengalami efektivitas dan ankutabilitas distribusi 

anggaran dengan memininalkan kondisi kerugian anggaran dan distribusi afirmatif 

untuk area yang membutuhkan anggaran lebih. Dalm menyalurkan anggaran pun harus 

disesuaikan dimana yang banyak membutuhkan dan yang tidak. Semua anggaran 

didistribusikan dengan tepat. 

b. Infrasturktur 

Untuk mencapai generasi emas 2045 perlunya penyedian fasilitas yang sama diberbagai 

sekolah baik sarana dan prasarana dan infrastrukturnya dengan meminimalkan 

kesenjangan kualitas infrasturktur diberbagai daerah. 

c. Penerimaan siswa (zonasi) 

Kebijakan pendidikan tentang zonasi agar pemerataan peserta didik adil. Tidak ada lagi 

yang namanya sekolah unggulan. Semua disama ratakan agar sekolah-sekolah tetap 

memiliki kualitas yang sama. 

d. Guru 

Berbagai daerah perkotaan tercukupi bahkan lebih tenaga pengajar. Untuk itu perlunya 

mutasi guru diberbagai daerah yang kekurangan tenaga pengajar. 

 

3.  Kesimpulan 

Bermutunya pendidikan dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan sumber daya 

alam. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari perubahan agar mencapai generasi emas 2045. 

Perubahan yang terjadi mengambil tindakan cepat dengan menyusun kembali program 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi sekarang ini. Adanya berbagai tanggapan dari 

masyarakat membentuk kebijakan sementara agar pendidikan Indonesia tetap maju. Dalam 

mewujudkan generasi emas 2045 perlu kerjasama berbagai pihak dengan mengubah pola pikir 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Situasi sekarang dengan adanya COVID-19 dapat disiasati 

dengan kebijakan daring. Pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemic covid-19 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu dengan menjalankan pembelajaran 

secara jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi. Pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan 

dengan media internet atau secara dalam jaringan. Pemblejaran daring ini dapat dilaksanakan 

melalui home learning dimana siswa dapat belajar secara mandiri di rumah.  
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Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memgetahui kebijakan pemerintah dalam 

proses pembelajaran pada masa pandemic covid-19. Hasil dari pembahasan ini adalah pada masa 

pandemic covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran dilaksanakan secara dalam 

jaringan (Daring). Pembelajaran dilakukan melalui aplikasi pembelajaran online dengan 

memanfaatkan berbagai fitur. Kebijakan pembelajaran dalam jaringan dapat dijadikan solusi 

pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam seperti terjadi yang saat ini 

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, Pembelajaran, Covid-19 

 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Dunia saat ini telah dikejutkan dengan wabah. virus corona. virus ini pertama kali muncul 

dan menyebar kemanusia berasal dari kota wuhan, china pada akhir desember 2019. Ada 

juga kemungkinan. bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peliharaan, seperti 

trenggiling, yang dikonsumsi sebagai makanan lexat dibeberapa bagian wilayah cina, dan 

mungkin kemudia menularkan virus ke manusia. Gejala virus covid-19 ini cukup bervariasi 

dari orang ke orang yang terinfeksi. Beberapa mungkin menghasilkan sedikit gejala atau 

tanpa gejala. Namun ada pula “yang dapat menyebabkan penyakit parah dan mungkin 

berakibat fatal, gejala umum meliputi, demam, sesak nafas, batuk kering, dan nyeri sendi. 

Saat ini belum ada vaksin untuk mendeteksi dini dan melakukan pengobatan pada orang 

yang memiliki virus tetapi belum menunjukkan gejala. National Instutes of Healty (NIH) 

menyatakan bahwa beberapa kelompok orang memiliki resiko tinggi mengalami komplikasi 

akibat Covid-19 diantaranya, anak muda, orang berusia 65 tahun ke atas, dan wanita yang 

sedang hamil. Penyebaran virus ini sangatlah cepat, setip hari pasien covid-19 semakin 

bertambah dan menyebar ke berbagai dunia, masuknya virus Covid-19 di Indonesia diawali 

dengan adanya Warga Negara asing yang barusaja berkunjung ke Indonesia. Pemerintahpun 

langsung menelusuri siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien tersebut, dan ternyata 

orang asing tersebut positif corona yang sudah melakukan kontak fisik langsung dengan 2 

orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun, selanjutnya 2 pasien tersebut dirujuk ke RSPI 

Sulianti Saroso. Seluruh tim medis menyiapkan diri standar perawatan pasien terjangkit 

positif cororna. Setelah menjalankan proses pemeriksaan di rumah sakit lama, pasien 

kemudian dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona. kemudian pasien langsung 

dipindahkan ke ruang isolasi virus covid-19. Pemerintah juga langsung menyelidiki apakah 2 

orang tersebut sudah melakukan kontak langsung dengan dengan orang-orang lainnya. 

Dengan kejadian 2 orang tersebut angka kasus positif covid-19 kian melonjak. Jumlah yang 

awalnya 2 orang saja terus mengalami lonjakan dan menginfeksi hampir 1.667 orang, tentu 

angka tersebut dinilai cukup besar, mengingat kasus pertama ada pada awal maret lalu. 
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Terhitung setidaknya baru sebulan corona masuk ke Indonesia, namun pasien positif sudah 

lebih dari seribu. 

Penyebaran virus yang semakin melonjak terlihat pada bulam maret jumlah orang yang 

terinfeksi berjumlah 1.667, dan pada bulan mei jumlah orang yang terinfeksi berjumlah 

14.265 kasus covid-19. Kebijakan pemerintahpun lebih ditegaskan, seperti kebijakan 

pembatasan social sebagai upaya menekan penyebaan covid-19. Presiden jokowi 

menetapkan kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB). Kebijakan ini juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 

adalah, bahwa penyebaran covid-19 dengan jumlah kasus atau jumlah kematia telah 

meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, 

ekonomi, social, budaya, pertahanan dan pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia. Penyebaran covid-19 ini mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu 

dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala 

besar.  

Dalam rangka upaya penanggulanagan dilakukan penyelenggaraan kekrantinaan 

kesehatan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarangtinaan Kesehatan. Penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan 

tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk 

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor resiko kesehatan 

masyarakat yang berpotensi menimbullkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Di Indonesia 

saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah diiringi dengan jumlah kasus 

dan jumlah kematian. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diharapkan 

masyarakat dapat mematuhi setiap peraturan, dan pemerintah juga harus tegas apabila ada 

masyarakat yang melanggar kebijakan pembatasan sosial. Pada saat penerapan Sosial 

Distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak 

setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang 

sakit atau beresiko tinggi menderita covid-19. Ada beberapa contoh penerapan sosial 

distancing yang umumnya dilakukan yaitu, bekerja dari rumah, belajar di rumah secara 

online bagi siswa sekolah dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri 

orang banyak, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon 

atau video call.  

Dalam bidang pendidikan juga ikut membuat peraturan baru yaitu dengan cara 

melalukan kebijakan social distancing dengan melakukan pembelajaran dalam jaringan, 

peserta didik dapat belajar dari rumah saja. Pembelajaran merupakan proses internalisasi 

ilmu pengetahuan ke dalam skemata pelajar, Sosial Distancing diterapkan pemerintah dalam 

rangka membatasi interaksi manusia dan menghindari masyarakat dari kerumunan agar 

terhindar dari penyebaran virus covid-19. Kebijakan ini menjadikan kegiatan belajar 

mengajar dalam konteks tatap muka dihentikan sementara. Pemerintah mengganti 

pembelajaran dengan melalui aplikasi pembelajaran. pembelajaran dalam jaringan dapat 

dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam seperti terjadi yang saat 

ini. (Basri, 2013:201) mengatakan Belajar tidak mengenal istilah waktu, kapanpun dan 

dimanapun belajar dapat dilakukan oleh manusia. Pembelajaran harus tetap berlansung, 

walau terjadi bencana pandemic global yang menjadikan pemerintah menerapkan Social 

Distance pada dunia pendidikan. Pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran 

yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi virtual. Walaupun proses belajar mengajar 

melalui daring guru juga harus meningkatkan mutu pendidikan, guru harus memiliki 

pengetahuan-pengetahuan teknologi, supaya dalam proses penerapan pembelajaran melalui 
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aplikasi dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik. Menurut (Mulyasa, 2013: 100)  proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, dan dalam suatu alokasi waktu 

yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Perlu diingat bahwa materi pembelajaran daring juga harus tetap mempertimbangkan teori 

konstruktivisme yang menjadikan siswa berperan aktif. Oleh karena itu, materi yang 

disajikan bukanlah materi yang kompleks atau materi yang utuh, melainkan materi-materi 

dalam bentuk rangsangan atau stimulus untuk menjebatani siswa menyusun sebuah simpulan 

dari kompetensi yang akan dikuasai. 

 

2. Pembahasan 

Pembelajaran daring di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan oleh beberapa pendidik 

sebelum pemberlakuan social distancing oleh pemerintah. Namun istilah pembelajaran 

daring semakin populeh setelah social distancing. Menurut (Majid, 2011: 17) mengatkan 

bahwa pembelajaran daring yang diterapkan lebih cenderung pada bentuk penugasan via 

aplikasi. Siswa diberikan tugastugas untuk diselesaikan kemudian dikoreksi oleh guru 

sebagai bentuk penilaian dan diberikan komentar sebagai bentuk evaluasi. Banyak kedala 

yang dialami ketika pemebelajaran daring dipilih menjadi bentuk pembelajaran pengganti 

tatap muka. Mulai dari keterbatasan signal dan ketidaktersediaan gawai pada setiap siswa. 

Tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu. Adanya bentuk penugasan via daring justru 

dianggap menjadi beban bagi sebagian siswa dan orang tua. Bagi siswa dan orang tua yang 

belum pernah mengenal gawai akan kebingungan dan akhirnya tidak menyelesaikan tugas 

yang disampaikan oleh guru. Hal seperti ini biasanya terjadi pada siswa pada tingkat sekolah 

dasar. Istilah pembelajaran yang dijadikan solusi oleh pemerintah menjadi asing dikarenakan 

ketidaktersediaan fasilitas. Oleh karena itu, pada tingkat sekolah dasar di beberapa wilaya 

pembelajaran daring masing tidak berjalan secara maksimal. 

Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran yang mampu menjadikan siswa 

mandiri tidak bergantung pada orang lain. Hal ini dikarenakan melalui pembelajaran daring 

siswa akan fokus pada layar gawai untuk menyelesaikan tugas ataupun mengikuti diskusi 

yang sedang berlangsung. Tidak aka ada interasi atau pembicaraan yang tidak perlu dan 

tidak penting. Semua yang didiskusikan merupakan hal yang penting untuk menuntaskan 

kompetensi yang akan dicapai. Oleh karena itu, melalui pembelajaran daring diharapkan 

akan menjadikan siswa madiri dalam mengonstruk ilmu pengetahuan. Siswa belajar dengan 

baik apabila mereka secara aktif dapat mengonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang 

apa yang dipelajari. Melalui pendapat ini dapat dilihat bahwa pembelajran daring memiliki 

keunggulan dalam mengonstruk pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Melalui 

pembelajaran daring siswa secara mandiri akan mengkreasi pengetahuan yang akan 

dikuasainya. Ilmu yang dikuasai siswa akan lebih bermakna dikarenakan didapatkan dari 

hasil menyimpulkan bukan menghafalakan. Dari beberapa pernyataan ini maka dapat 

disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia pun dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran daring. Siswa akan lebih berkompeten dalam menguasai kompetensi secara 

mandiri sehingga pemebelajaran aktif akan terbentuk. Selain itu, kompetensi yang dikuasai 

siswa akan semakin kontekstual dikarenakan apa yang didapatkan merupakan penyimpulan 

yang berkaitan dengan skemata siswa. 

Kondisi yang seperti ini menuntut lembaga pendidikan untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam melakukan proses pembelajaran, namun pembelajaran dalam jaringan tidak terlepas 

dari hambatan dan permasalahan yang ada. Men urut (Suryani, 2010) hambatan atau 

permasalahan yang sering terjadi contohnya seperti, kuota terbatas, tugas yang semakin 
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menumpuk, penguasaan IT yang terbatas, jaringan tidak stabil. Dari sekian banyak hambatan 

atau permasalahan hanya sedikit yang bisa teratasi seperti mendapatkan subsidi kuota, 

namun ada juga yang belum dapat, dan ada juga yang sudah mendapatkan tetapi terkendala 

oleh jaringan, maka dari itu adanya hambatan yang terdapat dalam proses pembelajran 

daring harus dapat ditemukan solusinya, sehingga proyeksi pembelajaran dengan system 

daring dapat berjalan dengan lancar. Kualitas pelayanan pendidikan merupakan semacam 

sikap yang berkaitan dengan kepuasan peserta didik dalam menerima materi pembalajaran 

(Parasuraman et al, 1988). Sementara Rowley (1998) menganggap bahwa kualitas dalam 

pendidikan berfokus kepada hasil capaian peserta didik bukan dari pehamahan meteri yang 

diperoleh peserta didik yang berkaitan namun tidak sama dengan kepuasan, dan dihasilkan 

dari suatu perbandingan antara ekspektasi dan persepsi suatu kinerja. 

Pengalaman-pengalaman dalam interaksi sosial di keluarganya turut menentukan pula 

cara-cara perilaku belajar peserta didik. Ada faktor-faktor umum dalam situasi keluarga yang 

dapat memberi pengaruh yang menguntungkan atau pengaruh yang menghambat perilaku 

belajar peserta didik. Disinilah peran orang tua menjadi penting, bagaimana mensikapi 

pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa waktu peserta didik dalam hal ini anak belajar 

di rumah (study from home). Sisi lainnya anak harus memiliki kesadaran, bahwa apa yang 

dilakukannya terutama berkaitan dengan proses pembelajaran di rumah adalah sebuah 

kewajiban juga yang harus dilakukan termasuk di dalamnya adalah tugas-tugas. Dalam 

proses pembelajaran di rumah, pastilah anak mengalami kecemasan, stress, sedih, bosan, 

jenuh, dan perasaan lainnya. Bagi anak seperti ini disinilah peran orang tua dibutuhkan 

bantuannya agar anak memiliki self-regulating sehingga mampu mengajarkan dirinya dalam 

upaya memberikan penguatan secara internal. Bila anak telah memulai membangun 

penguatan di dalam dirinya sesuai dengan tugas-tugas pembelajaran yang dijalaninya akan 

memberikan dampak yang signifikan bagi diri anak. Dengan kondisi sulit saat ini bisa 

dijadikan momentum keluarga dan juga menjadi ekspetasi kita semua sehubungan dengan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Maka dari 

itu kita harus mewujudkan sinergisitas dari semua pihak bagaimana upaya menjadikan setiap 

orang sebagai pendidik dan sekaligus sebagai peserta didik. Menurut (Kuo et al., 2014) 

kebijakan pembelajaran jarak jauh secara online juga mampu menumbuhkan kemandirian 

peserta didik dalam belajar, pembelajaran dalam jaringan membuat peserta didik dapat 

secara menadiri mencari informasi-informasi mengenai materi pembelajaran.  

Pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan menurut (Wiwi, 2013) peserta didik juga 

dapat memilih waktu pembelajaran akan dimulai, dan guru dapat menyesuaikan waktu yang 

ditentukan oleh peserta didik, mengapa begitu karena setiap pembelajaran yang melalui 

daring pasti ada saja hambatan dan permasalahan, seperti permasalahan pada jaringan, jadi 

guru harus dapat memaklumi hal tersebut. Sebagai seorang peserta didik juga harus berusaha 

bagaimana pun pendidikan adalah nomor satu, pemerintah berusaha penuh untuk 

mewujudkan pembelajaran melalui daring supaya bisa dilakukan secara efektif dan efisien. 

Menurut (Azhar,2011) pembelajaran merupakan proses interaksi yang membawa informasi 

atau pengetahuan antara pendidik dan peserta didik, dalam berinteraksi peserta didik harus 

memiliki pemikiran yang kritis dan tugas dari seorang pendidik yaitu menerangkan, memberi 

contoh, dan memeberi pemahaman yang lebih kepada peserta didik. Pendidik harus 

mengetahui peserta didiknya yang kurang aktif dalam pembelajaran daring, pendidik bisa 

langsung melalukan pendekatan secara individu kepada peserta didik tersebut mengapa tidak 

aktiv dalam proses pembelajaran daring apakah ada hambatan atau permasalahan yang 

dialami oleh peserta didik tersebut. 
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 Ditengah pandemic covid-19 ini semua warga dunia menjadi lemah dalam bidang 

pendidikan, dikarenakan pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan baru mengenai 

pembelajaran ditengan pandemic covid-19. Belum lagi banyak terjadi hambatan maupun 

permasalahan, dan tidak jarang ada orang yang memanfaatkan keadaan seerti yang baru-baru 

ini sedang ramau yaitu pembelajaran melalui aplikasi Zoom, ada Hacker yang berusaha 

mencuri data pengguna aplikasi Zoom, tentunya permasalahan tersebut membuat masyarakat 

resah karena takut datanya dicuri. Membuat kebijakan pendidikan ditengah pandemic virus 

covid-19 sangat tidaklah mudah, harus mempertimbangkan banyak aspek, sehingga 

kebijakan tersebut dikeluarkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif. Menurut 

(De porter&Hernacki, 1999) gaya belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu gaya belajar 

visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar kinestik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan 

pemelajaran modus tuweb. Dengan adanya tuweb secara otomatis gaya belajar visual dan 

audio akan didaapatkan.  

Pandemi covid-19 ini membuat seluruh masyarakat dunia resah, karena banyak orang 

yang kehilangan pekerjaannya, dan tingkat putus sekolahpun semakin meningkat, 

dikarenakan sekolah diliburkan tetapi tetap harus membayar uang bulanan sekolah, ditambah 

lagi apabila proses pembelajarannya melalui daring yang mengharuskan untuk membeli 

paket internet. Tingkat pengangguranpun semakin tinggi karena banyak perusahaan-

perusahaan yang gulung tikar, ekonomipun melemah. Dampak dari musibah ini memang 

sangat besar, pemerintahpun juga sedang berusaha untuk memperbaiki perekonomian dan 

pendidikan di Indonesia. Antara dunia pendidikan dan dunia lapangan pekerjaan kini yang 

menjadi persoalan. Banyak masyarakat kebingungan keadaan lockdown tetapi perekonomian 

dan pendidikan harus tetap berjalan seimbang. Mari kita bersama-sama meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia unruk mewujudkan Indonesia emas 2045. 

UNESCO menerapkan kebijakan meliburkan sekolah pada tanggal 12 Maret 2020 dan 

baru 29 negara yang menerapkan kebijakan tersebut, lalu pada tanggal 18 Maret 2020 

bertambah menjadi 112 negara yang mengikuti kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat 

adalah pelaksanaan pembelajaran secara mendiri atau dalam jaringan. Terdapat 4 kebijakan 

pembelajaran mandiri berdasarkan surat edaran yaitu: 

1. Pembelajaran mandiri dilakukan untuk memberikan pengalaman kemandirian 

pada peserta didik, untuk menuntaskan capain kurikulum untuk kenaikn kelas 

maupun kelulusan. 

2. Peserta didik diberi pengertian mengenai wabah virus covid-19 ini, supaya 

peserta didk paham mengapa kegiatan belajar mengajar dilakukn secara mandiri 

melalui daring. 

3. Pendidik harus memberikan tugas yang tidak terlalu memberatkan peseta didik, 

karena kemampuan setiap peserta didik tidak sama, dan fasilitas belajar peserta 

didik dirumah juga berbeda-beda. 

4. Memberikan apresiasi kepada peserta didik atas kinerjanya, supaya peserta didik 

tidak merasa bosan untuk menerima pembelajaran secara mandiri. 

Seorang pendidik juga harus memiliki keterampilan atau cara mengajar yang bervariasi, 

supaya penyapaian informasi kepada peserta didik dapat diterima. Target dalam pemberian 

materi ditentukan oleh pengetahuan awal peserta didik, bukan berdasarkan target pencapaian 
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kurikulum. Pengetahuan awal adalah , pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan prasyarat. 

Peserta didik disini berperan sebagai penerima informasi yang diberikan pendidik, apabila 

ada peserta didik yang mengalami kesulitan sebaiknya guru memberikan pemahaman yang 

terstruktur sehingga peserta didik dapat memahaminya. Pembelajaran secara mandiri ini 

memberikan ruang peserta didik untuk bebas mempelajari sesuatu yang unik, menarik, dan 

bermanfaat. Karena guru tidak harus menerangkan manteri pembelajaran saja, tetapi juga 

memberikan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang dapat memacu 

semangat peserta didik unttuk terus belajar. Kami semua berharap semoga wabah pandemi 

virus covid-19 ini segera berakhir dan kehidupan dunia kembali secara normal, dan 

pendidikan juga kembali normal. 

Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-

19 ini  adalah dengan cara: 

1. Sering-sering mencuci tangan  

Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif dapat 

membunuh kuman, bakteri, dan virus.  

2. Hindari menyentuh area wajah  

Jangan sekali-kali menyentuh area wajah seperti mata, hitung, dan mulut 

sebelum mencuci tangan, karena virus tersebut dapat masuk melalui hidung, 

mata, dan mulut.  

3. Hindari kontak fisik dengan orang lain 

Karena kita tidak akan tau ketika kita kontak fisik dengan orang lain, apakah 

orang tersebut bebas dari virus corona. 

4. Jangan berbagi barang pribadi 

Virus ini dapat bertahan dipermukaan hingga tiga hari lamanya, sebaikknya kita 

selalu waspada tidak saling meminjamkan seperti handuk, peralatan makan, dll. 

5. Etika bersin dan batuk 

Salah satu penyebaran virus corona ini melalui udara. Ketika bersin atau batuk 

sebaiknya ditutup menggunakan tisu atau dengan siku lalu segeralah mecuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir. 

6. Social distancing 

Car ini memang sangat efektif untuk memutus rantai penularan virus, jaaga jarak 

dengan orang lain, jaga jarak fisik tidak hanya berlaku di tempat umum, 

dirumahpun juga bisa diterapkan. 

7. Hindari berkumpul dengan jumlah banyak  

Pemerintah dengan kepolisian telah membuat peraturan untk tidak melakukan 

aktivitas diluar rumah apalagi melakukan aktivitas di keramaian, apabila 

kedapatan orang yang melanggar peraturan tersebut pihak yang berwajib 

langsung memberikan sanksi yang tegas. Untuk saat ini sebaiknya melalukan 

aktivtas didalam rumah saja agar pandemi virus covid-19 ini segera berakhir. 

8. Menggunakan masker  

Ketika pergi keluar rumah atau bertemu orang lain diwajibkan untuk selalu 

menggunakan masker. 

 

3. Kesimpulan 

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

dalam rangka pencegarah virus covid-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan terkait 

dengan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan mewajibkan 
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seluruh proses pembeljaran dilaksanakan secara jarak jauh melalui pembelajaran dalam 

jaringan (Daring). Kebijakan pembelajaran dalam jaringan ini dapat dilaksanakan 

dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran online seperti aplikasi zoom, 

google meet dan media pembelajaran lainnya. Supaya pembelajaran dalam jaringan ini 

berjalan efektif maka perlu adanya keterampilan baik pendidik atau peserta didik dalam 

menguasai teknologi. 
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Abstrak. Artikel ini merupakan studi literasi yang membahas tentang pentingnya pendidikan 

informal di bidang penegakan disiplin di kalangan anak usia remaja. Karakter mereka yang mudah 

goyah itu perlu dibenahi secara mendasar melalui praktek keseharian yang diulang-ulang. Dimulai 

dari diri sendiri, di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Mereka harus dihindarkan dari 

pelanggaran iseng khas remaja. Upaya ini ternyata berkesesuaian dengan salah satu syarat protokol 

kesehatan covid-19---disiplin diri. Dengan demikian harapan untuk bisa melewati masa sulit 

pandemik ini semakin mudah tercapai. 

 

Kata kunci: karakter disiplin, anak usia remaja, pendidikan informal, pandemi covid-19 

 

1. Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus corona 

penyebab pandemi covid-19, antara lain: menghimbau siswa agar tidak ke sekolah untuk 

sementara waktu, sebagai gantinya mereka wajib belajar dari rumah masing-masing. Selain 

itu, ada kebijakan untuk menjaga jarak fisik dan sosial (social and physical distancing). Hal 

ini menjadi tantangan tidak hanya bagi orang tua, melainkan juga sang anak karena harus 

mengubah rutinitas mereka secara signifikan. 

Kedisiplinan, baik dari pihak orang tua maupun anak, memegang peran penting agar 

kebijakan tersebut diatas dapat berjalan baik. Tentu tidaklah mudah melakukan proses belajar 

di rumah. Banyak godaan untuk tetap fokus pada mata pelajaran yang sedang dipelajari mulai 

dari televisi, telepon selular, hingga keinginan bermain karena merasa sedang menjalani masa 

tidak ke sekolah. Secara khusus, Psikolog Rose Mini mengingatkan kepada orang tua agar 

tidak membiarkan anak-anak bermain ke rumah tetangga. Sebaiknya anak berada di rumah 

untuk meminimalisir risiko tertular atau menularkan virus corona ke lingkungan sekitar 

mereka. 

Spesialis Komunikasi  Perubahan Perilaku organisasi PBB untuk anak-anak (Unicef) Rizky 

Ika Syafitri mengungkapkan bahwa berdasarkan survei jejak pendapat yang dilakukan Unicef 

pada Maret 2020, hampir 60 persen anak-anak menyatakan bahwa penerapan physical 

distancing belum  mereka laksanakan dengan baik. Survei tersebut menggunakan platform 

yang dikelola oleh Unicef yaitu Yourport yang berisi 100.000 anak dan remaja Indonesia 

berusia 16-18 tahun. Giat ini untuk melihat apakah yang kita lakukan selama ini punya 

dampak terhadap anak-anak, dari segi pengetahuan tentang gejala covid-19 dan pengetahuan 

tentang cuci tangan. Kiki dalam konferensi pers di Graha BNPB, Sabtu (11/4/2020) 

mengatakan: “Dan apakah orang-orang di sekitar mereka sudah menjaga jarak satu meter? 

Sayangnya menurut pengamatan mereka 60 persen menjawab belum”. Kemudian dalam 

survei jejak pendapat tersebut tercatat ada 40 persen anak masih keluar rumah untuk 

kepentingan lain yang tidak darurat. Potret ini dapat dilihat dari banyaknya anak usia remaja 

berkeliaran di sepanjan Jalan Gribig hingga Mayjend Sungkono Kota Malang tanpa memakai 

masker dan nampak beberapa kelompok anak bergerombol. 
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Unicef juga melakukan survei lewat emoji untuk mengetahui perasaan anak-anak selama 

pandemi covid-19. “Sekitar 30 persen cukup baik feelingnya, tetapi 28 persen merasa tidak 

cukup baik, sedih, kemudian kalau dengar kata covid-19 seperti apa perasaan  mereka, 34 

persen takut, 20 persen penuh harapan. Anak-anak sudah bosan dan merasa sedih karena tidak 

bisa saling bertemu ditambah lagi dengan kegiatan yang selalu monoton dan tugas dari 

sekolah yang makin banyak. Mereka merasa kehilangan masa-masa indahnya remaja yang 

baru mereka rasakan. “Sekolah yang dulu saya anggap tidak enak dan saya selalu merindukan 

liburannya, ternyata sekarang sebaliknya saya sangat kepingin sekolah.” (TO/5-5-2020). 

Menurut Kiki, orang tua merupakan role model bagi anak-anaknya. Oleh karenanya, orang 

tua diharapkan memberikan contoh mengenai aktivitas pencegahan covid-19, seperti 

membumikan budaya rajin mencuci tangan dan tidak memaksakan diri keluar rumah. Harapan 

orang tua menjadi role model ternyata hanya sekedar harapan; sebab banyak dari mereka,  

baik dengan sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan pelanggaran, contohnya: orang 

tua keluar rumah tanpa memakai masker, bergerombol pada saat melakukan pertemuan 

dengan tidak memperhatikan aturan protokol kesehatan yaitu jumlah mereka melebihi batas 

dalam ruangan. Hal itu tampak saat berlangsung acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh 

para orang tua. Pada hari yang sama dijumpai orang tua rata-rata bersama anggota keluarga 

memenuhi pusat-pusat perbelanjaan maupun pasar tanpa memperhatikan aturan physical 

distancing.  

Bahaya sebaran virus corona yang masih masif tidak membuat prihatin sebagian warga. 

Terbukti ratusan pemuda di Kota Malang dan Kabupaten Malang masih melaksanakan balap 

liar di belakang GOR Ken Arok, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sabtu 

(11/4/2020) sore. Sebanyak 250 pembalap liar berhasil diamankan dengan barang bukti 

sebanyak 210 motor. Mirisnya lagi di antara mereka terdapat sosok remaja perempuan dan 

bahkan ada anak di bawah umur. Ini gambaran betapa masih abainya mereka terhadap bahaya 

pandemi yang mengerikan itu.  

Fenomena di atas menggambarkan masih rapuhnya karakter disiplin masyarakat khususnya 

di usia pelajar.  Menyikapi hal ini perlu adanya pendidikan penguatan karakter disiplin secara 

masif dan efektif untuk terciptanya kedisiplinan. Kedisiplinan perlu dibangun sedari kecil, 

dijalankan dan dipertahankan hingga dewasa. Membangun kedisiplinan adalah membangun 

aturan-aturan kebaikan yang dibangun mulai dari lingkungan keluarga melalui pendidikan 

informal. Menurut Inanna, (2018) pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam 

bentuk belajar secara mandiri. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang 

anak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Karakter dan kepribadian anak 

terbentuk melalui pendidikan di lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Siswoyo, dkk (2007:147) bahwa keluarga mempunyai pengaruh besar bagi tumbuh 

kembangnya kepribadian seorang anak.  

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang melaksanakan proses pendidikan, sebab 

saat itu anak belum bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka lingkungan keluargalah 

sebagai pendidiknya. Ahmad Tafsir (dalam Helmawati, 2016:44) menyatakan bahwa fungsi 

pendidik dalam keluarga harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan baik di dalam 

maupun di luar keluarga itu. Oleh karena itu orang tua harus menjalankan fungsi sebagai 

pendidik dalam keluarga dengan baik, khususnya ayah sebagai pemimpin keluarga. Fungsi 

pendidikan dalam keluarga meliputi: fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, 

fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi anak, fungsi rekreasi, fungsi status 

keluarga, dan fungsi agama. 
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Tingkat pelanggaran disiplin yang masih tinggi pada pandemi ini menunjukkan fungsi dan 

tugas orang tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga belum maksimal. Dengan demikian 

perlu upaya penyadaran terhadap para orang tua agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pendidik bagi anak-anak di lingkungan keluarga mereka. 

 

2. Pembahasan 

a. Karakter Disiplin pada Usia Remaja 

Karakter adalah karakteristik yang dimiliki melalui proses pembentukan teus menerus yang 

dimulai dari unit terkecil keluarga. Karakter dapat diartikan sebagai watak, sifat, dan tabiat. 

Suyanto (dalam Muslich, 2011) menyatakan bahwa karakter adalah individu yang membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. 

Berkarakter baik berarti mengetahui yang baik, mencintai kebaikan, dan melakukan yang baik 

(Raka, dkk, 2011) Sedang menurut Pusat Bahasa Depdiknas (dalam Aunillah,  2011) karakter 

adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, dan watak. Jadi karakter seseorang yang baik dapat tercermin dari 

kepribadiaanya, perilakunya, sifatnya, tabiatnya, dan wataknya. Asnani (2011) mengatakan: 

karakter berupa kualitas kepribadian ini bukan barang jadi tetapi melalui proses secara serius, 

sungguh-sungguh konsisten, dan kreatif, yang dimulai dari unit terkecil dalam keluarga, 

kemudian masyarakat, dan lembaga pendidikan secara umum. Suyadi (2013) menyatakan 

bahwa Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter, meliputi: 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Disiplin adalah suatu keadaan yang mengharuskan individu berperilaku sesuai dengan 

pola-pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Soedjono (1983:2), disiplin 

adalah suatu keadaan dimana individu berperilaku sesuai dengan pola-pola tertentu yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Rosmery (2014:7) menyatakan disiplin adalah patuh menjalankan 

peraturan dan tindakan yang telah ditetapkan. Menurut Manullang (1981:34), disiplin berarti 

sanggup melakukan apa yang sudah disetujui, baik persetujuan tertulis, lisan, maupun berupa 

peraturan. Menurut Hodges (dalam Helmi, 1996), disiplin adalah sikap seseorang atau 

kelompok yang berniat mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Kemendiknas dalam Suyadi 

(2013) mendeskripsikan disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap 

segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

Untuk melihat apakah sesorang disiplin bisa berpatokan pada Indikator disiplin. Menurut 

Kemendiknas (2010:33), indikator disiplin meliputi: (1) membiasakan hadir tepat waktu, (2) 

membiasakan mematuhi aturan dan (3) menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. 

Sedangkan menurut Rosmery (2017:44—47), disiplin meliputi (1) membiasakan tepat waktu, 

(2) membiasakan hidup teratur, (3) belajar bertanggung jawab, (4) mampu mengontrol diri, 

dan (5) rajin.  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter disiplin adalah nilai yang 

dibangun melalui proses latihan secara sungguh-sungguh dan konsisten, dikembangkan 

melalui serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan 

dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. 

 

b. Penguatan Karakter Disiplin 

Disiplin yang sudah ditanamkan perlu ditumbuhkan, dipelihara, dikuatkan sehingga 

terhindar dari gangguan dan godaan selama proses pembiasaan dan sehingga mengakar pada 
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pribadi anak. Rosmery (2016:25) mengatakan: “Menjadi pribadi yang baik memang banyak 

gangguan dan godaannya.” Untuk mengatasi gangguan dan godaan perlu adanya pengawasan 

yang lebih juga strategi  enguatan kedisiplinan . Menurut Hapsari (2016), disiplin diartikan 

sebagai metode yang digunakan untuk membentuk karakter anak. Pendisiplinan dilakukan 

untuk melatih kontrol diri anak agar dapat melakukan prilaku yang diterima masyarakat. 

Keefektifan strategi disiplin dapat berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Hal itu 

tergantung pada kepribadian orang tua, kepribadian anak, pengetahuan masing-masing, 

kebiasaan, dan kultur. 

Sejumlah teknik disiplin dapat diterapkan pada anak sesuai dengan kondisi yang ada, 

yaitu: pemberian reward (hadiah) dan punishment (hukuman), pemberlakuan aturan keluarga, 

dan diskusi dengan anak tentang akibat tentang perbuatan buruk anak. Agar karakter disiplin 

semakin kuat, maka sikap disiplin harus dibudayakan melalui latihan disiplin secara terus-

menerus agar membudaya dan menjadi karakter bangsa.  Rosmery (2017:42—43) 

mengatakan bahwa: 

agar disiplin dapat ditegakkan, ada beberapa unsur yang harus diwujudkan, antara lain sebagai 

berikut: (1) adanya aturan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak --- aturan merupakan 

pola-pola rujukan yang berlaku dan dipatuhi setiap orang, (2) adanya sanksi berupa hukuman, 

sebagai bentuk penghargaan atas suatu pencapaian perilaku tertentu, dan orang-orang yang 

tidak berperilaku sesuai harapan dan akan mendapatkan sanksi, (3) konsistensi, yaitu kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus, (4) menghalangi pengulangan tindakan yang tidak 

dikehendaki oleh masyarakat kecil --- sebelum mendisiplinkan negara, disiplinkanlah pribadi-

pribadi penghuni negaranya, (5) memberikan pendidikan, artinya sebelum anak mengerti 

peraturan mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan 

mendapat hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila 

mereka melakukan kegiatan yang diperbolehkan, dan (6) memberikan motivasi untuk 

menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. 

Pendapat yang sama disampaikan Andriyani (2018:58)  bahwa pendisiplinan harus 

senantiasa dilakukan,  secara terus-menerus sampai anak benar-benar bisa mampu 

mengendalikan dirinya sendiri, Jika telah dapat mengontrol dirinya sendiri, anak dengan 

sendirinya akan melakukan apa saja yang diajarkan orang tuanya. Bahkan perilaku tersebut 

akan berlanjut sampai beranjak dewasa. 

Dengan demikian penguatan karakter disiplin dilakukan melalui latihan disiplin dengan 

tehnik pendisiplinan yang efektif untuk melatih kontrol diri anak. Dilakukan secara terus 

menerus agar membudaya dan pada akhirnya anak benar-benar bisa mengendalikan dirinya 

sendiri. 

 

c. Anak Usia Remaja 

Masa remaja adalah masa memasuki usia transisi, masa pencarian jati diri yang kadang 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Santrock (dalam Gunarsa 2009:196) menyatakan bahwa 

remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak 

menuju dewasa, yaitu antara usia 12—13 tahun hingga usia 20-an. 

Usia antara tigabelas, empatbelas, dan limabelas tahun adalah saat masa anak-anak 

berakhir, inilah masa remaja. Anak di usia ini bukan anak kecil dan bukan pula dewasa, oleh 

karena itu ada pergulatan dalam dirinya, itulah sebabnya anak-anak usia ini nampak goyah. 

Jika lingkungan baik, tingkat kedisiplinan yang telah tertanam tinggal dikembangkan tanpa 

kendala, tetapi jika dalam masa tersebut terpengaruh lingkungan yang kurang baik bisa jadi 
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kedisiplinannya dalam berbagai hal mengendur bahkan hilang kendali. Untuk itulah anak usia 

remaja perlu pengawasan yang lebih. Rosmery (2017:13) mengatakan: “Kontrol tersebut 

masih dikontribusi oleh orang tua. Masalahnya, di rentang usia ini, ada jarak antara remaja 

dan orang tua. Tidak seperti pada masa Sekolah Dasar dan awal-awal Sekolah Menengah 

Pertama, anak remaja lebih senang mengambil jarak dengan orang tua dan lebih senang 

bergaul dengan lingkungan luar.” 

Dari uraian diatas bisa dipahami bahwa usia remaja adalah masa transisi, mulai berjarak 

dengan orang tua, dan mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungannya, untuk mengatasi 

masalah tersebut perlu adanya pengawasan terus-menerus dari orang tua. 

  .  

d. Pendidikan Keluarga untuk Penguatan Karakter Disiplin 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jalur 

pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri 

dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.  (Sumardiono, 2007: 

55—56) mengatakan: 

“sistem pendidikan nasional mengakui ada tiga jalur pendidikan, yaitu: pendidikan formal, 

pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur 

pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendididkan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jalur pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Berkaitan dengan itu, menurut Soedomo (dalam Suprijanto 2007:8), pendidikan informal 

adalah pendidikan dimana warga belajar dan pembelajaran tidak disengaja untuk membantu 

warga belajar. Menurut Pidarta (2009:20), lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis 

besarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) lembaga pendidikan jalur formal yang 

terdiri dari pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah, 

dan lembaga pendidikan tinggi; (2) lembaga pendidikan jalur nonformal; dan (3) pendidikan 

informal ialah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. Ahmadi dan Uhbiyati (2001:97) menyatakan bahwa 

pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari 

dengan sadar atau tidak sadar di sepanjang hayat. Pendidikan ini berlangsung dalam keluarga, 

dalam pergaulan sehari-hari, serta dalam pekerjaan dan masyarakat. Joesoef (2004:65—67) 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan informal tidak hanya paling tua, tetapi menurut sejarahnya juga paling banyak 

kegiatannya dan paling luas jangkauannya. Sasarannya tidak hanya kategori sosial dari 

kelompok usia tertentu saja, melainkan semua kelompok usia. Berlangsung kapan saja di 

mana saja. Pendidikan informal dapat menyampaikan berbagai hal yang berhubungan dengan 

masalah kehidupan. Pendidikan informal dapat ditempuh melalui proses imitasi, identifikasi 

dan sugesti dalam rangka learning by doing. Dalam pendidikan informal persyaratan 

kredensial tidak dipakai dan tidak ada kredensial yang dihakkan oleh penerima maupun yang 

diwajibkan bagi pemberi pendidikan.  

Menurut Ki Hajar Dewantara, “Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan 

utama” dengan demikian, peran keluarga dalam hal pendidikan bagi anak, tidak dapat 
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tergantikan sekalipun anak telah dididik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. 

Untuk itu keluarga harus memiliki kemampuan mendidik. Menurut (Hasbullah 2005:22—23) 

bahwa, pendidikan yang berlangsung dalam keluarga adalah bersifat asasi, karena itulah 

orang tua merupakan pendidik pertama, utama dan kodrati. Orang tua banyak memberikan 

pengaruh dan warna kepribadian seorang anak. Apapun yang terjadi pada pendidikan keluarga 

akan membawa pengaruh pada kehidupan anak. Tindakan orang tua seperti menerima anak, 

mencintai, mendorong dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama, agar anak 

memiliki nilai hidup jasmani, nilai estetis, nilai kebenaran nilai moral dan nilai keagamaan, 

serta bertindak sesuai dengan nilai tersebut merupakan perwujudan dari peran mereka sebagai 

pendidik  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian 

inti pendidikan informal yang diperoleh dari pengalaman hidup sehari hari baik disengaja 

maupun tidak sengaja sepanjang hayat yang berlangsung di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

 

e. Karakteristik Pendidikan Keluarga 

Pendidikan keluarga mempunyai ciri tidak terorganisir, tidak berjenjang, dan tidak ada 

kurikulumnya, apa yang didapat adalah semata-mata dari pengalaman pribadi. Roman 

(2009:171) menjelaskan bahwa: 

Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang memiliki ciri tidak terorganisir secara 

struktural, tidak ada penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya kredensial, lebih 

merupakan hasil pengalaman individu mandiri. Bentuk nyata dari pendidikan seperti ini 

adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Dalam lembaga keluarga tidak dikenal 

standarisasi program, kurikulum, jenjang dan lainnya, merupakan proses yang bersifat 

alamiah. Contoh lainnya adalah media masa, kampanye dan berbagai bentuk dalam organisasi 

kemasyarakatan. 

 

f. Materi Pendidikan Keluarga 

Orang tua wajib mengetahui materi apa yang akan diberikan pada anak-anaknya sebagai 

bentuk tanggung jawab terhadap pendidikan dan sebagai pendidik pertama dan utama, apakah 

yang diajarkan dan proses yang dilalui bersama bermanfaat bagi perkembangan anak baik 

secara rohani, etika dan membawa perubahan yang bermanfaat dikemudian hari. Menurut 

Helmawati (2016:53), bahwa:  

Asas atau materi pendidikan yang diberikan hendaknya berdasarkan  pada asas agama, asas 

falsafah, asas psikologi, dan asas sosial: (1) pendidikan yang berdasarkan agama akan 

membantu anak dalam memiliki iman yang kuat kepada Tuhan yang maha esa sehingga anak 

akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu menjalankan 

perintah dan menjauhi larangaNya. pendidikan agama akan membentuk akhlak mulia serta 

menjadi manusia yang produktif, (2) materi pendidikan yang berdasarkan falsafah 

mengandung arti materi pendidikan yang bermuatan nilai-nilai spiritual, nilai natural, nilai 

kemanusiaan, nilai-nilai realistik, nilai-nilai perubahan, dan nilai kemanfaatan, (3) materi 

pendidikan yang berasaskan psikologi berarti pelajaran yang diberikan hendaknya disesuaikan 

dengan tahap perkembangan, pertumbuhan, kematangan, bakat, minat, keinginan-keinginan, 

kecakapan, dan perbedaan anak itu sendiri, (4) materi pendidikan yang berasas sosial 

mengandung makna materi pendidikan berisikan pengetahuan (sains), kepercayaan, nilai-nilai 

ideal, ketrampilan, cara berpikir, cara hidup, adat kebiasaan, tradisi, undang-undang, sistem 

pemerintahan, kesusastraan, seni, dan unsur sosial kemasyarakatan lainnya sehingga anak 
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akan tumbuh sebagai warga negara yang baik dan berguna selain dirinya juga untuk 

lingkungan sosialnya.  

 

g. Penguatan Karakter Disiplin Melalui Pendidikan Keluarga 

Upaya pembentukan karakter disiplin dan jujur yang dikemukakan  oleh Haimowiz MLN 

(dalam Fatah Yasin,2011) ada 2 yakni : a) Love oriented technic, berorientasi pada kasih 

sayang. Teknik penanaman disiplin dan jujur dengan meyakinkan tanpa kekuasaan dengan 

memberi pujian dan menerangkan sebab-sebab boleh tidaknya suatu tingkah laku yang 

dilakukan. b) Berorientasi pada materi, yaitu menanamkan disiplin dan jujur dengan 

meyakinkan melalui kekuasaan, mempergunakan hadiah yang benar-benar berwujud atau 

hukuman fisik. 

Untuk menguatkan karakter disiplin dapat diusahakan dengan cara: (1) pembiasaan: remaja 

perlu dibiasakan melakukan hal-hal sederhana dalam kesehariannya antara lain biasa  bangun 

pagi dengan tertib seperti hari-hari sekolah, merapikan tempat tidur, kamar tidur, dan 

lingkungan rumahnya. Tertib dan bertanggung jawab atas tugas-tugas sekolah yang diberikan 

secara online selama belajar di rumah. Tertib jaga jarak fisik dan sosial perlu dipahami,  

dilaksanakan dengan kesadaran, dan  penuh pengertian. Mematuhi protokol kesehatan antara 

lain memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan selalu sedia hand sanitizer, (2) teladan: 

keteladanan orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan karakter disiplin 

remaja --- remaja akan tidak menghiraukan arahan, apabila orang tua tidak konsekuen, (3) 

penyadaran: kewajiban orang tua untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya karakter 

disiplin, sehingga dengan demikian timbul kesadaran anak tentang adanya perintah-perintah 

yang harus dikerjakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan, (4) pengawasan: bahwa 

kepatuhan remaja terhadap peraturan atau tata tertib juga naik turun dimana hal ini disebabkan 

adanya situasi tertentu yang menimbulkan pengaruh. Remaja sangat rentan menyeleweng atau 

tidak mematuhi peraturan, sehingga perlu diawasi secara intensif. 

 

h. Pandemi Covid-19 

Pandemi covid-19 adalah wabah tingkat tertinggi untuk darurat kesehatan global dan 

menunjukkan bahwa wabah yang meluas ini mempengaruhi beberapa wilayah di dunia. 

Walaupun begitu, WHO tetap berharap agar pandemik ini bisa dikendalikan dan 

kerusakannya bisa diminimalisir dengan mengambil tindakan cepat dan agresif. 

Penetapan resmi Covid-19 atau penyakit menular lainnya sebagai sebuah pandemi akan 

mendorong pemerintah, badan terkait, serta organisasi bantuan di seluruh dunia untuk 

mengubah upaya pengurungan (containment) menjadi mitigasi. Gugus tugas nasional terus 

berupaya untuk menghentikan penyebaran covid-19 di tengah masyarakat. Langkah ini 

memiliki tantangan besar karena masyarakat dituntut bersikap disiplin tinggi ketika 

beraktivitas atau bekerja di luar rumah. Di masa pandemi covid-19, setiap warga masyarakat 

diharapkan mampu bertahan hidup dan menyesuaikan pola hidup. Adisasmito berpesan 

kepada masyarakat untuk tetap disiplin dan waspada terhadap penyebaran virus SARS-Cov-2 

penyebab covid-19. 

Physical distancing atau pembatasan fisik adalah salah satu langkah yang disarankan 

untuk mencegah penyebaran virus corona. Tidak hanya di luar rumah, pemerintah bahkan 

menganjurkan agar cara ini juga dilakukan saat berada di dalam rumahYang bisa dilakukan 

keluarga (orang tua) yakni, menjelaskan situasi yang terjadi saat ini pada anak remaja  

mengenai physical  distancing dan aktivitas dirumah. Memberikan pemahaman bahwa anak 

tetap harus belajar di rumah dan mengupayakan: (1) konsultasi dengan guru --- psikolog 



162 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

personal growth Gracia Invoka menyarankan agar orang tua selalu aktif  berkonsultasi dengan 

guru di sekolah--- tanyakan pada guru tentang materi yang harus dipelajari, (2) buat  jadual 

teratur, (3) belajar dan bekerjasama, (4) bantu anak belajar, (5) manfaatkan media 

pembelajaran daring (online), (6) ciptakan suasana nyaman. 

 

3. Kesimpulan 

Dari hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan negara. Keluarga adalah tempat 

pendidikan pertama dan utama bagi anak, mereka berada dalam keluarga sejak dalam 

kandungan sampai dewasa. Oleh karena itu peran keluarga penting dalam perjalanan 

anak. Praktik disiplin bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara otomatis pada 

seseorang melainkan terbentuk atas proses pembiasaan dan beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Kedisiplinan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan 

adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan individu dan mempengaruhi karakter 

individu. Adapun lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang berasal dari 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor dari keluarga misalnya keharmonisan hubungan 

antar keluarga, perhatian orang tua, ekonomi keluarga dan kehidupan religius keluarga. 

Faktor yang berasal dari sekolah yaitu bimbingan dan pendidikan dari sekolah. Adapun 

faktor dari masyarakat berupa pandangan masyarakat terhadap karakter disiplin. 

Untuk menguatkan karakter disiplin dapat diusahakan dengan cara: (1) pembiasaan: 

remaja perlu dibiasakan melakukan hal-hal sederhana dalam kesehariannya antara lain 

biasa bangun pagi dengan tertib seperti hari-hari sekolah, merapikan tempat tidur, kamar 

tidur, dan lingkungan rumahnya. Tertib dan bertanggung jawab atas tugas-tugas sekolah 

yang diberikan secara online selama belajar di rumah. Tertib jaga jarak fisik dan sosial 

perlu dipahami, dilaksanakan dengan kesadaran, dan penuh pengertian. Mematuhi 

protokol kesehatan antara lain memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan selalu 

sedia hand sanitizer, (2) teladan: keteladanan orang tua merupakan hal yang sangat 

penting dalam penguatan karakter disiplin remaja --- remaja akan tidak menghiraukan 

arahan, apabila orang tua tidak konsekuen, (3) penyadaran: kewajiban orang tua untuk 

memberikan penjelasan tentang pentingnya karakter disiplin, sehingga dengan demikian 

timbul kesadaran anak tentang adanya perintah-perintah yang harus dikerjakan dan 

larangan-larangan yang harus ditinggalkan, (4) pengawasan: bahwa kepatuhan remaja 

terhadap peraturan atau tata tertib juga naik turun dimana hal ini disebabkan adanya 

situasi tertentu yang menimbulkan pengaruh. Remaja sangat rentan menyeleweng atau 

tidak mematuhi peraturan, sehingga perlu diawasi secara intensif. 
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Abstrak. Tujuan utama dalam artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan e-

learning dalam mendukung kebijakan social distancing. Dapat diketahui di setiap penjuru dunia 

dikejutkan dengan wabah yang disebabkan oleh virus dengan sebutan Covid-19. Hal ini menjadi 

persoalan yang sangat mencekik bagi semua kalangan, terutama dalam bidang pendidikan. 

Pemerintah dan kepala daerah mengamanatkan kepada seluruh insan pendidikan untuk melakukan 

kegiatan belajar dan mengajar di rumah sekaligus pendampingan orang tua secara keseluruhan 

melalui pembelajaran online. Kebijakan ini harus tetap diterapkan guna mempelancar proses 

pendidikan. Rujukan yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan variabel yang terkait 

kefektifan e-learning dalam mendukung kebijakan social distancing.   

Kata Kunci: Efektif, E-Learning, Pendidikan 

 

1.  Pendahuluan  

Akhir -akhir ini di setiap penjuru di dunia, dikejutkan dengan suatu wabah penyakit yang 

disebabkan oleh virus yang bernama corona atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19. 

Dalam istilah sederhana Covid-19 adalah dingkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Diseases 

(D) dan tahun 2019 (19), yang mana virus corona ini pertama kali muncul di tahun 2019. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai virus 

yang sedang mewabah di seluruh dunia untuk saat ini. Hal ini menjadi persoalan yang sangat 

mencekik di berbagai aspek, terutama aspek pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang 

ekonomi, masyarakat perkantoran dan pekerja lainnya diperintahkan untuk Work For Home 

(WFH) dimana mengurus semua aktivitas dan urusannya dari rumah. Begitupula dengan 

pendidikan, kebijakan yang dicanangkan pemerintah dan masing-masing kepala daerah 

mengamanatkan untuk merealisasikan program belajar di rumah dengan mendapatkan tugas 

dari guru atau dosen sekaligus pendampingan secara langsung orang tua dalam pembelajaran 

online. Sistem ini  awalnya dilaksanakan selama 14 hari namun semakin bertambahnya pasien 

positif mau tidak mau dilakukan perpanjangan masa belajar sesuai dengan pola penyebaran 

virus corona di daerah setempat.  

Akibat dari pagebluk ini, menyebabkan dirancangnya kebijakan tak terduga untuk 

menghindari melebarnya penyebaran virus ini di Indonesia. Pengelola pendidikan besinergi 

dengan menerapkan himbauan kepada seluruh masyarakat agar melakukan Social Distancing 

yaitu himbauan untuk membentengi diri, menghindari segala keramaian, perkumpulan, dan 
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menjauhi adanya perhimpunan yang menyertakan orang banyak, hal ini dimaksudkan untuk 

memusnahkan atau meredakan peredaran penyakit menular. Dengan adanya penyekatan 

interaksi ini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melahirkan kebijakan 

anyar yaitu dengan merubah skema pembelajaran secara daring dan mensyratkan untuk 

belajar dari rumah.  

2.  Pembahasan 

Yulianto (2011) menyebutkan E-Learning merupakan sebuah sistem yang untuk saat ini 

dibutuhkan dalam era globalisasi dunia pendidikan. Keberadaan E-Learning dengan 

dukungan dari kecanggihan teknologi informasi membawa efek bagi terjadinya proses 

peralihan pendidikan umum ke dalam bentuk digital, baik secara kandungan maupun 

mekanismenya. Dengan munculnya sistem ini kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya 

dilaksanakan di ruangan saja namun kini mampu di akses via komputer atau perantara lainnya 

dengan adanya jaringan, diharapkan peserta didik bertambah aktif dan rajin dalam setiap 

proses belajar mengajar mengingat hampir semua orang cakap dalam menggunakan dan 

mengoperasikan teknologi. Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menghasilkan beberapa 

perubahan dalam proses pembelajaran, Rosenberg (2001) menyebutkan bahwa penggunaan TI 

dari pelatihan ke performa, dari ruang kelas hingga dapat dilakukan dimana dan kapan saja, 

dari kertas ke daring atau media informasi, dari sarana fisik menjadi hubungan kerja, dan dari 

waktu siklus ke waktu nyata. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 

jumlah pengguna jaringan internet dari Indonesia di beberapa tahun terakhir menjulang sekitar 

400% yang pemakainya didominasi kaum berusia muda dan berpendidikan.  

Secara tidak langsung sekolah dalam kurun waktu yang singkat harus merefleksikan siasat 

atau pendekatan pembelajaran jarak jauh yang disinkronkan dengan kapabilitas setiap sekolah 

baik kemampuan guru, siswa, dan tidak lupa instrumen yang mendukung gerakan ini. Segala 

usaha yang dilakukan tidak larut dari hambatan atau permasalahan, bagi sekolah yang telah 

terbiasa melangsungkan pembelajaran daring mungkin tidak terkejut dan persoalan yang 

dihadapi hanya segelintir daripada sekolah yang belum sama sekali menerapkan metode ini. 

Pengajar di desak untuk lihai menskemakan beragam tugas yang bervariasi sehingga tidak 

menjadi beban dan pikiran tersendiri bagi anak didiknya, yang mana masih banyak wali murid 

yang mengerang pada saat mengawal anaknya sewaktu menuntut ilmu di rumah karena tidak 

menyandang latar belakang pendidikan yang cukup dan sarana atau wadah yang mendukung. 

Persoalan lain yaitu peserta didik ataupun mahasiswa mengeluh karena tugas dan pekerjaan 

yang dibubuhkan berlebihan dan materi yang di peroleh kurang di pahami.   

Pemberlakuan Sosial Distancing ini yang selanjutnya mengharuskan para insan pendidikan 

menuntut ilmu dari rumah, dengan pendayagunaan Teknologi Informasi yang berjalan secara 

tiba-tiba, tidak sedikit menjadikan pengajar dan pelajar tercengang termasuk orang tua dari 

peserta didik yang ada di rumah. Pembelajaran dengan mengimplikasikan Teknologi 

Informasi telah diberlakukan di beberapa sekolah dan dilaksanakan dalam beberapa tahun 

yang lalu. Namun, pembelajaran berbasis teknologi (daring) yang berlangsung saat ini juga 

memberi kejutan di semua kalangan.  

Dengan adanya perubahan cara belajar dan mengajar di rumah, hal ini merubah kebiasaan 

ataupun tabiat pendidik dan pelajar selama ini. Sebab selama ini guru mengajar dan peserta 

didik belajar di ruang kelas, dalam artian Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) dilakukan di 

sebuah gedung dengan sokongan sarana penunjang proses tersebut. Pembelajaran daring ini 

sangat berbeda dengan pembelajaran umum yang terjadi di sekolah. Guru dan peserta didik 

tidak berpapasan secara langsung, namun secara intensitas terbendung celah yang 
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memungkinkan berada di zona yang berbeda. Merubah pembawaan dari menuntut ilmu di 

kelas hingga di rumah bagi sebagian orang tidaklah gampang, hal ini lumrah tatkala timbul 

perubahan yang sangat sigap, mendadak, dan tidak terkira sebelumnya.  Dibalik permasalahan 

dan kendala yang muncul, secara eksplisit pembalajaran daring sangat mendukung 

keberlangsungan pembelajaran di tengah pandemi ini. Tujuannya adalah proses pembelajaran 

dapat dikendalikan dengan jarak jauh, efisiensi waktu yang bisa dilakukan kapan dan dimana 

saja (fleksibel). 

Disini peran pendidik sebagai fasilitator semestinya mampu membangun pembelajaran dan 

komunikasi daring yang efektif. Keefektifan E-Learning ini senantiasa diharapkan mampu 

mempererat hubungan pendidik dan peserta didik sehingga memicu perubahan karakter atau 

watak yang lebih baik. Setelah kebijakan ini diberlakukan, banyak orang tua, siswa, dan 

mahasiswa yang mengeluh namun ada juga yang merasa lega dan gembira bisa belajar di 

rumah. Orang tua mengeluh karena mereka harus mendampingi anaknya belajar dan 

menyempurnakan tugas belum lagi karena aktivitas yang lain yang wajib diselesaikan kepada 

instansi orang tua mereka berdinas, serta isyarat internet yang sering kali down di separuh 

wilayah dan juga instrumen yang mendukung proses pembelajaran daring mengalami error 

atau gangguan pada servernya.  

Berbagai pola pembelajaran yang telah diterapkan untuk saat ini tetap menghadapi 

berbagai hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan lokasi, ketimpangan teknologi antara 

sekolah di area perkotaan dan pedesaan, dan keterbatasan komampuan guru dalam 

penggunaan teknologi informasi. Bahan pelajaran yang telah disampaikan guru menjadi 

terhambat, sehingga sasaran dan objek yang telah direncanakan sebelumnya pelik untuk diraih 

oleh pendidik. Secara lebih rinci, perbandingan pembelajaran konvensional dengan 

pembelajaran daring dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1. Perbandingan Pembelajaran Konvensional dan Daring 
No Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Daring 

1. Adanya perjumpaan tatap muka antara 

pendidik dan peserta didik 

Tidak memerlukan pertemuan atau 

pembelajaran secara langsung 

2. Durasi pembelajaran sesuai schedul yang telah 

ditentukan 

Bisa sesuai jadwal dan terkadang fleksibel 

3. Membutuhkan kelas atau tempat yang 

mendukung pembelajaran 

Tidak ada tempat atau kelas khusus 

4. Peran pendidik sebagai fasilitator lebih 

dominan 

Siswa di tuntut menguasai pembelajaran  

5. Siswa kemungkinan lebih pasif saat di kelas Di tuntut untuk aktif 

6. Ada keterbatasan waktu Lebih fleksibel 

7. Pendidik berperan sebagai subyek Siswa adalah subyek 

8. Setiap pembelajaran berlangsung bergantung 

atas keaktifan guru  

Siswa dituntut untuk belajar mandiri 

9. Bahan materi berasal dari guru  Materi di cari dan di update sendiri 

 

Dari hasil perbandingan di atas dapat memberikan sebuah rekaan bahwa pembelajaran 

daring seharusnya memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam menuntut ilmu. Peserta 

didik pun dapat menimba ilmu secara mandiri dalam menelusuri pengetahuan dan wawasan 

terkini. Namun dalam realitanya masih banyak ketimpangan teknologi yang dirasakan 

sebagian masyarakat.  
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Sejatinya inti dari pembelajaran era Revolusi Industri 4.0 bukan lagi berkenaan dengan apa 

yang dipelajari, melainkan bagaimana trik seseorang belajar dengan memanfaatkan berbagai 

macam teknologi yang ada (Universitas Muhammadiyah Metro, 2020). Menurut Yusuf dan 

Nur (2012) dengan adanya pembelajaran daring seharusnya mampu memfasilitasi kecakapan 

belajar yang efektif serta membutuhkan interaktivitas, komunikasi, dan kelompok belajar. Jika 

di amati dari jenjang kompleksitasnya pembelajaran ini lebih rumit daripada pembelajaran 

tatap muka pada umumnya. Pembelajaran daring tidak semata-mata memberi tugas melalui 

pesan atau media yang lain, mengoreksinya, lalu mengembalikan hasil pekerjaan tersebut. Hal 

ini juga memberi imbas kepada orang tua, sebab mereka harus merampungkan urusan kantor, 

urusan rumah, apalagi saat mendampingi dan turut serta membantu menyelesaikan tugas 

anaknya. Ketidaksiapan ini nampak tterbesit di benak kita, tidak sekadar satu dua sekolah 

melainkan di beberapa sekolah di Indonesia. Elemen-elemen penting sebagai ketentuan dalam 

proses pembalajaran ini harus terus ditingkatkan dan diperbaiki selalu, yang pertama dan 

utama adalah akses internet yang harus stabil, kemudian sarana atau fasilitas belajar yang 

mendukung, aplikasi online yang terhindar dari error atau gangguan server, dan sosialisasi 

secara daring yang bersifat efektif, efisien, berkelanjutan, dan integratif kepada seluruh 

pemangku kepentingan pendidikan. Tidak lupa dalam setiap pembelajaran diimbuhkan pesan-

pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang pagebluk ini. Dengan ini akan 

didapati pembelajaran yang sama dengan cara yang berbeda. Hasilnya, strategi yang telah 

diagendakan akan sesuai sasaran dan tujuan pembelajaran akan terlaksana dengan baik dan 

maksimal.  

Dengan mengaplikasikan skema E-Learning ini, adakalanya timbul beraneka ragam 

persoalan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik, seperti mata pelajaran yang diberikan 

pada pertemuan sebelumnya belum rampung, sehingga guru mau tidak mau melanjutkan 

pembelajaran ini dengan mengalihkan tugas yang lainnya. Bagi sebagian siswa yang 

bersemayam di daerah perkotaan, sistem pembelajaran daring ini mungkin hanya sedikit 

timbul persoalan kecil sebab tersedianya fasilitas yang mendukung, hal ini berbanding 

terbalik dengan siswa yang mendiami di daerah pedesaan dan atau 3T (tertinggal, terdepan, 

dan terluar) yang menghadapi gangguan pada layanan ataupun jaringan internet. Dari 

sedemikian tugas yang diberikan guru ini juga di pandang terlalu memberatkan anak yang 

dikhawatirkan mencuat urusan kesehatan dan kebugaran raga dan batin yang justru 

mempengaruhi kekebalan tubuhnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 

laporan di berbagai daerah yang mana mengeluhkan anak menjadi tertekan dan kecapekan 

karena beban tugas yang diberikan. Tempo waktu yang diberikan hanya sedikit, dan pada 

hakikatnya tugas yang harus diselesaikan segera juga banyak dari mata pelajaran yang lain.  

Permasalahan lain dari adanya skema pembelajaran daring adalah kurangnya kemampuan 

dan keterampilan guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi. Tidak semua pendidik bisa 

menggunakan teknologi dengan baik. Begitu juga dalam pengimplementasiannya, TIK dalam 

pendidikan di Indonesia sedang dalam level awal dan masih belum dimanfaatkan dengan 

maksimal. Peran pendidik disini seharusnya lebih dominan dan bertanggung jawab atas 

keberlangsungan belajar dan mengajar serta menjadi asal muasal sumber belajar yang 

dominan. Apabila pendidik tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan maksimal, 

maka keberlangsungan belajar dan mengajar tidak akan berjalan dengan efektif sebagaimana 

mestinya. Sejatinya guru telah mengenali teori dari E-Learning, namun model gawai yang 

masih dapat digunakan hanya sebatas microsoft power point, sedangkan dalam penerapan 

aplikasi pembelajaran yang tersedia kurang di lirik oleh guru dengan berbagai macam alasan. 

Selain itu tingkat interpretasi mengenai rekayasa aplikasi pembelajaran yang baik hanya 
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terfokus pada gmail dan google drive. Seharusnya untuk memerangi persoalan ini sekolah 

mengulas lebih lanjut dengan melaksankan pelatihan atau penataran lanjutan untuk 

mengidentifikasi pemahaman mengenai Aplikasi E-Learning lebih dalam. Permasalahan lain 

yang mencuat yaitu ikatan guru dengan peserta didik dan orang tua dalam penerapan E-

Learning belum terjalin dengan baik. Tugas dan peran orang tua disini sebagai pemangku 

utama sebagai seseorang yang mendidik pada saat proses pembelajaran daring dan tentunya 

mendampingi dan mengawasi dalam rangka mengerjakan tugas anaknya.   

Dari berbagai persoalan yang telah dipaparkan, seharusnya menjadi ulasan berarti bagi 

sekolah dan khususnya pemerintah di lingkungan pendidikan yang harus terus menerus di 

evaluasi, mencarikan solusi terbaik serta strategi yang tepat mengenai pembelajaran daring. 

Secara tatanan dan skema sudah cukup tersuguh dengan baik. Namun dalam aktualisasinya 

pembelajaran daring ini masih sekedar draf atau konsepsi yang mana masih semacam 

perlengkapan teknis dan belum berorientasi ke cara berpikir sebagai arah pendidikan. Dalam 

konsepnya, pembelajaran ini bukan menyalin cara belajar yang semula tatap muka di kelas 

menjadi tatap muka dengan aplikasi, lalu dalam hal memberikan tugas bukan pula membebani 

peserta didik dengan tugas yang terlalu banyak. Sejatinya E-Learning mendorong peserta 

didik dan mahasiswa menjadi kreatif, imajinatif, produktif, mandiri, aktif, mampu menggali 

sumber pengetahuan sebanyak mungkin, menciptakan sebuah karya, dan menambah wawasan 

yang mana belum tersampaikan sewaktu pembelajaran di kelas.  

Secara global, instrumen yang dapat digunakan selama mekanisme pembelajaran daring 

terdiri atas, e-book, jurnal, video pembelajaran, catatan-catatan penting, mengadakan kuis 

untuk mengingat materi yang telah disampaikan sebelumnya, membentuk kelompok atau 

forum diskusi untuk membahas masalah tertentu, dan pemberian pertanyaan secara spontan. 

Cara-cara tersebut dapat dilakukan guru agar menciptakan pola belajar yang bervariasi, 

menyenangkan, dan tidak membosankan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri juga mengembangkan rekayasa aplikasi 

pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses di ponsel pintar masing-masing anak yang 

bernama Rumah Belajar. Selain itu, pemerintah turut bekerja sama dengan beberapa platform 

belajar online. Setiap aplikasi yang digunakan akan diberikan fasilitas yang dapat di akses 

secara umum, mudah, dan gratis. Sebagian guru juga memanfaatkan penggunaan Google 

Meet, program yang memungkinkan live chatting, dan video interaktif lainnya.  

Indonesia akan mencapai umur 100 tahun pada tahun 2045 mendatang. Tahun 2045 

disebut sebagai window of demography. Hal ini akan memberi dampak terhadap kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. 

Indonesia emas 2045 menjadi keinginan dan hasrat besar dalam membentuk Indonesia yang 

mampu bersaing dengan negara lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah pokok di 

Indonesia, seperti pendidikan, ekonomi, dan isu korupsi. Kunci utama dalam mewujudkan 

Indonesia emas 2045 berada di tangan pemuda pancasila yang harus menjadi garda terdepan 

untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Guna menyukseskan 

pencapaian program Indonesia emas 2045 pemerintah harus melakukan gerakan atau 

menerapkan strategi khusus. Terdapat beberapa aspek yang harus dicapai untuk menjadi 

Indonesia emas 2045 yang dituangkan dalam sebuah visi, yaitu “Indonesia sebagai Mega Tren 

Dunia”. Adapun strategi yang dapat dilakukan sebagaimana gambaran berikut: 
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Gambar 1. Strategi Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045 

 

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam 

pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk itu terdapat beberapa standar yang harus di 

capai guna mencapai kebutuhan dasar tersebut, perhatian besar perlu diberikan melalui 

keilmuan. Untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dihasilkan oleh proses pembelajaran pada 

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Untuk mencapai aspek tersebut kesehatan SDM 

yang baik hendaknya dibangun dengan peningkatan derajat kehidupan masyarakat mencakup 

usia harapan hidup, kualitas hidup, dan sistem kesehatan yang baik . Dan yang terakhir yaitu 

budaya yang harus dilestarikan sebagai identitas suatu bangsa, tidak hanya dalam bidang seni 

melainkan pendidikan karakter setiap individual. Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan 

pengembangan nilai-nilai luur budaya bangsa, serta penyerapan nilai baru yang positif dan 

produktif.  

3.  Kesimpulan 

Hadirnya pembelajaran daring atau e-learning memberi imbas besar bagi lingkungan 

pendidikan. Peserta didik mengantongi sensasi belajar yang baru yang mana sebelumnya 

hanya melalui pembelajaran secara konvensional di kelas. Atensi dan antusias mereka tentang 

menekuni dan mendalami teknologi informasi juga melambung tinggi. Para pendidik 

mengalami dan merasakan efek penerapan e-learning atas skema pembelajaran yang 

digunakan saat ini. Guru harus terus melakukan orientasi cara pengajaran yang disampaikan 

yang semula tatap muka menjadi menatap aplikasi. Selain itu, guru juga harus meningkatkan 

kemampuan dalam menyampaikan dan mempersiapkan bahan ajar yang inovatif, bervariasi, 

dan menarik guna menyukseskan skema pembelajaran daring. Pembelajaran daring 

merupakan salah satu opsi pola pembelajaran anyar yang mana diharapkan mengoptimalkan 

kedudukan peserta didik dan mahasiswa dalam memenuhi proses pembelajaran. Dalam 
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praktiknya, skema e-learning masih memerlukan berbagai kajian lebih dalam karena skema 

ini benar-benar baru dan secara mendadak diterapkan serta dalam setiap prosesnya 

membutuhkan sarana atau fasilitas yang berupa teknologi dengan memadai. Terdapat tiga 

elemen penting yang berkontribusi terhadap pembelajaran daring sehingga skema tersebut 

dapat berjalan secara ideal, sejalan dengan pernyataan tersebut, Hendrastomo (2008) 

menyebutkan bahwa “ketiga faktor itu adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana 

pendukung, dan implementasi pembelajaran itu nantinya”. Berdasarkan ketiga elemen 

tersebut harus saling berkontribusi satu sama lain guna memaksimalkan skema e-learning. 

Awal mulanya pembelajaran jarak jauh diestimasikan sebagai opsi skema pembelajaran 

konvensional, tetapi dalam kenyataanya e-learning belum merubah kapasitas dan profit dari 

skema pembelajaran konvensional. Hingga saat ini e-learning dengan beragam 

keunggulannya masih berkedudukan sebagai tambahan bagi sistem pembelajaran 

konvensional.  
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Abstrak. Pihak yang bertanggung jawab dalam mensukseskan kebijakan program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 (sembilan)  adalah lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan 

didukung oleh partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan 

mengetahui pengaruh kinerja pegawai dan lingkungan sosial terhadap peningkatan program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 

baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah observasi, kuesioner dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang 

pegawai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dan kuanitatif. Secara 

umum hasil peneltian ini ádalah sebagai berikut: 1) Kinerja pegawai berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, 2) Lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Selatan.program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan 3) 

Kinerja pegawai dan lingkungan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Selatan.  

Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Lingkungan Sosial, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun 

 

1.  Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia 

mulai lahir hingga akhir hayat (long life education). Secara konseptual berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional disebutkan, fungsi pendidikan adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Permasalahannya adalah, program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di indikasikan 

kurang berjalan efektif. Data yang penulis peroleh dari Pusat Data dan Statistik Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 menyebutkan hampir secara keseluruhan 

Provinsi yang ada di Indonesia memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP di 

bawah 100%, lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Kementerian 
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018 juga menyebutkan Provinsi Lampung 

menempati rangking ke 16 dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD sebesar 89,76% dan 

tingkat SMP sebesar 73,60%. 

Kabupeten Lampung Selatan dan Pesisir Barat memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat 

SD dan SMP terendah dibandingkan Kabupaten lainnya. Angka Partisipasi Murni (APM) SD tahun 

2018 di Kabupeten Lampung Selatan sebesar 78,81% artinya ada 21,19% penduduk usia 7-12 tahun 

yang tidak bersekolah SD, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP tahun 2018 di 

Kabupeten Lampung Selatan sebesar 68,65% artinya ada 31,35% penduduk usia 12-15 tahun yang 

tidak bersekolah SMP, hal tersebut memberikan gambaran bahwa, peningkatan program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupeten Lampung Selatan belum berjalan maksimal. 

Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lampung Selatan yang berdampak pada rendahnya 

Angka Partisipasi Murni (APM) cukup beralasan mengingat masih banyak desa-desa tertinggal di 

daerah Kabupaten Selatan yang mayoritas penduduk nya kurang mementingkan pendidikan, ditambah 

lagi faktor geografis dimana jauhnya jarak rumah ke tempat sekolah terutama di daearah-daerah 

pesisir laut dan motif ekonomi semakin memotivasi penduduk untuk tidak bersekolah. 

Kebijakan peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun tidak lepas dari 

peran pemerintah termasuk peran pemerintah daerah, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa 

wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah daerah adalah 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pendidikan artinya Dinas Pendidikan dituntut 

bekerja semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan program wajib belajar pendidikan 9 

(sembilan) tahun di Kabupaten Lampung Selatan. 

Berbicara Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan tentu tidak lepas dari peran serta pegawai 

selaku ujung tombak yang melaksanakan seluruh program kegiatan yang ada pada instansi tersebut, 

pegawai di tuntut berkinerja dengan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan 

program wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah 

Pusat. Namun berdasarkan observasi sementara penulis kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Selatan di indikasikan rendah, indikasi yang menunjukkan rendahnya kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan adalah berdasarkan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) tahun 2018, masih ditemukan realisasi 6 (enam) program kegiatan yang belum 

mencapai target 100%. Indikasi lain yang menunjukkan rendahnya kinerja pegawai Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Selatan adalah rendahnya disiplin kerja, terutama pada indikator “kehadiran”. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 

(sembilan) tahun adalah lingkungan sosial, baik lingkungan sosial terkecil (keluarga) maupun 

lingkungan sosial yang lebih luas (lingkungan masyarakat), berdasarkan observasi sementara penulis 

kurang berjalannya peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di 

Kabupaten Lampung Selatan disebabkan karena lingkungan sosial keluarga maupun lingkungan sosial 

masyarakat, yang kurang mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, 

masih banyak orang tua yang hanya tamat sekolah dasar atau tidak tamat cenderung kepada hal-hal 

tradisional dan kurang menghargai arti pentingnya pendidikan, mereka menyekolahkan anaknya hanya 

sebatas bisa membaca dan menulis saja, karena mereka beranggapan sekolah tidak mudah serta 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta ujung-ujungnya tetap menjadi pengangguran. Hal di atas 

sejalan dengan pendapat Darwan, (2003: 77) yang menyatakan tingkat pendidikan yang rendah dan 

ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit situasi tersebut yang mendorong 

anak tidak melanjutkan pendidikan kesekolah yang lebih tinggi. 

Faktor lingkungan sosial masyarakat dan pengaruh kenakalan remaja juga merupakan salah satu 

pencetus kurang tercapainya peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun 

di Kabupaten Lampung Selatan, dimana jika seorang anak tinggal dilingkungan yang tidak bersekolah, 

serta terpengaruh pada kenakalan remaja maka secara tidak langsung berdampak pada budaya ikut-

ikutan tidak sekolah. Berdasarkan latar diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, 
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dalam rangka penyusunan tesis dengan judul ”Pengaruh Kinerja Pegawai dan Lingkungan Sosial 

terhadap Peningkatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk 

menganalisis dan mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, 

untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengaruh lingkungan sosial terhadap peningkatan 

program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Selatan, dan yang ketiga guna  menganalisis dan mengetahui pengaruh kinerja pegawai dan 

lingkungan sosial secara bersama-sama terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 

9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. 

2.  Metode 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk menguji kebenaran hipotesis, dengan 

jenis penelitian eksplanatary, yaitu penelitian yang menentukan pengaruh antara variabel dependent 

dan variabel independent.  Arikunto (2011: 45) berpendapat yang dimaksud populasi adalah kumpulan 

individu-individu dalam suatu daerah atau sejumlah individu yang akan dijadikan subyek dalam 

penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah  101 Orang. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 orang pegawai. 

Teknik analisis data yang dilakukan dengan analisisa kualitatif yaitu pembahasan dan penguraian 

terhadap data penelitian dengan menggunakan teori-teori lalu dicarikan jalan pemecahannya. Setiap 

jawaban yang diberikan pada kuesioner mempunyai skor dan dikelompokkan menjadi 5 kategori 

menggunakan skala likert. Selanjutnya, analisis kuantitatif yaitu analisis secara statistik dikarenakan 

data dikumpul adalah berupa data kuantitatif atau data yang berbentuk angka-angka yang didapat dari 

hasil penyebaran kuesioner (Hadi, 2010:96).  Analisis kuantatif yang dilakukan dengan regresi linier 

berganda yaitu, Analisis untuk mengetahui pengaruh paling dominan antara kinerja pegawai dan 

lingkungan sosial secara bersama-sama terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 

9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan di gunakan rumus regresi 

linier berganda menggunakan bantuan program software SPSS Versi 19.0. Analisis yang dilakukan 

yang selanjutnya ialah koefisien determinasi merupakan, analisis untuk mengetahui kadar persentase 

pengaruh kinerja pegawai dan lingkungan sosial terhadap peningkatan program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan di gunakan 

rumus Koefisien Penentu (KP) menggunakan bantuan program software SPSS Versi 19.0. Analisis 

kuantatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji hipotesis untuk menguji kebenaran hipotesis 

secara parsial digunakan uji t  sedangkan Analisis untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan 

menggunakan uji F atau Anova menggunakan bantuan program software SPSS versi 19.0 dimana jika 

nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

A. Analisis Data Kualitatif 

Berdasarkan hasil analisi pada Tabel 1  dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kinerja pegawai 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dalam kategori “Tidak Baik” hal ini dapat dilihat 

dari hasil jawaban responden dominan pada interval 18-25: 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Pegawai 
No Interval Kelas Kategori Frekuensi % 

1 42-50 Sangat Baik 4 8,0 

2 34-41 Baik 11 22,0 

3 26-33 Cukup Baik 13 26,0 

4 18-25 Tidak Baik 22 44,0 

5 10-17 Sangat Tidak Baik 0 0 

  Jumlah 50 100 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Peningkatan Program Wajib Belajar  

Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun 
No Interval Kelas Kategori Frekuensi % 

1 42-50 Sangat Baik 1 2,0 

2 34-41 Baik 9 18,0 

3 26-33 Cukup Baik 6 12,0 

4 18-25 Tidak Baik 21 42,0 

5 10-17 Sangat Tidak Baik 13 26,0 

  Jumlah 50 100 

 

 

Peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori “ Tidak Baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

jawaban responden dominan pada interval 18-25. 

 

B. Analisis Data Kuantitatif  

1. Uji Hipotesis Secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t ) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat, jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima. 

 

Tabel 3. Uji Hipotesis Secara Parsial 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.380 4.208  .328 .745 

Kinerja pegawai .478 .132 .441 3.621 .001 

Lingkungan sosial .494 .135 .447 3.665 .000 

a. Dependent Variabel: Peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun 

 

Uji Hipotesis Kinerja Pegawai terhadap Peningkatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

9 (Sembilan) Tahun 

 

Hasil uji hipotesis diatas di dapat t hitung variabel kinerja pegawai sebesar 3,621 dengan tingkat 

signifikan 0,001 karena probability atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka kinerja 

pegawai berpengaruh terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) 

tahun, Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian Hipotesis pertama ”Kinerja pegawai berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan”, diterima. 

 

Uji Hipotesis Lingkungan Sosial terhadap Peningkatan program Wajib Belajar Pendidikan 

Dasar 9 (Sembilan) Tahun 

Hasil uji hipotesis diatas di dapat t hitung variabel lingkungan sosial sebesar 3,665 dengan tingkat 

signifikan 0,000, karena probability atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka lingkungan 

sosial berpengaruh terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, 

Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian Hipotesis kedua, ”Lingkungan sosial berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan”, diterima. 
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2. Uji Hipotesis Secara Simultan :Anova 

 

Uji Anova ( uji F) ini digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan 

berpengaruh terhadap variabel bebas, jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima. 

 

 

Tabel 4. Uji Hipotesis Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig . 

1 Regression 755.066 2 448.178 7.850 .000a 

Residual 668.313 47 16.092   

Total 1423.379 49    

a. Predictors: (Constant),Lingkungan sosial Kinerja pegawai 

b. Dependent Variabel: Peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun 

Hasil Uji anova atau F tes di dapat F hitung sebesar 17,850 dengan tingkat signifikan 0,000. karena 

probability atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka kinerja pegawai dan lingkungan 

sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 

9 (sembilan) tahun. Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian Hipotesis ketiga “Kinerja pegawai 

dan lingkungan sosial dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan program 

wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung 

Selatan.” Diterima. 

 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data kualitatif maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, kinerja 

pegawai dalam kategori “Tidak Baik” kedua,  lingkungan sosial dalam kategori “Tidak Baik” dan 

yang ketiga, peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun masuk dalam 

kategori “Tidak Baik”.  

Kinerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan 

dasar 9 (sembilan) tahun artinya jika pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 

dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, memiliki kecakapan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, berdisiplin kerja yang tinggi maka diharapkan output kinerja yang 

dihasilkan dapat berkualitas maka akan berdampak/berpengaruh terhadap peningkatan program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. 

Lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan 

dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, artinya jika orang tua, 

keluarga, masyarakat, teman sebaya mendukung agar anak dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang 

lebih tinggi, lebih mementingkan pendidikan sebagai bekal anak di kemudian hari maka akan 

berdampak/berpengaruh terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) 

tahun. 

Kinerja pegawai dan lingkungan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Selatan, artinya adanya kolaborasi antara output kinerja yang berkualitas dari 

pegawai serta didukung lingkungan sosial (orang tua, keluarga, masyarakat) secara bersama-sama 
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maka akan berdampak/berpengaruh terhadap peningkatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 

(sembilan) tahun 
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Abstrak. Masyarakat saat ini dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan 

semua kegiatan dilaksanakan di rumah. Kegiatan belajar anak pun dialihkan dari sekolah ke rumah 

dengan pembelajaran daring atau online. Hal ini mengharuskan para orang tua untuk semakin aktif 

melakukan pendampingan terhadap anak mereka saat belajar di rumah. Ada beberapa orang tua yang 

merasa kesulitan dalam mendampingi anak saat mereka harus belajar di rumah, akan tetapi disini 

telah diuraikan solusi yang dibutuhkan orang tua sehingga mereka bisa memaksimalkan peran  untuk 

mendampingi anak belajar selama pandemi Covid-19. 

Kata Kunci: peran orang tua, pendampingan belajar, pandemi Covid-19 

 

1.  Pendahuluan  

Pandemi Covid 19 atau virus corona saat ini melanda seluruh dunia tak terkecuali di 

Indonesia. Virus mematikan yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China ini telah 

menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu maka berbagai 

kebijakan telah diambil oleh para kepala negara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-

19. Mulai dari melakukan isolasi (pemisahan orang sakit yang terinfeksi dengan yang tidak 

terinfeksi), social distancing (pembatasan jarak sosial) atau physical distancing (pembatasan 

jarak fisik), karantina wilayah (lockdown) oleh beberapa negara di dunia, dan kebijakan 

pembatasan wilayah berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko 

Widodo [1]. 

Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala negara, semuanya mengatur tentang 

adanya perintah stay at home (berdiam di rumah) bagi para warganya. Dengan kebijakan 

tersebut, maka semua warga masyarakat diwajibkan untuk bekerja dari rumah (work from 

home/WFH), beribadah di rumah, dan juga belajar di rumah (learning from home/LFH) masing-

masing. Sanksi akan diberikan tegas dan jelas kepada mereka yang berkerumun, melakukan 

aktivitas di luar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak dan kecuali pula bagi tenaga khusus 

yang ditugaskan dalam rangka penanggulangan pandemi. 

Di Indonesia kebijakan yang diberikan berhubungan dengan pendidikan adalah kegiatan 

belajar mengajar (KBM) bagi semua siswa dari semua jenjang pendidikan baik formal maupun 

nonformal untuk dilakukan di rumah saja melalui sistem daring atau online. Hal tersebut sesuai 
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dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara resmi pada hari Minggu 

(15/3/2020) di Istana Bogor [2]. Kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah 

merupakan langkah yang tepat dan juga sebagai upaya preventif untuk menghindari penyebaran 

virus corona di lingkungan sekolah. Hal ini direspon positif oleh semua pihak, mulai dari 

lembaga pendidikan, pendidik, orang tua maupun siswa.  

Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada 

banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). 

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk 

Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara 

menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran 

virus tersebut, termasuk Indonesia yang membatasi semua kegiatan dan harus dilakukan di 

dalam rumah. Semua aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah pun terpaksa harus 

dihentikan hingga pandemi mereda. Hampir semua pekerjaan atau kegiatan harus dilaksanakan 

di dalam rumah, seperti bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah pun dilakukan di rumah 

saja. Jika ada sesuatu yang penting dan mengharuskan untuk keluar rumah maka harus 

mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan desinfektan maupun 

handsanitizer, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan tidak berjabat tangan 

dengan orang lain. 

Pembelajaran di rumah melalui kelas daring atau online dilakukan siswa sekolah formal 

maupun warga belajar program kesetaraan dengan menggunakan berbagai aplikasi yang 

tersedia di internet. Bagi siswa dalam pembelajaran online tentunya dapat didampingi oleh 

orang tua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya melalui aplikasi 

online. Pada pembelajaran online pasti ada sisi positif maupun negatifnya, maka penting sekali 

peran orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam pembelajaran daring selama 

pandemi Covid-19 ini. Berikut pernyataan terkat hal tersebut. 

 
“Pembelajaran daring memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah materi 

dapat diakses oleh pelajar di manapun dan kapanpun. Dengan pembelajaran daring para pelajar 

dapat membuka materi dengan mempelajarinya dengan mudah karena didukung oleh teknologi 

yang berkembang pesat, yakni smartphone. Penggunaan smartphone di masa pandemi ini 

sangatlah tepat untuk mengakses materi di mana saja, di ruangan terbuka maupun tertutup atau 

di rumah saja. Selain itu dampak positifnya ialah pembelajaran atau membaca materi pelajaran 

dapat dilakukan dengan santai, seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, dan sambil makan 

cemilan. Hal itu akan membuat rileks dalam belajar dan mengurangi kejenuhan ketika belajar, 

yang tidak bisa didapatkan ketika belajar di sekolah. Pembelajaran daring juga positif karena 

aman dari bahaya virus corona, sebab virus ini sangat cepat penyebarannya melalui manusia ke 

manusia. Tentunya pembelajaran daring yang dilakukan ini sangat berguna untuk memutuskan 

rantai penyebaran virus corona. Hal ini sangat tepat untuk kesehatan pelajar dan pengajar serta 

dapat membantu pemerintah mengatasi pandemi dan menjaga agar tidak menularkan kepada 

sanak saudara dan orang lain. Sedangakan dampak negatif  dari pembelajaran daring yang 

dirasakan cukup merugikan para pelajar maupun pengajar adalah: (1) kejahatan cyber yang 

dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring, (2) kegiatan belajar mengajar yang 

tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka, yang membuat banyak pelajar 

keberatan karena pembelajaran tidak efektif, banyak materi yang kurang bisa dimengerti karena 

kurangnya penjelasan dari pengajar, (3) tugas yang menumpuk, karena pada sistem 

pembelajaran daring tidak bisa memastikan pelajar yang hadir di dalam kelas seperti kelas tatap 

muka. Jadi, beberapa pengajar memberikan tugas setiap pertemuan sebagai bukti bahwa pelajar 

tersebut hadir di kelas daringnya” [3]. 
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Selain itu pembelajaran daring juga memiliki masalah yang dapat menghambat 

terlaksananaya keefektifan pembelajaran tersebut, yakni keterbatasan sarana dan prasarana 

karena tidak semua orang tua dari siswa yang mampu memberikan fasilitas teknologi kepada 

anak-anaknya, jaringan internet juga merupakan masalah karena jika pembelajaran daring 

dilakukan di daerah yang letak geografisnya masih jauh dari jangkauan sinyal seluler maka 

tidak akan terkoneksi dengan internet.  Selain itu ada masalah yang cukup dominan yakni faktor 

biaya, karena kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak. Banyak guru dan 

orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan 

internet. 

Pada keadaan apapun pendidikan harus terlaksana dengan baik, meskipun di masa pandemi 

seperti saat ini, karena pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan dan mendewasakan 

anak-anak serta mempersiapkan hidup di masa yang akan datang. Dalam kondisi penyebaran 

Covid-19 pembelajaran tidak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal 

sebagaimana biasanaya, akan tetapi harus dilakukan di rumah dalam lingkup keluarga. 

Pelaksanaan pembelajaran di rumah saat ini menempatkan posisi orang tua pada peran yang 

sangat penting dalam mendampingi anak belajar di rumah. 

 

2.  Pembahasan 

Pendidikan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19  

Visi kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Sebagaimana kita selalu berdo’a: “Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, dan 

akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka”. Dan disamping itu, agar hidup ini bahagia 

maka Rasulullah saw pernah bersabda bahwa ada empat pilar kebahagiaan manusia; (1) 

Memiliki istri yang shalihah, (2) Memiliki anak yang patuh, (3) Memiliki pergaulan yang baik 

(4) pekerjaan di negeri sendiri. Untuk menjadi bahagia, adalah sangat penting untuk melindungi 

keluarga kita termasuk anak-anak kita dari api neraka. Allah berfirman dalam QS. Attahriem 

(66): 6 yang artinya: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

Sesungguhnya pendidikan bermula dari keluarga, pendidikan dalam keluarga merupakan 

pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dikatakan pertama karena memang anak 

mendapatkan pendidikan pertama kali di lingkungan keluaraga, yakni dari orang tua (ayah dan 

ibunya). Sebagaimana Imam Lukmanul Hakim melalui wasiatnya kepada puteranya yang 

diabadikan dalam Al Qur’an (QS Luqman (31): 13): “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kedzaliman yang besar.” Dari ayat tersebut jelaslah bahwa pendidik yang pertama dan utama 

bagi anak adalah orang tuanya. Merekalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab pertama 

dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Ayah dan ibu berkewajiban memberikan asuhan, 

arahan, dan bimbingan kepada anak-anaknya. Orang tua biasanya merancang berbagai aturan 

yang harus dipatuhi anak-anaknya di rumah walaupun tidak tertulis [4].  

Penanaman pendidikan kepada anak diberikan orang tua sejak dalam kandungan 

(pendidikan prenatal) dan berlanjut ketika anak sudah lahir dan pada fase anak hingga remaja 

atau dewasa. Pendididikan yang diberikan orang tua kepada anak antara lain pendidikan 

keimanan, pendidikan akhlak/moral, pendidikan intelektual, pendidikan jasmani, pendidikan 
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sosial dan kepribadian, dan pendidikan seksual. Semua itu merupakan tanggung jawab orang 

tua sebagai guru bagi anak-anak mereka. Akan tetapi dari semua pendidikan tadi, yang paling 

pertama adalah pendidikan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT atau pendidikan 

agama. Karena pendidikan agama berperan dalam membentuk pandangan serta karakter 

seseorang. 

Anak merupakan amanah yang harus dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Jelas sekali 

tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sangatlah besar. Secara umum, tanggung jawab itu 

terletak dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak dalam keluarga. Allah SWT 

memerintahkan agar setiap orang tua menjaga keluarganya dari siksa api neraka. “Jagalah 

dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS. 66: 6). 

 

Pembelajaran Daring Saat Belajar di Rumah  

Ketika diberlakukan Learning from Home (LFH) atau belajar di rumah saja bagi semua 

anak yang bersekolah. Maka semua siswa pun yang biasanya belajar di sekolah, akan 

melakukan belajar di rumah saja ketika masa pandemi Covid-19.  Untuk menunjang 

pelaksanaan belajar di rumah saja maka penggunaan gadget tak bisa dielakkan lagi dan menjadi 

kebutuhan yang wajib bagi anak. Karena kebutuhan gadget sangat penting salah satunya untuk 

mengakses informasi dan materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka via 

platform digital. Maka dari sini anak akan membutuhkan smartphone yang harus ada akses 

internet.  

Kita ketahui bersama bahwa ketika smartphone sudah terkoneksi dengan internet maka 

siapa saja bisa mengakses konten-konten dan informasi-informasi yang diinginkannya. Begitu 

juga dengan anak kita ketika memegang handphone yang awalnya untuk bisa menerima 

informasi dan materi dari guru mereka bisa saja terpapar dengan konten dan informasi yang 

salah. Oleh karena itu maka orang tua perlu melakukan pendampingan terhadap anak dalam 

mengakses internet selama masa belajar di rumah saja.  

Peran orang tua untuk mendampingi anak mereka ketika menggunakan gadget untuk 

mengakses informasi dari guru-guru mereka selama Covid-19 harus dimaksimalkan. Ini sebagai 

upaya menghindari dari hal-hal yang orang tua tidak inginkan selama anak menggunakan 

handphone. Menjadi orang tua di masa sekarang ini memang berat dan banyak yang 

mengeluhkan sangat berat di era digital ini bagai pedang bermata dua, tidak terkecuali media 

sosial yang sering membuat bahaya bagi anak mereka yang masih usia belum baligh banyak 

mengakses informasi apapun langsung dari “medsos” (media sosial) melalui gadget yang 

berada di tangan mereka [5]. Orang tua harus mewaspadai ancaman di balik ketergantungan 

anak-anak dengan internet pada masa pandemi Covid-19 saat ini.  

Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Nahar mengatakan; “intensitas penggunaan internet di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia meningkat di masa pandemi. Internet menjadi komoditas penting untuk 

membantu para pekerja yang harus bekerja dari rumah dan juga anak-anak yang mengikuti 

program belajar di rumah saja.” 

Orang tua atau pengasuh anak harus semakin aktif melakukan pendampingan dan 

membangun komunikasi positif dengan anak saat menggunakan internet, baik selama proses 

maupun di luar proses belajar di rumah. Memaksimalkan peran keluarga terutama peran orang 

tua haruslah dimaksimalkan untuk menghindari masalah baru karena dampak negatif 

penggunaan internet akan tetapi orang tua harus mampu untuk membuat aktivitas belajar di 

rumah lebih menyenangkan dan orang tua bisa membimbing dan membantu anak 

menyelesaikan tugas-tugas pelajaran selama masa belajar di rumah. Spesialis Perlindunngan 
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Anak United Nations Emergency Children’s Fund (Unicef) Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio 

mengatakan bahwa momen belajar di rumah merupakan kesempatan bagi orang tua dan 

pengasuh anak untuk mendampingi anak-anak, terutama dalam proses belajar mereka yang 

dilakukan melalui internet. (Bisnis.com/25-4-2020) 

 

Pendampingan Orang Tua Saat Belajar di Rumah 

Pada pembelajaran daring di rumah sangat dibutuhkan peran orang tua untuk mendampingi 

anak belajar. Orang tua berperan sebagai ayah, sebagai ibu sekaligus sebagai pendidik yang 

mengajari anak-anaknya ketika pembelajaran daring diberlakukan atau di saat belajar di rumah. 

Mereka melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Memetakan schedule 

of time sebagaimana layaknya proses pendidikan dilakukan di lembaga pendidikan pada 

umumnya. 

Di saat orang tua juga berperan sebagai pendidik di masa pandemi Covid-19 ini karena 

diberlakukannya pembelajaran daring, maka orang tua juga diharapkan bisa menjadi partner 

bagi anak-anaknya. Cara yang dilakukan oleh orang tua ketika berperan sebagai partner anak 

dalam mendampingi anak belajar yakni dengan cara menghargai dan menghormati hasil kerja 

dan karya mereka, juga menunjukkan perhatian serta rasa aman dan nyaman. Harapan semua 

anak ketika orang tua mereka mendampinginya belajar di rumah saat pandemi Covid-19 ini 

tentunya orang tua mereka bisa meluangkan waktunya khusus untuk anak-anak mereka serta 

senantiasa menjaga kekompakan di antara orang tua dan anak. 

Di dalam agama Islam telah mengajarkan berbagai macam cara atau metode yang dapat 

diaplikasikan oleh orang tua dalam melakukan proses pendampingan anak belajar di rumah. 

Pendampingan anak belajar di rumah hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang,  dengan 

keteladanan (uswah/qudwah), dengan nasihat (mau’idzah), juga melalui pembiasaan, serta 

dengan cerita, dan pemberian reward dan punishment (penghargaan dan hukuman) 

 

Kesulitan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar 

Pembelajaran daring di rumah menimbulkan kesulitan bagi sebagian orang tua. Banyak 

orang tua yang merasa ribet, bahkan stress dalam mendidik anak-anaknya di rumah terutama 

dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Kesulitan ini disebabkan karena selama ini para orang tua 

sudah merasa nyaman dengan menitipkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan. Jadi 

selama ini orang tua hanya fokus pada pekerjaan mereka sedangkan anak-anak mereka dididik 

oleh guru-guru di sekolah. Ketika pembelajaran daring diberlakukan saat pandemi Covid-19 

ini, maka berbagai kesulitan muncul terutama yang dirasakan oleh orang tua [6]. Kesulitan itu 

meliputi (1) waktu, saat pemerintah memerintahkan untuk bekerja di rumah, maka hal ini adalah 

budaya baru yang harus dipatuhi. Dan ini bukanlah hal yang mudah, apalagi orang tua harus 

menyelesaikan pekerjaan kantor ataupun pekerjaan domestik lainnya. Ketika diberlakukan 

anjuran untuk belajar di rumah bagi anak-anak sekolah maka orang tua harus bisa membagi 

waktu dan berperan agar bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah dalam hal membantu 

memahamkan materi pelajaran dan juga membantu anak-anak mereka dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan dari sekolah.  (2) fasilitas, hal ini merupakan keharusan yang perlu 

disiapakn untuk bisa sukses melaksanakan pembelajaran daring. Fasilita yang perlu 

dipersiapkan yakni: kuota internet, aplikasi penunjang, laptop/komputer, smartphone, dan 

buku-buku  penunjang. (3) metode, banyak orang tua yang merasa kesulitan dalam 

menggunakan metode yang efektif saat mendampingi anak belajar daring di rumah.   dan (4) 

biaya,  ketika proses pembelajaran anak diputuskan melalui daring maka dalam hal biaya pun 

ada kesulitan pada masyarakat yang tergolong ekonomi tidak mampu, dalam hal pembelian 
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pulsa. Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Susanto menyatakan agar pemerintah 

mensubsidi kuota internet dan fasilitas lainnya untuk kepentingan belajar-mengajar berbasis 

daring. (Jakarta, Kompas.TV 8-6-2020) 

Dengan demikian maka ada kesulitan yang sangat mendesak di antara berbagai kesulitan di 

atas untuk segera diatasi yakni faktor metode dan juga biaya. Dua faktor tersebut yang memang 

sangat mendesak untuk segera diatasi, jika dua hal tersebut bisa diatasi maka orang tua akan 

bisa memaksimalkan perannya dalam mendampingi anak belajar di rumah. 

 

Solusi yang Dibutuhkan Orang Tua dalam Pendampingan 

Pada pembelajaran di rumah ada kesulitan yang sangat mendesak untuk segera diatasi. 

Terkait dengan pelaksanaan belajar di rumah, Riany (dalam Pikiran Rakyat.com 11-4-2020) 

menyatakan sebagai berikut. 
“Tips mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19: (1) ciptakan 

suasana rumah yang aman dan nyaman, misalnya tidak ada  suara televisi, musik keras 

atau percakapan yang lantang saat anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang 

belajar.di rumah tidak harus sama dengan belajar di sekolah, (2) ciptakan suasana positif 

yang mendukung proses belajar mengajar --- orang tua dapat mendampingi anak saat 

anak belajar online, mengerjakan tugas dari sekolah atau belajar mandiri, (3) berlakukan 

proses belajar mengajar di rumah dengan disiplin, misalnya anak harus mulai belajar, 

istirahat, melanjutkan belajar, makan dan beribadah, (4) berikan ekspektasi yang realistis 

untuk waktu belajar anak, waktu belajar di rumah tidak harus sama dengan waktu belajar 

di sekolah, (5) orang tua jangan stres, pastikan kondisi orang tua baik sehingga dapat 

melaksanakan proses pendampingan dengan baik pula, (6) menyiapkan bahan-bahan 

bacaan di luar materi yang diajarkan secara online/ditugaskan oleh sekolah untuk 

menambah wawasan baru anak, (7) libatkan anak dengan berbagai aktivitas di rumah, 

misalnya membuat kue, memasak, membersihkan rumah, berkebun, bereksperimen dan 

kegiatan kreatif lainnya, (8) melakukan berbagai permainan edukatif yang melibatkan 

aktivitas fisik, misalnya bermain lompat tali, sit-up, main catur, bulu tangkis dan 

permainan lainnya, (9) pendampingan belajar mengajar bisa bergantian antara ibu dan 

ayah, sehingga pembagian peran orang tua dapat dilakukan dan anak akan mendapatkan 

suasana belajar yang berbeda, (10) melibatkan anak untuk membuat sebuah projek 

bersama. Misalanya membuat masker bersama, membuat hand sanitizer atau projek 

bersama lainnya yang mengasah krativitas dan rasa ingin tahu anak, (11) membuat video 

belajar bersama seperti vlog youtube tentang kegiatan belajar dan mengajar” 

 

Penting disadari oleh orang tua bahwa momen kebersamaan antara anak dengan orang tua 

pada saat pandemi Covid-19 adalah sebuah proses yang sangat berharga untuk menguatkan 

kembali relasi antara orang tua dengan anak. Maka untuk itu memaksimalkan peran orang tua 

dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi Covid-19 sangatlah penting. Menguatkan 

komunikasi dengan anak secara terbuka, menjadi pendengar yang baik, melatih anak 

keterampilan dasar mengurus diri dan pekerjaan rumah sehari-hari, serta mendampingi anak-

anak dalam pelaksanaan belajar di rumah (BdR). Itu merupakan metode yang bisa digunakan 

oleh orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah dengan pembelajaran daring. Faktor 

yang terpenting lagi agar bisa sukses dalam pembelajaran secara daring yakni tersedianya kuota 

internet, infrastruktur dan fasilitas untuk belajar yang berbasis daring [7]. Susanto (KPAI) 

menyatakan “mengalokasikan sebagian dana desa untuk optimalisasi layanan pendidikan bagi 

anak di desa, terutama anak usia sekolah yang terkendala akses layanan pendidikan”. 

 Dari pernyataan tadi tentunya kita berharap bahwa pemerintah bisa menyetujuinya dan 

pemerintah desa bisa merealisasikan sebagian dana desa diperuntukkan bagi kebutuhan anak-
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anak dalam pembelajaran daring untuk pembelian kuota internet serta fasilitas penunjang 

lainnya selama wabah virus corona masih melanda di negeri kita. 

 

3.  Kesimpulan 

Sesungguhnya pendidikan bermula dari keluarga. Pendidikan dalam keluarga merupakan 

yang pertama dan utama bagi anak. Peran keluarga begitu sangat penting terlebih lagi peran 

orang tua dalam mendidik putera puterinya. Pendidikan tersebut dimulai ketika anak masih di 

dalam kandungan, orang tua sudah memberikan pendidikan kepada calon bayi. Di saat anak 

sudah lahir, orang tua masih terus mengiringi tumbuh kembang anak dengan pendidikan baik 

di rumah maupun di sekolah. Tak terkecuali di saat pandemi Covid-19 ini ketika pemerintah 

menganjurkan anak untuk melaksanakan pembelajaran di rumah saja. Orang tua mempunyai 

peran untuk senantiasa mendampingi anak ketika belajar di rumah, meski tidak mudah karena 

pekerjaan orang tua juga dilakukan di rumah. Berbagai kesibukan yang dilakukan oleh orang 

tua saat di rumah pun tetap menuntut orang tua untuk memaksimalkan perannya dalam  

mendampingi anak belajar di rumah, dengan segala kemudahan juga kesulitannya saat 

mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi Covid-19. Meski pada situasi sulit 

seperti sekarang ini, tapi pendidikan harus tetap menjadi prioritas.  
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Abstrak. Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan pembelajaran dilaksanakan di rumah. Selama 

di rumah, anak usia dini lebih tertarik dengan tayangan yang ada di televisi (literasi digital). 

Keseluruhan masyarakat dari berbagai usia menikmati tayangan tersebut, khususnya kartun. 

Kemudian anak mengetahui kartun yang tayang di televisi bisa melalui kaos yang dikenakannya 

juga. Secara tidak langsung kaos yang dikenakan anak memberikan dorongan atau motivasi untuk 

menonton kartun yang terpampang pada kaos anak. Untuk mengalihkan fungsi kaos anak agar 

memberikan dorongan yang positif dan berpikir kreatif pada anak diproduksilah Busana Tematik 

Learn to Draw yang akan dibahasa oleh penulis pada artikel ini.  

Kata Kunci: busana tematik learn to draw, berpikir kritis, literasi digital 

 

1.  Pendahuluan  

Menghadapi revolusi industri 4.0 tentu bukan hal mudah, sehingga mempersiapkan hal-hal 

yang terkait dengan hal tersebut menjadi suatu keharusan. Salah satu elemen penting yang harus 

menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era 

revolusi industri 4.0 adalah mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, dan 

meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21 [1]. Oleh karena 

trend di abad 21 lebih berfokus pada spesialisasi tertentu, maka tujuan pendidikan nasional 

Indonesia harus diarahkan pada upaya membentuk keterampilan dan sikap individu abad 21. 

Lima domain utama keterampilan abad 21 adalah literasi digital, pemikiran yang intensif, 

komunikasi efektif, produktifitas tinggi dan nilai spiritual serta moral [2]. 

Istilah pandemi menurut KBBI adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health 

Organization (WHO) adalah ketika sebuah penyakit baru menyebar di seluruh dunia 

melampaui batas. Munculnya wabah Coronavirus Disease (Covid-19) belakangan ini 

berdampak besar kepada segala aspek kehidupan manusia disegala penjuru dunia termasuk di 

bidang pendidikan khususnya di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang 

menghadapi masalah besar yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, salah satunya yaitu 

tentang sistem pembelajaran yang harus tetap berjalan ditengah pandemi. Sistem pembelajaran 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 185 

yang pada umumnya berbasis interaksi secara langsung di dalam kelas kini mengalami 

transformasi menjadi pembelajaran dimana proses belajar dilaksanakan di rumah.  

Hal ini terjadi sejak diberlakukannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 

(Covid-19) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesisa. Salah satu poin 

penting dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa proses belajar dapat dilaksanakan dari 

rumah. Namun demikian, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa proses pendidikan di 

negara ini tetap berjalan dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan 

kondisi wabah pandemi Covid-19 di Indonesia.  

Di era modern ini, anak-anak lebih tertarik dengan tontonan televisi yang berupa kartun 

adopsi dari negara luar. Kartun yang impor dari negara lain tersebut selalu membawa adat 

negara yang memproduksinya. Adat negara lain kadang tidak sesuai dengan adat yang ada di 

Indonesia. Anak usia dini adalah peniru yang baik. Artinya anak usia dini merupakan masa 

cepat merespon apa yang didengar dan dilihatnya di lingkungan sekitar. Pada saat itu otaknya 

berkembang sangat cepat sehingga informasi apapun akan cepat diserap olehnya, tanpa difilter 

baik dan buruknya. 

Pada masa usia emas, anak usia dini mengalami pembentukan yang disebabkan oleh faktor 

genetik dan lingkungan yang dapat membentuk kepribadiannya. Anak usia dini bersifat imitatif 

atau peniru, yakni apa yang ia lihat, rasakan dan lihat dari lingkungannya akan diikutinya karena 

ia belum mengetahui batasan benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. 

Anak masih belajar coba-ralat berperilaku yang dapat diterima oleh lingkungannya. Ada 

beberapa alasan perlunya membentuk budaya berpikir kritis di masyarakat. Terutama untuk 

anak usia dini. Salah satunya adalah untuk menghadapi perubahan dunia yang begitu pesat yang 

selalu muncul pengetahuan baru tiap harinya, sementara pengetahuan yang lama ditata dan 

dijelaskan ulang. Di zaman perubahan yang pesat ini, prioritas utama dari sebuah sistem 

pendidikan adalah mendidik anak-anak tentang bagaimana cara belajar dan berpikir kritis [3].  

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung 

jawab bersama dengan sekolah dan keluarga [4]. Guru di sekolah memiliki peran untuk 

mendidik anak sesuai dengan kurikulum yang untuk mencapai tujuan dari Pendidikan tersebut 

melalui kegiatan belajar dan pembelajaran secara formal di dalam kelas. Sedangkan keluarga 

mempunyai peranan penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang anak 

karena melalui lingkungaan keluarga inilah anak-anak mendapatkan pendidikan pertama kali 

[5].  

Pada era digital, informasi masuk dengan cepat melalui media komunikasi. Dari media 

komunikasi tersebut membentuk literasi digital dimana pesan yang diterima oleh komunikan 

bebas diakseks oleh masyarakat digital. Literasi digital juga diikuti oleh keluarga dan sekolah 

dalam proses pembelajaran. Misalnya saja tayangan yang ada di televisi. Keseluruhan 

masyarakat dari berbagai usia menikmati tayangan tersebut, tidak terkecuali anak-anak. 

Tayangan kartun sering dikonsumsi oleh anak-anak. Akibatnya anak tertarik dan menyimpan 

memori tayangan yang diihatnya. Kemudian anak mengetahui kartun yang tayang di televisi 

bisa melalui kaos yang dikenakannya juga. Kaos anak usia dini banyak yang berkonten kartun-

kartun yang sedang diputar oleh beberapa stasiun televisi yang ada di Indonesia.  

Secara tidak langsung kaos yang dikenakan anak memberikan dorongan atau motivasi untuk 

menonton kartun yang terpampang pada kaos anak. Banyak kaos anak usia dini yang diproduksi 

dari masyarakat awam yang tidak paham akan perkembangan anak usia dini. Sehingga kaos-

kaos yang beredar banyak berkonten gambar artis yang sedang tenar, gambar kartun yang 

sedang digemari, dan gambar cuplikan film yang sedang hits.  
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Busana anak usia dini yang banyak beredar sekarang hanya memiliki fungsi tunggal yaitu 

untuk melindungi tubuh. Tapi tidak menutupi kemungkinan bahwa gambar yang terpampang 

di busana anak berpengaruh negatif pada perkembangan anak tersebut.Misalnya gambar artis 

yang sedang tenar atau gambar kartun memakai busana ala Barat, celana di atas lutut atau yang 

lainnya.Dalam persepsi anak, busana tersebut bagus atau boleh digunakan oleh si anak. Untuk 

mengalihkan fungsi kaos anak agar memberikan dorongan yang positif dan memberikan 

pengetahuan pada anak diproduksilah Busana Tematik Learn to Draw.  

Kaos yang berbasis tema PAUD yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 PAUD. Busana 

Tematik Learn to Draw dilihat dari artinya kaos yang mengajarkan untuk menggambar atau 

menulis. Didalam dunia pendidikan anak tidak terlepas dengan kegiatan menulis.Menulis 

merupakan kegiatan yang selalu berada dilingkungan pendidikan.Melalui kaos ini anak 

diberikan persepsi bahwa menulis atau menggambar adalah hal yang menyenangkan dan 

merupakan aktivitas yang mudah dilakukan oleh anak. Busana Tematik Learn to Draw didesain 

dengan konten skema membuat suatu objek, selain itu juga dilengkapi dengan nama objek itu 

sendiri. Dalam pembuatan kaos ini pemilihan warna dan pemaduan warna juga 

dipertimbangkan berdasarkan perkembangan anak. 

Ketika anak memakai busana yang berkonten gambar kartun yang menarik, anak terpicu 

untuk melihat kartun yang sedang beredar di Indonesia. Berdasarkan kenyataan sekarang kartun 

yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari negara lain yang memiliki kebudayaan yang 

berbeda dengan negara Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kartun juga dapat memberi 

pengaruh buruk kepada anak-anak.Banyak kartun yang mempunyai konten tidak sesuai untuk 

konsumsi anak-anak.Apalagi pola tokoh kartun seragam, mereka menyelesaikan persoalan 

dengan cara-cara kekerasan.Sehingga pesan utama tayangan kartun ibaratnya kekerasan wajib 

dibalas kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran kerja sama yang baik antar orangtua 

dengan anak ketika belajar di rumah. Dimana proses belajar yang dilakuakn dapat mendukung 

anak-anak untuk aktif bermain dengan belajar tumbuh kembangnya anak usia dini dan media 

belajar yang dapat memberikan mereka pengalaman dan rangsangan belajar yang maksimal.  

 

2.  Pembahasan 

2.1 Pandemi Covid-19 

Menurut data WHO sejak munculnya coronavirus novel 2019 (2019- nCoV) infeksi di 

Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019, virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh 

Tiongkok dan banyak negara lain pun mulai terjangkit dengan virus ini [6]. Begitupun sejauh 

ini, 2019-nCoV telah mempengaruhi lebih dari 43000 pasien di 28 negara dan wilayah tersebut  

telah menjadi masalah kesehatan global utama. Pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) mengumumkan nama baru untuk penyakit epidemi yang disebabkan oleh 2019-

nCoV: coronavirus penyakit (COVID-19). Mengenai virus itu sendiri, Internasional Komite 

Taksonomi Virus telah berganti nama menjadi yang sebelumnya bernama 2019-nCoV sebagai 

pernafasan akut yang parah sindrom coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Coronavirus merupakan 

virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo 

Nidovirales, keluarga Coronaviridae [7]. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti 

kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Kebanyakan Coronavirus menginfeksi 

hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada 

hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, 

kucing dan ayam.  

Kasus virus Covid-19 ini pun telah menyebar di negara Indonesia dengan terdapat 117 kasus 

pada 15 Maret 2020 (Detik.com) dan hingga kini pada tanggal 29 April 2020 (Kompas.com) 
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terdapat 9.511 telah dikonfirmasi terjangkit virus Covid-19 ini. Di tengah pandemi Covid-19 

ini tidak hanya para pekerja baik di lingkungan pemerintah, pekerja pabrik dan pekerja 

serabutan yang terkena dampaknya, namun anak-anak yang bersekolah pun terkena dampak 

yang cukup besar akibat pandemi ini. Sehingga pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah 

sosialisasi untuk di rumah saja sebagai solusi utama untuk menangani pandemi Covid-19 ini. 

Terutama anak usia dini yang seharusnya kebiasannya alamiahnya bermain di luar rumah, maka 

harus berada di rumah selama minimal 14 hari dengan tujuan untuk memutus mata rantai virus 

Covid-19 yang sudah menyebar di Indonesia. Sudah hampir menuju 2 bulan anak-anak tidak 

melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah, dan akhirnya melakukan aktivitas di rumah 

dengan panduan kegiatan yang diberikan guru kelas melalui komunikasi dengan orangtua 

murid. Kegiatan yang diberikan oleh guru setidaknya dapat membuat anak-anak tetap 

mendapatkan hak pendidikannya selama pandemi Covid-19 ini. Karena anak-anak harus 

memiliki tempat untuk meluapkan energi dan rasa ingin tahunya melalui sebuah kagiatan yang 

menyenangkan.  

 

2.2 Berpikir Kreatif 

Kreatifitas adalah cara-cara berpikir divergen, produktif, berdaya cipta berpikir heuristik 

dan berpikir lateral yang dapat diajarkan secara eksplisit dalam pembelajaran [8]. Beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan berpikir kreatif siswa, adalah (a) memberikan 

pertanyaan dan mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran; (b) mengeksplorasi 

topik dan materi dengan data primer atau nyata;c) memikirkan cara baru untuk 

menginformasikan temuan baru. Beberapa kecakapan terkait kreatifitas yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran adalah mampu menyelesaikan permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari, bersikap terbuka dan memiliki rasa ingin tahu, mampu memanfaatkan 

kemampuan dan keterampilannya dalam menganalisis, mengevaluasi, mengelaborasi dan 

mencipta, mampu menggunakan berbagai strategi berpikir kreatif (seperti mind mapping, visual 

creativity, word association, SWOT analysis, and lateral thinking) untuk menemukan dan 

mengungkapkan ide-ide baru [9]. 

Berpikir kreatif memiliki lima aspek atau indikator [10]. Pertama, fluency, meliputi 

kemampuan untuk mengeluarkan banyak ide, cara, saran, pertanyaan, gagasan ataupun 

alternatif jawaban dengan lancar dalam waktu tertentu. Kedua, flexibility, meliputi kemampuan 

mengeluarkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi dimana gagasan atau jawaban 

tersebut diperoleh dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan mengubah cara pendekatan 

atau pemikiran. Ketiga, originality, merupakan kemampuan mengeluarkan ungkapan, cara, 

gagasan, atau ide untuk menyelesaikan masalah atau membuat kombinasi bagian-bagian atau 

unsur secara tidak lazim, unik, baru yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Keempat, 

elaboration, merupakan kemampuan untuk memperkaya, mengembangkan, menambah, 

menguraikan atau merinci detail-detail dari objek, gagasan, ide, produk atau situasi sehingga 

lebih menarik. Kelima, metaphorical thinking, merupakan kemampuan untuk menggunakan 

perbandingan atau analogi untuk membuat keterkaitan baru. Berpikir metafora termasuk  

berpikir tentang bagaimana suatu hal yang berbeda tampak serupa atau berbeda kemudian 

mengarahkan keterkaitan ini untuk menghasilkan atau menemukan kemungkina baru.  

 

2.3 Literasi Digital 

Lembaga internasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah melakukan 

sebuah penelitian pada tahun 2015, yang hasilnya adalah bahwa pengguna internet di Indonesia 

ada sekitar 30 juta yang ditengarai berasal dari usia anak-anak dan usia remaja. Dalam 
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kehidupan kesehariannya mereka terlahir dan berkembang dengan media sosial. Media sosial 

menjadi barang yang tidak bisa terlepas dalam kehidupannya saat ini. Pada tahun 2015 terdapat 

72 juta pengguna aktif media sosial, data diperoleh dari sebuah agensi marketing social. Literasi 

digital merupakan kohesi, pandangan dan keahlian individu yang secara implisit memakai 

teknologi digital dan sistem komunikasi untuk menelusur, mengatur, menghubungkan, 

menelaah dan menilai informasi, menciptakan sesuatu yang current, membuat dan berhubungan 

dengan orang lain supaya bisa berperan secara dinamis di masyarakat.  

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan 

fungsional pada perangkat digital sehingga seseorang dapat menemukan dan memilih 

informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi bersama orang lain, berkomunikasi 

secara efektif, dan tetap menghiraukan keamanan elektronik serta konteks sosial-budaya yang 

berkembang [11]. Pada konteks pendidikan, literasi digital yang baik juga berperan dalam 

mengembangkan pengetahuan seseorang mengenai materi pelajaran tertentu dengan 

mendorong rasa ingin tahu dan kreativitas yang dimiliki siswa.  

Oleh sebab itu literasi digital diperlukan dalam masyarakat, khususnya anak dan remaja 

untuk memilih berita yang dipresentasikan di media sosial. Literasi digital dimaknai sebagai 

skill memahami, menganalisis, mengatur, mengevaluasi informasi dengan memakai teknologi 

digital, maulana. Literasi yang tidak baik bisa mengganggu pada psikologis remaja. Hal ini 

diakibatkan oleh emosi anak dan remaja yang masih labil. Anak dan remaja dalam menerima 

informasi belum mempunyai filter yang bagus, mereka menerima secara instan karena tidak 

didasari tentang kebenaran dan asal informasi tersebut. Ketidakmampuan anak dan remaja 

mengartikan literasi digital berakibat pada watak dan sikap anak dan remaja. 

 

2.4 Busana Tematik Learn to Draw 

Busana Tematik Learn to Draw merupakan kepanjangan dari busana tematik learn to draw 

yang digunakan sebagai ekskalasi kreatifitas masa depan anak usia dini. Busana Tematik Learn 

to Draw merupakan terobosan baru dibidang fashion yang menyesuaikan dengan 

perkembangan anak usia dini. Fokus terobosan baru ini dibidang kaos berkonten skema-skema 

tematik yang ada pada pendidikan anak usia dini. Melalui skema gambar yang terpampang pada 

busana yang dikenakan setiap hari akan mengubah psikologi anak. Secara alamiah anak usia 

dini memiliki kemampuan menerima informasi yang cepat. Berdasarkan kemampuan anak yang 

diimbangi dengan stimulasi dari konten Busana Tematik Learn to Draw secara perlahan akan 

mengubah persepsi anak. Persepsi awal anak, menggambar adalah hal yang sulit dilakukan oleh 

anak dengan Busana Tematik Learn to Draw mengubah pandangan anak bahwa menggambar 

adalah hal yang mudah dilakukan oleh anak. 

Oleh karena itu Busana Tematik Learn to Draw diharapkan dapat memberikan tawaran pada 

anak usia dini dapam berpikir kritis dalam era literasi digital. Busana Tematik Learn to Draw 

memberikan pembelajaran melalui menggambar dan menulis. Menggambar memberikan ruang 

kecerdasan, kreativitas, sehingga membuat anak lebih cerdas dari pada ketika harus belajar 

menghitung atau menghafal [13]. Hal itu dikarenakan pada saat menggambar anak harus 

menggunakan multiple intelligence yang melibatkan minimal empat kekuatannya: yaitu cerdas 

gerak (menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaannya), cerdas 

gambar (kemampuan berpikir dalam gambar), cerdas diri (pengetahuan mengenai diri dan 

kemampuan bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut), dan cerdas bahasa (kemampuan 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud melalui gambar tersebut). 

 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 189 

3.  Kesimpulan 

Pada beberapa kasus yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan banyak 

dampak khususnya terjadi pada lingkungan sekitar. Para pekerja pemerintahan, pekerja pabrik 

dan pedagang kaki lima sangat terkena dampak dalam dengan adanya pandemi ini. Namun tidak 

dipungkiri, anak usia dini pun menjadi tidak diperbolehkan ke sekolah karena harus berada di 

rumah sesuai anjuran protokol pemerintah, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19 ini. Perlunya kreativitas baik dari guru dan orangtua untuk tetap memberikan edukasi 

yang maksimal kepada anak ketika belajar di rumah. Salah satu solusi yang ditawarkan peneliti 

adalah sebuah lingkungan belajar berbasis proyek untuk pembelajaran anak ketika di rumah. 

Berdasarkan pemaparan di atas, gagasan ini menawarkan busana tematik Learn to Draw untuk 

anak usia dini sebagai pembiasaan berpikir kreatif anak. Selain itu produk busana tematik Learn 

to Draw menawarkan konten tematik yang dapat memberikan pembelajaran tema berdasarkan 

kurikulum 2013. Hal ini juga yang akan melindungi anak usia dini dari pengaruh negatif di era 

digital. Konten yang disajikan dalam busana tematik Learn to Draw didesain menarik sesuai 

usia anak. Dengan adanya gagasan ini diharapkan dapat menjadi peluang penulis dalam 

mengimplementasikan gagasan dan meningkatkan kemampuan literasi penulis. 
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Abstrak. Seni tari dan musik tradisional merupakan kesenian tradisional khas Indonesia yang 

harus dilestarikan. Memperkenalkannya sejak dini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap 

kesenian serta mampu melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia. Terlebih 

adanya bakat dan potensi seni dari peserta didik. Sehingga, sekolahlah sebagai media yang tepat 

dalam menggali dan mengembangkan potensi seni peserta didik. Tujuan best practice ini adalah 

untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang peran Kepala Sekolah dalam memberikan wadah 

bagi peserta didik dalam mengekspresi dan mengapresiasi seni tari serta musik tradisional. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 

kegiatan ini, terdapat peran strategis kepala sekolah dalam mengembangkan dan melestarikan seni 

tari dan musik tradisional dilihat dari bentuk kepemimpinan transformasional. 

Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Seni Tari, Musik Tradisonal 

 

 

1.  Pendahuluan  

Seni tradisional yang meliputi seni rupa, seni tari, seni musik, musik tradisional dan seni 

teater (drama), bukan saja merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan, tetapi 

menyangkut kehidupan beberapa kelompok masyarakat yang tergantung padanya dan tidak 

dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Seni tradisional lahir dan berkembang sesuai 

kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Bermacam-macam suku, adat, dan 

budaya masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan karya seni terutama seni musik 

tradisional dan seni tari yang tentu berbeda-beda di setiap daerahnya.  

Akhir-akhir ini seni musik tradisional dan seni tari kurang diminati oleh generasi muda 

karena dipengaruhi oleh seni modern yang terus berkembang. Hal ini bisa dilihat dari 

rendahnya minat masyarakat khususnya generasi muda dalam melestarikan musik tradisional 

dan tari serta minimnya jumlah pertunjukan musik tradisional dan tari di kota Probolinggo. 

Pertunjukan seni pada kondisi hari ini masih menonjolkan sisi musik modern. Jika hal ini 

terus dibiarkan tentu akan menjadi masalah dalam melestarikan seni tradisional khususnya 

musik tradisional dan tari bahkan lambat laun akan terancam punah. Hal ini dikarenakan 

rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya nasional. Akibatnya, 

bukan hal yang aneh lagi jika budaya asli Indonesia, dalam konteks ini musik-musik 
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tradisional dan tari akan dengan mudah di curi bangsa lain. Oleh karena itu, melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di SDN. Sukabumi 10 diharapkan mampu melestarikan seni musik 

tradisional dan seni tari dengan mengembangkan, memperkenalkan, serta memfasilitasi 

keinginan peserta didik dalam mempertahankan budaya bangsa agar tidak punah termakan 

oleh waktu. 

Tidak hanya memperkenalkan musik tradisional dan tari sejak dini, namun harus bisa 

meningkatkan kreativitas, imajinasi, meningkatkan intelektualitas, meningkatkan kecerdasan 

spasial dan logika, dan terapi psikologis (Suyadi, 2009:227). Terdapat banyak nilai-nilai 

positif yang dapat membentuk moral siswa ketika mempelajari musik. Nilai-nilai tersebut 

mengandung sebuah pesan yang berwujud kejujuran, persatuan, keadilan, gotong royong, dan 

berbagi. Hal ini didukung oleh pendapat Plato yang mengatakan (dalam Suyadi, 2009: 224) 

bahwa, “Pelatihan keterampilan musikal merupakan suatu instrumen yang lebih potensial 

daripada yang lainnya, karena irama dan harmoni merasuk ke dalam diri seseorang melalui 

tempat-tempat tersembunyi dalam jiwanya”. 

Menurut Sarbiran (dalam Suyadi, 2009: 8) bahwa masa anak-anak adalah masa umur 

keemasan karena memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi manusia terhormat atau 

menjadi manusia terhina. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karena anak-anak masih 

memiliki jiwa yang belum stabil atau belum seimbang. Pada masa inilah waktu yang tepat 

untuk membentuk karakter mereka, agar mereka menjadi manusia yang berkepribadian, 

berbudi pekerti atau berakhlak luhur. Dengan memberikan pengetahuan tentang musik 

tradisional sejak dini secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta 

terhadap kesenian tradisional serta mampu melestarikan kesenian tradisional yang ada di 

Indonesia. 

Pembelajaran ekstrakurikuler di SDN. Sukabumi 10 mampu melahirkan generasi-generasi 

muda yang berbakat di bidang musik tradisional dan seni tari. Adapun prestasi yang pernah 

diperoleh adalah juara I seni tari (tingkat kota) selama 3 tahun berturut turut mulai tahun 

2017, juara 3 tingkat provinsi tahun 2017 serta musik tradisional juara 2 pada tahun 2018. 

Selain itu, tari “Wong-Wongan Sawah” yang merupakan hasil kreasi SDN. Sukabumi 10 ini, 

mampu memikat pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat. Pasalnya tari ini, 

menjadi ikon tari massal pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018. Hal ini 

tentunya tidak hanya membanggakan bagi para wali murid, tetapi juga mampu 

membanggakan sekolah dan membawa nama baik sekolah baik tingkat kota maupun sampai 

Provinsi Jawa Timur. 

2.  Metode 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai 

suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine Marshal, 1995). Poerwandari 

(2007) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang 

sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman 

video, dan lain sebagainya. Definisi di atas menunjukkan beberapa kata kunci dalam 

penelitian kualitatif, yaitu: proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. 

Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif oleh 

karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil 

akhir. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini memerlukan waktu dan kondisi yang 

berubah-ubah maka definisi penelitian ini akan berdampak pada desain penelitian dan cara-

cara dalam melaksanakannnya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. 
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Sasaran penelitian kualitatif utama ialah manusia / peserta didik karena manusialah sumber 

masalah, kebudayaan, tingkah laku dan lain sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif 

ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya. Penelitian kualitatif dipandang 

lebih sesuai untuk mengetahui dinamika gambaran pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni Tari dan 

Musik Tradisional di SDN. Sukabumi 10. 

Adapun lokasi dalam penulisan ini adalah SDN. Sukabumi 10 yang beralamat di Jalan 

Dahlia No. 17 Probolinggo. Alasan penulis memilih tempat tersebut, karena sekolah tersebut 

merupakan sekolah yang penulis pimpin. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah 

 Suatu gaya kepemimpinan yang sangat populer dan sangat diharapkan dalam 

kepemimpinan masa depan yang lebih cerah dan efektif, seperti yang dikemukakan oleh 

Suradinata (1997) yaitu: Gaya bimbingan merupakan salah satu gaya kepemimpinan 

transformasional, dimana seorang pemimpin harus mampu memberikan bimbingan kepada 

bawahannya, seorang pemimpin harus memiliki kreatifitas dan memiliki sikap tingkah laku 

yang mampu menjadi teladan atau panutan bagi bawahannya. Melalui keteladanannya 

diharapkan dapat memberikan perubahan dalam masyarakat, sehingga gaya ini disebut juga 

dengan transformasional. 

 

Konsep awal tentang kepemimpinan transformasional telah diformulasikan oleh Burns 

(1978) yang menjelaskan kepemimpinan transformasional sebagai sebuah proses yaitu :”Para 

pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih 

tinggi.” 

Para pemimpin tersebut mencoba menimbulkan kesadaran dari para pengikut mengan 

menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan 

dan kemanusiaan bukan didaarkan atas emosi seperti keserakahan, kecemburuan atau 

kebencian. Bagi Burns, kepemimpinan yang mentransformasi ( transforming leadership) dapat 

diperlihatkan oleh siapa saja dalam organisasi pada jeis posisi apa saja. Burns membedakan 

kepemimpinan yang mentransformasi ( transforming leadership) dengan kepemimpinan 

transaksional ( transactional leadership). Jenis kepemimpinan yang terakhir, yaitu 

kepemimpinan transaksional memotivasi para pengikut dengan menunjuk pada kepentingan 

diri sendiri. Para pemimpin politik tukar-menukar pekerjaan subsidi dan kontrak-kontrak 

pemerintah yang menguntungkan guna memperoleh suara dan kontribusi untuk kampanye. 

Kepemimpinan transaksional menyangkut nilai-nilai, namun berupa nilai-nilai yang relevan 

bagi proses pertukaran seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan pertukaran. Bagi 

Burns (1978), kepemimpinan adalah sebuah proses, bukan sejumlah tindakan yang 

mempunyai ciri-ciri sendiri, Burns juga menjelaskan kepemimpinan sebagai sebuah arus antar 

hubungan yang berkembang secara teru-menerus membangkitkan tanggapan-tanggapan 

motivasionaldari para pengikut dan memodifikasi perilaku mereka pada saat mereka 

menghadapi tanggapan atau perlawanan dalam sebuah proses arus dan arus balik yang tidak 

pernah berhenti. 

Proses transformasional terjadi dalam hubungan kepemimpinan manakala pemimpin 

membangun kesadaran akan pentingnya nilai, memperluas dan meningkatkan kebutuhan 

melampaui minat pribadi serta mendorong perubahan tersebut ke arah kepentingan bersama 

termasuk kepentingan organisasi. Formulasi asli dari teori tersebut (Bass, 1990) dalam model 
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kepemimpinan transformasional yang telah dikembangkan oleh Bass (1990), terdiri dari tiga 

komponen, yakni : Pertama, karisma. Kedua, konsideran individual. Ketiga, stimulasi 

intelektual. Secara ringkas perilaku yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Karisma. Merupakan komponen yang paling penting di dalam kepemimpinan 

transformasional. Perilaku yang mencerminkan seorang pemimpin karismatik 

diantaranya rasa cinta dan percaya dari dari bawahan, bawahan menerima pemimpinnya 

yang layak ditiru setiap saat, dapat membangkitkan antusiasme kerja bawahan, mampu 

membedakan hal-hal yang benar atau tidak, mengemban misi organisasi melalui sikap 

loyalitas, setia, tekun, menanamkan rasa kebanggaan serta membangkitkan rasa hormat. 

b. Konsideran Individual. Yang dimaksud disini ialah tidak mengingkari hakekat manusia sebagai 

makhluk monodualis yaitu disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, 

seorang pemimpin transformasional akan memperhatikan faktor-faktor individual sebagaimana 

tidak boleh disamaratakan, 

c. Stimulasi Intelektual. Seorang pemimpin transformasional akan selalu melakukan 

stimulasi-stimulasi intelektual, unsur-unsurnya akan tercermin dalam kemampuan 

seorang pemimpin dalam menciptakan, menginterpretasikan, mengelaborasi simbol-

simbol yang muncul dalam kehidupan,mengajak bawahan untuk berpikir dengan cara-

cara baru dan mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara bebas. 

Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang 

mengutamakan pemberian kesempatan, dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam 

sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai (values system) yang luhur, sehingga semua 

unsur yang ada di sekolah (guru, siswa, pegawai, orangtua siswa, masyarakat, dan 

sebagainya) bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan 

ideal sekolah. 

 

3.2. Seni Tari  

Menurut Jazuli (1994: 1), tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana sarana komunikasi 

seseorang seniman kepada orang lain (penonton/penikmat). Sebagai alat ekspresi, tari mampu 
menciptakan untaian gerak yang dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada 

dan terjadi di sekitarnya. Sebab, tari adalah sebuah ungkapan, pernyataan, dan ekspresi dalam 

gerak yang memuat komentar-komentar mengenai realitas kehidupan, yang bisa merasuk di 

benak penikmatnya setelah pertunjukan selesai. 

Jazuli (1994: 119) mengungkapkan bahwa seni tari senantiasa terikat oleh wiraga, wirama, 

dan wirasa. Ketiga unsur wirama, wiraga, dan wirasa, kemudian dipakai sebagai suatu cara 

untuk mengevaluasi kualitas penari dan menjadi sistem pengkategorian yang lazim digunakan 

sebagai tolok ukur dalam tari. Penjelasan dari tiga unsur evaluasi seni tari adalah sebagai 

berikut: 

a. Wiraga: Wiraga erat hubungannya dengan cara menilai bentuk fisik tari terutama segi 

geraknya. Keterampilan gerak penari diukur dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 

misalnya bagaimana bentuk sikap dan gerakannya, apakah penari melakukan gerakan 

secara runtut dan berkesinambungan. 

b. Wirama: Wirama adalah untuk menilai kemampuan penari terhadap penguasaan irama, 

baik irama musik iringannya maupun irama geraknya. Kepekaan penari terhadap irama 

sangat menentukan kualitas tariannya. Misalnya dalam tari Jawa, seorang penari harus 

mengetahui kapan suatu gerakan harus jatuh pada instrumen gong dan kenong, kapan 

irama gerak harus sesuai atau tidak sesuai dengan irama iringannya, dan sebagainya. 



 

 

 

 

 

 

Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan | 195 

c. Wirasa: Wirasa maksudnya bahwa semua kegiatan wiraga dan penerapan wirama harus 

selalu mengingat arti, maksud dan tujuan lainnya. Diperlukan penghayatan yang prima, 

seperti penghayatan terhadap karakter peran yang dibawakan, gerak yang dilakukan, 

dan ekspresi yang ditampilkan. Penghayatan berarti melibatkan aspek olah rasa. Peranan 

rasa harus dapat disatukan dengan aktivitas wiraga dan wirama, sehingga bisa terwujud 

keharmonisan dalam penyajian dan tari yang berkualitas. 

 

3.3 Musik Tradisional 

Hartaris Andijaning Tyas (2006 :1), dalam bukunya Seni Musik menjelaskan bahwa” 

Musik tradisional merupakan “musik atau seni suara yang berasal dari berbagai 

daerah,menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat dan salah satu bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat karena merupakan hasil budi daya 

dan karsa untuk memenuhi salah satu kebutuhan kehidupan manusia. Sebagai hasil karya seni 

tercipta dengan maksud untuk menjadi sarana ungkapan perasaan yang memuat unsur etika 

dan estetika” 

Kata “tradisi” dapat dijelaskan sebagai meneruskan informasi, kepercayaan serta 

kebiasaan-kebiasaan, baik dengan kata-kata ataupun teladan hidup dari satu generasi ke 

generasi lainnya tanpa petunjuk tertulis. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran serta nilai-

nilai dari suatu generasi diwariskan kepada generasi selanjutnya . dalam pengertian lain 

adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat. 

Dalam masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan 

cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap 

cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. 

 

Kata “tradisional” berasal dari bahasa yunani, yaitu “tradiun” yang mengandung 

pengertian sesuatu atau barang-barang yang diwariskan atau dilimpahkan secara turun-

temurun ( Arief Hidayat, 1984; 10), dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan 

bahwa “tradisional” sikap dan cara berpikir serta yang selalu berpegang teguh pada norma-

norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun( Poerwadarminta, 1995; 219). 

Tradisi diartikan sebagain sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling 

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

tertulis maupun (sering kali) lisan oleh karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. 
Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil dalam hal penyusunan program kegiatan ektrra kurikuler 

bidang seni tari dan musik tradisi, ternyata program kegiatan selama ini yang tidak pernah ada, maka 

setelah melalui pendampingan, terwujudlah program ektra kurikuler bidang seni tari dan musik tradisi 

yang dibuat oleh guru pembina kegiatan ektra kurikuler. Adapun program tersebut bersifat luwes 

karena dapat dengan mudah setiap tahun pembelajaran direvisi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. 

Adapun yang menjadi unsur dalam suksesnya pelaksanaan ekstrakurikuler seni tari dan musik 

tradisi adalah:  

1. Penyususnan rencana program kegiatan ekstra kurikuler bidang seni tari dan musik tradisi ini ialah 

sebagai berikut: (1) Sasaran Kegiatan, (2) Substansi Kegiatan, (3) Pelaksanaan Kegiatan, (4) 

Pelaksanaan Kegiatan dengan Pihak-Pihak yang Terkait, (5) Perencanaan Anggaran, (6) Waktu dan 

Tempat, (7) Sarana dan Pembiayaan. 

2. Pelaksanaan Kegiatan, yang meliputi: 

a. Kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan di laksanakan secara 

langsung oleh guru, konselor dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah 
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b. Kegiatan ekstra kurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis 

kegiatan, waktu, tempat dan pelaksanaan sebagaimana telah direncanakan 

3. Penilaian Kegiatan 

Hasil dan proses kegiatan ekstra kurikuler dinilai secara kualitatif dan dilaporkan kepada kami 

selaku pimpinan SDN. Sukabumi 10 oleh pelaksana kegiatan. 

4. Pelaksana Kegiatan 

Pelaksana kegiatan ekstra kurikuler adalah pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

sesuai dengan kemampuan dan kewenangan untuk kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud.  
5. Pengawasan Kegiatan 

a) Kegiatan ekstra kurikuler di SDN. Sukabumi 10 dipantau, dievaluasi, dan di bina 

melalui kegiatan pengawasan 

b) Pengawasan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan secara: Interen, oleh kami selaku 

Kepala SDN. Sukabumi 10, Eksteren, oleh pihak yang secara struktural/fungsional 

memiliki kewenanganmembina kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud. 

c) Hasil  pengawasan  didokumentasikan,  dianalisis,  dan  ditindaklanjuti untuk 

peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler di SDN. 

Sukabumi 10. 

Munculnya pengembangan dan peningkatan prestasi siswa bidang seni tari dan musik 

tradisional di SDN Sukabumi 10 bermula dari suatu program yang tidak berkelanjutan. 

Beberapa hal yang dapat diamati akhir-akhir ini diantaranya, panggung yang ada di sekolah 

hanya untuk acara perpisahan sekolah, tetapi tidak disertai dengan pengembangan dan 

peningkatan seni tari dan musik tradisional yang berkelanjutan. 

Melalui kewajiban "membangun" kesenian tradisional lokal yang perlu dibedakan antara 

pengembangan dan peningkatan prestasi siswa bidang seni tari dan musik tradisional di 

sekolah kami (SDN. Sukabumi 10) dan seni masyarakat lokal. Kemajuan pesat 

pengembangan dan peningkatan prestasi siswa bidang seni tari dan musik tradisional harus 

selaras denganpertumbuhan kesenian tradisional. Salah satu indikator keberhasilan adalah 

kerjasama yang saling menguntungkan dengan kelompok kesenian tradisional lokal sebagai 

wujud dari upaya untuk melestarikan seni tradisional itu sendiri. 

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga sekolah akan menentukan keberhasilan 

program, serta prestasi sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator di sekolah memegang 

peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan semua personil sekolah 

yang ada, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi sekolah. Sama pentingnya 

adalah produktivitas organisasi sekolah seperti yang terlihat pada efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan serta kualitas dan kuantitas lulusan dan prestasi lainnya yang dicapai oleh 

sekolah. Pengembangan dan peningkatan prestasi siswa bidang seni tari dan musik tradisional 

merupakan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan SDN. Sukabumi 10 yang tidak terlepas 

dari peran kepala sekolah. Kami selaku Kepala SDN. Sukabumi 10 serta pemimpin tertinggi 

dari para pembuat kebijakan diharapkan memiliki sikap kepemimpinan transformasional, 

yaitu: 

 

1. Karismatik, kepala sekolah yang telah mempersiapkan visi dan misi, membawa rasa 

bangga dalam organisasi sekolah yang dipimpin. 

2. Inspiratif, dimana kepala sekolah dapat mengungkapkan tujuan penting dengan cara 

yang sederhana dan mudah dipahami oleh anggota sekolah. 
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3. Stimulasi intelektual, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh organisasi sekolah. 

4. Perhatikan individu, yang menunjukkan perhatian terhadap setiap anggota sekolah. 

 

Penulis sebagai seorang kepala sekolah mampu menerapkan konsep kepemimpinan 

transformasional sehingga mampu menjalankan program pengembangan dan peningkatan 

prestasi siswa bidang seni tari dan musik tradisional lebih hidup, dan mampu mencapai 

prestasi di bidang seni tradisional. Penulis sebagai Kepala Sekolah juga mampu memotivasi 

guru dalam melaksanakan program pengembangan dan peningkatan prestasi siswa bidang 

seni tari dan musik tradisional guna mendorong guru untuk menerapkan seni budaya serta 

metode belajar dengan melihat dan melakukan untuk mengasah kemampuan dan wawasan di 

bidang kesenian tradisional bagi siswa. 

Konsep kepemimpinan transformasional pada dasarnya sangat relevan dengan konsep 

kepemimpinan yang ideal seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Seorang 

pemimpin dituntut untuk mampu menjadi contoh di depan anggotanya, meningkatkan moral 

dan motivasi di tengah anggotanya, serta mampu memberikan dukungan moral dan motivasi 

di balik anggotanya. Penulis juga mampu berada di posisi dan kondisi tanpa 

mengesampingkan posisinya sebagai pemimpin. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki 

pengaruh, penulis sebagai seorang kepala sekolah memiliki kewenangan dalam melaksanakan 

perintah yang perlu diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian seorang 

kepala sekolah bisa membuat perubahan dalam cara berpikir, sikap, perilaku dalam 

mengarahkan pengikutnya. 
 

4.  Kesimpulan 

Kesenian tradisional di Jawa Timur patut mendapat perhatian khusus, mengingat sebagian 

besar mengalami stagnasi bahkan beberapa dianggap terancam. Kondisi ini disebabkan oleh 

pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang mengakibatkan kesenian tradisional Jawa Timur 

kehilangan fungsinya sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan. 

Untuk mengatasinya perlu inovatif bidang seni. Kepala sekolah memainkan peran penting 

untuk memastikan organisasi di lembaga sekolah agar tetap lestari dan prestasi. Seorang 

kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformasional dan konsep kepemimpinan 

yang ideal diharapkan mampu membuat program pengembangan dan peningkatan prestasi 

siswa bidang seni tari dan musik tradisi lebih hidup utamanya pada kegiatan seni serta mampu 

berprestasi di bidang seni. 
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1.  Pendahuluan 

Saat ini kita berada dimasa pandemi Covid-19, hampir seluruh dunia terdampak wabah ini, 

termasuk Indonesia. Pandemi karena wabahnya ke berbagai negara (globally) dan setiap 

negara mendapatkan dampak yang hampir sama dalam segala aspek kehidupan, namun dalam 

bertindak untuk mencegah dan memutus rantai penyebarannya diharapkan setiap orang 

bertindak secara lokal (locally) dimasing-masing wilayah/daerah dan tempat sesuai dengan 

protokol kesehatan dari World Health Oragnization (WHO). Dengan wabah ini, kita 

disadarkan kembali, dengan istilah “think globally but act locally” berpikir global tentang 

suatu masalah, namun dalam menyelesaikan masalah tersebt kita perlu bertindak dan 

menyelesaikan secara lokal oleh masing-masing diri kita. Hal yang sama juga terjadi pada 

aspek dan bidang   pendidikan.  Pendidikan bersifat universal (konsep dan prinsip) namun 

permasalahannya berada dalam kontek yang berbeda sesuai negara/ wilayah dan daerah, 

termasuk Indonesia yang masing-masing wilayah/ daerah memiliki permasalahan pendidikan 

yang berbeda begitu juga dalam menyelesaikannya sesuai dengan potensi dan kharakteristik 

wilayah/daerah masing-masing.  

Pendidikan bukan sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-

benih adab yang bersifat universal/ global yaitu kejujuran, disiplin, adil, kerjasama, (dan lain-

lain nilai-nilai positip), keterampilan,  membentuk watak, dan peradaban manusia dan 

melestarikan budaya, sehingga pendidikan diharapkan harus relevan, berkualitas tinggi, 

namun juga berdaya saing dan berorientasi global tapi dalam penerapnnya sesuai  kontek 

lokal budaya Indonesia. 

Keunikan alam dan budaya Indonesia tersebar di berbagai wilayah sebagai potensi daerah 

dalam bentuk pengetahuan dan budaya lokal yang dapat dikembangkan untuk membangun 

wilayah/daerah. Dalam perspektif pendidikan nasional, keragaman potensi daerah menjadi 

bagian pertimbangan dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan nasional 
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(sisdiknas) menghendaki penyusunan kurikulum untuk memperhatikan keragaman potensi 

daerah dan lingkungan, sebagaimana tercantum pada pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan Bab III tentang prinsip 

penyelenggaraan pendidikan, Pasal 4, ayat 1, bahwa pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keragaman, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; dan di ayat 3 berbunyi 

pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik yang berlangsung sepanjang hayat. Sedangkan Bab X tentang kurikulum, khususnya 

Pasal 36, ayat 2 mengatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, 

dan peserta didik.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan, terutama pasal 56 bahwa 

pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua 

jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.  Penyelenggaraan pendidikan di 

Provinsi Papua sebagai sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan 

menonjolkan kekhususan. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Bab II tentang tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, 

pasal 2 bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip pendekatan 

kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi dan ruang. Sedangkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) khususnya Pasal 9 ayat 1 

bahwa  pelayanan pendidikan dasar KAT diselenggarakan dengan memanfaatkan kearifan 

lokal dan potensi kekuatan masyarakat adat setempat. 

Dalam suatu negara dimana masyarakat menunjukkan keanekaragaman budaya, maka 

rancangan kebijakan pemanfaatan sumberdaya tidak mungkin tanpa pertimbangan potensi 

budaya, karena keduanya telah membentuk mozaik. 

Papua adalah provinsi/pulau paling timur dari kepulauan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di 

bagian barat dari kepulauan New Guinea  dan di sebelah utara Australia  dan merupakan 

pulau terbesar kedua di dunia, serta merupakan provinsi terluas di Indonesia, yang 

menyerupai Dinosaurus, berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea 

(PNG).  Sekitar 47% bagian dari wilayah pulau itu berada di sebelah barat dan merupakan 

bagian “kepala”, “tengkuk”, “punggung”, “leher” dada dan perut dinasaorus tadi adalah 

wilayah Papua dan 53% sisanya adalah wilayah negara tetangga kita Papua Nuigini (Mealey, 

1999). 

 
Gambar 1. Fisiografi Pulau Papua (Sumber : Suara Geologi) 
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Selain sumber daya alam yang melimpah, Papua juga dikenal dengan keanekaragaman 

sosial budaya yang  sangat majemuk dan sebagai “kapital budaya” yang berupa 

keanekaragaman adat istiadat, kepercayaan, bahasa, dan sistem mata pencaharian, tetapi disisi 

lain juga menjadi tantangan besar bagi pembangunan sebuah komunitas.  BPS Papua (2010) 

menyebutkan terdapat 386 suku bangsa, 329 suku berasal dari wilayah Provinsi Papua dan 57 

suku lainnya berasal dari Provinsi Papua Barat.  

Keanekaragaman sosial budaya yang sangat luas tersebut menantang para ilmuan membagi 

tipologi komunitas-komunitas Papua. Keesing (1981), pemilihan area kebudayaan yang 

berdasarkan batas-batas wilayah geografis dan ekologi tersebut dapat dilihat sebagai  

peryataan simbolik,  bukan hanya sekedar sebagai potongan  yang berbeda dari sebuah 

mosaik budaya.  

Berdasarkan data dari Dewan Adat Papua (DAP), Antropologi Uncen, Summer Institute of 

Linguistics (SIL) dan Dinas Kebudayaan Papua (2008), ketika menyusun dan membuat 

pemetaan suku bangsa di Tanah Papua, konsep wilayah adat atau culture area sudah dikenal 

oleh masyarakat adat di Tanah Papua sejak tahun 1960-an, di mana konsep ini merupakan 

penggabungan dari beberapa konsep yang sudah ada sebelumnya baik oleh pemerintah 

Belanda maupun Antropolog Barat seperti pembagian enam wilayah administrasi oleh 

pemerintah Belanda, Culture Provinsi oleh G.J. Held, wilayah gaya seni oleh Wingert, Rapl 

Linton, A. Gerbrands dan S. Koijman. 

Sedangkan bagi orang Papua sendiri telah mengenal batasan-batasan wilayah secara tradisi 

sejak nenek moyang, sehingga indikator yang digunakan untuk menyusun pembagian suku-

suku di Tanah Papua ke dalam tujuh wilayah adat adalah kesamaan dalam aspek hubungan 

kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, geografis, dan lainnya 

(Mansoben, 1994).   

Papua terbagi menjadi tujuh wilayah adat, lima wilayah adat berada di Provinsi Papua, 

yakni wilayah adat Mamta, Saireri, Me-Pago, La-Pago dan Animha dan dua wilayah adat 

berada di Papua Barat, yakni wilayah adat Bomberai, Domberai. 

 
Gambar 2. Peta Wilayah Adat Papua 

Sumber : Sorsama (2017) 

Pembagian tujuh wilayah pembangunan berbasis 5 (lima) wilayah adat Papua dan 2 (dua) 

Papua Barat tersebut sebagai pengakuan akan eksistensi sistem budaya/kultural/adat yang 

https://pacebro.net/wp-content/uploads/2017/04/peta-wilayah-adat-papua.jpg
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sudah ada jauh sebelum sistem formal terbentuk di Papua, termasuk dalam pembangunan 

bidang pendidikan.  

Otonomi khusus Papua memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan 

masyarakat Papua untuk mengangkat dan mengembangkan berbagai kearifan lokal (local 

wisdom) dari setiap kelompok sub etnis untuk dijadikan tuntunan dalam pengembangan diri, 

pengetahuan maupun keterampilan dalam bidang pendidikan yang dapat disusun menjadi 

materi pembelajaran di sekolah berdasarkan suku atau kelompok suku sesuai kontek wilayah 

dan budayanya.  

Kegiatan belajar siswa dipengaruhi oleh budaya dan berlangsung dalam situasi dan suasana 

sosial, sehingga peranan situasi dan suasana sosial tersebut sebagai dasar bagi siswa serta 

menyediakan pengetahuan awal yang menguatkan pengetahuan formal dalam pembelajaran. 
 

2.  Metode 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas (Arends, 1997). 

 

Joyce & Weil (1917) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

belajar mengajar. Arends (1997), model pembelajaran (teaching models) atau (models of 

teaching) memiliki makna lebih luas dari metode, strategi/pendekatan dan prosedur.  

 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri. 

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu 

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu 

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar dikelas 

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran 

(syntax),adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan system pendukung.  

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut 

meliputi : dampak pembelajaran yaitu hasil belajar dapat diukur, dan dampak pengiring 

yaitu hasil belajara jangka panjang.  

f. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya. 

Model sebuah analogi (Gambar 3), kotak analogi dicocokan dengan analog dan target 

untuk menunjukkan bahwa analogi adalah alat berpikir yang bervariasi tingkatan kesesuaian 

antara analogi dengan targetnya. Analogi memiliki kelemahan dan adalah penting untuk 

mendiskusikannya manakah konsep ilmiah yang dapat diambil analoginya dari objek 

keseharian, kejadian atau kisah, dan mana yang tidak bisa. Analogi dan model adalah ciptaan 

manusia dan sudah seharunya beradaptasi dan berkembang untuk menyesuaikan dengan 

situasi dan permasalahan baru. Berpikir analogis adalah contoh yang sempurna dari 

pembelajaran yang konstruktif daripada tidak menggunakan analogi karena tidak sempurna 

adalah lebih baik menggunakannya dengan cara mendorong setiap siswa untuk memetakan 
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setiap analogi, menyarankan untuk mengembangkannya, dan bahkan menciptakan buatan 

guru sendiri. Pengelolaan analogi yang baik membuat siswa berpikir tentang apa yang mereka 

pelajari, dan membantu menemukan penjelasan yang lebih baik. 

 

 
 

 

Gambar 3. Model dari Sebuah Analogi beserta Pemetaannya 

 

Setiap analogi terdapat bagian-bagian yang cocok dengan konsep ilmiah dan ada yang 

tidak cocok dengan konsep ilmiah, oleh karena itu dalam membuat analogi, guru hendaknya 

mendiskusikannya dengan murid. Para guru menghindari analogi konsep ilmiah mungkin 

karena khawatir timbul pemahaman menyimpang pada konsep tersebut. Hal ini dapat terjadi 

jika penggunaan analoginya terlalu jauh atau terlalu harfiah. 

Teknik Fokus – Aksi – Refleksi (FAR) dirancang untuk mengarahkan penafsiran dari 

analogi, dengan penjelasan sebagai berikut : 
FOKUS : Pastikan para murid mengetahui mengapa guru ingin menggunakan analogi 

AKSI : Pastikan para siswa mengenal objek atau pengalaman keseharian yang ingin 

digunakan sebagai analog. Pastikan guru selalu berdiskusi bagian manakah dari 

analogi yang dapat digunakan dan yang tidak. 

 
REFLEKSI : Evaluasi keefektifan penggunaan analogi. Tanyakan pada diri sendiri, “perlukah 

saya merivisi penjelasan dan adakah cara yang lebih baik dalam penggunaan 

analogi ini dilain waktu saat mengajar materi ini?”. Mungkin guru memutuskan 

untuk menggunakan analogi berbeda dilain waktu. Pengajaran yang baik senantiasa 

berlangsung dinamis.   
Tujuan dari penerapan teknik FAR adalah untuk membantu para guru memaksimalkan 

manfaat dan meminimalkan permasalahan saat analogi muncul pada pembahasan di kelas atau 

di buku teks. Metode ini didesain agar dapat mengevaluasi keterampilan guru yang 

menggunakan analogi dalam pengajaran. 

Langkah-langkah penggunaan metode FAR dalam mengajar dengan analogi di simpulkan 

dalam tabel berikut: 

Tabel .1 

Langkah-langkah Penggunaan Tenik FAR  

dalam Mengajar dengan Analogi 
 

Tahap Identifikasi Langkah/ Penjelasan 

Fokus  

Objek Hal yang harus diidentifikasi guru 

Konsep Materi   Apakah konsepnya ini sulit, asing atau abstrak ? 

Siswa  
Gagasan apa yang sebelumnya murid sudah ketahui     sehubungan 

dengan konsep ? 

Analog Apakah analognya sudah dikenal baik oleh murid ? 

Aksi 
Analogi Kegiatan 

Yang mirip Diskusikan bagian-bagian analog yang memiliki kemiripan dengan 
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Tahap Identifikasi Langkah/ Penjelasan 

konsep yang sedang dipelajari (gambarkan kemiripan diantara 

keduanya) 

Yang tidakMirip 
Diskusikan pula bagian-bagian dari analog yang tidak memiliki       

kesamaan dengan konsepnya) 

Refleksi 

           Hal Catatan 

Kesimpulan 

Apakah analogi yang sudah digunakan jelas dan berguna atau 

membingungkan ? apakah upaya ini berhasil mencapai tujuan yang 

diharapkan ? 

Perbaikan 
Berdasarkan hasil evaluasi pengajaran, adakah perubahan yang 

dibutuhkan saat akan menggunakan analogi tersebut ? 

Adaptasi : Harrison dan Coll (2013 : 3) 

3.  Hasil dan Pembahasan 

A. Kajian Teoritis dan Empiris : Konstruktivisme, Anthropologi Sosial dan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

Sebelum masuk kelas sebenarnya siswa telah memiliki sejumlah pengetahuan awal yang 

bersumber antara lain dari latar belakang kebudayaan, keluarga, dan media maupun hal-hal 

lain yang secara langsung mereka dengar, lihat, alami dan gunakan. Konsep awal ini menurut 

Cecep (2002) terbukti sangat membantu dan bernilai dalam konteks kehidupan keseharian 

siswa. Sementara itu, konsep baru yang dipelajari siswa di dalam kelas akan lebih mudah 

diterima oleh siswa apabila dikaitkan dengan skema pengetahuan yang telah dimilikinya itu 

sehingga terjadi proses asimilasi atau asosiasi. 

Belajar merupakan proses aktif (Rodriguez, 2001) dan berdasarkan teori  konstruktivisme, 

siswa belajar dengan cara mengonstruksi hal yang dipelajarinya berdasarkan pengetahuan 

yang diketahuinya, bukan menerima suatu hal dengan pasif.  

Teori konstrukstivisme dalam pendidikan terutama berkembang dari hasil pemikiran 

Vygotsky (Social and Emancipatory Contructivism) yang menyimpulkan bahwa siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan atau penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran dan 

berinteraksi dalam suatu konteks sosial. Konstruktivisme, yang juga dikembangkan oleh 

Piaget (Piagetian Psychological Contructivism), menyatakan bahwa setiap individu 

menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, 

diketahui, dan dipercayai dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. Setiap 

siswa membawa pengertian dan pengetahuan awal yang sudah dimilikinya ke dalam setiap 

proses belajar yang harus ditambahkan, dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah oleh 

informasi baru yang dijumpai dalam proses belajar. Dalam teorinya, Vygotsky menyatakan 

bahwa proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi (aktivitas) dan interaksi karena persepsi 

dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. 

Disisi lain teori anthropologi (anthropological perspective) melihat proses pembelajaran  di 

sekolah pada setting budaya masyarakat sekitar, sehingga pengajaran  dianggap sebagai 

transmisi budaya (cultural transmission) dan konten materi di setiap matapelajaran sebagai 

"penguasaan" budaya (cultural acquisition), dengan demikian pembelajaran di kelas dapat 

diibaratkan sebagai proses pemindahan dan perolehan budaya dari guru dan oleh siswa yang 

berakar pada sosiologi dan konstruktivisme individu, sehingga pembelajaran bukan hanya 

menuntaskan pencapaian kurikulum yang sudah ditetapkan (Maddock, 1981; Cobern dan 

Aikenhead, 1996). 
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Teori antropologi dalam pembelajaran diperkuat oleh teori belajar Gestalt (field-theory), 

yaitu interaksi sosial yang menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan 

masyarakat (learning to life together). Pokok pandangan Gestalt adalah objek atau peristiwa 

tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan, makna suatu objek/ 

peristiwa adalah terletak pada keseluruhan bentuk (gestalt) dan bukan bagian-bagiannya 

sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh bukan bagian-

bagian.  

Beberapa kajian tentang peran budaya (lokal) dalam pembelajaran dapat dijelaskan dari 

pendapat ahli , Baker, et al (1995) bahwa jika pembelajaran IPA di sekolah tidak 

memperhatikan budaya siswa, maka siswa akan menolak atau menerima hanya sebagian 

konsep-konsep yang dikembangkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu dalam pembelajaran 

di sekolah, perlu menyeimbangkan dan menselaraskan pengetahuan formal yang dipelajari 

dalam kelas/sekolah dengan pengetahuan asli/tradisional yang ada dimasyarakat. Pendapat 

senada juga dikemukakan oleh Cobern dan Aikenhead (1996) untuk pelajaran IPA bahwa jika 

subkultur IPA modern yang diajarkan di sekolah harmonis dengan subkultur kehidupan 

sehari-hari siswa, pengajaran IPA akan berkecenderungan memperkuat pandangan siswa 

tentang alam semesta, dan hasilnya adalah enculturation. Sebaliknya, jika IPA yang diajarkan 

di sekolah berbeda atau bahkan bertentangan dengan keseharian siswa tentang alam semesta 

maka pengajaran IPA akan memisahkan pandangan siswa tentang alam semesta (Costa, 1995; 

Ogawa, 2002). Jegede dan Okebukola (1989) bahwa memadukan IPA asli siswa (IPA sosial-

budaya) dengan pelajaran IPA di sekolah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Jegede 

dan Aikenhead (2000) menyarankan agar pembelajaran IPA modern menggunakan pedagogi 

sosial konstruktivis diantaranya bahwa belajar adalah proses sosial dimana terjadi interaksi 

antara siswa dengan lingkungan, dan  pengetahuan awal dan pengetahuan tradisional 

(indigenous) siswa adalah signifikan dalam membantu konstruksi makna dalam situasi yang 

baru.    

Dalam bidang Matematika dikenal dengan etnomathematic, berbagai hasil penelitian 

tentang etnomatematika diterapkan di dalam kelas melalui penggunaan sumber dan alat 

budaya berupa kerajinan, seni, cerita rakyat, nilai, moral, etika, dan filosofi yang berakar kuat 

pada sistem kepercayaan. Pada masyarakat Sunda, matematika diterapkan melalui sistem 

bilangan, pengukuran, geometri, dan menyusun pola (Abdullah, 2017). Masyarakat Dayak 

mempraktikkan matematika melalui bentuk ukiran, membuat pola, menentukan hari, dan 

sistem bilangan (Hartoyo, 2012). Pada konteks budaya Bugis Makassar, pembelajaran 

matematika dapat memunculkan sikap yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat 

secara universal (Akib, 2016); (Cheriani, Mahmud, Tahmir, Manda, & Dirawan, 2015). 

Matematika dipraktikkan pada Masyarakat Bali dalam upacara adat dan pembuatan bangunan 

menara (Darmayasa, 2016). Masyarakat Papua juga memiliki konsep matematika berupa 

honai, rumah kaki seribu, para -para pinang, dan motif batik yang memiliki ragam bentuk 

geometris (Mumu & Aninam, 2018). Sementara itu, masyarakat Maluku menerapkan 

matematika pada aktivitas jual beli, motif tenun, pola anyaman, dan bentuk geometri pada 

hasil makanan lokal (Laurens, Ngilawayan, & Pattiasina, 2019). Terdapat banyak hasil yang 

telah dicapai dalam kajian etnomatematika sehingga memerlukan perspektif lebih mendalam 

terkait penerapan dan problematikanya di dalam kelas. 

Sebagai contoh ketika guru akan menjelaskan dalam pembelajaran tentang pencerminan 

dan simetri, guru bisa membawa atau memperlihatkan contoh–contoh artifak, lukisan tato, 

dan lukisan lain yang bermotif budaya lokal yang mempunyai nilai pencerminan. Setelah 
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siswa dikenakan dengan bentuk-bentuk tadi, barulah kemudian mengenalkan konsep 

pencerminan dan simetri yang formal.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa matapelajaran juga sangat terikat pada konteksnya 

termasuk budayanya, karena pengetahuan, keterampilan, dan analisis ilmiah yang diperoleh 

dari mata pelajaran hanya dapat diterapkan dalam suatu kontek, dalam hal ini konteks 

komunitas budaya di mana siswa berada. Sebagai contoh dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), banyak teori, hukum dan prinsip-prinsip IPA yang berasal dari ahli dan pemikir 

dari luar, namun objek IPA, fakta-fakta IPA serta aplikasi IPA ada di masyarakat setempat. 

Aplikasi semua mata pelajaran yang diperoleh siswa dari sekolah adalah pada permasalahan 

yang timbul dalam komunitas budaya di mana siswa tersebut berada. Demikian juga, 

walaupun matematika berasal dari Yunani, penerapan rumus-rumus dan teorema matematika 

serta pola penalaran matematika yang dipelajari di sekolah di Indonesia ada dalam lingkungan 

budaya Indonesia.  

Pikiran seseorang akan dipengaruhi oleh konteks di mana dia hidup dan berada atau 

berbagai pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai contoh, 

misalnya seorang anak yang sehari-harinya hidup di kota ketika diminta untuk mengambilkan 

sebutir telur akan menuju ke lemari es (kulkas). Lain halnya seorang anak 

yang sehari-harinya hidup di desa pertanian akan menuju ke kandang ayam. Respon kedua 

anak tersebut berbeda sebab mereka memiliki konteks yang berbeda. Dalam konteks kota, 

pikiran anak akan tertuju pada lemari es (kulkas) ketika berpikir tentang telur sedangkan 

dalam konteks desa pertanian pikiran anak akan tertuju pada kandang ayam ketika berpikir 

tentang telur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, konteks berarti hal-hal yang berkaitan 

dengan ide-ide atau pengetahuan awal seseorang yang diperoleh dari berbagai pengalamannya 

sehari-hari. Oleh karena itu, kontekstual berarti berkaitan dengan atau bersifat konteks 

(Mundilarto, 2005). 

Beberapa teori dan hasil kajian empirik dari pakar anthropologi kaitannya dengan 

pendidikan, bahwa latar belakang budaya yang dimiliki siswa (student’s prior belief and 

knowledge) dan ‘dibawa’ ke dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung 

mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat penting pada proses penguasaan materi 

pelajaran dan peningkatan minat (Aikenhead dan Jegede, 1999; Cobern, 1996; Cobern dan  

Aikenhead, 1997;  Maddock, 1983; Okebukola, 1986).  

Okebukola (1986) bahwa latar belakang budaya siswa mempunyai pengaruh yang lebih 

besar di dalam proses pendidikan dan pembelajaran daripada pengaruh oleh pemberian materi 

pelajaran, sedangkan Eyford (1993) bahwa latar belakang budaya siswa mempunyai pengaruh 

yang kuat pada cara siswa belajar. Siswa telah menghabiskan enam tahun pertama waktunya 

sebelum masuk ke sekolah dasar berada di tengah-tengah lingkungan keluarga dan 

masyarakat secara total sehingga lebih dibentuk/dipengaruhi oleh budaya masyarakat tersebut 

daripada oleh teori-teori pendidikan formal yang ada.  

Dalam konteks kebudayaan Indonesia yang majemuk, siswa-siswa di Papua  diasumsikan 

mempunyai cara berpikir (way of knowing) yang berbeda dengan siswa-siswa di kota lain di 

Indonesia, hal ini karena terdapat perbedaan perkembangan peradaban masyarakat dibeberapa 

wilayah di Papua yang diakibatkan oleh keterisolasian wilayah, namun di wilayah lain di 

Papua terdapat wilayah yang peradabannya sudah maju dan sangat maju, sehingga hal 

tersebut menyebabkan cara berpikir siswa juga berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan 

peradaban dan budayanya. Modouw (2013) menyarankan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

di Papua memerlukan konsep pendidikan (pedagogi) khusus dalam konteks masyarakat 

Papua.  
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Berdasarkan hasil lokakarya Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi Papua dengan UNICEF 

(United Nations Children’s Fund) dan ACDP (Analytical and Capacity Development 

Partnership) 2015 bahwa selain masalah akses pendidikan, tetapi hambatan yang paling terjal 

adalah masalah kurikulum yang tidak atau kurang relevan, bahan-bahan pembelajaran lebih 

condong mengikuti kebutuhan dan standar nasional atau perkotaan dibandingkan konteks 

lokal/ kampung, serta masalah geografis wilayah yang sangat luas dan distribusi penduduk 

yang bervariasi. BPS (2010) menyebutkan bahwa distribusi penduduk Papua adalah 26% 

berada di wilayah kota, 66% berada di pedalaman/ terpencil, dan 8% berada di wilayah 

terisolir.  

Dengan distribusi penduduk di Papua seperti tersebut diatas, sekolah dengan pendekatan 

dan model “serba sama” sangat berat untuk proses adaptasi budaya anak-anak Papua yang 

berasal dari suku-suku yang memiliki peradaban yang masih sederhana. Selain itu pendekatan 

pendidikan model serba sama pada dasarnya kurang memberikan apresiasi terhadap hakikat 

manusia dan budaya setiap suku di Papua, yang dapat dikatakan sebagai wilayah kehidupan 

manusia yang memiliki tingkat perkembangan budaya (peradaban) yang beragam dan 

berkembang secara bertahap (Modouw, 2013), namun disisi lain memiliki kekayaan 

indigeneous knowledge, yaitu pengetahuan lokal tradisional yang unik yang masih ada dan 

berkembang dalam suatu kelompok atau wilayah geografis tertentu. Suryadarma (2010) 

berpendapat bahwa Indigenous knowledge adalah satu keunikan kultur masyarakat, 

pengetahuan lokal dan nilai-nilai tradisional, suatu pengetahuan praktis kehidupan. 

Penggalian khusus mengenai pengetahuan asli (indigenous knowledge) di suatu masyarakat 

menjadi semakin penting untuk dikaji yang pada gilirannya dapat menjadi “jembatan” menuju 

ke pengetahuan formal yang dipelajari di sekolah, sehingga menarik menjadi perhatian bahwa 

budaya memiliki peranan mengkonstruksi pengalaman belajar siswa dan berperan dalam 

proses asimilasi pengetahuan dalam setiap matapelajaran. 

Dengan mengaitkan materi pembelajaran (instructional content) dengan konteks kehidupan 

dan kebutuhan siswa akan meningkatkan motivasi belajarnya serta akan menjadikan proses 

belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Pendekatan belajar tipe ini disebut pendekatan 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Nurhadi (2002), CTL merupakan konsep 

belajar mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan di kelas 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupannya sebagai individu, 

anggota keluarga dan masyarakat. 

Pendekatan kontekstual sebenarnya berakar dari pendekatan konstruktivistik yang 

menyatakan bahwa seseorang atau siswa melakukan kegiatan belajar tidak lain adalah 

membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi lingkungannya. Pengetahuan yang 

berasal dari pengalaman dan konteks dibangun oleh siswa sendiri bukan oleh guru. Menurut 

Clifford and Wilson (2000) pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik antara lain: 

1. Menekankan pada problem solving 

2. Proses belajar mengajar diusahakan terjadi pada multiple context 

3. Pengajaran bermuara pada berbagai macam konteks kehidupan siswa (life skills 

education) 

4. Mendorong siswa untuk belajar dari sesamanya (cooperative learning) 

5. Menerapkan authentic assessment 

Sementara itu, menurut dokumen pada Center for Occupational Research and 

Development (CORD) yang dikutip oleh Mundilarto (2015) menyampaikan 5 strategi bagi 

pendidik (guru) dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual, yaitu: 
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1. Relating: Belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata 

2. Experiencing: Belajar ditekankan kepada penggalian (exploration), penemuan 

(discovery), dan penciptaan (invention) 

3. Applying: Pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya  

4. Cooperating: Belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian  bersama 

5. Transferring: Belajar memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru 

 

B. Bagaimana Model Pembelajaran di Papua ? : Sebuah Alternatif Solusi 

Masyarakat Indonesia umumnya dan Papua khususnya  cenderung melakukan kegiatan secara 

berkelompok yang terbentuk secara sukarela dan informal. Pembelajaran dalam bentuk 

kelompok merupakan pengembalian “fitrah” pembelajaran bagi siswa. Belajar dalam bentuk 

kelompok merupakan satuan pendidikan yang bersifat asli  (indigenous), yang timbul sebagai 

kesepakatan bersama para warga belajar untuk saling membelajarkan secara sendiri maupun 

dengan mengundang narasumber dari luar kelompok mereka dan juga  pembelajaran dalam 

kelompok merupakan satuan pendidikan paling demokratis, di mana keputusan, proses, dan 

pengelolaan belajar bersifat dari, oleh, dan untuk anggota belajar. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Vygotsky (Slavin, 1997) tentang teori belajar 

konstruktivistik yang didasarkan pada dua ide utama, pertama, perkembangan intelektual 

dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, 

perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang 

diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berfikir, berkomunikasi dan memecahkan 

masalah, dengan demikian perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi 

budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini  untuk menyesuaikan proses-proses 

berfikir diri sendiri. 

Dua implikasi utama teori Vygotsky tersebut dalam pendidikan, yaitu  pertama, 

dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok 

siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan 

masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan terdekat/proksimal masing-masing. 

Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan (scaffolding). 

Dengan scaffolding, semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggungjawab untuk 

pembelajarannya sendiri. 

Landasan dan penjelasan diatas (landasan filosifos, yuridis, empiris dan praksis 

dilapangan), maka model dan pendekatan pembelajaran yang “diharapkan” (menurut penulis) 

sesuai di Papua dengan berbagai kharakteristik dan keunikan serta keberagaman budayanya 

adalah Model Pembelajaran berbasis Budaya (lokal) dengan Pendekatan Analogi Kontektual 

Papua, yang oleh penulis singkat dengan Mobela Budaya dengan Koteka, yang secara bagan 

dapat dilihat pada gambar  dibawah ini. 
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Gambar 2. Model Pembelajaran berbasis Budaya (lokal) dengan Pendekatan Analogi 

Kontektual Papua (Mobela Budaya dengan Koteka) 
 

Penjelasan singkat dari model yang tampilkan dalam sebuah gambar/bagan tersebut adalah 

pada tahap awal dalam implemntasi model tersebut dengan melakukan analisis kebutuhan, 

yang terdiri dari :analisis kharakteristik dan kompetensi siswa (learner analysis) yang terdiri 

dari (1) tingkat kemampuan kognitifnya; (2) keterampilan-keterampilan individu atau sosial 

yang sudah dimiliki dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan; (3) analisis keragaman siswa dari aspek (suku, bahasa, dan usia); dan (4) analisis 

pandangan dan persepsi siswa terhadap materi dan pembelajaran. 

Analisis konsep (concept analysis), terdiri dari mengidentifikasi konsep/materi/ 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan diajarkan dan dianggap sulit oleh siswa dan guru, analisis 

metode, pendekatan dan model pembelajaran yang sering digunakan guru dalam mengajarkan 

konsep-konsep tersebut, menyusun konsep-konsep tersebut dalam bentuk hirarki, dan merinci 

konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak relevan. Analisis konsep 

sangat diperlukan guna mengidentifikasi pengetahuan-pengetahuan deklaratif atau prosedural 

pada materi yang akan dikembangkan              berdasarkan kurikulum yang berlaku  

(Matapelajaran/Silabus/KD/ Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).  

Hasil analisis kebutuhan tersebut akan ditemukenali permasalahan/ materi atau konsep 

yang “dianggap dan perkirakan” siswa akan mengalami kesulitan dalam  mencapai Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK)  tersebut (target) yang mengacu pada intake siswa, daya 

dukung sekolah dan kompleksitas materi (kesulitan dan kerumitan).  

Langkah selanjutnya adalah analisis potensi budaya lokal dan identifikasi pengetahuan 

tradisional/ asli yang ada dan berkembang dimasyarakat  serta menjadi budaya (lokal) 

masyarakat dan daerah setempat (analog). Analisis budaya lokal yang dilakukan yaitu budaya 

lokal yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah yang dipelihara dan dilestarikan oleh 

masyarakat adat setempat terutama yang mempunyai kaitan dengan konsep/materi dalam 

kurkulum yang sudah teridenifikasi di awal tersebut. Analisis ini membantu mengidentifikasi 

kemungkinan contoh dan bukan contoh untuk digambarkan dalam mengantar proses 

pengembangan dan pembelajaran dengan menggunakan model yang dikembangkan, yaitu  

Model Pembelajaran berbasis Budaya (lokal) dengan Pendekatan Analogi Kontektual Papua, 

yang oleh penulis singkat dengan Mobela Budaya dengan Koteka. 

Analisis kurikulum, permasalahan yang dihadapi siswa serta analisis dan identifikasi 

budaya lokal tersebut dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat 

Kabupaten/Kota dan Distrik/Kecamatan yang terdiri pakar dibidang kurikulum dan bidang 

studi yang meliputi unsur-unsur dari Dinas Pendidikan (Kadinas dan Kabid), Perguruan 
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Tinggi dan atau LPMP, guru sesuai jenjang dan bidang studinya,  serta dari serta tokoh 

masyarakat yang kompeten dalam bidang pendidikan dan budaya lokal. Kemudian dilakukan 

pemetaan terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam bentuk analogi antara permasalahan 

dalam kurikulum atau IPK dengan hasil indentifikasi budaya lokal yang dilakukan oleh 

kolompok professional guru dalam wadah Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi jenjang SD dan 

wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMA/SMK. Hasil 

pemetaaan tersebut akan dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun dan mengembangkan 

sebuah Model Pembelajaran berbasis Budaya (lokal) dengan Pendekatan Analogi Kontektual 

Papua (Mobela Budaya dengan Koteka) sesuai matapelajaran masing-masing yang dijabarkan 

dalam bentuk perangkat pembelajaran (silabus, RPP, LKPD dan evaluasi) yang 

menggambarkan sintak dari model pembelajaran, sistem sosial, prinsip reaksi, system 

pendukung dan dampak yang diharapkan. 

4.  Kesimpulan 

Sebagai konsekuensinya, pada tingkatan operasional, untuk menampilkan keunikan dan 

keunggulan daerah masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan, daerah dapat/ boleh 

mengatur dan menentukan sendiri bentuk-bentuk modul dan bahan ajar atau perangkat 

pembelajaran yang dipakai namun tetap sesuai kurikulum yang berlaku dengan menggunakan 

analogi budaya lokal Papua yang kontekstual. Hal ini memberikan harapan dan tantangan bagi 

seluruh komponen penyelenggara pendidikan dimasing-masing daerah, baik ditingkat 

provinsi maupun lebih khusus lagi tingkat kabupaten/kota dan sekolah agar pendidikan dan 

pengajaran yang dilaksanakan tetap sesuai dengan tuntutan dan tantangan global namun 

dalam implemtasi/penerapan model dan pendekatannya disesuaikan dan diharmonisasikan 

dengan konteks budaya lokal Papua, sehingga pendidikan yang diselenggarakan di Papua 

tetap mempunyai relevansi, bermutu tinggi namun tidak menghilangkan jati diri. 
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Abstrak. Anak berkebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, emosional, intelektual dan social. Untuk membekali 

ABK agar mereka mempunyai kemampuan baik untuk kebutuhan kelangsungan 

hidupnya maupun untuk orang lain, selain keluarga yang mengkondisikan 

kemampuan anak ABK, adalah sekolah sebagai wadah lembaga pendidikan formal. 

UUD 1945, tercantum salah satu tujuannya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Setiap warga Negara memperolah hak yang sama dalam pendidikan, yang 

dituangkan dalam UU No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

termasuk anak yang memeiliki kebutuhan khusus atau ABK, menggunakan 

pendekatan sistem pendidkan pendidikan inklusif, dengan menrapkan beberapa 

model pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak ABK. Peran guru sebagai 

pendidik, dan peran kepala sekolah beserta stakeholder sebagai pengelola dan 

Pembina harus mempunyai kemampuan yang konpetitif. Terutama dalam 

pengaplikasian dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang akan 

diterapkan pada anak berkebutuhan khusus diera pandemi corona menuju era New 

Normal. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Inkslusif, anak berkebutuhan khusus  

 

1. Pendahuluan 

Setiap manusia yang dilahiran dimuka bumi ini menghendaki dalam kondisi yang sebaik-

bainya, dan semua orang tua menginginkan anaknya yang cerdas, tangkas dan sehat. 

Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri ketika Tuhan berkehendak lain. Beberapa anak lahir 

dengan kekurangan tertentu atau yang biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus 

(ABK). Tetapi kehadiran ABK bukan untuk disesali, diratapi, apalagi sampai dibuli. 

Keberadaan ABK diperlukan serangkaian cara khusus agar ABK dapat membentu dirinya 

sendiri dan bermanfaat bagi lingkungannya. 

Untuk membekali ABK agar mereka mempunyai kemampuan baik untuk kebutuhan 

kelangsungan hidupnya maupun untuk orang lain, selain keluarga yang mengkondisikan 

kemampuan anak ABK, yang paling bertanggung jawab adalah sekolah sebagai wadah 

lembaga pendidikan. Dalam pembukaan UUD 1945, tercantum salah satu tujuannya yaitu 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga Negara memperolah hak yang sama 

dalam pendidikan, yang dituangkan dalam UU No 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Tak terkecuali untuk anak-anak yang memeiliki kebutuhan khusus 

atau ABK. 

mailto:Palembang,%20%20yurni.samsila66@gmail.com
mailto:windaump@yahoo.com
mailto:yurni.samsila66@gmail.com
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Anak yang terlahir berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak normal pada 

umumnya. Mereka dikatakan berkebutuhan khusus karena memiliki kelainan baik dilihat 

dari fisik, mental, emosional, intelektual dan social. Dalam problematikan pendidikan 

anak normal dan anak berkebutuhan khusus sama-sama memiliki problem tersendiri. 

Namun anak normal, untuk memperolah pelayanan pendidikan dapat dilakukan disekolah 

umum. Lain hal dengan anak berkebutuhan khusus, diperlukan layanan pendidikan secara 

khusus juga melalui Pendidikan Luar Biasa 

Pembelajaran untuk ABK dapat disampaikan melaui berbagai macam pendidikan 

menurut kebutuhan peserta didik melalui berbagai cara baik dalam pendidikan formal 

maupun non formal. Model-model layanan pembelajaran pendidikan harus disesuai untuk 

anak berkebutuhan khususu. Model pembelajaran bagi ABK seharusnya berdasarkan 

pada kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian sekolah inklusif adalah salah satu 

solusinya untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Konsep pendidikan insklusif 

merupakan kebijakan dari pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa 

dinikmati oleg setiap warga negara agar dapat memperoleh pemerataan pendidikan tanpa 

memandang sebelah mata terhadap anak berkebutuhan khusus maupun anak normal agar 

memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas untuk menjamin masa depan dalam 

kehidupan. 

Begitu besar manfaat kandungan dari konsep pendidikan inklusif,   pada intinya 

sekolah inklusif betujuan untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan 

untuk ABK agar ABK dapat belajar disekolah regular dan pendidikan inklusif memiliki 

prinsip dasar melayani semua anak termasuk ABK untuk belajar tanpa memandang 

kesulitan atau perbedaan. Namun dalam artikel ini lebih menekankan konsep inovasi 

penerapan model inklusif diera New Normal. 

 

2. Hasil dan Pembahasan 

a. Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Ksusus 

Menurut KBBI, layanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang 

diperlukan seseorang. Munir (2015:17) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain yang langsung. Anak berkrbutuhan khusus yang mengalami 

keterbatasa secara fisik, misalnya: tunanetra, tumarugu/wicara, tuna daksa, tunamental, 

tuna laras dan anak berbakat. Untuk memahami lebih detail tentang layanan pendidikan 

bagi anak berkebutuhan khusus, ada baiknya diuraikan beberapa bentuk atau jenis 

layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

1).Bentuk Layanan 

Menurut Kuffaman dkk ada beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak 

bertkebutuhan khusus diantaranya:  

a. Reguler Class Only ( kelas biasa dengan guru biasa) 

b. regular Class with Consultation ( kelas biasa dengan konsultan guru PLB 

c. c.itinerant teacher (kelas biasa dengan guru kunjung) 

d. Resource Teacher Guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa, namun dalam 

beberapa kesempatan anak berada diruang sumber dengan guru sumber) 

e. Hospital or Homebound Instruction (Pendidikan dirumah atau dirumah sakit, yakni 

kondisi anak yang memungkinkan belum masuk sekolah biasa) 

f. Self-contained Class (kelas khusus disekolah biasa bersama guruj PLB) 

g. Special Day School (sekolah luar biasa tanpa asrama) 

h. Residebtial School ( sekilah luar biasaberasrama) 
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Samuel A. Kirk mengatakan bahwa layana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

bergradasi dari model segregasi ke model mainstreaming seperti uraian diatas: 

a. LeastRestrectiveEnvironment(Sekolah RegulerPenuh 

b. meanstreamingsegregationReguler Classroom Teacher Consultant(Sekolah Reguler 

dengan Guru Konsultan) 

c. Residential Institution(Institusi Khusus) 

d. Residential School(Sekolah Berasrama) 

e. Special Day School(Sekolah Khusus Harian) 

f. RegulerClassroom ItenerantTeacher(Sekolah Reguler dengan Guru Kunjung) 

g. RegulerClassroom Resource Room(Sekolah Reguler dengan R. SumberBelaj) 

h. Part-time Special class(Sekolah Reguler Paruh Waktu) 

i. Self Contained Special Classes(Kelas Khusus Ttppd Sek. Reg.) 

 

Dari kedua pendapat diatas maka bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus dapat dikelompokan menjadi 3 bagian, seperti:  

1. Bentuk Layanan Pendidikan Segregrasi 

Segregrasi adalah system pendidikan yang terpisah dari system pendidikan anak 

normal. Melalui system ini penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus 

dilaksanakan secara khusus, dan terpisah dari penyelenggaraan pendidika untuk anak 

normal. Artinya pelayanan yang diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus 

dibrikan secara khusus juga seperti; pada sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, 

sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa. Latar 

belakang munculnya sistem pendidikan dengan layanan segregrasi karna  ada 

kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan yang akan dimiliki anak berkebutuhan 

khusus untuk belajar bersama dengan anak normal, selain itu ada hal yang sangat 

menonjol dan dapat dilihat secara langsung adanya kelainan fungsi tertentu pada anak 

berkebutuhan khusus tersebut. Misalnya untuk anak tunanetra, mereka memerlukan 

layanan khusus berupa braille, anak tunadaksa memerlukan layanan mobilisasi dan 

aksesibilitas dan layanan terapi untuk mendukung fungsi fisiknya, dan banyak lagi contoh 

lainnya. 

Dalam system segregrasi ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan ABK 

1. Sekolah Luar Biasa 

Sekolah luar biasa merupakan bentuk lembaga sekolah yang paling tua, SLB 

merupakan bentuk sekolah unit pendidikan. Artinya penyelenggaraan sekolah mulai 

dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjut diselenggarakan dalam satu unit 

sekolah dengan satu kepala sekolah. Sistem pengajarannya lebih mengarah ke sistem 

individualisasi. Penyelenggaraan sekolah dalam bentuk ini disesuaikan dengan 

bentuk kelainan pada anak, ada SLB untuk tunanetra disebut SLB-A, untuk 

tunarungu disebut SLB-B, tunagrahita disebut SLB-C, tunadaksas disebut SLB-D, 

tunalaras disebut SLB-E. pada setiap SLB ada tingkatan persiapan, tingkat dasar dan 

tingkat lanjut. System pengajarannya lebih mengara ke system individualisasi. 

2. Sekolah Luar Biasa Bersama 

Bentuk sekolah luar biasa bersama adalah merupakan sekolah yang dilengkapi 

dengan fasilitas asrama. Peserta didi tinggal bersama diasrama, penelola asrama 

menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah. Bentuk satuan pendidikannya 

juga sama dengan bentuk SLB diatas, ada SLB-A, SLB-B, SLB-C, SLB-D, SLB-E 

dan SLB-AB ( sesuai dengan bentuk kelainan pada anak). Pada SLB- bersama 
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terdapat kesinambungan program pembelajaran anatara yang ada disekolah dengan di 

asrama, sehingga asrama benar-benar merupakan tempat pembinaan anak 

berkebutuhan khusus. Selain itu sangta terasa manfaatnya bagi anak didi yang 

berasal dari luar daerah, karena terbatas fasilitas antar jemput, dngan adanya asrama 

menjadi pilihan teristimewa. 

3. Kelas Jauh / Kleas Kujung 

Bentuk layanan kelas jauh atau kelas kunjung adalah wadah yang disediakan dalam 

rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang 

tinggal jauh dari lokasi SLB atau SDLB. Bentuk layanan kelas jauh atau kunjung ini 

merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar dan 

pemerataan kesempatan belajar, terkhusus ABK yang tersebar diseluruh pelosok 

tanah air/ daerah terpencil yang sekolah khusus mendidik mereka masih sangat 

terbatas dikota/kabupaten. Dengan adanya kelas jauh/kinjung ini ABK tetap 

mendapatkan pelayanan pendidikan. Penyelenggaraan kelas jauh/kelas kunjun 

menjadi tanggung jawab SLB terdekat, guru yang bertugas berasal dari guru SLB-

SLB terdekat dan mereka berfungsi sebagai guru kunjung (itenerant teacher). 

4. Sekolah Dasar Luar Biasa 

Pelayanan pendidikan untuk ABK dalam bentuk sekolah dasar luar biasa 

diselenggarakan pemerintah sejak mulai Pelita II. SDLB merupakan unit sekolah 

yang teridiri dari berbagai kelainan (anak tunanetra, tunarungu, tungrahita, 

tunadaksa) yang dididik dalam satu atap.Tenaga kependidikan SDLB terdiri dari 

kepala sekolah, guru (untuk masing-masing kelainan), guru agama, guru olahraga, 

dan dilengkapi pula dengan tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan yang dialami 

anak seperti; dokter umum, dokter spesialis, fisiotherapis, psikolog, speech thetapist, 

audiolog. Dan ada tenaga administrasi dan penjaga sekolah. 

Penerapan kurikulum di SDLB disesuaikan dengan tingkat dasar dengan kekhususannya. 

Bentuk kegiatan belajar dilakukan secara individual, kelompok dan klasikal sesuai 

dengan kondisinya. Dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan pendekatan 

individualisasi, karena selain pembelajaran dilakukan juga dilakukan dalam rangka 

rehabilitasi ABK sesuai dengan ketunaan pada anak, seperti; . Anak tunanetra 

memperoleh latihan menulis dan membaca braille dan orientasi mobilitas; anak 

tunarungu memperoleh latihan membaca ujaran, komunikasi total, bina persepsi bunyi 

dan irama; anak tudagrahita memperoleh layanan mengurus diri sendiri; dan anak 

tunadaksa memperoleh layanan fisioterapi dan latihan koordinasi motorik. 

 2. Bentuk layanan pendidikan Terpadu/Integrasi 

Sistem pendidikan terpadu/integrasi merupakan bentuk layanan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama 

dengan anak biasa (normal) disekolah umum. Melalui system terintegrasi anak 

berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. 

Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem 

pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan 

dengan anak normal. Keterpaduan tersebut dapat bersifat menyeluruh, sebagaian, atau 

keterpaduan dalam rangka sosialisasi.  Pada sistem keterpaduan secara penuh dan 

sebagaian, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10 % dari 

jumlah siswa keseluruhan. Selain itu dalam satu kelas hanya ada satu jenis kelainan. Hal 

ini untuk menjaga agar beban guru kelas tidak terlalu berat, dibanding jika guru harus 

melayani berbagai macam kelainan. Untuk membantu kesulitan pada ABK, sekolah 
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menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK), yang fungsinya sebagai konsultan bagi 

guru kelas, kepala sekolah dan anak didik tersebut. 

 

 

Ada tiga bentuk keterpaduan dalam memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus 

yaitu; 

1. Bentuk Kelas Biasa 

Bentul layanan keterpaduan ini anak berkebutuhan khusus belajar dikelas biasa 

secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Maka sangat ditekankan kepada 

guru kelas atau guru bidang studi untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus pada saat melaksanakan kegiatan 

proses belajar mengajar dikelas biasa. Pendekatan, metode, cara penilaian yang 

digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan pada sekolah 

umum. Tetapi untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan 

anak. Misalnya, anak tunanetra untuk pelajaran menggambar, matematika, menulis, 

membaca perlu disesuaikan dengan kondisi anak. Untuk anak tunarungu mata 

pelajaran kesenian, bahasa asing/bahasa Indonesia (lisan) perlu disesuaikan dengan 

kemampuan wicara anak. 

2. Kelas Biasa dengan Ruang Bimbingan Khusus 

Bentuk keterpaduan ini adalah anak berkebutuhan khusus belajar dikelas biasa 

dengan menerapkan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata 

pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama 

anak normal. Pelayanan khusus diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru 

pembimbing khusus (GPK), dengan menggunakan pendekatan individu dan metode 

peragaan yang sesuai., di ruang bimbingan khusus dilengkapi dengan peralatan 

khusus untuk memberikan latihan dan bimbingan khusus. Misalnya untuk anak 

tunanetra, di ruang bimbingan khusus disediakan alat tulis braille, peralatan orientasi 

mobilitas. Keterpaduan pada tingkat ini sering disebut juga keterpaduan sebagian 

 

3. Bentuk kelas Khusus 

Pada bentuk ini pelayanan pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh 

dikelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. 

Bentuk keterpadua sering disebut keterpaduan local/bangunan atau keterpaduan yang 

bersifat sosialisasi. bentuk keterpaduan lainya seperti;  guru pembimbing khusus 

berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara 

penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang biasa 

digunakan di SLB. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial, artinya 

anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan untk kegiatan yang bersifat non akademik, 

seperti olahraga, keterampilan, juga sosialisasi pada waktu jam-jam istirahat atau acara 

lain yang diadakan oleh sekolah. 

 

b.  Pendidika Inklusif 

Pendidikan inklusif adalah system layanan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua anak belajar bersama-sama disekolah dengan memperhatikan keragaman 

dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal 

(Indianto, 2013;9). Direktorat PLB (dalam Budiyanto 2005:18) mengatakan bawaha 

pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang 
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berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya disekolah 

umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut 

sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Kemudian O’Neil (dalam Budiyanto, 

205;18) mengatakan bahwa pendidikan inklusif juga dapat diartikan sebagai sistem 

layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani 

disekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya, artinya 

pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendiian yang diberikan untuk 

memberikan kesempatan dan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar 

disekolah umum atau sekolah terdekat bersama-sama dengan siswa reguler sebagai upaya 

mengembangkan potensi siswa dan tercipta suasana belajar yang kondusif.  

Konsep pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk dapat mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta 

didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang 

menegaskan “setiap warga  berhak mendapatkan pendidikan”; Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga ank a wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. 

Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah 

masyarah. Pendidikan inklusi, adalah sistem suatu institusi atau lembaga yang 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, integrasi lebih berfokus pada 

kurikulum dan diatur oleh guru, sedangkan inklusi berpusat pada siswa, dan 

dikembangkannya interaksi yang komunikatif dan dialogis. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan inklusif adalah 

menekan pada upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus. Smith (2006:45) mengemukakan, bahwa inklusi dapat berarti penerimaan anak-

anak yang mengalami hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan 

konsep diri (visi-misi) sekolah. Gagasan utama mengenai pendidikan inklusif ini menurut 

Johnsen (2003:181), adalah sebagai beriku: 

1. Bahwa setiap anak merupakan bagian integral dari komunitas lokalnya dan kelas 

dan kelompok reguler. 

2. Bahwa kegiatan sekolah diatur dengan sejumlah besar tugas belajar yang 

kooperatif, individualisasi pendidikan dan fleksibilitas dalam pilihan materinya. 

3. Bahwa guru bekerjasama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran 

dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki 

pengetahuan tentang cara menghargai tentang pluralitas perbedaan individual dalam 

mengatur aktivitas kelas. 

 

c. Tujuan Dan Manfaat Pendidikan Inklusif 

Tujuan pendidikan inklusif menurut Dedy. K (2012;9) yaitu: 

a. memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, 
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mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan ataubakat istimewa untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya.  

b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan 

tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sebagaimana tercantum dalam 

pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, Kemdiknas tahun 2007 

adalah sebagai berikut; 

a. Memberikan kesempatan kepada semua anak ( termasuk anak berkebutuhan 

khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan 

b. membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; 

c. membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan 

menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah 

d. menciptakan model pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak 

diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran 

e. memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 32 ayat 1 

 

 

d. Manfaat Pendidikan Inklusif 

Secara umum manfaat pendidikan inklusif adalah khusus untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki kesempatan 

menyesuaikan diri, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat, 

sedangkan peserta didik pada umumnya dapat belajar mengenai keterbatasan, kelebihan, 

dan keunikan. 

 

e.  Model Pendidikan Inklusif 

Model pendidikan inklusif yang lumrah diterapkan dalam proses pembelajaran  ABK 

pada dasarnya memiliki dua model 1) model inklusif penuh (full inclusion) dan 2)model 

inklusif parsial (partial inclusion). Seperti diuraikan dibawah ini; 

a. Model inklusi penuh (full inclusion). Model ini menyertakan peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas regular 

b. Model inklusif parsial (partial inclusion). Model parsial ini mengikutsertakan 

peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di 

kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out dengan bantuan guru 

pendamping khusus.  

Selain model diatas, ada model lain yang juga merupakan model inklusef dalam 

pembelajaran seperti diungkapkan oleh Brent dan Maria yaitu model pendidikan 

inklusif yang mereka sebut inklusif terbalik (reverse inclusive). Dalam model ini, 

peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik 

berkebutuhan khusus. Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya 

memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta 

didik normal.  

 

e. Implementasi Model Inklusif    

Karakteristik utama pada pendidikan inklusif adalah keterbukaan dan memberikan 

kesempatan anak yang membutuhkan layanan pendidikan. Direktorat PLB, 2004 (dalam 

M.Takdir, 2013;44) yaitu: 1. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan 

cara-cara merespon keragaman individu. 2. Memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan 
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hambatan-hambatan anak dalam belajar. 3. Anak kecil yang hadir (di sekolah), 

berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. 4. 

Diperuntukan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan 

membutuhkan layanan pendidikan khusus. Artinya  keterbukaan dan kesamaan adalah 

karakteristik utama pendidikan inklusi. Dalam sekolah inklusi siswa tidak boleh dibeda-

bedakan dalam proses belajar mengajar karena hal ini bisa berdampak buruk bagi siswa. 

Selama memungkinkan dan bisa, semua anak seharusnya atau seyogyanya belajar 

bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada 

mereka. Sukinah (2010;43). Mengungkapkan bahwa Program pendidikan inklusif  adalah 

manajemen strategi inklusif paling sedikit mencakup tiga aspek yaitu; perencanaan, 

penerapan dan pengawasan. 

Dalam implementasi atau penerapan, Sunaryo (2009:7) lebih lanjut menyampaikan 

bahwa dalam proses pembelajaran sebaiknya perencanaan pembelajaran hendaknya 

dibuat berdasar hasil assemen dan dibuat bersama antara guru pendamping khusus dan 

guru kelas dalam bentuk program pembelajaran individual, berikutnya pada pelaksanaan 

pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, 

memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan 

dilaksanakan secara kolaborasi antara guru pendamping khusus dan guru kelas, serta 

dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai 

kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya Sunaryo(2009: 7) lebih lanjut 

menyampaikan bahwa dalam tahap evaluasi perlu penyesuaian cara, waktu dan isi 

kurikulum. Mengacu pada hasil hasil assemen, serta mempertimbangkan penggunaan 

penilaian, acuan, norma, pelaksanaan evaluasi sebaiknya secara fleksibel, multimetode, 

dan berkelanjutan. Selain itu guru harus secara rutin mengkomunikasikan hasilnya 

kepada orang tua. Prastiyono (2013: 4) mengatakan dalam mengimplementasikan 

pendidikan inklusif banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan,antara lain : (a) 

kebijakan hukum dan perundangundangan, (b) sikap, pengalaman dan pengetahuan, (c) 

tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, (d) perubaha 

paradigma pendidikan seperti: desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian 

hasil belajar), (e) adaptasi lingkungan, dan (f) kerja sama kemitraan yang meliputi: 

pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat. 

 

Peran tenaga pendidik dalam implimentasi pendidikan inklusif 

1. Peran kepala sekolah; kepala sekolah merupakan pengurus dan pimpinan yang paling 

penting disekolah. Beberapa sifat utama kepala  sekolah yang mempermudah 

keberhasilan sekolah dan kelas inklusif seperti yang diungkapakan oleh M. takdir 2013 

antara lain; a. Kepala sekolah mengambil posisi yang jelas dalam mendukung proses 

penerapannya yang merupakan kepercayaan dan nilai-nilai inklusi siswa-siswa 

penyandang hambatan. b. Kepala sekolah memiliki pandangan, proaktif dan 

menunjukan komitmen bagi nilai-nilai tersebut. c. Pengharapan yang jelas dari kepala 

sekolah kepada guru dan siswa-siswa. d. Kepala sekolah adalah komunikator yang 

baik. e. Kepala sekolah menyiapkan guru-guru dengan waktu persiapan dan 

perencanaaan yang memadai. f. Kepala sekolah mendorong keterlibatan orang tua. 

2. Peran guru sebagai guru disekolah inklusif 

Bahwa peran guru sebagai inklusif sikap merupakan hal yang sangat penting untuk 

menunjuang kenerja guru. Sikap menerima guru terhadap pelaksanaan pendidikan 

inklusif dapat membantu anak yang berkebutuhan khusus memperoleh haknya dalam 
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pendidikan yang sesuai kebutuhan. M. Takdir Ilahi (2013:181) menjelaskanguru harus 

memiliki komitmen pada peserta didik pada proses pembelajrannya, guru harus 

memahami teknik evaluasi mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa untuk 

menetukan teknik evaluasi yang sesuai dengan kemampuan siswa, sebagai guru juga 

harus memberikan motivasi agar peserta didik merasa percaya diri dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Selanjutnya Deddy.K (2012:11) bahwa guru disekolah inklusif 

harus lebih terbuka terhadap perbedaan atau keberagaman peserta didi, mampu 

mendidik peserta didi yang beragam, lebih terbiasa dan terlatih untuk mengatasi 

tantangan pelajaran supaya siswa mendapatkan prestasi yang tinggi. 

3. Peran Guru Pendamping Khusus 

Sebagai  guru pendamping mempunyai tugas penting dalam pendampingan anak 

berkebutuhan khusus, tugas tersebut diungkapkan dalam Permendiknas No. 70 tahun 

2009 yang meliputi: a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama 

dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. b. Membangun sistem koordinasi antara 

guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik. c. Melaksanakan pendampingan anak 

berkelainan pada kegiatan pembelajaran berasama-sama dengan guru kelas, guru mata 

pelaran atau guru bidang studi. d. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-

anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas 

umum, berupa remidi ataupun pengayaan. e. Memberikan bimbingan secara 

berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan yang 

dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.  

 

3.  Kesimpulan 

Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan bagi anak bertkebutuhan khusus 

diperlukan model pendidikan yang sesuai dan ikuti dengan metode pengajaran yang tepat 

bagi anak berkebutuhan khusus, banyak model yang ditawarkan atau digunakan dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, diataranya; Bentuk 

Layanan Pendidikan Segregrasi, Sekolah Luar Biasa Bersama, Kelas Jauh / Kleas 

Kujung, Sekolah Dasar Luar Biasa. Dalam penggunaannya disesuaikan dengan kebijakan 

SLB masing-masing.  Sebagai kriteria model SD penyelenggara pendidikan inklusif 

sebagai berikut: a. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan 

inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua) b. Terdapat 

anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah c. Tersedia guru pendidikan khusus 

(GPK) dari PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain) d. 

Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar e. Memiliki jaringan kerjasama dengan 

lembaga lain yang relevan f. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua 

anak g. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif h. 

Sekolah tersebut telah terakreditasi i. Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan  informasi dan  mengetahui tentang interaksi 

sosial siswa SMP pada daerah wisata halal di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif  kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, 

wawancara, dan didukung oleh dokumentasi. Subyek penelitian adalah siswa SMP pada objek 

wisata halal di Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu 

analisis data penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan secara  interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh. 

 

Kata Kunci: Studi Deskriptif, Interaksi Sosial Siswa, Wisata Halal 

1. Pendahuluan 

Kabupaten Lombok Timur adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berada 

di pulau Lombok, dengan ibukota Selong. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur  2679,88 

km2, terdiri dari luas daratan 1605,55 km2. Sektor pariwisata sebagai salah satu aset ekonomi 

mempunyai arti penting bagi perekonomian daerah karena didominasi oleh aset-aset  

kekayaan alam berupa sejumlah pulau-pulau kecil dan pantai, tanah pertanian yang subur 

serta pegunungan. (Bappeda Kab.Lombok Timur : 2016). 

Pengembangan model wisata berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan sosial budaya dan 

ekonomi masyarakat Lombok Timur  adalah destinasi wisata halal. “Wisata Halal adalah 

kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas 

produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah” (Pergub. Nusa 

Tenggara Barat No 51 tahun 2015). 

Keberhasilan wisata halal harus melibatkan pemimpin informal seperti ketua adat, ulama, 

tokoh masyarakat dan para pendidik di sekolah-sekolah. Pendidik perlu membuat program 

yang dapat memberikan informasi dan pengajaran awal kepada peserta didik guna mendorong 

peserta didik berperan dalam  destinasi wisata halal.  

Menurut Dr. Rosyadi Sayuti, M.Sc. Sekretaris Daerah NTB menyampaikan bahwa Wisata 

Halal atau Moslem Friendly Tourism atau apapun namanya, intinya adalah bagaimana 

mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Ia menyadari bahwa memang pariwisata 

cukup rentan dengan isu-isu miring atau negatif. Oleh sebab itu, keterlibatan stakeholder 
lainnya untuk ikut mensukseskan pengembangan dan mempertahankan prestasi NTB yang 

telah mewakili Indonesia sebagai ‘The best halal tourism and destination for honeymoon’. 

Peran pemerintah daerah hanya sepertiga dan dua pertiga sisanya adalah peran masyarakat 

seperti LSM, media, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umumnya.  

Kegiatan interaksi sosial siswa di sekolah maupun di luar sekolah tentunya diharapkan 

bernuansa wisata halal atau syariah. Menurut H. Bonner dalam bukunya Social Psychology, 

http://www.lomboktimur.go.id/
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interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, dimana kelakuan individu 

yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau 

sebaliknya (Ahmadi, jakarta.2009: 49). 

Lukman Ali (1985 : 383) menjelaskan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang 

dinamis antara orang perorangan, antara perseorangan dengan kelompok. Kata kuncinya 

adalah hubungan sosial yang dinamis.  Interaksi sosial merupakan dasar  dari  proses sosial 

yang ditandai adanya hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam 

masyarakat, melalui interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

antar warga masyarakat atau kelompok.  

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dialami oleh setiap individu, termasuk 

siswa. Dengan interaksi sosial yang baik, siswa diharapkan dapat mengembangkan 

potensinya. Potensi yang berkembang dengan maksimal membuahkan hasil belajar yang 

memuaskan. Hasil belajar yang baik diiringi dengan kemampuan berinteraksi sosial yang baik 

pula (Fernanda, 2012:1). Potensi diri siswa tersebut berupa konsep diri yang positif sehingga 

menimbulkan pengaruh yang positif pula terhadap hasil belajar siswa. Kemampuan siswa 

unggul juga meliputi keterampilan sosial yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Burk 

(dalam Ilyas, 2002: 25) bahwa anak berbakat memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

prestasi, percaya diri, kepribadian, konsep dan harga diri, sikap, nilai keterampilan sosial dan 

berpikir moral. 

Konsep diri merupakan hal penting dalam membentuk tingkah laku, termasuk hasil belajar. 

Sesuai pendapat Rakhmat (2005:104) bahwa konsep diri berpengaruh besar terhadap 

perubahan perilaku siswa, yaitu siswa akan bertingkah laku sesuai dengan konsep diri yang 

dimiliki. Studi-studi korelasi menunjukkan hubungan positif yang besar antara prestasi siswa 

dengan hasil pengukuran konsep diri menurut Slameto (2010:182). Siswa yang memiliki 

pandangan tentang diri yang positif akan menimbulkan konsep diri yang positif, sebaliknya 

terjadi jika pandangan tentang diri siswa negatif. Konsep diri yang positif dapat meningkatkan 

kepercayaan terhadap dirinya sehingga akan mencapai hasil belajar yang baik, namun 

sebaliknya terjadi jika konsep diri yang negatif. 

Sekolah merupakan bagian dari kegiatan proses sosialisasi. Nilai-nilai syariah atau halal 

yang sesuai kaidah Islam dalam interaksi sosial siswa harus menjadi karakteristik siswa 

seperti aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan 

kata salam, memaafkan dan terimakasih, tidak menjurus kepada pergaulan bebas atau gaya 

kebarat-baratan. 

2. Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif dengan menggunakan metode 

pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan didukung oleh dokumentasi. Subyek 

penelitian adalah siswa SMP pada objek wisata halal di Kabupaten Lombok Timur. Untuk 

pemilihan informan dilakukan dengan strategi purposive sampling dengan tipe criterion 

sampling dengan menetapkan kriteria tertentu yang sesuai dengan topik dan kasus penelitian. 

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu  

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya 

sudah jenuh. Analisis  data dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 1) Data Reduction (Reduksi 

data), yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari pola 

dan temanya. 2) Data Display (Penyajian data), menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. 3) Conclusion drawing / Verivication yaitu 
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langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat di atas, sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah 

dari: 

1. Observasi. 

Pengamatan dilakukan tentang interaksi sosial siswa di empat SMP dan menuliskan 

fenomena apa yang terjadi. Pengamatan tentang  interaksi sosial siswa membutuhkan 

waktu yang cukup lama, data yang dikumpulkan berupa catatan lapangan yang 

dikumpulkan secara sistematis. 

2. Dokumen, yaitu informasi tertulis yang berkaitan dengan data institusi (baik Sekolah) 

maupun personalia (kepala sekolah, guru, siswa). Dokumen tersebut seperti profil sekolah 

dan program sekolah. 

3. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan informan yaitu dengan Bapak Kabid. SMP Kabupaten 

Lombok Timur,  kepala sekolah dan guru dan tokoh masyarakat dan siswa dengan  tujuan 

untuk mendapatkan gambaran umum tentang interaksi sosial siswa. Informan tersebut 

antara lain Ibuk Nurwahyuni SPd (Kepala Sekolah SMPN 2 Selong), Bapak Akhmad 

Zainal Abidin, M.Pd (Kepala Sekolah SMPN 3 Sikur), Bapak Fathur Rijal (Guru SMPN 

3 Sikur), Bapak Rusman, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 6 Sikur), Bapak Abdullah, S.Pd.( 

Wakil Kesiswaan SMPN 2 Selong), Bapak Muhammad Amin (Guru Bahasa Inggris 

SMPN 6 sikur), Bapak Drs. Khairul Anwar dan  Drs. Mansyur (Tokoh Pendidikan Sikur). 

beberapa siswa yaitu Irma Aulia (Siswa SMPN 3 Sikur), Nadia Alam Qosbi dan Syifa’ 

Aidia (siswa SMPN 2 Selong). 

   

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Kabupaten Lombok Timur memiliki kekayaan alam yang luar biasa dengan berbagai 

keragaman dan potensi. Sektor pariwisata sebagai salah satu aset ekonomi mempunyai 

arti penting bagi perekonomian daerah karena didominasi oleh aset-aset kekayaan alam 

yang berupa sejumlah pulau-pulau kecil dan pantai, tanah pertanian yang subur serta 

pegunungan, merupakan potensi yang mendukung program wisata halal di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.  

Berdasarkan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur 

jumlah SMP negeri dan swasta sebanyak 217 sekolah dan lebih kurang 20 SMP berada 

pada daerah objek wisata. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian hanya pada 4 

SMP yang berdekatan dengan objek wisata karena menurut dinas terkait ke-4 sekolah 

tersebut dapat mewakilinya berhubung keterbatasan waktu penelitian. SMP tersebut 

antara lain SMPN 2 selong, SMPN 3 Sikur, SMPN 6 Sikur dan SMPN 4 Sikur (Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan kab. Lombok Timur, 2017). 

SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 6 Sikur menerapkan materi pelajaran bahasa Inggris 

untuk bahasa Inggris Pariwisata dalam pembelajaran bahasa Inggris kearifan lokal 

diajarkan di dua sekolah tersebut,  karena kedua sekolah tersebut berada di Tetebatu 

(Desa Tetebatu), Kecamatan Sikur. Tetebatu adalah terkenal sebagai kawasan wisata. 

Tetebatu memiliki objek wisata tersendiri yang menawarkan keindahan alam (Pauzan, 

dkk. 2:2017). 
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Diantara etnis yang ada di Lombok, etnis asli yang lebih dominan adalah suku Sasak. 

Masyarakat suku Sasak memiliki adat dan istiadat yang menjadi ciri khas mereka. 

Komunitas masyarakat  adat adalah kelompok sosial yang memiliki tradisi dan budaya 

yang berbentuk ucapan atau perbuatan yang memiliki arti dan ciri khas tersendiri bagi 

warganya. Masyarakat budaya dengan tradisi yang lekat diwarnai dan berazaskan nilai 

religius, menjadi kontrol sosial yang baik bagi lembaga masyarakat adat itu, baik dalam 

aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat. Nilai-nilai agama mengajarkan perilaku 

yang bermartabat bagi indvidu dan kelompok dalam melakukan relasi sosial untuk 

membangun masyarakat.  

Suku Sasak yang merupakan suku terbesar di Pulau Lombok sebagian besar beragama 

Islam relatif sangat religius ditandai dengan tingginya solidaritas mereka dalam kegiatan 

keagamaan, baik secara individu mapun kolektif. Religius secara individu tercermin 

dalam antusiasme dalam menjalankan perintah agama seperti seruan sholat lima waktu 

sehari semalam dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Aktivitas interaksi sosialnya 

terlihat pada solidaritas kematian, perkawinan, perayaan-perayaan hari besar agama 

Islam, pendirian/pembangunan rumah ibadat, pembangunan madrasah dan lain 

sebagainya. Ketika terjadi interaksi dengan dunia luar yang semakin intensif, terjadilah 

perubahan sosial budaya yang sangat cepat, ditambah potensi wisata halal Lombok yang 

sudah dikenal di dunia internasional. 

b. Temuan Penelitian  

Interaksi sosial masyarakat kabupaten Lombok Timur sangat dipengaruhi oleh budaya 

dan agama Islam yang dianut 99,9% penduduk Lombok Timur, salah satu yang 

merupakan ciri khas interaksi sosial masyarakat Lombok Timur yang religus adalah 

ramah tamah, sopan santun, memuliakan tamu, suka bersalaman dan mengucapkan 

salam, peduli sosial yang tinggi dan sangat kuat dengan ajaran Islam, sehingga ada 

beberapa dusun yang begitu apriori dengan budaya barat, baik dari segi bahasa dan seni 

budayanya seperti yang disampaikan salah satu tokoh pendidikan di Sikur bapak Drs. 

Mansyur dalam wawancara yang kami lakukan. Masyarakat  Lombok Timur  mempunyai 

konsep diri yang positif, yaitu kesadaran tinggi bahwa mereka adalah makhluk sosial, 

tidak dapat  hidup sendiri-sendiri, tapi sangat membutuhkan orang lain. Hal ini tercermin 

dalam kehidupan sehari dalam kehidupan bermasyarakat. 

Gambaran interaksi sosial tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap interaksi 

sosial siswa di sekolah. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di 

beberapa sekolah, semua sekolah yang kami jadikan sampel penelitian mempunyai 

interaksi sosial yang sama seperti temuan kami berikut ini. 

 

1. SMP Negeri 2 Selong 

SMP Negeri 2 Selong merupakan sekolah yang dekat dengan ibu kota kabupaten 

Lombok Timur dan objek wisata taman kota dan wisata belanja. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Ibuk Nurwahyuni SPd selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa 

nuansa Islami sangat jelas terlihat dalam interaksi sosial siswa, warga sekolah 

membiasakan diri bersalaman, tegur sapa, shalat bersama, berbicara sopan dan ramah 

tamah. Para siswa tidak membeda-bedakan teman karena perbedaan agama, ekonomi, 

budaya dan lain-lain.  

Antara guru dan siswa begitu dekat hubungan sosialnya, sehingga guru dan siswa 

membuat suatu gerakan sosial yaitu gerakan orang tua asuh (GNOTA) yang sumber dana 

berasal dari guru dan siswa. Dana sosial tersebut diberikan setiap hari Jum’at kepada 
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siswa yang kurang mampu dan untuk melihat siswa yang sedang dirawat di rumah sakit. 

Pada jam pertama pagi setiap hari guru bersama siswa juga melakukan shalat dhuha 

secara berjamaah dan shalat zuhur berjamaah. Siswa mempunyai konsep diri yang positif 

akan siapa dirinya, mempunyai rasa percaya diri dan berupaya berperan dalam kelompok 

agar dihargai oleh temannya. Keramahan warga sekolah terhadap tamu juga sangat kami 

rasakan, baik kepala sekolah, guru dan siswa begitu ramah dan memperlakukan kami 

begitu istimewa, karakteristik masyarakat Lombok Timur yang religius, ramah dan sopan 

sangat  tercermin dalam perilaku warga sekolah sehari-harinya.  

   
 

 

2. SMP Negeri 3 Sikur 

SMP Negeri 3 Sikur merupakan sekolah yang terdapat di kecamatan Sikur dan dekat 

dengan daerah wisata Tetebatu yang terkenal dengan keindahan alamnya. Menurut bapak 

Ahkmad Zainal Abidin yang merupakan kepala sekolahnya menjelaskan bahwa lebih 

kurang 85% siswa mempunyai perekonomian yang tidak mampu, sehingga pada saat 

masuk pertama di sekolah ini baju seragamnya digratiskan yang berasal dari sumbangan 

guru yang menerima sertifikasi guru. Masalah broken home juga cukup banyak yang 

dialami siswa, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan diri siswa. Berkat 

perhatian yang khusus dan interaksi sosial yang bersifat kekeluargaan diberikan oleh pihak 

sekolah, para siswa tersebut menjadi mempunyai percaya diri, konsep diri positif dan 

berusaha untuk semangat untuk terus melanjutkan pendidikannya. Sehubungan dengan 

kearifan lokal, pemerintah memberikan kebijakan kepada sekolah di area objek wisata 

untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk pariwisata sebagai subjek konten lokal. Sekolah 

ini menerapkan materi muatan lokal Bahasa Inggris untuk pariwisata.  Istilah khususnya 

muatan lokal bahasa Inggris agar para siswa dapat menjadi guide atau pemandu wisata 

manca negara. 

Gambar1. Wawancara di SMPN 2 Selong 
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Keramahan warga sekolah juga terlihat pada saat kami berkunjung ke sekolah ini, 

kami diperlakukan sangat istimewa dengan menampilkan seorang siswi pemenang nyanyi 

solo tingkat Kab. Lombok Timur dengan judul lagunya gugur mayang, yang syairnya 

menggunakan bahasa kaum bangsawan Lombok Timur. Di sekolah ini menurut salah 

seorang guru yang merupakan keturunan bangsawan di Lombok Timur yaitu bapak Lalu 

Abdurrahim, warga sekolah tidak membeda-bedakan keturunan, apakah siswa tersebut 

keturunan bangsawan atau rakyat biasa. Di sekolah-sekolah yang ada di Lombok Timur ini 

antara siswa keturunan bangsawan dengan keturunan rakyat biasa terjalin hubungan 

kekeluargaan yang erat tanpa memandang keturunan atau kekayaan. 
 

Tabel.1 Jumlah Siswa Berdasarkan 

Penghasilan Orang Tua/Wali 

(Sumber : Profil SMPN 3 Sikur)  
Penghasilan L P Total 

Tidak di isi 43 22 65 

Kurang dari Rp. 500,000 121 99 220 

Rp. 500,000 – Rp. 999,999 9 5 14 

Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 1 0 1 

Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 3 5 8 

Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 2 1 3 

Lebih dari Rp. 20,000,000 0 0 0 

Total 179 132 311 

             Sumber Data : SMP Negeri 3 Sikur 

 

3. SMP Negeri 6 Sikur 

SMP Negeri 6 Sikur berada pada Dusun Lingkung Batu yang mempunyai ciri khas 

penduduk yang fanatik terhadap agama Islam sehingga aktivitas masyarakat dan sekolah 

harus sesuai dengan ajaran Islam. Masalah broken home juga dialami oleh siswa di sekolah 

ini, dikarenakan  banyaknya orang tua yang bekerja sebagai tenaga kerja keluar negeri, 

akibatnya banyaknya terjadi kasus perceraian. Sementara keadaan ekonomi orang tua 

siswa juga mayoritas ekonomi lemah.  

Keadaan tersebut menyebabkan siswa banyak yang mengalami frustasi dalam mengikuti 

pendidikan. Para siswa banyak yang kurang percaya diri, menimbulkan lahir konsep diri 

negatif pada diri siswa. Pihak sekolah mencoba memotivasi siswa dengan memberikan 

Gambar 2. Wawancara di SMPN 3 Sikur 
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baju gratis. Hal ini menimbulkan konsep diri siswa yang bersifat positif.  Menurut  Bapak 

Rusman, SPd sebagai Kepala SMP Negeri 6 Sikur menyatakan bahwa lebih kurang 80% 

siswa mengalami permasalahan  keluarga. Interaksi sosial yang bersifat kekeluargaan 

antara guru dan siswa membuat siswa dapat mengurangi rasa  frustasinya. Sekolah ini juga 

diarahkan siswa agar mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris agar siswa mampu 

sebagai pemandu turis asing baik dari timur tengah maupun dari Eropa. Namun, kata bapak  

Muhammad Amin sebagai  guru Bahasa Inggris di sekolah ini, jika ada anak yang mampu 

bahasa Inggris sebagai orang pemandu  wisatawan  asing, hal ini dilarang oleh orang tua 

karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam berinteraksi dengan orang 

asing diharapkan siswa tetap sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan nilai atau aturan yang berlaku. 

  
 

 

4. SMP Negeri 4 Sikur 

SMP Negeri 4 Sikur secara karakteristik masyarakat yang taat menjalankan agama 

Islam, namun agak terbuka menerima perubahan terhadap budaya asing. Menurut tokoh 

masyarakat Sikur bapak Khairul Anwar  menjelaskan bahwa di sekolah ini banyak siswa 

yang menjadi guide atau pemandu wisatawan dari Eropa, para siswa sangat banyak yang 

berminat mempelajari dan menerapkan bahasa Inggris sebagai pemandu wisatawan. 

Dengan diberikan peluang kepada siswa oleh sekolah dan orang tua  siswa untuk 

menjadi pemandu wisatawan asing, mempunyai dampak yang besar terhadap  

perekonomian  siswa. Namun dampak lainnya dari segi interaksi sosial siswa dengan 

wisatawan adalah para siswa menjadi rentan terpengaruh dengan budaya asing.  Peran 

keluarga dan tokoh masyarakat sangat penting agar nilai religius dan nilai-nilai luhur yang  

berlaku di masyarakat dapat tetap dipertahankan. 

c. Pembahasan  

Berdasarkan temuan pada sekolah-sekolah yang diobservasi dan diwawancarai melalui 

kepala sekolah, guru, siswa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, mayoritas 

masyarakat Lombok Timur yang lebih kurang 99,9% menganut agama Islam  merupakan 

masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal tersebut tercermin 

dalam kehidupan sehari-harinya, seperti dalam melakukan ibadah shalat lima waktu secara 

berjamaah, kebiasaan mengucapkan salam dan bersalaman karena menurut mereka 

semakin banyak  bersalaman  makin  banyak  pahalanya, sopan dalam berbahasa baik 

Gambar 3. Wawancara di SMPN 6 Sikur 
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dalam berbahasa lisan maupun bahasa isyarat dengan membungkukkan badan, ramah 

tamah terutama kepada tamu sangat dimuliakan dan dihormati, bahkan dilayani dengan 

baik dengan disuguhkan makanan dan minuman. Jika bertemu satu kali dengan mereka dan 

berbincang-bincang maka kita sebagai tamu langsung akrab dengan mereka seperti 

keluarga yang dekat. Disamping itu dalam menghadapi kemalangan ataupun kegiatan pesta 

mereka saling tolong menolong, rasa kebersamaannya sangat  tinggi sekali. 

Kebiasaan masyarakat Lombok Timur yang diuraikan di atas sangat berpengaruh  

terhadap kebiasaan yang  dilakukan lembaga pendidikan formal yaitu sekolah. Dilihat dari 

interaksi sosialnya dari empat SMP yang diobservasi dan diwawancarai dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Dari segi tindakan sosial 

Tindakan sosial siswa-siswa di SMP kabupaten Lombok Timur bernuansa Islami. 

Hal ini terlihat dari cara berpakaian yang menutup aurat,  tidak suka bergaul bebas, 

tidak suka ugal-ugalan, memecahkan masalah melalui musyawarah, suka bergotong 

royong, tidak membeda-bedakan teman baik dari segi ekonomi, sosial, budaya 

maupun agama. Mereka tidak suka memfitnah atau mencela serta menjelekkan 

teman. 

2) Konsep diri 

Pengaruh agama Islam yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari 

membuat siswa lebih menyadari dan mengenal dirinya baik dari segi ekonomi dan 

keutuhan sebuah keluarga. Secara mayoritas siswa berasal dari ekonomi lemah 

terutama di Kecamatan Sikur dan mayoritas mengalami keluarga broken home yaitu 

perceraian. Pada awalnya masalah ekonomi dan broken home membuat siswa 

frustasi menjalani kehidupannya. Berkat bantuan dari pihak sekolah baik secara 

materil seperti, gerakan orang tua asuh (GNOTA) bebas biaya sekolah, memberikan 

bantuan baju gratis, maupun bantuan moril untuk  memotivasi siswa agar tetap 

percaya diri bahwa mereka mampu untuk berhasil dalam menjalani kehidupannya. 

Begitu juga bantuan dari teman-teman sekolahnya seperti memberikan bantuan 

makanan dan belanja di sekolah, sehingga para siswa yang mengalami masalah 

tersebut mau bekerja keras, kreatif dan mandiri. 

3) Kontak sosial 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi seperti HP, facebook, email, 

WhatsApp dan lain-lain,  penggunaan bahasa lisan atau kontak langsung masih lebih 

dominan dilakukan siswa dibandingkan dengan menggunakan media elektronik. 

Dengan demikian keakraban dan rasa kekeluargaan mereka sangat tinggi, karena 

intensitas berkomunikasi secara lisannya lebih tinggi, mereka masing-masing akan 

berbagi suka duka dengan temannya dan hal tersebut akan memunculkan rasa 

kepeduliannya terhadap temannya. 

4) Komunikasi sosial 

Dalam berkomunikasi sosial di sekolah siswa diberikan arahan oleh pihak sekolah 

agar membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman pada waktu pagi saat masuk 

pekarangan sekolah atau bertemu teman atau gurunya. Pihak sekolah juga 

membiasakan siswa untuk meminta izin kalau ingin memakai sesuatu, meminta maaf 

dan mengucapkan terima kasih. 

5) Kerjasama  

Untuk membiasakan kerjasama, sekolah senantiasa membuat  kegiatan setiap pagi 

sebelum belajar berkumpul di mushala untuk menghafal Al-Qur'an, membaca 
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Asmaul-Husna dan shalat dhuha bersama guru dan siswa. Sholat zuhur berjamaah, 

melakukan kegiatan belajar dengan membentuk kelompok belajar, kegiatan gotong 

royong. Para siswa juga secara bersama-sama mematuhi peraturan yang telah 

disepakati baik peraturan sekolah maupun peraturan di kelasnya masing-masing. 

a. Rasa Solidaritas 

Kebiasaan tolong  menolong, memaafkan teman, menghibur teman yang sedang 

kesusahan, menjenguk teman sakit, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh siswa 

melalui arahan kegiatan sekolah.  Kepada siswa ditanam rasa kepedulian terhadap 

sesama. 

Berdasarkan uraian di atas interaksi sosial siswa SMP di Lombok Timur sudah baik, 

mereka bisa saling menghargai, saling tolong menolong antar teman dan guru, jika ada 

teman atau guru yang mengalami kesulitan maka siswa menolongnya  begitupun 

sebaliknya jika ada siswa yang mengalami kesulitan, guru pun akan selalu siap 

menolong, pada saat piket anggota piket saling bahu-membahu dalam menjalankan 

tugasnya, saat ada kerja bakti di sekolah, siswa bergotong royong dan membagi tugas 

contohnya ada siswa yang menggotong ember untuk mengepel lantai kelas, siswa juga 

memiliki rasa setia kawan yang tinggi. 

Peran guru sebagai sosok orang tua yang dengan rela hati menyisihkan waktunya 

demi kepentingan anak didik, menasehati anak didik, membantu kesulitan anak didik 

dalam segala hal yang bisa menghambat aktivitas belajarnya. Guru sebagai orang tua 

kedua bagi anak didik yang bertanggung jawab meluruskan tingkah laku dan perbuatan 

anak didik yang kurang baik, yang di bawanya dari lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Di dalam kelas, interaksi yang terjalin antar siswa sudah baik, siswa saling tolong 

menolong apabila temannya mengalami kesulitan seperti: ada siswa yang lupa membawa 

pensil, ketika ada teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, maka teman yang lain 

membantunya dengan cara berdiskusi tentang materi yang tidak dimengerti oleh 

temannya. Begitupun ketika menjalankan piket, regu piket saling bahu-membahu dan 

membagi tugas. Ada yang menyapu, mengelap kaca kelas, merapikan kelas, dan 

sebagainya.  Terkadang ada siswa yang suka berkelahi di dalam kelas karena adanya 

kesalahpahaman antar siswa, namun dapat diselesaikan secara musyawarah.  Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka guru sering memberikan tugas kelompok kepada siswa agar 

siswa bisa berinteraksi lebih baik dengan temannya di kelas. Dengan adanya kerja 

kelompok maka akan terjalin komunikasi yang baik antar siswa.     

Pada jam istirahat, siswa keluar kelas untuk jajan dan bermain bersama temannya. 

Mereka bermain bersama dengan gembira, mereka bermain bermacam-macam jenis 

permainan, namun ada juga beberapa siswa yg iseng mengganggu teman temannya yang 

sedang bermain saat jam istirahat. Ada juga istirahatnya di dalam kelas berdiskusi dengan 

temannnya tentang materi yang baru mereka pelajari tadi, ada yang hanya berbincang-

bincang di teras sekolah. Interaksi yang terjalin antara siswa dengan teman sebayanya 

sangat baik. 

 Di luar kelas interaksi antara guru dan siswa cukup terjalin dengan baik, walaupun 

pada jam istirahat guru dan siswa mempunyai kesibukan masing-masing. Guru lebih 

memilih menghabiskan waktunya di dalam kantor bersama guru-guru yang lain pada 

waktu jam istirahat, sedangkan siswa lebih memilih menghabiskan waktunya dengan 

bermain bersama teman-temannya. Namun guru dan siswa saling bertegur sapa dan 

bersalaman apabila bertemu di ruang guru, di kantin atau sedang berjalan. Ketika guru 

membutuhkan pertolongan untuk membelikan sesuatu di kantin siswa pun menolongnya.  
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Interaksi sosial yang terjalin dengan baik akan membentuk konsep diri siswa yang 

baik pula. Semakin baik konsep diri yang dimiliki oleh siswa maka akan berpengaruh 

positif pula terhadap hasil belajar siswa tersebut di sekolah. Sedangkan di rumah, orang 

tualah yang memiliki peranan penting dalam mendidik dan  membimbing anaknya.  

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan, interaksi sosial siswa SMP yang terjadi di Lombok 

Timur, Nusa Tenggara Barat terpola dalam kearifan lokal dan tradisi masyarakat Sasak yang 

religius, peduli sosial, tolong menolong, toleran dan saling menghargai sehingga menciptakan 

suasana harmonis. Ketika bersentuhan dengan era global melalui kedatangan wisatawan 

manca negara interaksi sosial  yang mereka miliki tetap terjaga. Potensi ini menjadi faktor 

terpenting sebagai modal dasar dalam pendidikan ukhuwah (persaudaraan) ditanamkan 

semenjak usia dini di sekolah. 

Dengan demikian masalah-masalah yang dialami siswa dalam berinteraksi sosial dengan 

teman sebaya dan majelis guru baik di kelas maupun di luar kelas dapat diatasi karena 

mendapat  respon positif dari teman dan gurunya, mereka saling mengerti, dapat memberikan 

rasa aman dengan tidak memberikan gelar/label yang buruk pada teman, tidak 

mempermalukan teman dalam bermain dengan cara memperolok-olokkan  dan dapat 

dipercaya.  

Sedangkan masalah-masalah yang dialami siswa dalam interaksi sosial dengan teman 

sebaya dalam belajar mencakup pada masalah konsep diri siswa berkembang secara positif, 

seperti memahami kelebihan dan kelemahan dirinya, membiasakan diri tetap sabar  walaupun 

teman-teman dalam kelompok belajar sering membuat kesal dan membiasakan diri 

memberikan perhatian pada teman saat ia berbicara dalam kelompok belajar, dapat  

bekerjasama, memiliki sikap menikmati hidup bersama orang lain dalam belajar.  
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Abstrak. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 

menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab (Kemdiknas, 2010). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka setiap jenjang pendidikan harus diselenggarakan 

pendidikan budaya dan karakter secara terprogram dan sistematis, dengan mengintegrasikan 

muatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas 

dan kompetitif. Panduan pelaksanaan pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Balitbang Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas menyatakan bahwa pembangunan karakter yang merupakan 

upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita 

permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya 

nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai 

Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya 

kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya 

kemandirian bangsa.  

Kata Kunci:  Pendidikan Karakter ; Kesehatan Mental ; Ajaran Ki Hajar Dewantara 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan kita hari ini dengan segala infrastruktur yang tersedia justru persoalan moralitas 

menjadi semakin memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, 

maupun sebaliknya, murid terhadap guru, menjadi pemandangan keseharian hampir di 

berbagai daerah seperti kasus di kendal yang viral karena murid menendang gurunya beramai 

ramai. Demikian juga dengan fenomena tawuran atau perkelahian antar pelajar seakan 

menjadi ekstra kurikuler bagi pada anak didik. Peristiwa demi peristiwa memprihatinkan ini, 

semakin hari bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah.Padahal, jumlah sekolah 

sejak jaman kemerdekaan, hingga kini jumlahnya jauh semakin banyak. Jumlah Sekolah 

Dasar kini sebanyak 26.119.000, Sekolah Menengah sebanyak 9.901.000 dan Sekolah 

Menengah Kejuruan sebanyak 1.735.000. semakin banyak sekolah yang seharusnya 

mencerminkan semakin baiknya moralitas publik, justru yang terjadi sebaliknya.Dalam 

pandangan penulis hal ini terjadi karena pendidikan kita sudah tidak lagi berakar pada filosofi 

para pendidik bangsa ini. Ironisnya adalah justru filosofi pendidikan yang digagas para 

pendidik kita dipakai oleh negara lain, sehingga menjadi maju, sementara kita meninggalkan 

filosofi pendidik kita sendiri. 

Harian Kompas memberitakan bahwa berdasarkan indeks persepsi korupsi, yang 

dilaksanakan oleh lembaga survei Transparency International,  Indonesia masih masuk jajaran 

mailto:tristiadi.ardi.181119@students.um.ac.id
mailto:tristiadi.ardi.181119@students.um.ac.id
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negara-negara terkorup dengan menempati peringkat ke-118 dari 174 negara. (Kompas, 

2012). Di harian yang sama, Badan Kehormatan DPR melaporkan ada 28 anggota dewan 

tersangkut masalah etika. Negeri ini berada dalam krisis multidimensional yang tak kunjung 

usai, kondisi  diperburuk dengan krisis moral dan budi pekerti para pemimpin bangsa yang 

berimbas kepada generasi muda. Tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, penyalahgunaan 

narkoba, budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin merosot tidak hanya di 

perkotaan tapi sudah merambah ke pedesaan (Zuriah, 2007). Sebagai alternatif yang bersifat 

preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah 

budaya dan karakter bangsa.  Upaya mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan pemahaman 

dan langkah untuk membangun kembali karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. 

Kurikulum bukan merupakan menjadi patokan yang baku dan statis, tetapi sangat dinamis 

dan menyesuaikan dengan  situasi dan kondisi yang ada (Marzuki, 2012). Beberapa tahun 

terakhir  pendidikan kita telah mengalami  beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum 

kita selama ini dinilai terlalu kompleks yang membebani siswa karena terlalu terfokus pada 

kecerdasan intelektual. Ini mengakibatkan tidak sedikit siswa yang tidak mampu mengikuti 

beban belajar merasa tidak betah di sekolah dan mengalihkan kegiatan mereka dengan hal-hal 

yang menyimpang. Untuk merespon fenomena diatas maka reformasi pendidikan 

sangat  penting, yaitu dengan membuat kurikulum pendidikan yang memiliki nilai budaya dan 

karakter bangsa. 

Menurut Sartono (2011), karakter yang dimaksud dalam pendidikan adalah karakter 

bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain Beriman dan Bertakwa, 

Jujur dan Bersih, Santun dan Cerdas, Bertanggung jawab dan Kerja Keras, Disiplin dan 

Kreatif, Peduli dan Suka menolong.  Maka dengan Pendidikan karakter diharapkan agar 

pendidikan karakter terintegrasi dalam setiap mata pelajaran sehingga dengan adanya 

pendidikan karakter diharapkan masa depan Indonesia lebih baik. 

Dalam perjalanannya, proses pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter mengalami 

banyak hambatan yang menjadi dilema dunia pendidikan, antara mengejar kepentingan tes 

dan mengutamakan pembentukan karakter siswa. Pelaksanaan Ujian Nasional menjadi contoh 

yang menarik tentang dilema pelaksanaan pendidikan karakter. Dalam proses pendidikan 

siswa ditanamkan nilai dan karakter bangsa, namun pada pelaksanaan Ujian Nasional siswa 

diajarkan ketidakjujuran yang sangat bertolak belakang dengan karakter bangsa. 

Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Soewardi Soerjaningrat. Ia berasal dari lingkungan 

keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Soerjaningrat dan cucu dari Pakualam III. 

Soewardi menamatkan pendidikan dasar di ELS atau Sekolah Dasar Eropa/Belanda. 

Kemudian Ki Hajar melanjutkan pendidikan ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tetapi 

tidak sampai tamat karena sakit. Ki Hajar lalu bekerja sebagai penulis dan wartawan di 

beberapa surat kabar antara lain seperti Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan 

Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. 

Saat bekerja sebagai penulis, Ki Hajar Dewantara tergolong penulis handal. Tulisan-

tulisannya sangat komunikatif dan tajam dengan semangat antikolonial dan kebangsaan. 

Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan 

pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawa 

berbunyi : 

1. Ing ngarsa sung tuladha (di depan memberi contoh) 

2. Ing madya mangun karsa (di tengah memberi semangat)  

3. Tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan) 
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Semboyan tersebut masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di 

sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa. 

 

2. Pembahasan 

a. Problematika Pendidikan Karakter dan Kesehatan mental  

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 

menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang baik serta bertanggung 

jawab (Kemdiknas, 2010). Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka setiap jenjang 

pendidikan harus diselenggarakan pendidikan budaya dan karakter secara terprogram dan 

sistematis, dengan mengintegrasikan muatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, untuk 

menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Panduan pelaksanaan pendidikan 

karakter yang diterbitkan oleh Balitbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas (2011, 

hal. 5) menyatakan bahwa pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan 

yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; 

keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; 

bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran 

terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya 

kemandirian bangsa.  

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan 

dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat 

ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas 

pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan 

karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu 

“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 

berdasarkan falsafah Pancasila.” 

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan 

dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk 

melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas 

program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi 

Nasional Pendidikan Karakter (2010): pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik-

buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. 
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Menurut Thomas Lickona dalam (Marzuki, 2012), secara terminologis karakter adalah “ A 

reliable inner dispotion to respond to situations in a morally good way.” Selanjutnya Lickona 

menambahkan , “Character so conveived has three interrelated parts, moral knowing, moral 

feeling, and moral behaviour”. Artinya karakter yang baik harus meliputi pengetahuan 

kebaikan, lalu menumbuhkan komitmen (niat) terhadap kebaikan dan pada akhirnya 

melakukan kebaikan itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus 

melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik atau loving 

good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action) sehingga terbentuk perwujudan 

kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Hal ini juga ditunjang oleh penelitian Sartono 

(2011, hal. 8) bahwa ada 4 pilar dasar nilai moral pendidikan karakter yaitu: olah pikir 

(intelectual development), olah hati (spiritual and emotional development), olah raga dan 

kinestetik (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan karsa (affective and 

creativity development). 

Atas dasar apa yang telah diungkapkan di atas, pendidikan karakter bukan hanya sekedar 

mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter 

adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta 

didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi 

kepribadiannya. Nilai-nilai tersebut harus ditumbuhkembangkan pada setiap peserta didik 

hingga berkembang menjadi budaya sekolah (school culture). 

Pendidikan karakter bersumber dari beberapa hal. Menurut Sartono (2011, hal. 9) 

pendidikan karakter bersumber dari Agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu,  semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab. 

 

b. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter dibuat mulai dari pemerintah pusat sampai ke 

tataran keluarga. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter harus 

mendapatkan  dukungan dari semua pihak. Strategi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan karakter dimulai dari pemerintah pusat (top-down) dengan kebijakannya tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter, strategi dari pengalaman praktisi (bottom-up) seperti yang 

dilakukan beberapa lembaga yang konsen dengan perbaikan karakter bangsa, misalnya: The 

ESQ   way 165, dan melalui strategi revitalisasi program penunjang pendidikan karakter yang 

terintegrasi dalam kegiatan ko-kurikulur dan ekstrakurikuler seperti, pramuka, PMR, kantin 

kejujuran, dan lain-lain. Ketiga strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

menguatkan, yaitu: top down yang lebih bersifat intervensi, bottom up yang lebih bersifat 

penggalian best practice dan habituasi, serta revitalisasi program. Dan hendaknya ketiga 

strategi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dalam keempat pilar penting pendidikan 

karakter di sekolah sebagaimana yang dituangkan dalam Desain Induk Pendidikan Karakter, 

(Kemdiknas, 2010), yaitu: kegiatan pembelajaran di kelas, pengembangan budaya satuan 

pendidikan, kegiatan ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. 

Marzuki (2012, hal. 42) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan karakter 

di sekolah merupakan bagian dari reformasi pendidikan, maka reformasi pendidikan karakter 

bisa diibaratkan sebagai pohon yang memiliki empat bagian penting, yaitu  akar, batang, 

cabang, dan daun. Akar reformasi adalah landasan filosofis (pijakan) pelaksanaan pendidikan 

karakter harus jelas dan dipahami oleh masyarakat. Pengintegrasian Pendidikan Karakter 
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dalam Pembelajaran di Sekolah penyelenggara dan pelaku pendidikan. Batang reformasi 

berupa mandat dari pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggara pendidikan nasional. 

Dalam hal ini standar dan tujuan dilaksanakannya pendidikan karakter harus jelas, transparan, 

dan akuntabel. Cabang reformasi berupa manajemen pengelolaan pendidikan karakter, 

pemberdayaan guru, dan pengelola pendidikan harus ditingkatkan. Sedang daun reformasi 

adalah adanya keterlibatan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter yang didukung pula dengan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat 

yang kondusif yang sekaligus menjadi teladan bagi peserta didik dalam bersikap dan 

berperilaku sehari-hari. 

  

c. Faktor-Faktor Pendukung Pendidikan Karakter 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan/sekolah dapat tercapai 

dengan keterlibatan semua warga sekolah, keluarga, dan anggota masyarakat. Bahkan Wening 

(2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendidikan nilai merupakan implementasi 

pendidikan karakter yang diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan 

media massa. Keluarga merupakan lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter yang 

pertama yang harus terlebih dahulu diberdayakan, sedangkan pendidikan karakter di sekolah 

ditekankan pada penanaman moral, nilai-nilai estetika, budi pekerti yang luhur. Di samping 

itu lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap karakter atau watak 

seseorang. Mengingat keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keluarga, 

sekolah, dan lingkungan masyarakat, keberadaan contoh (role model) sangat berarti. Misalnya 

orang tua, guru, dan para public figur harus menjadi contoh langsung bagi anak atau peserta 

didik. 

Peran guru sebagai role model di sekolah sangat berpengaruh terhadap efektifitas 

penerapan pendidikan karakter. Pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas diperlukan dalam 

situasi dan kondisi bangsa yang masih dilanda krisis multidimensi. Sehingga kehadiran 

pendidik sebagai key actor in the learning process, yang profesional serta memiliki karakter 

kuat dan cerdas, karena melalui pendidik yang memiliki karakter kuat dan cerdas akan 

tercipta sumber daya manusia yang merupakan pencerminan bangsa yang berkarakter kuat 

dan cerdas, serta bermoral luhur (Pendidikan, 2012). Efektifitas penanaman nilai-nilai budi 

pekerti juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendekatan yang dipilih guru, 

misalnya  Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach)(Zubaedi, 2009, hal. 23). 

Pendekatan ini memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan 

dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka 

sendiri.  

Pendekatan ini sangat efektif untuk pendidikan di alam demokrasi. Disisi lain  keberhasilan 

pendidikan karakter salah satunya adalah menghapus dikotomi bahwa karakter adalah 

tanggung jawab guru agama dan guru kewarganegaraan. Sesungguhnya keberhasilan 

pendidikan karakter  merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua guru harus 

membangun sinergi antar mata pelajaran (Zubaedi, 2009, hal. 23). Mulyasa (2011) memiliki 

pendapat yang senada bahwa pengintegrasian pendidikan karakter melalui proses 

pembelajaran semua mata pelajaran, merupakan model yang banyak diterapkan. Model ini 

ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pendidik karakter (character educator). 

Artinya guru adalah contoh nyata bagi anak didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang 

diajarkan. 

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak semudah mendesain pendidikan karakter itu sendiri. 

Sebagai contoh,  pendidikan karakter di sekolah menanamkan nilai-nilai disiplin, jujur, dan 
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toleran sehingga pendidikan karakter menjadi salah satu solusi kultural untuk mengurangi 

korupsi, namun di luar sekolah, stuktur masyarakat menampilkan sosok pemimpin yang 

korup, tidak jujur, terjadi ketidakadilan. Di sinilah letak tidak efektifnya pendidikan budaya 

dan karakter yang ditanamkan kepada anak. Sugeng Bayu Wahyono,  sosiolog, dosen FIP 

UNY pada Diskusi Media Forum UNY bertema “Korupsi dan Pendidikan Karakter” (2011) 

mengatakan kalau pendidikan karakter ingin berhasil, masalah struktural harus diperbaiki 

dulu, karena masalah korupsi bukan hanya masalah kultural tapi juga masalah strukrural. 

Sehingga Beliau menawarkan alternatif pendidikan kritis sebagai solusi memberantas korupsi. 

Pendidikan kritis merupakan arena menanamkan kesadaran bahwa terdapat penindasan 

struktur yang membuat tiadanya pembebasan dan pencerahan. Dalam pendidikan kritis, 

peserta didik akan bersifat kritis terhadap struktur yang menindas, baik yang menindas dunia 

ide maupun praktik sosial, politik, ekonomi, dan praktik kebudayaan. Penerapan pendidikan 

kritis bukan hanya di sekolah-sekolah, tetapi disemua lembaga sosial, sehingga  akan 

terciptanya “critical mass”, suatu masa atau rakyat yang kritis terhadap segala bentuk struktul 

yang menindas. Hanya dengan menciptakan massa yang kritis yang akan mampu menciptakan 

bangsa dan berkarakter, seperti disiplin tinggi, jujur, toleran dan yang paling penting adalah 

mandiri. 

 

d. Pengertian Kesehatan Mental 

Banyak pengertian dan definisi tentang  kesehatan  mental  yang diberikan para ahli,  sesuai 

dengan pandangan dan bidangnya masing – masing. Kesehatan mental menurut Daradjat ( 1996 )  

yaitu terhindarnya orang dari gejala gangguan  jiwa (NEUROSE}  dan dari gejala - gejala penyakit 

jiwa. Definisi ini banyak mendapat sambutan dari berbagai kalangan Psikiatri (kedokteran jiwa). 

Menurut definisi ini  orang yang sehat mentalnya adalah  orang  yang terhindar dari segala  gangguan 

dan penyakit jiwa. Yang dimaksud dengan gangguan jiwa adalah  sering cemas tanpa diketahui 

sebabnya,   malas tidak ada gairah  untuk bekerja dan  badan terasa lesu. 

Gejala - gejala tersebut  dalam tingkat lanjut  terdapat pada anxiety, neurasthenia, hysteria, 

dan sebagainya. Sedangkan sakit jiwa adalah  orang yang pandangannya jauh berbeda  dari 

pandangan orang pada umumnya, jauh dari realitas.   

Ardi Ardani (2012) kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

diri sendiri, dengan orang lain dengan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup. 

Definisi ini lebih luas dan bersifat umum, karena dihubungkan dengan kehidupan secara 

keseluruhan. Kesanggupan untuk menyesuaikan diri itu  akan membawa orang  kepada 

kenikmatan hidup dan terhindar dari kecemasan, kegelisahan, dan ketidakpuasan. Disamping 

itu ia penuh dengan semangat dalam hidup.Untuk dapat menyesuaikakan diri dengan diri 

sendiri ,kita harus lebih dulu mengenal diri kita dan menerima sebagaimana adanya, lalu 

bertindak sesuai dengan kemampuan dan kekurangan  yang ada pada kita. Kita harus 

mengenal   dan memahami orang lain lain secara  secara obyektif, dan tidak melihat orang 

lain secara subyektif  yaitu menurut  perasaan dan ukuran kita,  tapi usahakanlah melihat 

orang dengan ukuran-ukuran orang-orang itu sendiri. 

Menurut definisi yang kedua ini, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dapat 

menguasai segala faktor dalam hidupnya, sehingga ia dapat menghindarkan tekanan-tekanan 

perasaan atau hal-hal yang membawa frustrasi. 

Ada definisi lain mengenai kesehatan mental yaitu kesehatan mental adalah pengetahuan 

dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, 

bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada 

kebahagiaan diri dan orang lain; serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa 
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Definisi ini mendorong orang memperkembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang 

ada. Jangan sampai ada bakat yang tidak tumbuh dengan baik, atau yang digunakan dengan 

cara yang tidak membawa kebahagiaan, yang mengganggu hak dan kepentingan orang lain. 

Bakat yang tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, akan membawa kepada 

kegelisahan dan pertentangan batin. Mungkin pula orang mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan bakat dan potensi yang ada padanya dengan baik, tapi kepandaian dan 

kecerdasannya itu digunakannya untuk menipu, mengambil hak orang lain, atau 

menyengsarakan orang dengan fitnahan yang dibuat-buatnya.Maka orang itupun termasuk 

orang yang kurang sehat. 

Definisi terakhir mengenai kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang 

sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk 

menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan 

dan kemampuan dirinya. 

Fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan dan keyakinan hidup, 

harus saling membantu dan kerjasama satu sama lain, sehingga dapat dikatakan adanya 

keharmonisan, yang menjauhkan orang dari perasaan ragu dan bimbang, serta terhindar dari 

kegelisahan dan pertentangan batin ( Konflik ). 

Dapat dikatakan bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala 

gangguan dan penyakit jiwa, menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan 

bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta 

tercapainya keharmonisan jiwa dalam hidup.Perlu diingat bahwa kesehatan mental itu adalah 

relatif, dimana keharmonisan yang sempurna antara seluruh fungsi-fungsi tubuh yang 

ada.Yang dapat diketahui adalah berapa jauh jaraknya seseorang dari kesehatn mental yang 

normal. 

 

e. Kajian Kritis Pemikiran Ki Hadjar Dewantara 

 

Masalah-masalah Pendidikan Nasional, pendidikan secara garis besar harus bisa 

menerapkan tiga hal yaitu : 

Pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing ngarsa berarti di depan, atau orang yang lebih 

berpengalaman dan atau lebih berpengatahuan. Sedangkan tuladha berarti memberi contoh, 

memberi teladan. Jadi ing ngarsa sung tuladha mengandung makna, sebagai guru atau 

pendidik hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai “central 

figure” bagi siswa.  

Kedua, Ing Madya Mangun Karsa, Mangun karsa berarti membina kehendak, kemauan dan 

hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kepada cita-cita yang luhur. 

Sedangkan ing madya berarti di tengah-tengah, yang berarti dalam pergaulan dan 

hubungannya seharihari secara harmonis dan terbuka. Jadi ing madya mangun karsa 

mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu 

menumbuhkembangkan minat, hasrat dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan 

berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal.  

Ketiga, Tutwuri Handayani, Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh 

perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari 

pamrih dan jauh dari sifat authoritative, possessive, protective dan permissive yang 

sewenang-wenang. Sedangkan handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan 

perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan 

pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. 
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Seperti kita ketahui negara Finlandia merupakan salah satu negara yang dinobatkan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), melalui penelitiannya 

sebagai negara peringkat pertama dalam sistem pendidikan. Survey yang dilakukan oleh 

OECD mengukur siswa di bidang sains, membaca dan matematika. Hebatnya Finlandia bukan 

hanya unggul dalam bidang pendidikan formal, tetapi unggul juga dalam bidang pendidikan 

anak-anak lemah mental. Ringkasnya Finlandia berhasil membuat semua siswanya menjadi 

lebih cerdas.Untuk mencapai peringkat pertama terbaik di dunia Finlandia menerapkan 

filosofi sebagai berikut: 

Pertama, menempatkan standardisasi pendidikan secara proporsional, dalam hal ini Ki 

Hadjar Dewantara mengatakan Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak 

bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu 

dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi.  

Kedua, Kesetaraan berpengaruh besar pada kinerja pendidikan. Sedangkan Ki Hadjar 

Dewantara Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan 

berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya. 

Ketiga, Standardisasi kaku dan berlebihan adalah musuh kreativitas, karenanya peserta 

didik di Finlandia tidak dijejali dengan PR yang memberatkan, demikian juga dengan 

berbagai ujian yang membebani. Dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara sudah menjelaskan 

Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik 

“mengubah padi menjadi jagung”, atau sebaliknya. 

Keempat, anak harus bermain. Di Finlandia peserta didik datang ke sekolah tidak dibebani 

dengan beban pikiran pelajaran, namun peserta didik datang ke sekolah sangat menikmati, 

sebab di sekolah mereka bisa bermain dengan leluasa. Dalam hal ini peserta didik di 

Finlandia, bermain di sekolah namun dalam koridor belajar, jadi belajar dikemas dalam 

bentuk bermain. Ki Hadjar Dewantara juga menjelaskan hal ini yaitu bermain adalah untutan 

jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. 

 

3. Kesimpulan 

Pelaksanaan pendidikan karakter memiliki permasalahan tersendiri, yaitu adanya 

ketidaksinkronan antara konsep pendidikan karakter, yang bertujuan untuk mengembalikan 

budaya dan karakter bangsa yang semakin merosot dengan realita yang dihadapi. Pada saat di 

sekolah ditanamkan nilai-nilai karakter baik, tidak ditunjang dengan kondisi lingkungan yang 

mencontohkan nilai-nilai yang berseberangan. Menghadapi kondisi Bangsa Indonesia yang 

mengalami krisis multidimensional akibat terkikisnya nilai-nilai karakter bangsa, dan 

kekhawatiran  lahirnya generasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

generasi yang berkepribadian luhur, menjalankan nilai-nilai agama dan pancasila, maka di 

buatlah kebijakan dan konsep pendidikan budaya dan karakter bangsa untuk 

mengembalikan  karakter bangsa Indonesia yang religius dan pancasilais. 

Pendidikan karakter sebagai reformasi pendidikan akan terwujud dengan adanya kerjasama 

mulai dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, sekolah sebagai pelaksana 

pendidikan di lapangan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum yang 

dipergunakan dan gurunya sebagai role model, orang tua sebagai pembentuk pertama karakter 

anak, dan masyarakat atau lingkungan yang mencerminkan penerapan budaya dan karakter 

bangsa dalam kehidupan sehari-hari.  Keberhasilan pendidikan karakter akan dirasakan 

manakala semua unsur menjalankan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya. 
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Dari pemaparan di atas terjadi sebuah ironi yang sangat mencolok. Negara maju dengan 

peringkat pendidikan yang pertama di dunia menggunakan filosofi Bapak Pendidikan 

Indonesia yang telah diungkapkannya berpuluh tahun yang lalu. Sementara kita bangsa 

Indonesia, sebagian mungkin sudah tidak tahu lagi siapa Bapak Pendidikan Indonesia, apalagi 

mempelajari dan mengkaji pemikiran-pemikirannya yang sangat dalam. Tak berlebihan kalau 

kita pada hari ini melihat situasi dan kondisi pendidikan kita, kita harus mengembalikan 

filosofi pendidikan kita sebagaimana yang telah digariskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia 

itu sendiri yaitu Bapak Ki Hadjar Dewantara 
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Abstrak. Kontribusi pola asuh orang tua diduga turut menjadi penyebab terhadap terjadi 

pembulian. Pembulian yang terjadi pada masa anak-anak  baik  anak menjadi pelaku atau korban 

pembulian adalah sama-sama berdampak negatif terhadap masa depan anak-anak itu kelak. 

Kesadaran ini harus dimiliki oleh para orang tua terutama di keluarga yang memiliki anak pada 

masa usia dini . Melalui peran orangtua yang mendidik dengan cinta kasih dan sayang maka 

diharapkan adanya perbaikan dalam cara mendidik anak dalam keluarga. Hubungan emosional 

yang lekat  para orangtua dengan anaknya akan membantu mencegah pembulian pada anak. 

Pengasuhan serta kelekatan menjadi bagian yang penting untuk dilakukan pada anak secara  usia 

dini. Ketika anak di asuh oleh orang tua dengan cinta,kasih dan empati  ( attachment parenting 

),maka anak akan menerima kasih dan sayang. Dan mereka belajar itu sebagai keteladanan yang 

sesungguhnya. Mengasuh dengan cinta kunci keberhasilan tercapainya kehidupan yang lebih baik. 

Karena akan dapat mengarahkan anak mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep attachment 

parenting sesungguhnya dapat menciptakan ikatan yang kuat (kelekatan) antara orang tua dan 

anak. Kondisi ini akan menimbulkan keseimbangan antara perkembangan individu dan sosial 

sehingga akan memperoleh suatu kondisi mental sehat dalam diri anak. Adalah tanggung jawab 

orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika , budi pekerti bahkan nilai religius sejak usia 

dini kepada anak-anaknya yang  akan terus membekas di dalam hati sanubari. 

Kata kunci: Pola asuh orangtua, cinta dan empati, Pembulian 

 

1. Pendahuluan  

Hak dan perlindungan anak dapat dipenuhi hanya jika terdapat kerjasama yang intensif antara 

pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam hal ini pemerintah telah membentuk Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Perlindungan anak salah satunya 

dilakukan pada perlindungan terjadinya kekerasan verbal atau pembulian pada anak. Pada 

orang tua terdapat kewajiban yang amat penting untuk merawat, mendidik dan mengasuh 

anaknya dengan baik dan benar. Menjadi orang tua tentu bukan hal mudah. Hillary Rodham 

Clinton,mantan first lady Amerika Serikat, pernah berkata : “It takes a village to rear 

children,“ Butuh orang sekampung untuk membesarkan anak”, sedemikian sulitkah untuk 
membesarkan seorang anak ?. Banyak hal yang terjadi berkaitan dengan permasalahan anak 

yang ada akhir-akhir ini. Lembaga non formal yang selama ini belum di berdayakan secara 

optimal dalam pencegahan terjadinya kekerasan verbal yaitu keluarga . Dalam keluarga 

melalui peran orang tua di tumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak yang 

berkualitas di dalam keluarga dimana selama ini masih di dominasi otoritas orang tua dan 

belum di dukung seperangkat “kurikulum” sebagaimana pendidikan formal yang dapat 

diterapkan oleh masing-masing keluarga. Orang tua  harus sadar akan perannya yang  sangat 

penting dalam menyiapkan anak yangmemiliki karakter positif.  Para orang tua juga menjadi  

bagian dasar dan penting dalam memberikan pendidikan anak terutama pendidikan bertingkah 
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laku dan pendidikan moral. Dengan orang tua memiliki pengetahuan cara mendidik anak akan 

menjadikan orangtua yang berkualitas maka akan pula menghasilkan anak yang berkualitas . 

Kepedulian orang tua saat ini dalam mengenal sifat dan karakteristik anak sejak dini 

dengan pola asuh yang tepat akan membantu meminimalkan anak menjadi korban pembulian 

kelak. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat membuat permasalahan yang 

ada saat ini dapat juga merasuki permasalahan dalam lingkungan keluarga. Dan ketika 

teknologi dan internet telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tindakan pembulian 

juga sering dilakukan melalui jejaring sosial, e-mail, dan chat atau dikenal dengan 

cyberbullying.   Tidak bisa di pungkiri antara kemajuan zaman dan budaya yang berkembang 

pesat di masyarakat akan memberi dampak terhadap kehidupan kita. Orang tua harus dapat 

mendampingi dan mengawasi anak ketika bermain dengan media internet.  Kasus-kasus 

bullying  pada anak sering kita dengar di saat ini. Fonomena bullying pada anak sudah 

merambah ke kalangan anak -anak di masyarakat  kita. Kasus-kasus bullying pada anak saat 

ini  membuat miris kita yang mendengarnya. Contoh kasus bullying terjadi menimpa siswi 

kelas 1 SD di Cibubur Jakarta Timur diakhir 2011 oleh kakak kelasnya (baru kelas 3 SD), 

siswa tersebut dibenturkan kepalanya ke tembok kamar mandi berkali-kali (Vania Rossa, 

2012). Sehingga orang tua harus melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Meski dilakukan 

oleh anak di bawah umur yang “belum berdosa” ,bullying harus ditanggapi dengan serius. 

Efek yang terjadi pada diri anak bisa sangat fatal ,baik dari pelaku maupun korbannya karena 

akan mempengaruhi harga diri dan masa depan anak. Bahkan tidak sedikit bullying yang 

berujung pada tragedi seperti bunuh diri. Setiap orang tua tentu berharap jangan sampai 

anaknya menjadi korban dan juga pelaku bullying  ( Parenting Indonesia, 2012). 

Pertama yang dilakukan adalah bagaimana para orang tua sadar bahwa seorang anak 

merupakan bagian dari anggota keluarga. Sebagaian besar dari anak-anak dalam semua 

kelompok masyarakat bertumbuh dalam lingkungan rumah yang sedikitnya memiliki orang 

tua biologis atau dengan saudara mereka. Kita perlu memberikan pemahaman sesungguhnya  

semua anak terkait dengan keluarga. Anak dilahirkan ke dalamnya, bertumbuh menjadi 

dewasa didalamnya. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman tentang fungsi keluarga 

yang paling luas diakui  dan secara universal adalah melakukan perawatan dan pengasuhan. 

Pengasuhan merupakan tanggung jawab yang dilakukan orang tua. Pengasuhan adalah proses 

mendidik agar kepribadian anak berkembang baik. Pola asuh yang baik harusnya mampu 

membentuk  kepribadian kuat , tak mudah putus asa dan tangguh menghadapi tekanan hidup. 

Menurut Suyanto (2002) salah satu untuk meningkatkan moral dan akhlak adalah melalui 

peran pendidikan dalam keluarga. Dalam kerangka itu hendaknya orangtua tidak 

menempatkan anak sebagai obyek , atau sekedar subyek . Namun harus dengan posisi yang 

seimbang , melibatkan seluruh aspek kepribadian anak.  

Dalam suatu keluarga peran orang tua diantaranya adalah melakukan pola pengasuhan 

yang benar. Peran orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan yang benar salah satunya  

adalah memberikan pendidikan pengenalan nilai moral kepada anak. Ketika melaksanakan 

pendidikannya peran orang tua sebaiknya tidak bersikap otoriter tapi lebih pada pengenalan 

dan membangun kesadaran anak. Dengan cara  mengasuh seperti ini  maka anak tidak hanya 

merasa dikasihi, tapi sekaligus dimanusiakan. Sehingga dengan pendidikan yang dilakukan 

orang tua ini  tidak mengakibatkan pengaruh buruk pada kepribadian anak, yang salah satu 

pengaruh buruk itu adalah terjadinya pembulian dengan seorang anak sebagai pelakunya. 

Cara-cara yang dijelaskan diatas kemudianlah yang harus dapat dilakukan dalam membantu 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam mengasuh anak. 
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 Bullying mempunyai dampak tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada pelaku dan 

orang di sekitar bullying terjadi. Untuk mencegahnya tentu bukan berarti orang tua selalu 

berada di dekat anak selama 24 jam penuh atau memberikan kursus bela diri tetapi yang 

diperlukan adalah orang tua mendidik anak dengan gaya pengasuhan yang memberikan 

kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak .  Bullying yang terjadi pada 

anak-anak maka kita berbicara tentang bullying yang terkait pada anak itu sendiri ,orang tua 

dan keluarga serta lingkungan. Hubungan antara anak dengan orang tua merupakan sumber 

hubungan berkembangannya aspek emosional dan kognitif  dalam diri anak. Hubungan  

tersebut memberi kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan 

sosial. Tentu saja keluarga adalah salah satu dari banyak institusi yang terlibat dalam proses 

sosialisasi anak dimana orang tua sebagai faktor yang berpengaruh sangat penting. Sosialisasi 

adalah proses interaksi anak dengan lingkungan terjadi dimana anak-anak akan mendapatkan 

tentang  keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap signifikan oleh para anggota yang 

lebih tua dalam masyarakat mereka.  

Peran orang tua lah yang memberikan dukungan emosional dan mengajarkan tentang 

moral dalam bersosialisasi. Hal ini juga yang meningkatkan keterikatan anggota keluarga dan 

mendorong hasil perkembangan yang sehat (Brody, S toneman & Flor, 1996). Keluarga 

bukan hanya sebuah sistem yang sedang berkembang kompleks, tetapi keluarga juga eksis dan 

berkembang dalam sebuah dunia yang secara konstan berubah. Selama separuh abad 20, 

beberapa perubahan social  dramatis telah mempengaruhi wajah keluarga yang umum dan 

karakter kehidupan keluarga. Fonomena bullying merupakan hal yang  masih terkait dengan  

perubahan sosial yang terjadi dimasa ini.  Perlunya saat ini  saat ini orang tua dalam 

mengasuh memberikan sentuhan dari hati terdalam dengan modal kepercayaan, kasih serta 

cinta. Hal ini dilakukan sebagai tindakan agar bullying tidak terjadi pada anak. Karena 

merunut akar pembulian ,Diena seorang ketua yayasan Semai Jiwa Amini ,lembaga yang aktif 

memerangi pembulian menyebutkan adalah hilangnya nilai-nilai luhur dalam masyarakat 

yang mengutamakan rasa percaya (trust) dan saling menghormati (respect) sehingga bullying 

bisa terjadi. Karena hilangnya nilai luhur ini yang kemudian dominannya adalah ego yang ada 

pada diri pribadi anak. Masih menurut Diena, ini terjadi karena masih banyak orang tua 

bahkan guru yang melakukan  corporal punishment dengan alasan untuk mendisiplinkan. 

Misal, memukul, mencubit, menjambak dan menyuruh push up. Padahal yang dilakukan 

sebenarnya bentuk lain dari kekerasan.(Utami Widowati, 2013). 

Pengasuhan yang dilakukan orang tua di tahun-tahun awal kehidupan anak, akan 

mempunyai hubungan kelekatan  pada anak. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau 

hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai 

arti khusus. Kelekatan bukan hal yang terjadi secara alamiah namun ada serangkaian proses 

yang harus dilalui untuk membentuk kelekatan tersebut. Proses itu diterima anak  dilandasi 

perasaan cinta, kasih dan sayang. Melalui cinta ,kasih dan sayang orang tua, akan 

mengajarkan anak belajar mengenali, mempercayai dan memahami diri mereka sendiri. Dan 

berdasarkan kualitas hubungan kelekatan anak dengan pengasuh, maka anak akan 

mengembangkan konstruksi mental atau internal working model mengenai diri dan orang lain 

yang akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan lingkungan (Bowlby dalam 

Pramana 1996). Anak yang merasa yakin terhadap penerimaan lingkungan  akan 

mengembangkan kelekatan yang aman dengan figure lekatnya (secure attachment ) dan 

mengembangkan rasa percaya tidak saja pada ibu tetapi juga pada lingkungan. Beberapa 

penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman akan menunjukan 

kompentensi social yang baik pada masa kanak-kanak (Both dkk dalam Parker, Rubin, Price 
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dan Derosier, 1995) serta lebih popular dikalangan teman sebayanya di usia prasekolah (La 

Freniere dan Sroufe dalam Parker dkk, 1995). Anak-anak juga lebih mampu membina 

hubungan persahabatan yang intens, interaksi yang harmonis, lebih responsive dan tidak 

mendominasi (Parker dan Waters dalam Parker dkk,1995). Dari hal inilah yang kemudian 

diharapkan bisa menangkal terjadinya bullying pada anak. 

Ketika orang tua menerapkan pengasuhan dengan kasih, cinta dan empati maka itu  akan 

terus membekas di hati  anak dan  akan selalu mengingatnya.  Pengaruhnya tentu positif 

terhadap  pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Bullying yang terjadi di lingkungan 

social anak dapat di cegah dengan membentuk mental yang sehat pada diri anak. . Figur 

Orang tua yang mengasuh anak dengan mengembangkan kasih, sayang, dan empati akan 

memberikan teladan bagi anak untuk melakukan hal yang sama di terimanya kepada orang 

disekililingnya. 

Setelah membaca uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua dalam mengasuh anak 

perlu menciptakan ikatan emosional yang  kuat  antara orang tua dan anak melalui perasaan 

kasih dan sayang. Mengasuh dengan cinta,kasih dan sayang akan membantu kompetensi 

social yang baik pada anak  ,sehingga dapat mencegah bullying terjadi di kalangan anak-anak. 

Keluarga yang  harmonis dan pengasuhan orang tua dengan di landasi cinta, kasih dan sayang 

merupakan cara yang efektif untuk mencegah bullying terjadi pada anak.  

Tujuan dari penulisan ini adalah meminimalkan  pembulian yang terjadi pada anak-anak 

terutama anak usia dini dimulai dengan  cara orang tua menerapkan standar pengasuhan yang 

lebih menekankan pada kualitas hubungan kelekatan antara orang tua.  Melalui pola asuh 

yang lebih mengedepankan perasaan ,kasih, sayang dan empati. 

 

2. Pembahasan 

a.  Bullying  Pada Anak 

Bullying bukan merupakan hal sepele, bukan pula sekedar dinamika pergaulan anak-anak. 

Bullying yang sedang marak terjadi perlu sama-sama di waspadai sebagai hal yang perlu di 

cegah dan di hilangkan. Apalagi ketika bullying terjadi di kalangan anak-anak. Siapapun 

anak-anak itu tentunya bullying akan memberikan dampak yang negative terhadap 

perkembangan kepribadiannya. Bullying menjadi serius jika terjadi dikalangan anak-anak dan 

tidak ada penanganannya. Anak yang menjadi korban bullying terkadang menerima saja 

bullying yang terjadi pada dirinya. Karena anak menganggap sebagai kejadian biasa yang 

tidak menyenangkan yang terjadi  saat berinteraksi dengan temannya. Menjadi masalah besar 

ketika bullying meninggalkan luka fisik pada diri anak. Tentunya anak akan mengadu kepada 

orang tua dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang baik sekolah maupun polisi. 

Menurut Olweus (1993) Bullying adalah perilaku negative yang mengakibatkan seseorang 

dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang. Bullying, 

sering juga disebut sebagai pengorbanan teman sebaya (peer-victimization) dan penganiayaan 

senior terhadap junior (hazing), yaitu  usaha untuk menyakiti seseorang atau sekelompok 

orang yang lebih lemah secara psikologis atau pun fisik, oleh seseorang atau sekelompok 

orang yang lebih kuat (Mutiara pertiwi dan Juneman, 2012) 

Di masa anak-anak bullying biasa terjadi pada yang lebih besar kepada anak yang lebih ke 

kecil. Di  lingkungan sekolah biasanya dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelasnya. 

Pada tingkat pra sekolah dan SD awal , korban bully di usia ini adalah anak yang memiliki 

karakteristik cenderung pemalu, penakut, memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibanding 

teman seusianya, umurnya lebih muda, anak yang ‘tampil beda’ atau yang tidak memiliki 

banyak teman. Namun tidak tertutup kemungkinan anak diluar karekteristik seperti di atas 
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juga menjadi korban bullying. Karena itu semua anak bisa saja menjadi korban bullying. 

Hanya saja ,dengan adanya sifat atau karakteristik yang disebutkan di atas,risiko seorang anak 

untuk di-bully menjadi lebih besar. 

Di ranah psikologi, masalah pembulian lumayan baru, tepatnya  dimulai pada 1970-an. 

Saat itu psikolog Dan Ulwenes meneliti fonomena yang terjadi di sekolah di Norwegia. 

Setelah itu banyak penelitian yang dilakukan berdasarkan tingginya tingkat bunuh diri yang 

dipicu pembulian. ( Utami Widowati, 2013). Saat ini pembulian yang terjadi di sekolah justru 

kebanyakan muncul dalam format acara yang dilegalisasi oleh instansi pendidikan yang 

bersangkutan, seperti Masa Orientasi Siswa (MOS), acara regenersi kegiatan ekstrakulikuler 

atau bentuk acara lainnya yang tanpa di sadari menjadi ajang pembulian (Indriani, 2007). 

Berdasarkan kajian Andri Priyatna  tahun 2010, ciri-ciri pembulian adalah :1. Dilakukan 

dengan sengaja, bukan suatu kelalaian dari pelaku; 2.Terjadi berulang-ulang,tidak dilakukan 

secara acak atau hanya sekali; 3.Di dasari oleh perbedaan kekuatan yang mencolok,misalnya 

dari segi fisik atau usia pelaku korban yang tidak seimbang (Mutiara Pertiwi dan Jumenan). 

Pelaku bully memang selalu memilih target atau korban dari kalangan yang menurut 

mereka ‘beda’. Pelaku bully akan menggunakan agresi dengan berupa tindakan fisik, verbal, 

emosional dan juga seksual. Anak-anak yang menjadi korban bullying akan memperlihatkan 

perubahan sikap secara tiba-tiba. Misalnya anak akan menjadi pemurung, sering mengeluh 

sakit, gelisah saat tidur atau bermimpi buruk. Tanda lainnya adalah anak yang tadinya rajin ke 

sekolah menjadi sulit bahkan takut ke sekolah dengan alasan yang tidak jelas. 

Dalam  keadaan yang tertekan korban bullying bisa mengalami depresi berat hingga 

berdampak berkepanjangan pada anak. Mulai dari masalah gangguan emosional dan perilaku, 

anak yang merasa tidak aman di sekolah, merasa terisolasi, rendah diri, stress dan mengalami 

kemunduran dalam berprestasi. Penangaan korban bully dengan akibat yang berat perlu 

berkonsultasi dengan psikolog. Bantuan sedini mungkin dapat membantu anak merasa positif 

dengan dirinya sendiri dan tidak membuatnya larut permasalahan yang sama. Orang tua perlu 

memberikan pendampingan secara khusus jika anaknya menjadi korban bullying. Respon 

orang tua ketika mengetahui anaknya korban bullying tentunya akan marah. Tetapi ini tidak 

bijak ketika pelakunya bagaimanapun  tetaplah tanak-anak di bawah usia. Bisa saja 

penyebabnya mungkin anak pelaku bullying adalah korban dari kondisi lingkungannya. 

Misalnya anak-anak yang terlalu sering terekspos adegan kekerasan rumah. Karena akhir-

akhir masyarakat di kejutkan dengan banyaknya peristiwa kriminal yang melibatkan anak-

anak. Atau adanya pristiwa criminal yang terjadi pada anak-anak yang bersumber dari dalam 

keluarga. Khususnya perlakuan salah yang dilakukan orang tua kepada anak sehingga 

menyebabkan sumber ancaman dan ketidaktentraman bagi diri anak. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang di dapatkan oleh Putra (dalam Andayani,2001) melalui penelitiannya “A 

Focused on Child Abuse in Selected Provinces in Indonesia”, menemukan hasil-hasil 

perlakuan salah (maltreated)  anak yang terjadi dalam ranah public dan domestic, ternyata 

sebagian besar dilakukan oleh orang tua mereka. Adapun yang dimaksud dengan perlakuan 

salah dalam hal ini adalah segala jenis bentuk perilakuan terhadap anak yang mengancam 

kesejahteraan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, social, 

psikologis, mental dan spiritual (Ervika, 2000) 

 

b. Dampak Bullying  

Berdasarkan temuan-temuan riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya  (dalam 

SEJIWA 2008), terdapat tiga pihak yang terlibat dalam bullying, yaitu :  
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Pertama, pelaku pembulian (bullies), yakni pihak utama yang memicu terciptanya pembulian. 

Pelaku pembulian juga merupakan provokator, aggressor,sekaligus inisiator dalam pembulian.  

Kedua, korban pembulian (victims), Korban bukan merupakan pihak yang pasif dalam 

pembulian. Sebenarnya mereka juga turut memelihara dan menjaga situasi pembulian tetap 

terjadi dengan bersikap diam. Sikap diam tersebut dilatarbelakangi dengan pemikiran apabila 

ia melaporkan pembulian yang menimpanya, hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, 

serta keyakinan bahwa ia pantas menerima pembulian tersebut dan bahwa orang tua dan guru 

tidak dapat menangani pembulian tersebut.  

Ketiga, saksi pembulian (by stander). Saksi berperan dengan dua cara, yaitu menyoraki 

dengan aktif serta mendukung pelaku pembulian, atau diam dan bersikap acuh tak acuh. Saksi 

pembulian yang aktif menertawakan dan menyoraki korban pembulian yang sedang teraniaya, 

sebenarnya telah menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh pelaku pembulian. 

Sedangkan saksi yang diam dan acuh tak acuh lebih banyak karena takut, bahwa jika ia 

melakukan intervensi maka ia akan turut menjadi korban saat itu juga ataupun nanti (Mutiara 

pertiwi dan Juneman, 2012) 

Pada usia prasekolah, kasus bullying akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak, baik itu si pelaku (bullies), korban (Victims) dan juga saksi pembulian atau anak yang 

berada di tempat pembulian. Menurut hasil studi Sanders (dalam Anesty, 2009) dari National 

Youth Violence Prevention Center mengemukakan bahwa para pelaku (bullies) ini memiliki 

rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif 

dengan prilaku yang pro terhadap kekerasan, berwatak keras, mudah marah dan implusif, 

memiliki toleransi rendah terhadap frustasi. Termasuk sebagai seorang yang tidak memiliki 

empati dan suka mendominasi. Sedangkan dampak bullying bagi korban (victims), dapat 

menimbulkan rasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan 

menghindar dari sekolah. Bila bullying terus terjadi dalam jangka waktu yang lama akan 

dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak, meningkatkan isolasi social, memunculkan 

perilaku menarik diri, menjadi stress dan depresi serta rasa tidak aman. Akibat yang paling 

ekstrim bisa membunuh atau melakukan bunuh diri. Demikian juga bullying akan berdampak 

pada anak yang menyaksikan, ini akan memberikan contoh negatif akan perilaku yang 

dilihatnya. Karena bisa saja anak menjadikan apa yang dilihatnya contoh yang secara nyata 

terekam dalam otaknya. Perlu diingat anak memiliki imajinasi dan kreativitas tinggi yang 

mungkin mendapat  ide dari apa yang pernah dilihatnya (Mutiara Pertiwi dan Juneman, 2011). 

Perlunya tindakan tegas jika bullying masuk dalam tahap yang membahayakan, misalnya 

kekerasan fisik yang menimbulkan bekas luka. Mengajarkan anak untuk membalas perlakuan 

temannya, bukan penyelesaian masalah yang baik. Penyelesaian terbaik dari masalah bullying 

pada anak adalah mencari mediator. Anak-anak sangat rentan terhadap kejadian yang 

membuat  trauma. Anak-anak lebih mudah mengalami masalah emosional. Keberadaan orang 

tua sangat membantu untuk bisa membuat anak nyaman dan bisa kembali dalam lingkungan 

sosialnya. 

Tentunya dalam kasus bullying yang terjadi, tidak ada sedikit pun hal yang membuat ini 

bisa dikatakan sepele. Masa depan seorang anak masih sangat panjang dan membutuhkan 

berbagai potensi, kemampuan untuk bisa survive. Tidak mengherankan jika peran keluarga, 

orang tua serta pihak sekolah sangat besar untuk dapat menyelesaikan bullying pada anak. 

Orang tua perlu memberikan perhatian kepada anak dengan mengenali sifat dan karakteristik 

dari anaknya agar dapat membantu meminimalkan kemungkinan bullying terjadi.  
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c. Pola Asuh Orangtua   

Penelitian mengenai pola asuh orang tua yang terkait dengan bagaimana seorang anak 

menjadi korban bullying masih memuat sejumlah hasil yang kontroversial. Mendidik dan 

mengasuh seorang anak merupakan tugas yang penuh dengan tanggung jawab. Dalam 

mengasuh orangtua akan menanamkan nilai-nilai moral sesuai dengan tuntutan yang ada di 

masyarakat. Menjadi orangtua yang bijak bagi anak-anak bukanlah pekerjaan yang 

ringan,bahkan ini sebuah tantangan yang tidak pernah mengenal kata “sempurna”. Peran 

orang tua ketika melakukan penerapan pola pengasuhan yang baik  dapat mengembangkan 

sebuah atmosfer keluarga yang sehat dan konstruktif sehingga tujuan-tujuan orang tua dan 

anak bisa di wujudkan secara sempurna. Peran orang tua dalam membentuk anak dengan pola 

asuh terbaiknya akan dapat mencapai tujuan yang di inginkan dan akan menciptakan keluarga 

yang harmonis dan membuat anak-anak tumbuh dewasa dengan moral baik dan bertanggung 

jawab.  

Pengasuhan yang baik dan positif akan menjadi pondasi dalam membentuk karakter anak. 

Salah satu karakter yang penting dalam membina hubungan sosial dengan orang lain  adalah 

perasaan empati . Orang tua perlu membantu anak merasakan makna rasa empati sejak usia 

dini. Empati merupakan kemampuan menyelami perasaan orang lain. Untuk itu, seseorang 

harus menyadari baik perasaan dirinya maupun orang lain. Sungguh menarik bahwa semakin 

baik anak memahami perasaannya, semakin baik anak memahami perasaan orang lain. 

Memahami perasaan orang adalah bagian penting pengembangan kepekaan terhadap sesama.  

Kemampuan berempati sangat perlukan orangtua untuk memahami anak-anak dan vital bagi 

anak-anak untuk belajar berempati sebagai keterampilan sosial positif. Mengasuh dengan 

empati akan  diterima anak sebagai bentuk kepercayaan orang tua kepada anak (Lawrence J. 

Greene, 2005). 

Orang tua dengan pengasuh dengan cinta dan kasih sayang, maka anak belajar mengenali, 

mempercayai dan memahami diri mereka sendiri. Sehingga anak mengetahui kelebihan 

dirinya dan menerima kekurangannya pada dirinya. Pengasuhan seperti ini akan memberikan 

ruang nyaman dalam kehidupan.  Dalam istilah Euis Sunarti, penulis buku “Mengasuh dengan 

Hati” dengan mengetahui kekurangan dan kelebihannya—perasaaan negatif dan positif -- 

anak merasa nyaman mengoptimalkan kelebihannya. Mengasuh anak merupakan pekerjaan 

yang paling sulit namun sekaligus paling membahagiakan bagi orangtua (Euis Sunarti, 2004). 

Mengasuh mulai dilakukan sejak anak tersebut belum dilahirkan. Sejak janin dalam 

kandungan, anak sudah mempunyai hubungan emosional dengan ibu (Sutcliffe, 2002). 

Hubungan kelekatan ibu dan anak berkembang di tahun awal-awal kehidupan. Hubungan 

kelekatan  antara anak dan ibu memperkuat kepekaan diantara mereka. Dalam  prosesnya 

hubungan kelekatkan  menumbuhkan  kasih dan sayang antara anak dan orangtua . Hal ini 

akan punya pengaruh pada suasana kehidupan berkeluarga yang stabil dan bahagia. 

Berdasarkan kualitas hubungan anak dengan pengasuh, maka anak akan mengembangkan 

konstruksi mental mengenai diri dan orang lain yang akan menjadi prototip dalam hubungan 

social (Bowlby dalam Pramana, 1996).  Jika hubungan itu memberikan pengalaman positif , 

akan berdampak positif  terhadap diri individu dan lingkungannya. 

 

Beberapa gaya mengasuhan dengan hati yang bisa dilakukan : 

1. Gaya asuh berdimensi kehangatan, gaya ini bercirikan pada kualitas kasih sayang orang tua 

pada anak baik secara fisik—elusan, usapan, cium pipi atau rangkulan—maupun secara 

verbal—pujian, penghargaan dan motivasi.  
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2. Gaya asuh simpatik, pengasuh ini merupakan kombinasi pengasuhan dimana orang tua 

menerima emosi anak tanpa syarat dan bersimpati kepada mereka plus memberi pedoman 

dan arahan atas emosi anak. 

3. Gaya asuh berdimensi arahan, termasuk ke dalam gaya ini adalah pengasuhan yang bersifat 

demokratis, otoriter dan permisif. Secara umum pada dasarnya menghendaki agar anak 

memiliki keterampilan hidup, disiplin. Namun gaya pengasuhan yang paling efektif  dapat 

membentuk anak positif adalah  demokratis. Karena memberikan dimensi control yang 

tinggi serta refleksi kehangatan yang tinggi (Euis Sunarti, 2005) . 

Orang tua menerapkan pengasuhan yang penuh cinta, kasih dan sayang akan menghasilkan 

hubungan yang sehat . Baik hubungan kelekatan antara orang tua dan anak maupun hubungan 

anak dengan teman sebayanya. Dengan memberikan  cinta, kasih dan sayang pula akan 

memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perkembangan individu dan sosial. Sehingga 

pengasuhan anak  akan lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kemampuan, kesiapan 

prakademis dan aspek perkembangan positif lainnya. Pengalaman-pengalaman selama 

pengasuhan memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya bullying pada anak. Dan 

ini akan berguna bagi masa depan  anak nantinya. 

 

3. Kesimpulan  

Peran  orang tua  melalui penerapan pola asuh dengan cinta, kasih dan empati sangat 

diperlukan. Masyarakat harus paham bahwa peran orang tua sangat penting  dalam 

membentuk moral anak. Dan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan anak dimasa sekarang 

dan masa akan datang. Sehingga masalah yang berkaitan dengan pembulian  bisa harus di 

cegah melalui pendidikan moral yang baik di keluarga. Dari pola asuh orang tua maka anak 

akan mendapatkan contoh teladan dalam berperilaku dan kemudian contoh teladan akan 

diterapkan anak ketika  berada di lingkungan sosial. Tidak heran jika sekarang ini muncul 

permasalahan yang terjadi baik sebagai keluarga dan sebagai masyarakat ketika tindak 

kekerasan dan tindakan tidak terpuji seperti bullying  terjadi pada anak-anak dikarenakan 

kurangnya peran orang tua. Sangat penting untuk memberikan lingkungan yang kondusif bagi 

tumbuh  kembang anak yang dimulai dari dalam keluarga dengan menerapkan standar pola 

asuh yang penuh kehangatan dan kasih sayang.  

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kepedulian tentang moral dapat 

dilakukan dengan melibatkan semua komponen. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian 

masyarakat yang membuka pengetahuan para keluarga di Indonesia  cara pengasuhan anak 

yang dilakukan dengan cinta ,kasih dan sayang dari orang tua  sangat penting untuk 

meminimalkan terjadinya pembulian pada anak. Hubungan  harmonis antara anak dan orang 

tua akan membantu anak mencapai perkembangan yang optimal dan memiliki figur yang 

dapat di teladaninya. Sehingga  anak memiliki kemampuan dan nilai-nilai positif yang 

berguna untuk kehidupan sosialnya di masa datang. 
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Abstrak: saat ini Indonesia sedang di landa virus yaitu virus Corona (Covid-19). Tak hanya di 

Indonesia ternyata 13 Negara lainnya di belahan dunia terkena dampak virus ini. Dampak pandemi 

ini meluas didunia pendidikan, pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan untuk 

meliburkan seluruh lembaga pendidikan tak hanya dunia pendidikan, dunia pekerjaan pun ikutan 

mengambil resiko, terutama wiraswasta hingga banyak yang di PHK karena pandemi ini. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya mencegah dalam meluasnya penularan virus corona. Maka dari itu 

diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan untuk tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya 

(kegiatan pembelajaran secara offline), hal ini dapat meminimalisir menyebarnya penyakit covid-

19 ini.  

Kata Kunci: Covid-19, Pembelajaran, 

 

1.  Pendahuluan  

Di Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi penyebaran virus Corona (Covid-19). 

Dalam hal ini dapat disebut kan bahwa Covid-19 adalah suatu krisis kesehatan yang pertama 

kali dan paling berbahaya karena banyak negara yang terjangkit dan memutuskan untuk 

menutup sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Menurut data negara Organisasi 

Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), setidaknya ada 290,5 juta siswa di 

seluruh dunia yang beraktifitas belajar menjadi terganggu dikarenakan pandemi ini, akibatnya 

banyak sekolah yang ditutup, lalu ditingkat perguruan tinggi di Amerika Serikat, wabah virus 

corona juga menunjukkan campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga terhadap 

permasalahan. Tak hanya di Amerika Serikat di 13 negara lainnya termasuk Cina, Italia, dan 

Jepang menutup sekolah-sekolah hampir  diseluruh negeri dalam upaya untuk menghentikan 

penyebaran virus ini, orang-orang menyebutnya mirip flu tersebut. Virus ini mempengaruhi 

hampir 290 juta siswa, kata UNESCO, sebagian besar siswa berasal dari China, tempat wabah 

itu berasal. Di seluruh negeri, termasuk wilayah khususnya Hong Kong dan Makau, lebih dari 

233 juta siswa tidak sekolah karena virus dan itu diikuti oleh Jepang yang memiliki hampir 16,5 

juta siswa yang dipindahkan, menurut data UNESCO Sejumlah sekolah di Amerika Serikat 

telah membatalkan kelas akibat virus corona (covid-19).  

Dampak pandemi corona saat ini mulai memangkas di dunia pendidikan, pemerintah pusat 

hingga daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan tak hanya 

dunia pendidikan dunia pekerjaan pun ikutan mengambil resiko, terutama wiraswasta hingga 

banyak yang di PHK karena pandemi ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah dalam 
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meluasnya penularan virus corona. Maka dari itu diharapkan dengan seluruh lembaga 

pendidikan untuk tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya (kegiatan pembelajaran secara 

offline), hal ini dapat meminimalisir menyebarnya penyakit covid-19 ini. Hal serupa juga sudah 

dilakukan oleh berbagai negara yang terpapar penyakit covid-19 ini sehingga mengeluarkan 

kebijakan lockdown atau karantina yang dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak 

orang yang dapat memberi akses pada penyebaran virus corona tersebut. Penyebaran virus 

corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia perekonomian yang mulai lesu dan 

mulai krisis, tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan karena para siswa 

tidak dapat menggunakan fasilitas yang di berikan oleh sekolah dan juga beberapa sekolah tidak 

memberikan potongan untuk bayar SPP. Kebijakan ini diambil oleh banyak negara termasuk 

Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga 

terkait yang harus menghadirkan cara alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun 

mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan (offline). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari UNESCO, saat ini total ada 39 negara yang menerapkan 

penutupan sekolah dengan total jumlah pelajar yang mencapai 421.388.462 anak. 
 

2.  Pembahasan 

Dunia Pendidikan Bermetamorfosis 

Pandemik Covid-19 telah memaksa jutaan peserta didik harus belajar di rumah dan 

sementara itu banyak pendidiknya atau tenaga pendidik yang secara tiba-tiba jadi “gagap 

mengajar” karena harus mengubah cara mengajar secara drastis dari tatap muka menjadi cara 

daring dengan secara tiba- tiba. Tidak ada kejelasan tentang kapan persoalan pendemik Covid-

19 dapat berakhir oleh karena itu sangatlah penting untuk membekali para pendidik dengan 

pedagogik yang terkait erat dengan pemanfaatan teknologi. Tahun 2020 akan menjadi tahun 

yang tak terlupakan bagi dunia pendidikan nasional karena semua agenda nasional pendidikan 

banyak dibatalkan. Di tahun ini, tercatat sebagai tahun yang memiliki jadwal libur sekolah yang 

paling panjang sehingga guru-guru dipaksa untuk berfikir keras untuk menyiapkan modul dan 

model pembelajaran dengan jarak jauh hal ini mungkin bisa menjadi sangat sulit. Namun 

dengan cara mendekatkan mereka dapat memanfaatkan teknologi internet untuk sistem 

pembelajaran. Sesungguhnya pembelajaran cara daring bukanlah hal yang sangat baru, sudah 

terdapat teori-teori pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan belajar jarak jauh sehingga 

seharusnya belajar cara daring/online bukan sekedar sebuah proses “digitalisasi” di era milenial 

ini sebagai bahan ajar, yaitu mengubah bahan ajar hanya menjadi bahan bacaan atau tontonan 

secara digital. Prof George Siemens, seorang guru besar dari Athabasca University di Kanada 

merupakan salah seorang pelopor pengembangan pedagogik untuk kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi. Ia mengusulkan sebuah teori alternatif untuk pendidikan yaitu 

kerangka teori untuk memahami pembelajaran di era digital. Connectivism  adalah sebuah teori 

pendidikan yang memasukkan teknologi dan konektivitas sebagai bagian dari kegiatan belajar 

yang penting terutama online. Connectivism dapat dikembangkan sebagai respons terhadap tren 

dan kebutuhan pada abad ke-21, ini terkait dengan kemajuan teknologi dan makin penting 

karena peran jaringan (network) yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Para ahli 

beberapa menyimpulkan bahwa teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme adalah 

yang paling sering digunakan dan tidak dapat mengakomodasikan semua dampak kemajuan 

teknologi karena teori-teori tersebut yang dikembangkan pada saat teknologi belum memiliki 

pengaruh terhadap pengalaman belajar bagi peserta didik sebanyak hari ini. 

Dunia pendidikan yang dikomandoi oleh tenaga pendidik (guru) harus siap menghadapi 

perubahan yang sangat drastis. Seperti konsep pendidikan yang sekarang ini dilakukan yang 
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jauh melampaui ekspektasi atau perkiraan kita semua.  Konsep pembelajaran daring/online ini 

sejatinya akan diterapkan 5 tahun yang akan datang tetapi waktu, situasi dan kondisi serta 

keadaan yang memaksakan guru harus siap dengan model pembelajaran daring. Siap atau tidak  

dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang baik secara fisik maupun psikis untuk 

melakukan atau mengikuti suatu rangkaian tindakan atau perbuatan perlakuan dengan sadar. 

Sikap siap yang ditunjukkan seseorang dengan kadarnya yang berbeda beda. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya secara garis besar faktor 

tersebut dapat membikin sesuatu yang bersifat instrinstik dan ada pula yang ekstrinstik. Faktor 

instrinstik bisa juga disebut faktor yang berasal dari dalam diri individual yang muncul karena 

adanya kesadaran diri bukan karena hal lain. Beda dengan faktor ekstrinstik yang lebih 

mengarahkan pada bentuk kesadaran diri karena passion, atau karena memiliki pandangan 

untuk melakukan hal itu atas kewajiban sebagai hamba Tuhan. Guru juga harus kreatif dalam 

menyikapi situasi pandemi Covid-19 ini dalam proses pembelajaran karena kreativitas adalah 

simbol kualitas seseorang. Semakin banyak kreativitas yang dihasilkan maka semakin tinggi 

dan baik kualitas seseorang. Maka dari itu hal ini mencerminkan bahwa pola pemikirannya 

sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan dan alamnya. 

Kegiatan pembelajaran adalah merupakan penerapan kehidupan masyarakat di dalam sebuah 

lingkungan sempit maupun luas dengan seorang pengelola yang berstatus sebagai guru atau 

tenaga pendidik. Dengan adanya pembimbing atau tenaga pendidik inilah, maka proses dapat 

berjalan sebagaimana yang diharapkan secara berurutan dan sistematis. Semakin pandai 

seorang guru, maka semakin besar keberhasilan proses pembelajaran. Dan, kepandaian seorang 

guru dapat ditunjukkan dalam bentuk keterampilan guru dalam membimbing dan memfasilitasi 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Perlu kita sadari bahwa guru kita masih banyak yang 

belum mengembangkan kreativitas dirinya secara maksimal sehingga masih banyak 

kemampuan diri yang tersimpan rapi di dalam hati mereka. Bahkan tidak sedikit yang sudah 

membeku sehingga yang diberikan kepada anak didik hanyalah sesuatu materi yang di pahami 

dari kreativitas yang sudah mengkristal atau membeku.  

Penulis menggunakan istilah metamorfosis dalam tulisan ini, sehingga semata mata untuk 

menjelaskan istilah adanya perubahan mendasar dalam tatanan, susunan, dan struktur 

pendidikan dalam pembelajaran di Indonesia, akibat dampak dari Covid-19.  Di balik 

mewabahnya virus ini, pendidikan kita saat ini telah membuktikan bahwa teori telah 

dikemukakan, salah satunya yaitu era digitalisasi pendidikan dengan mengalihkan sementara 

waktu proses pembelajaran melalui via daring/online. Secara singkatnya disrupsi adalah 

perubahan cara atau pola kehidupan manusia dalam menyelesaikan masalah serta 

menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang belum ada hal yg telah terjadi lebih dahulu. 

Berbicara era digital tidak akan lepas dari kata revolusi industry 4.0, revolusi ke empat ini 

adalah perubahan dibidang industri akibat pesatnya perkembangan teknologi seperti Artifisial 

intelegence, Robotik, Virtual Reality, Internet Of Things, dan lain-lain. 

Lompatan yang nyata dalam dunia pendidikan yang bermetamorfosis adalah adaya 

pembelajaran daring (online), yang selama ini sangat sedikit dimanfaatkan oleh tenaga 

pendidikan dalam memberikan dan menyampaikan suatu pembelajaran, hal ini tentu 

memberikan manfaat dan nilai tambah dalam dunia pendidikan yang seharusnya model ini akan 

diterapkan 5 tahun kedepan. Ujian Nasional (UN) yang sejatinya akan diganti dengan 

Assemesment Kompetensi Minimum dan survey karakter pada tahun 2021, memaksa 

pemerintah untuk meniadakan UN pada tahun pelajaran 2019/2020 ini karena pertimbangan 

keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga siswa yang merupakan hal terpenting. Selain itu, 

pertimbangan bahwa UN yang tidak menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang 
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pendidikan yang lebih tinggi membuat jajaran pemerintah sepakat untuk meniadakan UN. 

Model pemberian penilaian yang selama ini hanya berpedoman pada penilaian kognitif saja, 

maka dengan Covid-19 ini, penilaian bisa dilakukan dengan cara portofilio, yaitu pengumpulan 

data berdasarkan prestasi yang telah dimiliki oleh siswa, baik secara akademik, maupun secara 

non akademik. Berikut adalah dampak yang dirasakan di dunia pendidikan: 
 

Dampak terhadap Murid 

Beberapa dampak yang dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para 

murid merasa dipaksa dalam kegiatan belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang 

memadai di rumah. Fasilitas ini sangatlah penting untuk kelancaran proses belajar mengajar, 

untuk pembelajaran online di rumahnya seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, 

computer ataupun HP yang akan memudahkan murid untuk menyimak proses belajar mengajar 

online. Kendala selanjutnya yaitu murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini 

sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap muka, murid terbiasa berada di sekolah untuk 

berinteraksi dengan teman-temannya, bermain dan bercanda gurau dengan teman-temannya 

serta bertatap muka dengan para gurunya, dengan adanya metode pembelajaran jarah jauh 

membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru 

yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Dampak 

selanjutnya yang dialami murid yaitu sekolah diliburkan terlalu lama membuat anak-anak 

jenuh, anak-anak mulai jenuh di rumah dan pingin segera ke sekolah bermain dengan teman-

temannya, murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya, 

bermain dan bercanda gurau dengan teman-temannya serta bertatap muka dengan para gurunya. 

Kemudian murid akan kehilangan jiwa sosial, jika di sekolah mereka bisa bermain berinteraksi 

dnegan teman-temnanya tetapi kali ini mereka tidak bias dan hanya sendiri di rumah bersama 

orang tua, interaksi dengan sesama teman, guru dan orang-orang disekolah akan menjadi 

berkurang. Adanya wabah Covid-19 memaksa para murid harus menggunakan teknologi, 

sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh 

dengan menggunakan teknologi. Setiap sekolah menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak 

jauh dan melakukan bimbingan teknis kepada para guru agar bisa menggunakan teknologi 

moderen dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah dasar. Untuk 

anak usia kelas 1-3 masih dibutuhkan bantuan orang tua untuk mendampingi pembelajaran di 

rumah, minimal untuk mempersiapkan teknologi sebelum dan sesudah pembelajaran online 

berlangsung sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran online. Dengan demikian 

dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan. jika 

seorang siswa tertentu belajar terbaik dengan cara tertentu, ia harus dihadapkan pada berbagai 

pengalaman belajar untuk menjadi pembelajar online yang lebih fleksibel. Bahwa siswa online 

lebih cenderung memiliki gaya belajar visual dan baca tulis yang lebih kuat. Selanjutnya, 

pelajar baca-tulis dan siswa yang kuat di keempat gaya belajar cenderung mengevaluasi 

keefektifan kursus lebih rendah daripada siswa lain sementara siswa aural / baca-tulis dan siswa 

yang tidak kuat pada gaya belajar apa pun cenderung mengevaluasi efektivitas kursus lebih 

tinggi daripada murid lain. Keterbukaan terhadap pengalaman mempengaruhi niat siswa untuk 

mengadopsi pembelajaran online melalui lima nilai yang dirasakan dari pembelajaran online. 

Khususnya, siswa yang terbuka untuk pengalaman lebih memperhatikan kualitas pembelajaran 

online. Siswa yang lebih neurotis menghindari stres karena belajar dalam situasi yang tidak 

mereka kenal. Selain itu, siswa cenderung mengadopsi pembelajaran online ketika mereka 

merasa pembelajaran online memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka. Diskusi lebih 

lanjut tentang temuan dan implikasi untuk teori dan praktik disediakan untuk  kebutuhan belajar 
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siswa dan lingkungan belajar online adalah sama dan sebangun. Penawaran kursus di sekolah 

menengah setempat terbatas, menghasilkan kebosanan dan kurangnya tantangan. Siswa ingin 

kursus yang baru dan menarik dan belajar online memenuhi kebutuhan itu. Siswa bekerja pada 

kecepatan dan tingkat kemampuan mereka sendiri dan menikmati tantangan, kebebasan, dan 

kemandirian yang dihasilkan dari belajar online. Siswa yang sering bolos sekolah mudah 

ditampung. 
 

Dampak terhadap orang tua  

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 tidak mau harus 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. Merasakan adanya kesenjangan 

antara ideal dan kenyataan dalam mengintegrasikan interaksi sebagai bagian dari aktivitas 

online dalam pembelajaran.  
 

Dampak terhadap guru  

Dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau 

media sosial sebagai sarana pembelajaran, beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu 

menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu 

pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Dan kompetensi guru dalam menggunakan 

teknologi akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar oleh karena itu sebelum 

diadakan program belajar online para guru wajib untuk diberikan pelatihan terlebih dahulu. 

Berapa dampak yang dirasakan guru yaitu pada proses belajar mengajar online di rumah tanpa 

sarana dan prasarana memadai di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses 

belajar mengajar, untuk pembelajaran online di rumahnya seharusnya disediakan dulu 

fasilitasnya seperti laptop, computer ataupun HP yang akan memudahkan guru untuk 

memberikan materi belajar mengajar secara online. Kendala selanjutnya yaitu para guru belum 

ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar dilaksanakan adalah melalui tatap 

muka, para guru terbiasa terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan murid -murid, 

dengan adanya metode pembelajaran jarah jauh membuat para guru perlu waktu untuk 

beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan 
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mempengaruhi kualitas hasil belajar. Dampak selanjutnya yang dialami guru yaitu sekolah 

diliburkan terlalu lama membuat para guru jenuh, guru terbiasa berada di sekolah untuk 

berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian guru juga akan kehilangan jiwa sosial, jika di 

sekolah mereka bisa bermain berinteraksi dnegan guru guru lain dna oara murid tetapi kali ini 

mereka tidak biasa dan hanya sendiri dirumah. Adanya wabah Covid-19 memaksa para guru 

harus menggunakan teknologi, sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus belajar dan 

siap mengajar melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Setiap sekolah menyiapkan 

alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan bimbingan teknis kepada para guru agar 

bisa menggunakan teknologi moderen dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak 

didik di sekolah dasar. Kendala yang dihadapi para guru 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 guru. Untuk melakukan permbelajaran online selama beberapa 

bulan tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan 

meningkatkan biaya pembelian kuota internet. Kompetensi guru dalam memanfaatkan 

teknologi dan menguasai teknologi untuk pembelajaran dituntut untuk meningkat dengan cepat 

untuk merespon online Home Learning. 

Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar. Artinya, ada 

pengeluaran tambahan biaya yang harus dibayar oleh guru baik berupa material maupun non-

material. Misalnya pulsa telpon, pulsa untuk akses internet, dan terutama waktu. Salah satu 

biaya yang otomatis harus dibayar oleh guru adalah guru juga harus memberi technical support 

pada orang tua apabila terjadi glitches (masalah) dengan baik yg berhubungan dengan teknologi 

yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran maupun setting gawai yang digunakan 

oleh peserta didik. Jam kerja yang menjadi tidak terbatas karena harus berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan peserta didik, orang tua, guru lain, dan kepala sekolah. Tidak setiap guru 

cepat mengadopsi dan belajar teknoloogi, sehingga sebagai koordinator jam kerja saya tak 

terbatas di hari kerja. Sabtu dan sampai Minggu malam pun tetap dituntut secara moral dan 

tanggung jawab untuk mempersiapkan guru-guru yang masih butuh support untuk menjalankan 

home learning. Tinjauan literatur saat ini telah menemukan bahwa ada banyak penelitian 

tentang implementasi teknologi dalam pendidikan online berkaitan dengan penghematan biaya 

dan efisiensi, bahwa peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan online memerlukan 

kerangka kerja yang harus diterapkan di sekolah. Kerangka yang diusulkan memberikan 

panduan praktis kepada para pemangku kepentingan dalam penilaian kualitas pengajaran dan 

pembelajaran online. Mengungkapkan beberapa faktor yang dapat menciptakan pengalaman 

belajar yang menarik bagi pembelajar online. Faktor utama adalah sebagai berikut: 

menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang positif, membangun komunitas belajar; 

memberikan umpan balik yang konsisten secara tepat waktu, dan menggunakan teknologi yang 

tepat untuk mengirimkan konten yang tepat. Seiring meningkatnya peluang pembelajaran 

online dalam masyarakat saat ini, pustakawan perlu mempertimbangkan cara-cara tambahan 

untuk merancang instruksi online secara efektif. Mengembangkan strategi yang diperlukan 

untuk mengajar dan belajar secara online dengan sukses membutuhkan pemahaman tentang 

gaya belajar dan bagaimana mereka dapat ditangani dengan baik di lingkungan online. Seperti 

halnya di kelas tatap muka, penggunaan gaya mengajar tertentu atau serangkaian gaya harus 

diperluas untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda saat mengajar online. Pengajaran dan 

pembelajaran yang sukses dapat tergantung pada semua peserta yang memiliki sikap yang 

diperlukan untuk berhasil di lingkungan online. Dengan memperhatikan sarana pendidikan 

anak didiknya, Rahayu Buchari mengharapkan para Guru – Guru dalam memberikan 
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pembelajaran inovatif, kreatif berbasis online, sekarang saat yang tepat dan harus siap dalam 

mengakses teknologi informasi. “Menyesuaikan dengan zaman, para guru jangan sampai 

terlindas oleh perkembangan zaman, sangat dibutuhkan inovasi dan kerja keras dalam 

mengembangkan diri dalam menguasai digital materi pembelajaran online.” Jelasnya Harus 

sama sama belajar, menggapai satu cita cita yang diharapkan, dengan mengaplikasikan 

teknologi yang ada bagi perkembangan dunia pendidikan saatnya berubah. “Selain 

mempersiapkan aplikasi yang cocok, tepat dan bermanfaat bagi siswa, dalam menghadapi 

pembelajaran via online oleh para Guru Guru boleh melahirkan Inovasi yang bermakna Insyah 

Allah menuju Guru yang Hebat, Inovatif, dan Kreatif.” 

 

3.  Kesimpulan 

Saat ini pandemi Covid-19 ini telah memaksa jutaan peserta didik dan beberapa tenaga 

pendidik supaya harus belajar di rumah dan sementara itu banyak pendidiknya atau tenaga 

pendidik yang secara tiba-tiba jadi “gagap mengajar” karena harus mengubah cara mengajar 

secara drastis dari tatap muka menjadi cara daring dengan secara tiba- tiba. Dunia pendidikan 

yang dikomandoi oleh tenaga pendidik (guru) harus siap menghadapi perubahan yang sangat 

drastis. Seperti konsep pendidikan yang sekarang ini dilakukan yang jauh melampaui 

ekspektasi atau perkiraan kita semua.  Dalam konsep pembelajaran daring/online ini sejatinya 

akan diterapkan 5 tahun yang akan datang tetapi waktu, situasi dan kondisi serta keadaan yang 

memaksakan guru harus siap dengan model pembelajaran daring. Adanya wabah Covid-19 

memaksa para guru harus menggunakan teknologi, sehingga suka tidak suka dan mau tidak 

mau harus belajar dan siap mengajar melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi, maka 

setiap sekolah harus menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan 

bimbingan teknis kepada para guru agar bisa menggunakan teknologi moderen dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah dasar. Kendala yang dihadapi 

para guru 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 guru. 
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Abstrak. Adanya musibah berupa coronavirus disease atau yang dikenal covid-19 telah 

menyebabkan banyak perubahan di dunia, termasuk dalam bidang pendidikan. Di Indonesia 

sendiri, penyebaran virus covid-19 terus meningkat hingga sekarang. Karena hal tersebut 

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan social distancing dan physical distancing untuk 

diterapkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini tentu diiringi dengan kebijakan baru di bidang 

pendidikan yaitu dengan pembelajaran secara daring oleh guru dan siswa sebagai bentuk 

mewujudkan physical distancing dan social distancing guna mengurangi penyebaran virus covid-

19. 

Kata Kunci: covid-19, pendidikan, pembelajaran daring 

 

1.  Pendahuluan  

Dunia sedang tergoncang oleh kasus coronavirus disease atau dikenal sebagai istilah covid-

19 sejak akhir tahun lalu. Awal muncul virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang 

kemudian terus menyebar ke sekitar 176 negara di dunia dengan angka orang yang terinfeksi 

sebanyak 219.345 orang dan menyebabkan 8.969 kematian, per Kamis, 19 Maret 2020 ( 

https://www.worldometers.info/coronavirus). Dari berbagai negara yang masyarakatnya 

terinfeksi virus dari covid-19, Indonesia termasuk dalam salah satunya. Hal ini memunculkan 

banyak kekhawatiran bagi masyarakat di Indonesia, mengingat penyebaran virus ini bisa 

dibilang sangat cepat dan membahayakan. Di Indonesia sendiri terjadi lonjakan yang besar 

pada kasus covid-19, pada Senin (16/3) kasus terdampak masih 134 orang dengan jumlah 

kematian lima jiwa, informasi per Kamis (19/3) yang terdampak meroket menjadi 227 dengan 

kematian 19 jiwa dan kasusnya pun terus bertambah hingga saat ini. Virus korona merupakan 

suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan serta dapat 

menular melalui kontak fisik dengan orang-orang yang terinfeksi. Karena hal tersebut, sebagai 

upaya mencegah penyebaran virus covid-19 ini pemerintah Indonesia akhirnya mengambil 

keputusan berupa anjuran social distancing (pembatasan sosial) ataupun physical distancing 

(menjaga jarak fisik). Adanya kebijakan tersebut tentunya akan memberikan dampak yang 

besar bagi berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan di Indonesia.  

Dalam upaya pencegahan penularan virus corona di sekolah, akhirnya Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran bertanggal 24 Maret 2020 yang mengatur 

mailto:rntika99@gmail.com
mailto:rntika99@gmail.com
https://www.worldometers.info/coronavirus


 

260 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran coronavirus. Seiringan dengan adanya 

surat edaran kebijakan tersebut, mengharuskan semua proses kegiatan belajar mengajar bagi 

peserta didik untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah. Hal itu perlu dilakukan demi 

meminimalisir adanya kontak fisik secara massal sehingga dapat memutus mata rantai 

penyebaran virus tersebut. Kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan“Belajar dari Rumah” ini 

tepat untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Dengan adanya 

pembelajaran dari rumah ini, kegiatan pembelajaran yang mulanya berada disekolah dan 

dilakukan secara konvensional, kini dialihkan menjadi model pembelajaran berbasis daring.  

Media daring dirasa paling efektif yang digunakan sebagai langkah solutif bagi pencegahan 

penyebaran virus covid-19 di lingkungan pendidikan.  

 

2.  Pembahasan 

Terdapat beragam cara atau pengimplementasian pembelajaran daring yang terjadi di 

lapangan. Diantaranya, Sistem pembelajaran daring ini dapat dilaksanakan melalui personal 

computer (PC) atau laptop dan ponsel yang terhubung dengan internet. Pendidik dapat 

melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama dengan mengomunikasikannya secara 

online di sebuah grup media sosial yang telah dibuat seperti WhatsApp (WA), telegram, 

instagram, aplikasi zoom atau media lainnya sebagai pembelajaran. Belajar dengan daring 

juga dapat dengan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang dan mudah diakses 

seperti google classroom, zoom, video converence, telepn atau live chat. Dengan adanya 

fasilitas grup di sosial media yang digunakan tersebut, pendidik dapat memastikan peserta 

didik mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meski sedang berada di tempat 

yang berbeda. Pendidik juga masih tetap dapat memberikan tugas terstruktur sesuai dengan 

tujuan materi yang disampaikan pada peserta didik. Meskipun guru dan murid bersama-sama 

melangsungkan belajar mengajar dari rumah masing-masing, guru tetap harus melakukan 

pemantauan dan pendampingan yang dapat digunakan dengan interaksi langsung dari chat 

maupun whatsapp grup untuk mengetahui apakah murid telah melaksanakan pemberian tugas 

dari guru ataupun jika mengalami hambatan juga dapat dibimbing dalam memahami tugas 

yang diberikan. Dalam upaya pemantauan belajar mengajar murid di rumah, guru juga dapat 

berkoordinasi dengan wali murid, bisa melalui personal chat atau dengan video call dan foto 

kegiatan belajar anak di rumah sehingga dengan adanya pemantauan tersebut, interaksi antara 

murid, guru dan orang tua dapat berjalan dengan baik dan  terkoordinasi secara lancar. 

Kebijakan belajar dari rumah yang mulai aktif sejak 16 maret 2020 ini menunjukkan 

perlunya penghentian pembelajaran secara tatap muka, namun bukan berarti pembelajaran 

dihentikan tetapi diganti pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada dari 

rumah masing-masing. Kondisi pandemi ini memaksa perubahan secara besar dalam dunia 

pendidikan karena belum adanya kesiapan sebelumnya di bidang pendidikan dalam 

menghadapi wabah ini. Tetapi, dalam hal perkembangan teknologi di masa revolusi industry 

4.0, langkah pembelajaran daring ini sangat cocok disandingkan mengingat perkembangan 

industri merupakan era teknologi, dimana semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari dapat 

dilakukan dengan memanfaat teknologi yang ada atau bisa dikatakan bahwa teknologi saat ini 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan kegiatan apapun. Berbagai 

aplikasi media pembelajaran sudah banyak tersedia secara online, pihak swasta juga 

menyuguhkan bimbingan belajar online seperti Ruang Guru, Zenius, Klassku, Kahoot dan 

lain-lain. Adanya akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan 
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wawasan sebagai bentuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah 

pandemi ini. 

Jika membicarakan mengenai efektif atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran daring ini 

tentu menuai berbagai pendapat. Pembelajaran di sekolah biasa dilakukan secara tatap muka 

dan terdapat interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Namun dengan pembelajaran 

daring ini, guru dan siswa tidak dapat berkomunikasi secara tatap muka melainkan hanya 

dengan sarana komunikasi online di ponsel atau PC. Adanya ketidak efektifan ini bisa dilihat 

dari permulaan perubahan sistem ajar mengajar yang semula dilakukan secara konvensional 

dan diubah ke sistem pembelajaran daring. Guru dan siswa cenderung mengalami culture 

shock karena perubahan yang secara tiba-tiba. Rancangan pembelajaran yang telah disusun 

oleh guru juga terpaksa harus diubah cara pelaksanaannya ke bentuk pembelajaran daring. 

Tentu sebenarnya guru dan siswa memerlukan waktu lebih untuk melaksanakan perubahan 

bentuk pembelajaran ini. Sejatinya, perubahan dilakukan secara bertahap baik secara luring 

maupun daring, namun karena adanya keadaan yang darurat ini, guru dan siswa tentu dipaksa 

untuk segera beradaptasi dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Meskipun pembelajaran 

daring ini cukup membantu dunia pendidikan di Indonesia selama pandemic covid-19 

berlangsung, tentu hal ini juga tak menutupi berbagai kendala-kendala yang terjadi selama 

pembelajaran daring berlangsung. Ada beberapa hal yang memunculkan ketidakefektifan 

metode pembelajaran secara daring selama pandemi covid-19 berlangsung yaitu sebagai 

berikut: 

a. Ketidaksiapan. Masih banyak pelajar maupun tenaga pendidik yang belum bisa 

secara leluasa dalam mengoperasikan perangkat-perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi. Kurangnya pengetahuan atau kebiasaan dalam menggunakan perangkat 

TIK menjadi salah satu faktor ketidaksiapan muncul bagi siswa dan guru. 

b. Keterbatasan Ekonomi. Minimnya perekonomian membuat tidak semua pelajar 

mampu membeli ataupun menyediakan perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi, ketidaksediaan akan perangkat teknologi dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring bagi pelajar yang tidak mampu ini tentu menjadi hambatan dan 

berakibat pada kehadiran atau partisipasi pelajar selama pembelajaran daring. 

c. Pola Kebiasaan. Perubahan metode pembelajaran secara konvensional menjadi 

pembelajaran daring membuat sulitnya mengubah kebiasaan diri dan susahnya 

beradaptasi dalam pembelajaran tersebut karena pemberlakuannya yang sangat tiba-

tiba. Adanya culture shock  bagi pelajar maupun guru menjadi hal yang tidak bisa 

terelakkan karena mereka perlu melaksanakan penyesuaian atau adaptasi kembali 

dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. 

d. Ketersediaan Jaringan. Adanya perbedaan wilayah menyebabkan rentang kualitas 

jaringan internet bagi siswa dan guru menjadi berbeda-beda. Hal ini menimbulkan 

gangguan dalam melaksanakan pembelajaran daring dan juga bagi kondisi ekonomi 

keluarga yang minim untuk menyediakan jaringan internet (kuota/wifi) bagi pelajar 

yang melaksanakan pembelajaran di rumah secara online. 

Dari uraian diatas, bisa dinilai jika adanya perubahan pembelajaran secara konvensional 

menjadi pembelajaran daring hanya sebagai antisipasi dalam melangsungkan kegiatan 

pembelajaran agar tidak terjadi disrupt (gangguan) yang merugikan dalam pendidikan. Hal ini 

dapat diartikan jika pembelajaran daring ini hanya sebagai bentuk praktis dalam sarana belajar 
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mengajar. Bahkan metode ini juga bisa dinilai tidak terlalu fleksible jika dibanding dengan 

pembelajaran konvensional. Jika pembelajaran konvensional, guru dapat menerangkan materi 

dan adanya komunikasi langsung sehingga proses pemahaman dari pihak siswa jadi lebih 

mudah memahami materi yang diterangkan. Namun dalam pembelajaran daring, 

kemungkinan siswa dalam ketidakpahaman mengenai penjelasan materi lebih besar karena 

minimnya proses komunikasi, seperti tanya jawab yang mungkin sulit dilakukan karena 

permasalahan jaringan ataupun teks dalam penjelasan dari guru yang bisa saja menimbulkan 

perbedaan pemahaman bagi pelajar yang membacanya. Disamping kekurangan dalam 

penyampaian materi, disisi lain pembelajaran daring ini masih dinilai baik dari sisi 

pendistribusian tugas atau materi saja. 

Dibalik berbagai kendala yang terjadi, belajar dirumah tidak menjadi masalah karena 

sesungguhnya pembelajaran tetap bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan sistem 

pembelajaran daring. Oleh karena itu semua pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik dengan dukungan fasilitas jaringan internet atau wifi. Selama masa pandemi covid-19 

ini, seluruh sekolah hingga perguruan tinggi telah melaksanakan pembelajaran daring sejak 

ditetapkannya kebijakan pemerintah mengenai belajar dari rumah, tidak terkecuali sekolah di 

tingkat taman kanak-kanak. Siti Fatimah sebagai guru di TK Muslimat NU 18, mengatakan 

jika pembelajaran masih tetap dilaksanakan dari rumah masing-masing. Kelas tetap dimulai 

dari pukul 07.00 oagi hingga 12.00 siang. Bentuk pembelajaran daring yang diterapkan adalah 

dengan pemberian tugas bagi siswa TK melalui grup chat guru dan wali murid dengan 

menggunakan aplikasi WhatsApp. Guru memberikan penjelasan mengenai langka-langkah 

pengerjaan tugas melalui grup WhatsApp. Dalam pelaksanaan belajar di rumah ini guru 

meminta tolong wali murid maupun sanak keluarga di rumah untuk membimbing atau 

membantu siswa dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan. Bentuk laporan atau 

bukti pelaksanaan pembelajaran dapat dikirim oleh wali murid berupa bentuk foto atau video 

yang di posting ke daam grup tersebut. Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran daring ini 

juga menjadi catatan atau bukti laporan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Guru juga dapat 

memberikan apresiasi secara langsung melalui grup chat kepada siswa yang sudah berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan baik, serta juga memberikan motivasi atau dukungan kepada 

siswa selama mengerjakan tugas di rumah yang dibimbing dengan sanak keluarganya. 

Dengan adanya grup chat wali murid dan guru ini juga dapat mempererat kedekatan atau tali 

silaturahmi antara guru, murid dan orang tua siswa. Jika ada penjelasan mengenai tugas yang 

kurang dipahami, wali murid dapat langsung bertanya di grup yang tersedia tersebut sehingga 

jawaban dari guru dapat dibaca oleh semua anggota atau wali murid yang berada di dalam 

grup tersebut sehingga tidak memerlukan penjelasan berkali-kali.  

Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi bagi seluruh tingkat pendidikan di Indonesia. 

Maka dari itu baik di pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) dampak proses 

pembelajaran online ini dirasakan baik oleh siswa, guru hingga wali murid. Karenanya, guru 

dituntut untuk mampu merancang atau mendesain pembelajaran daring yang menarik, ringan 

dan efektif dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang tepat sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Meskipun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan yang luas 

bagi guru untuk mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru tetap harus mampu 

memilih, memilah dan membatasi sejauh mana cakupan materi pembelajaran yang akan 

diajarkan serta menentukan metode penyampaian yang cocok  diterapkan dengan materi yang 

ada. Jika guru salah memilih  dan terlalu memaksakan sebuah aplikasi atau sarana website 

yang mungkin sedang kekinian dan keren, namun tidak sesuai dengan tujuan awal 

pembelajaran daring tentu akan menghambat siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar dari 
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rumah. Jika adanya ketidaksesuaian dalam memilih metode pembelajaran daring, selain 

berdampak pada siswa mengalami kesulitan juga akan menambah beban psikis siswa yang 

seharusnya pembelajaran daring dilakukan secara mudah namun menjadi lebih rumit karena 

banyaknya penugasan yang tidak terukur sebelumnya oleh guru. 

 Seperti yang telah diterapkan di TK Muslimat NU 18, sarana pembelajaran yang 

paling sederhana dan dapat digunakan oleh semua kalangan yang telah diterapkan oleh guru 

salah satunya dengan memanfaatkan WhatsApp grup. Aplikasi whatsapp dapat di download 

dan di akses dengan mudah bagi pemilik ponsel android hingga iphone, serta dapat juga 

disambungkan melalui perangkat laptop atau pc dengan web whatsapp yang telah tersedia, 

dengan catatan ponsel harus dalam keadaan mendapatkan koneksi internet. Aplikasi whatsapp 

cocok digunakan bagi pengajar daring pemula, karena pengoperasiannya yang sangat 

sederhana dan mudah diakses siswa serta wali murid. Sedangkan bagi pengajar daring yang 

memiliki kreatifitas dan rasa tantangan yang lebih, bisa meningkatkan kemampuannya dengan 

menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun, tetap dalam pemilihan 

penggunaan aplikasi tetap disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri. Tidak 

semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai begitu saja, tentu juga perlu berbagai 

pertimbangan sebelum menerapkannya sesuai kebutuhan guru dan siswa serta kesesuaian 

terhadap materi hingga memikirkan bagaiamana jaringan internet yang diperlukan dalam 

pemakaian aplikasi tersebut karena akan mempengaruhi dalam kelancaran proses 

pembelajaran daring. Salah satunya jika penggunaan aplikasi zoom namun terjadi perbedaan 

kulaitas jaringan baik dari tempat tinggal guru dan siswa maka hal ini akan menimbulkan 

ketidakefektifan dalam pembelajaran tersebut. Kebanyakan aplikasi yang menunjang video 

call dengan satu atau lebih orang, menghabiskan kuota internet yang cukup banyak dan 

membutuhkan jaringan yang lebih bagus. Jadi, dalam pembelajaran daring akan lebih susah 

diterapkan mengingat setiap siswa memiliki fasilitas yang berbeda-beda dalam perangkat 

teknologi dan jaringan yang dimiliki. Bagi guru TK, dalam memberikan materi dan tugas 

dapat dengan memberikan video tutorial mewarnai, menggambar, kolase, dan lain lain sesuai 

dengan tema pembelajaran yang telah disiapkan. Dengan pembuatan video materi yang 

dikirim melalui whatsapp akan lebih mudah dilakukan dan diakses oleh siswa serta walimurid 

sehingga pembelajaran daring akan lebih efektif dan efisien. 

Seiring dengan perwujudan kebijakan belajar dari rumah, beberapa orang tua menyarankan 

agar ada upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Misal, memperbanyak 

sesi penyampaian materi, tidak sebatas hanya memberi tugas saja. Pemberian pelatihan 

tambahan untuk guru terkait penguasaan teknologi dan penyediaan akses internet yang lebih 

merata sangat dibutuhkan. Jika diperlukan, sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat 

digunakan untuk penyediaan buku bacaan dan internet gratis untuk menunjang pembelajaran 

daring. Kementrian pendidikan telah mengizinkan sekolah menggunakan Biaya Operasional 

Sekolah (BOS) untuk membeli paket pulsa dan akses internet untuk kelanjutan kegiatan 

belajar mengajar secara daring. Kebijakan ini diharap dapat membantu proses belajar jarak 

jauh baik bagi guru dan siswa. Selain itu, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan 

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggan dan Transmigrasi perlu mendukung 

upaya tersebut dengan regulasi yang fleksibel. Sebagai bentuk antisipasi ketimpangan dari 

ketersediaan fasilitas dalam pembelajaran daring, saat ini Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah menyediakan pembelajaran melalui TVRI dan RRI yang telah 

dilangsungkan sejak 13 April lalu. Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak 

siswa. Program ini juga harus bisa mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, 

seperti dengan penggunaan bahasa isyarat dalam tayangannya. 
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Dengan adanya pembelajaran daring selama pandemi covid-19 ini diharapkan tidak hanya 

menghasilkan siswa yang hanya mengerjakan latihan soal atau tugas yang menumpuk tanpa 

mampu mengolah dan mengasah kemampuan berpikir ke level yang lebih tinggi, tetapi siswa 

diarahkan untuk mampu menyelesaikan tugas dengan tanpa mengabaikan pengembangan pola 

pikirnya serta menyelesaikan tugas tanpa harus menanggung beban mental karena keberatan 

tugas dan keterbatasan kemampuan memahami materi. Maka dari itu, keberhasilan dalam 

implementasi pembelajaran ini tidak luput dari kerjasama yang sinergis antara guru, sekolah, 

orang tua, dan peserta didik. Sekolah harus menaruh perhatian dan kepedulian yang tinggi 

terhadap kemampuan finansial setiap siswa, dalam hal ini dapat dilakukan dengan 

memfasilitasi peserta didik dengan pemberian jaringan internet atau kuota gratis guna 

melancarkan pelaksanaan pembelajaran daring agar berjalan secara optimal. Seluruh siswa 

harus dipastikan telah mendapat fasilitas kuota gratis tersebut agar tidak ada kesenjangan bagi 

setiap siswa dalam mendapatkan fasilitas belajar yang maksimal. Selain itu, keberhasilan 

pembelajaran daring selama pandemi covid-19 ini juga tak luput dari tingkat kedisiplinan dari 

semua pihak partisipan (sekolah, guru, wali murid dan siswa). Jadi, pihak sekolah perlu 

membuat skema atau rancangan khusus mengenai manajemen yang baik dalam mengatur 

sistem pembelajaran daring ini. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pembuatan jadwal belajar 

mengajar yang sistematis, terstruktur dan simple untuk memudahkan komunikasi antara orang 

tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif 

dan efisien. 

Negara Indonesia sendiri sedang melakukan upaya pencapaian visi program Indonesia 

Emas 2045. Visi tersebut antara lain adalah: (1) Demokrasi Indonesia; (2) Supremasi Hukum; 

(3) Emansipasi Pendidikan; (4) Akses Layanan Kesehatan; (5) Bangsa Enterpreneur; (6) 

Kekuatan Maritim Dunia; dan (7) Pemberantasan Kemiskinan. Ditengah penerapan kebijakan 

belajar dari rumah selama pandemi covid-19 tentunya dunia pendidikan di Indonesia sedang 

mengalami perubahan struktural secara drastis. Meskipun adanya kegoyahan karena wabah 

covid-19 ini, kita tetap harus mempersiapkan dan memantaskan diri demi mewujudkan visi 

Indonesia Emas 2045. Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh pada kualitas sumber 

daya manusia kedepannya. Perbaikan terus menerus di bidang pendidikan sangat diperlukan 

guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang berkualitas dan memiliki 

daya saing dengan SDM di negara-negara lainnya. Ditengah wabah ini, Pendidikan tetap perlu 

diberi perhatian khusus dan tetap menerapkan langkah-langkah yang telah disiapkan guna 

mewujudkan visi tersebut. Berikut adalah pembahasan yang sedang berjalan di tingkat global 

terkait pembelajaran masa depan yang harus dipersiapkan sejak sekarang, kerangka 

pembelajaran ini untuk membantu negara-negara memikirkan pembangunan kompetensi agar 

dapat maju dan sejahtera pada tahun 2030: 

a. Kesejahteraan 2030 

Melebihi sekadar faktor ekonomi, seperti pekerjaan, pendapatan, dan perumahan, tetapi 

juga faktor kualitas hidup, seperti keseimbangan kehidupan kerja, pendidikan, keamanan, 

kepuasan hidup, kesehatan, keterlibatan publik, lingkungan dan masyarakat. 

b. Siswa dan Ko-agen 

Menekankan pada kebutuhan agar siswa belajar mencari dan menemukan arah mereka 

sendiri melalui cara yang bermakna dan bertanggung jawab (agen siswa). Dilengkapi 

dengan interaksi dan bimbingan dari teman sebaya, orang tua, guru, masyarakat, dll (ko-

agen) 
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c. Pondasi inti, Kompetensi inti, dan Transformatif 

Mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan kemampuan inti yang perlu 

dikembangkan agar dapat maju dan sejahtera pada tahun 2030. Perubahan dari 

pembangunan pengetahuan menuju pembangunan keterampilan, sikap, nilai dan 

kompetensi yang lebih luas. 

d. Siklus Antisipasi-Aksi-Refleksi (AAR) 

Pembelajaran sebagai proses berulang, yaitu siswa terus menerus meningkatkan 

pemikiran dan sikap bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. 

Dari kerangka yang diuraikan diatas, menunjukkan Indonesia membutuhkan SDM yang 

terpelajar, luhur, adaptif dan kolaboratif untuk mencapai visi Indonesia emas 2045. Dalam 

langkah pengembangan SDM di Indonesia maka input yang diperlukan terkait hal tersebut 

adalah dengan tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan (min. pendidikan formal 12 tahun); 

masyarakat yang memiliki niai luhur dan nasionalis serta etos kerja yang baik; tenaga kerja 

yang lebih sehat, fleksibel dan adaptif; pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi; 

peningkatan kontribusi sains dan teknologi untuk pembangunan; pendidikan vokasi, 

kewirausahaan dan karakter yang lebih baik; dan kolaborasi yang lebih baik antara pemangku 

kepentingan dan masyarakat. 

Visi pendidikan Indonesia 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi 

pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia 

dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Di masa depan sekolah 

diharapkan menjadi kegiatan yang menyenangkan dengan pimpinan memberikan pelayanan. 

Sistem yang terbuka dan lebih banyak sumber daya didedikasikan untuk pelajar yang lebih 

muda, dengan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Infrastruktur sekolah juga diharap 

terus dilakukan perbaikan hingga memadai dan mendukung pembelajaran. Manajemen 

sekolah yang kolaboratif dan kompeten juga menjadi harapan bagi kemajuan pendidikan 

Indonesia di masa depan. Orang tua/ komunitas di sekolah tidak lagi menjadi peserta yang 

pasif tetapi menjadi partisipan yang aktif terlibat. Dalam hal ini perwujudan Indonesia Emas 

2045 dapat berhasil dengan adanya kerjasama dan kedisiplinan dari berbagai pihak. Misal 

dengan adanya wabah covid-19, kita sebagai pelajar harus menaati kebijakan yang berlaku. 

Belajar dari rumah menjadi hal yang wajib diterapkan seluruh pelajar saat ini, langkah kecil 

dengan disiplin melaksanakan ini dapat perlahan membantu negara Indonesia memutus mata 

rantai penyebaran covid-19. Disiplin menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan 

kualitas SDM di Indonesia, apabila seluruh masyarakat Indonesia telah menanamkan sifat 

disiplin dalam dirinya, otomatis kebijakan dan peraturan yang telah dibuat pemerintah akan 

dilaksanakan dengan mudah dan akan terjalin kerjasama yang baik antar masyarakat. Bukan 

tidak mungkin Indonesia akan mencapai visi Indonesia emas di tahun 2045 nanti. 

3.  Kesimpulan 

Adanya covid-19 mau tidak mau menuntut pelajar dan tenaga pendidik menyesuaikan 

pelaksanaan pembelajaran dengan mengikuti kebijakan pemerintah yaitu social distancing 

dan physical distancing. Kebijakan di bidang pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat 
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tetap berlangsung yaitu dengan penerapan pembelajaran secara daring. Banyak media yang 

dapat digunakan untu menerapkan pembelajaran daring, misalnya dengan menggunakan 

aplikasi Zoom, Google Meet, Whatsapp Group. Beberapa aplikasi tersebut banyak digunakan 

selama pembelajaran daring yang telah berlangsung sejak bulan maret lalu. Namun disamping 

kemudahan dalam mengakses media tersebut, banyak juga masalah yang muncul seperti 

perbedaan jaringan, tidak adanya pemberian akses kuota dari sekolah terkait dalam 

melaksanakan pembelajaran daring sehingga menghambat guru maupun siswa dalam 

penerapannya. Solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran daring ini yaitu dengan 

pemberian fasilitas kuota untuk murid maupun guru. Guru juga perlu menyampaikan materi 

dengan menarik dan aktif dalam berkomunikasi dengan murid agar tidak ada miskomunikasi 

dalam menerangkan materi maupun pemberian tugas. Disamping itu, dalam perwujudan 

Indonesia Emas 2045 dapat berhasil dengan adanya kerjasama dan kedisiplinan dari berbagai 

pihak. Misal dengan adanya wabah covid-19, kita sebagai pelajar harus menaati kebijakan 

yang berlaku. Belajar dari rumah menjadi hal yang wajib diterapkan seluruh pelajar saat ini, 

langkah kecil dengan disiplin melaksanakan ini dapat perlahan membantu negara Indonesia 

memutus mata rantai penyebaran covid-19. 
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Abstrak. Merdeka Belajar program yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia Bapak Nadiem Makarim. Kemerdekaan belajar diartikan memberikan wawasan lebih 

luas tentang proses penterjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ditauladani oleh 

Guru sebagai pendidik dalam tingkatan apapun. Inovasi pembelajaran tidak hanya monoton 

dikelas, lebih fleksibel kondisional bisa belajar diluar kelas. Kesadaran bahwa anak memiliki bakat 

dan minat yang tidak sama. Implementasi pendidikan informal keluarga dalam masa pandemi 

Covid 19 sangatlah penting sekali sebagai penguatan pendidikan anak. Peran serta tauladan 

orangtua diharapkan mampu menjadi guru pendamping dan pembimbing yang baik. #Dirumahaja 

saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Saatnya bekerja bersama-

sama, saling tolong menolong dan bersatu padu, gotong royong belajar, bekerja, beribadah dari 

rumah di masa covid 19 sesuai himbaun bapak Presiden Jokowi. Implementasi penguatan 

pendidikan informal keluarga yang menjadi tauladan dari semua pendidikan formal maupun non 

formal. Merdeka Belajar berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, Bhineka Tunggal Eka dan 

Undang Undang dasar 1945. Covid 19 bukan saja pandemi dunia tetapi juga membawa hikmah 

pendidikan dan ilmu baru untuk perubahan dunia lebih baik, mengajarkan kembali pentingnya 

menghargai alam ciptaan Allah SWT, kesehatan dan pentingnya belajar sepanjang hayat dalam 

pendidikan informal keluarga yang diharapkan turut berperan aktif dalam kehidupan bersama 

melawan covid 19 dengan terus mematuhi protokoler kesehatan menuju New Normal. 

Kata Kunci: Merdeka Belajar, Pendidikan Informal Keluarga, Covid 19 

 

1.  Pendahuluan  

Pendidikan informal pendidikan keluarga saat ini sangat berperan utama dalam masa pandemi 

covid-19. Pendidikan informal atau pendidikan keluarga yang selama ini dirasa kurang 

penting dan hampir terabaikan dari pendidikan formal dan nonformal. Minimnya pengetahuan 

orangtua dan masyarakat dalam memahami pentingnya pendidikan informal keluarga, bekal 

kesuksesan anak di masa depan. Pemahaman yang masih bias dari orangtua justru bekal dari 

pendidikan formal disekolah dan pendidikan formal yang akan mengantar anak ke masa 

depan yang lebih baik. Pendidikan informal keluarga bukan lagi suplemen tetapi saat ini 

menjadi pendidikan utama. 

Pandemi covid-19 telah memporakporandakan tatanan kehidupan diseluruh dunia di 

berbagai sektor ekonomi, budaya, pola hidup, begitu juga dengan sektor pendidikan. Adanya 

perubahan dalam kebijakan pendidikan yang pada akhirnya menyesuaikan kondisi dengan 
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anjuran pemerintah dalam menangani wabah covid-19 dengan #dirumahaja belajar, bekerja 

dan beribadah dirumah. Saatnya pendidikan informal berperan dan menjadi pondasi dari 

semua pendidikan yang ada. Sejarah pendidikan informal menurut Coombs (1973) dikatakan 

sebagai suatu proses sepanjang hayat (life long process) bagi individu yang terkait dengan 

masalah pengetahuan, sikap, nilai dan ketrampilan yang diperoleh dalam pengalaman hidup 

sehari-hari yang berseumber dari lingkungan, baik dari keluarga tetangga, tempat bekerja, 

tempat bermain, pasar , perpustakaan maupun dari media masa. 

Penerapan pembelajaran full day school yang masih dalam proses penyesuaian kebijakan 

dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi, kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan saat ini Mas Menteri Nadiem makarim secara alami berubah 

drastis 100% menjadi pembelajaran full day home di masa pandemi covid-19. Peraturan 

pemerintah yang disampaikan bapak Presiden Jokowi #dirumahaja belajar, bekerja dan 

beribadah dirumah saja gerakan gotong royong dalam persatuan kesatuan bangsa Indonesia 

bersama melawan covid 19. Peran orangtua dalam bekerjasama menerapkan Merdeka belajar 

implementasi pendidikan informal keluarga di masa pandemi covid 19 sangat diharapkan 

pemerintah turut bersama berjuang melawan covid 19. Kehidupan dan pendidikan harus terus 

berlangsung dengan baik demi masa depan generasi muda anak-anak lebih baik dari 

orangtuanya. Pada akhirnya banyak orangtua dan masyarakat menjadi faham dan mengerti 

pentingnya pendidikan informal keluarga yang mengantarkan anak bisa meraih sukses dan 

memperkaya ilmu pendidikan baik dari pendidikan informal, formal dan non formal 

pendidikan yang saling melengkapi satu sama lain yang saling melengkapi. 

Kebijakan pendidikan full day school yang dicanangkan oleh bapak Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, program Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan 

Nadiem Makarim dan kebijakan Pemerintah dari Presiden Jokowi untuk #dirumahsaja belajar, 

bekerja dan beribadah dirumah erat kaitannya dengan membentuk karakter siswa yang 

bermutu seperti yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pasal 28c, 

ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 

demi kesejahteraan umat manusia. Menjadi masalah bersama baik anak, orangtua, masyarakat 

tetapi juga pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27/1990 tentang pendidikan 

prasekolah peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersama gagasan Merdeka Belajar, 

beberapa saat sebelum pandemi masih terjadi pro kontra dengan kebijakan hampir sama 

dengan kebijakan full day school. Setiap kebijakan yang diberikan pasti akan menimbulkan 

pro kontra dalam masyarakat. Pentingnya kembali untuk penumbuhkembangan dan 

pemahaman nilai-nilai dasar Negara Indonesia Pancasila dengan Bhineka Tunggal Eka 

menjadi tauladan abadi di dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyelesaikan segala 

permasalahan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Kesaktian Pancasila dengan kelima 

silanya akan menjawab tantangan kehidupan bermartabat. Sila (1) Ketuhanan yang Maha Esa, 

sila (2) Kemanusiaan yang adil dan beradap, sila (3) Persatuan Indonesia, sila (4) Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan keadilan, (5) Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhineka Tunggal Eka yang artinya berbeda-beda tetapi 

tetap satu jua. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila begitu mendalam dan semua 

apabila kembali diajarkan mulai dari pendidikan informal, non-formal dan formal, dipahami 

dan dijalankan menjadi sangat bermanfaat dalam mengatasi dan bersama melawan pandemi 

covid-19. Pancasila adalah jiwa dan raga rakyat Indonesia. 
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Covid-19 merubah kehidupan diseluruh dunia termasuk kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Pada akhirnya menyesuaikan dengan adanya pandemi covid-19. Kebijakan yang tadinya pro 

kontra dari mas Menteri Nadiem Makarim untuk tidak mengadakan Ujian Nasional dan 

banyak pro kontra di masyarakat, pada akhirnya menjadi nyata. Hikmah dasyatnya pelajaran 

berharga yang telah diberikan oleh covid-19 untuk semua manusia di bumi ini. Menghargai 

alam, bersyukur kehadirat Allah SWT, atas nafas yang diberikan. Pentingnya menjaga 

kesehatan, mensyukuri indahnya keluarga, persahabatan, silaturohim, indahnya kebebasan 

berinteraksi sosial. Indahnya kebersamaan dalam keseharian di sekolah, kantor, kampus. 

Kebersamaan di tempat wisata, acara keluarga, kegiatan keagamaan, pasar, mall dan berbagai 

aktivitas diluar yang positif. 

Virus covid-19 belum ada obatnya dan terbatasnya rumah sakit dan tenaga medis yang bisa 

menangani pasien inilah penyebab utama kenapa kita harus mematuhi anjuran pemerintah. 

Peran orangtua yang diharapkan bisa memaksimalkan dalam mendampingi anak belajar 

dirumah. Mendampingi belajar dan menggantikan peran guru, bukan berarti menggurui atau 

mengerjakan tugas anak. Pendidikan yang mendidik bukan hanya nilai yang diharapkan tetapi 

karakter kedisiplinan anak, tanggungjawab, kejujuran dan memotivasi anak untuk rajin belajar 

dan terpenting orangtua sebagai tauladan untuk anak-anaknya. Covid-19 tidak hanya sebagai 

pandemi tetapi juga sebagai peringatan atau nasehat untuk kita semua memperhatikan 

kesehatan, pentingnya selalu beribadah, menjaga lingkungan dan pentingnya kebersamaan 

bersama keluarga. Saat new normal diberlakukan keberhasilan orangtua dalam mendidik dan 

memberikan tauladan kepada keluarga sangat diharapkan keberhasilannya dengan tetap 

mematuhi protokol kesehatan covid 19, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker 

apabila aktivitas diluar rumah, tidak berkerumun, makan makanan yang sehat dan berolahraga 

dengan baik. 

Merdeka belajar implementasi pendidikan informal keluarga di masa pandemi covid-19, 

merupakan peran utama dari orangtua dan keluarga yang mempunyai pola asuh dan pola didik 

yang berkarakter berbudi pekerti berlandaskan nilai nilai Pancasila, karena pendidikan 

merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

2.  Pembahasan 

a. Merdeka Belajar 

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim.[1]Esensi kemerdekaan berpikir, 

menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada 

siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses 

penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada 

pembelajaran yang terjadi. 

Merdeka belajar juga akan berubah dari yang awalnya menoton bernuansa di dalam kelas 

bisa juga proses pembelajaran 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, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya 

mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei 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, 
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serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Gebrakan "Merdeka Belajar", Berikut 4 

Penjelasan Mendikbud Nadiem Kompas.com-12/12/2019,12:59 wib. KOMPAS.com- 

Penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( 

Mendikbud) Nadiem Makarim masih menyisakan banyak pertanyaan. Bagi yang belum 

paham, berikut rangkuman dari Kompas.com terkait UN dihapus dan diganti dengan 

kebijakan baru yakni " Merdeka Belajar". Pada acara Rapat Koordinasi Bersama Dinas 

Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta 11 Desember 2019, Nadiem menjelaskan 

ada empat program pembelajaran nasional. Empat program itu sebagai kebijakan pendidikan 

nasional "Merdeka Belajar". Apa itu program "Merdeka Belajar"? Inilah penjelasan 

Mendikbud Nadiem:  

1. USBN diganti ujian (asesmen) Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi 

penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk 

menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, Tahun 2020 USBN akan diganti 

dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian dilakukan 

untuk menilai kompetensi siswa. Dimana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk 

penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, 

karya tulis dan sebagainya). Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai 

hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan 

kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2. 2021 UN diganti Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat 

sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi 

penalaran. UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator 

keberhasilan siswa sebagai individu. Tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. 

Sebagai penggantinya, pada 2021, UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan 

Survei Karakter. Konsep Baru UN dan USBN Versi Merdeka Belajar Mendikbud Makarim 

Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi 

kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan 

pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. 

Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11). Arah 

kebijakan baru ini juga mengaju pada praktik baik padan level internasional seperti PISA dan 

TIMSS. 

3. RPP dipersingkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru diarahkan 

mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, 

menggunakan dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan 

guru diminta menulis sangat rinci (satu dokumen RPP bisa lebih 20 halaman). Tetapi nanti 

akan dipersingkat yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. 

RPP hanya 1 halaman saja. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif 

yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses 

pembelajaran itu sendiri.  

4. Zonasi PPDB lebih fleksibel Untuk program "Merdeka Belajar" yang terrakhir ini, 

Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk 

mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, 

komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi 

minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-

30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan 

proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Nadiem. 
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Merdeka belajar implementasi pendidikan informal keluarga semasa pandemic covid 19, 

pentingnya peran orangtua dalam membimbing, mendampingi, mengarahkan putra-putrinya 

dirumah untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya selama pembelajaran daring. 

Orangtua diharapkan menjadai tauladan bijaksana dan menjadi motivator pada anak-anak 

untuk mengerjakan secara mandiri, jujur, sportifitas, rajin, tekun, rapi, dan mengerjakan tepat 

waktu. Peranan orangtua hanya membantu dan mengarahkan bukan malah orangtua yang 

mengerjakan pekerjaan rumah anak-anak. Merdeka belajar dengan memberikan kebebasan 

anak, membimbing anak sesuai dengan bakat minat den kemampuan anak yang berbeda-beda. 

Kedekatan emosional antara orangtua dan anak dalam partisipasi bersama-sama dalam setiap 

tugas yang diberikan dari sekolah. Untuk anak paud dan tk orangtua harus tetap membantu 

mendampingi belajar dan sesekali membuatkan contoh. Tetapi untuk anak yang sudah SD 

hingga SMA orangtua wajib membeiarkanmereka mandiri sesekali mengarahkan dan 

memberikan arahan tetapi tidak boleh curang atau bohong dalam mengerjakan dan 

membantunya. Kebiasaan anak yang dibantu, maka dia tidak menjadi anak yang berkarakter 

mandiri dan mempunyai tanggungjawab. Merdeka belajar juga diartikan anak-anak akan 

mendapat kebebaan belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri bakat dan minat yang 

dioptimalkan tanpa ada doktrin dari orang dewasa untuk membantu agar nilai anak menjadi 

lebih baik. 

Covid-19 mengubah kebiasaan hidup dari semua keluarga yang tadinya bapak ibu sibuk 

kerja menjadi meluangkan waktu selama pandemi covid-19 dan PSBB lokal. Orangtua selama 

24 jam berada dirumah dan beraktifitas seharian dari rumah saja. Keluangan waktu untuk 

bersama digunakan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pendidikan informal keluarga. 

Merdeka belajar diartikan memberikan kepercayaan kepada anak-anak dirumah dalam 

mengerjakan sendiri, contoh dalam menghasilkan karya tulis, karya ketrampilan tugas dari 

sekolah orangtua hanya mendampingi anak dalam berkarya. Orangtua sekedar membantu 

bukan mengerjakan tugas anak. Kemandirian, kejujuran dan tanggungjawab anak menjadikan 

proses kemerdekaan dalam belajar akan terwujud dan akan menciptakan generasi unggul yang 

berkarakter dan mempunyai kemandirian jati diri yang kuat. Banyak anak-anak yang 

diberikan kebebasan berkreasi dan berkarya akan menjadikan bekal kesuksesan mereka. Saat 

ini banyak youtuber anak-anak yang sukses bisa meraih pundi-pundi finansial karena 

diberikan kebebasan berkonten dan berkreasi dari pendidikan informal keluarga, yang 

diberikan kepercayaan dan tanggungjawab selama dalam konten kebaikan dan mendidik. 

Seperti contoh banyak anak-anak artis baik di Indonesia atau di Dunia yang sudah bisa 

berkreasi melalui talentanya melalui konten you tube dan menjadi viral. Peran orangtua dalam 

mendampingi kebebasan anak dalam merdeka belajar yang bertanggungjawab dan beretika 

sesuai dengan budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Orangtua tetap harus memberikan 

pengertian tentang pendidikan yang terbaik dalam keluarga. 

Ketauladanan dari seorang maestro Didi kempot yang menjadi sukses dan viral diseluruh 

Dunia karena kemampuan dalam menciptakan dan menyanyikan lagu Jawa campursari yang 

mendunia. Lagu yang disukai anak-anak, remaja dan orang dewasa, pada akhirnya banyak 

anak muda yang menghargai budaya lagu Jawa Campursari asli Indonesia. Fenomena anak 

muda tidak lagi menggandrungi lagu-lagu barat saja tetapi lagu yang dibawakan maestro didi 

Kempot menjadi pemersatu budaya yang selalu dipadati penonton selama konsernya. Acara 

bertajuk "Konser Amal dari Rumah" itu digelar pada Sabtu (11/4/2020) yang disiarkan 

langsung oleh KompasTV. Dari konser itu pula, penyanyi campur sari Didi Kempot berhasil 

mengumpulkan donasi sebesar Rp 7,6 miliar. Untuk sementara, hasil dari donasi tersebut 
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telah disumbangkan ke beberapa wilayah yang terdampak Covid-19. Merdeka belajar yang 

diberikan dari orangtua beliau yang disampaikan lewat wawancara online di media televisi 

saat masih hidup. Orangtuanya memberikan kebebasan untuk belajar diluar rumah, meskipun 

seorang Didi Kempot tidak mau menekuni bidang pendidikan formal disekolah, tetapi dia 

tetap istiqomah di jalan seni musik. Belajar dari kehidupan, proses didi kempot yang banyak 

makan asam garam pengalaman di masyarakat, bagaimana mengawali kariernya sebagai 

pengamen jalanan. Demi mendapatkan rupiah untuk dapat bertahan hidup rela harus 

menerima cibiran dan hinaan bahkan untuk mendapatkan upah uang recehan. Diakhir hidup 

beliau mampu mendedikasikan karya dan lagunya untuk konser amal untuk musibah covid-19 

dan kepeduliannya patut diacungi jempol, penghargaan atas jasanya sebagai Pahlawan yang 

berjuang di Bidang Seni dan Budaya. Ketauladanan dari seorang seniman yang luar biasa 

belum tentu semua orang bisa melakukan pengorbanan seperti beliau. Ayah Didi Kempot, 

Ranto Edi Gudel adalah pemain ketoprak di Jawa Tengah. Ibunya, Umiyati Siti Nurjanah 

merupakan penyanyi tradisional di Ngawi. Sementara kakaknya, Mamiek Prakoso, pelawak 

yang tenar lewat grup Srimulat. Sementara itu, pelantun “Cidro” yang mendapat julukan 

Godfather of Broken Heart. Dalam sebuh sesi wawancara, Didi pernah mengatakan bahwa 

sang ayah adalah sosok di balik semua kesuksesannya. Ia membebaskan anak-anaknya untuk 

menentukan jalan, sehingga dirinya dan sang kakak Mamiek terbilang sukses di dunia hiburan 

tanah air (Ahmad, 2020). Keberhasilan dari pendidikan informal keluarga yang 

menginplementasikan Merdeka Belajar. Merdeka belajar dalam pendidikan informal keluarga 

bisa diartikan dari bisa belajar dari manapun dari lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

b. Implementasi Pendidikan Informal Keluarga 

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan/penerapan. 

Sehingga implementasi dapat diartikan sebagai aksi nyata atau praktek dalam melaksanakan 

perencanaan. Pendidikan informal keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah 

dan praktek pengajarannya dilakukan diluar jalur nonformal dan tidak terstruktur, bisa 

dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Menurut Kementerian Pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indonesia dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (2010), ayat 38 

Pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan sesuai ke khasan agama, aspirasi, 

sosial budaya dan potensi masyarakat hasil perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk 

masyarakat. Ayat 39 “Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.” 

Peraturan diatas menegaskan bahwa Pendidikan informal di Indonesia diartikan sebagai 

pendidikan keluarga dan lingkungan. Sejalan dengan pernyataan tersebut Marzuki (2015) 

menyatakan, 

“ Sebenarnya dalam sejarah kehidupan manusia, pendidikan dilaksanakan melalui proses 

informal yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari.” Pendidikan informal berlangsung 

didalam keluarga, masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Pendidikan 

informal telah dilakukan secara tidak langsung dan tidak sadar dalam proses 

pertumbuhkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Coombs (1973) berpendapat, Pendidikan 

informal proses yang berlangsung sepanjang hayat agar semua individu mendapat sikap, nilai, 

ketrampilan dan pengetahuan dari pengelaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan 

meliputi kehidupan dalam keluarga, hubungan sesama tetangga, pekerjaan, permainan, pasar, 

perpustakaan dan media massa. 
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Menurut Axinn (dalam Supriyono, 2012) bahwa peristiwa belajar dapat dilihat dalam 

nirmana perpektive kesengajaan peserta didik dan sumber belajar atau pendidik. Apabila 

peristiwa belajar, si pelajar dan pengajar keduanya sengaja mengadakan kegiatan belajar 

mengajar diluar sistem persekolahan, maka disebut dengan kegiatan belajar mengajar diluar 

sistem persekolahan maka disebut peristiwa belajar non formal. Belajar informal terjadi 

dimana salah satu pihak si pebelajar dan pengajar tidak sengaja untuk belajar tetapi terjadi 

transaksi langsung atau secara tidak langsung terjadi perubahan tingkah laku si pebelajar. 

Supriyono (2012) “Memahami ilustrasi tersebut mudah untuk dipahami bila format 

pendidikan informal terjadi pada setting spesifik di luar sistem pendidikan formal dan 

pendidikan non formal. Meskipun nampak sederhana, namun memiliki implikasi substantive 

nilai-nilai prinsip, aktualisasi praktis di tataran kebijakan dan praktis.” Pendidikan informal 

adalah pendidikan yang tidak terstuktur dan berlangsung dalam kehidupan sehari hari 

karenanya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah. Definisi dari Informal yang telah 

dicetuskan oleh coombs.P.H. M (1973), “ Sampai saat ini masih sangat relevan dan dapat 

dilihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks pendidikan, dan hal ini 

berlangsung sepanjang hayat (life long learning).” 

Hasbulah, (2009), dikutip dari GBHN 1987 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung 

seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumahtangga, sekolah dan masyarakat. 

Karena pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 

pemerintah. Konsep pendidikan seumur hidup, sebenarnya sudah lama dipikirkan oleh pakar 

pendidikan dari jaman ke jaman. Apalagi umat islam, jauh sebelum orang-orang Barat 

mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan 

Hadist Nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi; Tuntutlah Ilmu dari kaki buaian sampai 

meninggal dunia. Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama terbitnya buku An 

Introduction to Life Education, pada tahun 1970 karya Paul Lengrand, dikembangkan lebih 

lanjut oleh Unesco, Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu proses kontinu, 

yang bermula sejak orang dilahirkan hingga meninggal dunia, Proses pendidikan ini 

mencangkup pendidikan informal maupun formal baik yang berlangsung dalam keluarga, di 

sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam masyarakat. 

 Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan Nasional pasal 13 diesebutkan 

bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya”. Kekayaan ilmu yang dimiliki oleh anak dari proses 

pembelajaran informal, non formal dan formal akan menjadi bekal penguatan pendidikan 

yang sangat berharga melebihi dari harta. Karena dengan ilmu yang bermanfaat akan 

menjadikan pribadi anak yang berkarakter dan mempunyai jati diri yang kuat untuk menjadi 

seseorang yang hebat. Banyak tokoh dan pemimpin hebat yang terlahir justru bukan dari 

kekayaan orangtua melainkan dari pola asuh pendidikan orangtua yaitu pendidikan informal 

yang baik dari keluarga yang hebat. Pemimpin besar kita Bung Karno Presiden Pertama 

Indonesia dan Pengusaha Chairil Tanjung sukses dengan bekal ketauladanan dan pendidikan 

informal keluarga. Bung Karno bukan hanya pemimpin besar yang disegani diseluruh Dunia 

tetapi karakter dan kepribadian yang bersahaja dengan rasa cinta tanah air gagah berani 

membela Negara dan bangsanya dengan memproklamasikan Kemerdekaan Republik 

Indonesia dari penjajahan dan karya tulis beliau yang menginspirasi banyak orang 

Konsepsi pendidikan seumur hidup di Indonesia baru dimasyarakatkan melalui 

kebijaksanaan Negara (TAP MPR No. IV/MPR/1973jo. TAP No. IV/MPR 1978 tentang 

GBHN) yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan berikut ini: (1) pembangunan 
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nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

seluruh rakyat Indonesia (arah pembangunan jangka panjang). (2) Pendidikan berlangsung 

seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga (rumah tangga), sekolah, masyarakat. 

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan 

pemerintahan. 

Faktor Peranan keluarga saat ini kita tidak bisa mempungkiri bahwa dalam kondisi saat ini 

telah terjadi pergeseran atau perubahan, termasuk dalam hal ini keluarga dalam segala 

peranan. Coleman dalam “Review of Educational Reseach” mengemukakan, keluarga 

berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan dimasa silam. Dikemukakan juga bahwa situasi 

sekarang telah berubah, sehingga keluarga sedikit demi sedikit berkurang peranannya dalam 

mendidik anak-anak. Ini dapat dilihat dalam bidang moral, efektif, dan pendidikan sosial. 

UUD RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Satuan, Jalur dan 

Jenis Pendidikan, Pasal 9; (1) Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar yang dilaksanakan disekolah atau diluar sekolah, (2) satuan pendidikan yang disebut 

sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan, (3) satuan 

pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan 

yang sejenis. Pasal 10 (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur 

yaitu jalur pendidikan luar sekolah, (2) jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan 

berkesinambungan. (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus 

berkesinambungan. (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar 

sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai 

budaya, nilai moral, dan ketrampilan. UUD RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 27 Pendidikan Informal (1) Kegiatan pendidikan informal yang 

dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan 

non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, (3) 

Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Dikutip dari buku Sosiologi Pendidikan Kajian Teori Mikro Makro, prof Dr. S. Mundzir, 

M.Pd. Pendidikan Informal dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional pada pasal (1) ayat 13 dikemukakan bahwa pendidikan Informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan pasal 27 ayat 1, dijelaskan bahwa pendidikan 

informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan 

belajar mandiri. Pendidikan informal menurut Coombs (1973) dikatakan sebagai suatu proses 

sepanjang hayat (life long process) bagi individu yang terkait dengan masalah pengetahuan, 

sikap, nilai dan ketrampilan yang diperoleh dalam pengalaman hidup sehari-hari yang 

berseumber dari lingkungan, baik dari keluarga tetangga, tempat bekerja, tempat bermain, 

pasar , perpustakaan maupun dari media masa. 

Berdasarkan dari pengertian tersebut pendidikan informal dapat diartikan sebagai proses 

pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga atau pendidikan yang terselenggara di 

dalam lingkungan masyarakat baik sengaja dalam proses belajar atau proses secara alami 

tanpa disengaja untuk belajar. Penyelenggaraan pendidikan informal mempunyai karakteristik 

tidak terancang, tidak terorganisir, tujuan tidak dinyatakan secara implisit namun proses 

pendidikan tetap berjalan sesuai dengan pola budaya dan falsafah hidup yang dianut dalam 

keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat mereka berada. 
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Pendidikan informal berbeda dengan pendidikan non formal atau pendidikan formal, dari 

aspek tujuan, isi, waktu penyelenggaraan, sistem penyelenggaraan dan dari sistem 

pengawasannya, dari sudut tujuan pendidikan informal tidak secara eksplisit tujuan 

disampaikan kepada warga belajar namun tersirat bahwa tujuan pendidikan memang 

dirancang secara konprehensif pada saat unit keluarga ingin membentuk norma keluarga. 

Norma keluarga terbentuk berdasarkan pandangan hidup keluarga dan norma tersebut akan 

mewarnai corak pendidikan bagi keluarga. 

Dipandang dari sudut isi (content) atau materi bahan ajar, pendidikan informal mempunyai 

acuan normative yang dikembangkan dari falsafah hidup keluarga yang mempunyai acuan 

normatif yang dikembangkan dari falsafah hidup keluarga yang umumnya mempunyai pola-

pola budaya, nilai hidup yang ingin disampaikan kepada anak anak mereka sebagai peserta 

didiknya. Disamping itu juga terdapat materi pembelajaran yang bersifat praktis sebagai bekal 

setelah dewasa, misalnya ketrampilan masa menjaga kebersihan dalam keluarga, merias diri 

dan masih banyak hal yang terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari dalam keluarga. 

Ditinjau dari sudut waktu penyelenggaraan, pendidikan informal sangat flexsibel tidak terkait 

oleh waktu. Proses pendidikan informal berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

memungkinkan proses tersebut berjalan, misalnya dalam penyampaian sistem nilai yang 

dianut dalam keluarga seorang ayah atau ibu sebagai pendidik akan menyampaikan materi 

bahan ajar tersebut pada setiap saat. Implementasi pendidikan informal keluarga 

memungkinkan proses pendidikan berlangsung. Waktu tersebut dapat pagi hari, siang hari 

atau malam hari saat makan malam. Disini akan terlihat bahwa waktu penyelenggaraan 

pendidikan informal amat lentur dan jauh berbeda dengan pendidikan formal dan non formal 

yang terikat oleh peraturan yang disepakati oleh lembaga atau dengan peserta didik. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan Nasional pasal 13 diesebutkan 

bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan inforlmal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya”. Kekayaan ilmu yang dimiliki oleh anak dari proses 

pembelajaran informal, non formal dan formal akan menjadi bekal yang sangat berharga 

melebihi dari harta. Karena dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadikan pribadi anak yang 

berkarakter dan mempunyai jati diri yang kuat untuk menjadi seseorang yang hebat. Banyak 

tokoh dan pemimpin hebat yang terlahir justru bukan dari kekayaan orangtua melainkan dari 

pola asuh pendidikan orangtua yaitu pendidikan informal yang baik dari keluarga yang hebat. 

Pemimpin besar kita Bung Karno Presiden Pertama Indonesia dan Pengusaha Chairul 

Tanjung sukses dengan bekal ketauladanan dan pendidikan informal keluarga dari ayah dan 

ibu yang selalu mendukung dalam proses pendidikan menuju sukses. Bung Karno bukan 

hanya pemimpin besar yang disegani diseluruh Dunia tetapi karakter dan kepribadian yang 

bersahaja dengan rasa cinta tanah air gagah berani membela Negara dan bangsanya dengan 

memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan dan karya tulis beliau 

yang menginspirasi banyak orang, termasuk bung Karno menyampaikan konsep dan rumusan 

awal Pancasila. "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 

1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan 

oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan 

oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" 

oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang 

  

 

 



 

276 | Web-Seminar Nasional (Webinar) Pendidikan 

 

 

berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni 

resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari "Lahirnya Pancasila" 

Implementasi pendidikan informal keluarga, adalah pelaksanaan pendidikan informal 

dalam keluarga, dimana setiap keluarga mempunyai cara dan pola asuh yang berbeda 

meskipun tujuan sama. Implementasi pendidikan informal keluarga semasa pandemic covid 

19 diharapkan bias memberikan panduan, ketauladanan dan bimbingan terutama pentingnya 

menjaga dan mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. #dirumahja 

belajar, bekerja, beribadah dirumah, artinya orangtua semasa pandemi masih belum usai harus 

mematuhi anjuran pemerintah dengan menerapkan protokoler kesehatan. Mendidik dan 

memberikan taudan kepada keluarga terutama anak untuk rajin mencuci tangan dirumah 

sehabis melakukan aktivitas seperti menyapu, membersihkan kamar, membantu berkebun, 

bermain. Kewajiban untuk mencuci tangan dengan cara yang benar dan menggunakan sabun 

harus diberikan contoh dari orangtua baik melalui langsung atau melalui media online di 

youtube. Kebiasaan menggunakan masker ketika berinteraksi diluar rumah kepada anak 

terutama ketika bermain dan berada berkomunikasi dengan orang lain. Menganjurkan untuk 

selalu tidak berjabat tangan dengan tamu atau orang lain selama tidak ada cuci tangan atau 

memakai hand sanitazer. Menjalankan kegiatan agama lebih intensif terutama bagi yang 

beragama islam dengan rajin wudlu baik sebelum atau dalam keseharian sangat dianjurkan. 

Kebiasaan sederhana yang butuh proses ketauladanan dan kedisplinan dari pendidikan 

informal keluarga. Penanaman moral Pancasila dan kelima silanya kepada anak-anak untuk 

menjadikan anak-anak yang berbudi pekerti, mempunyai rasa kecintaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, Agamanya, Nusa Bangsa, kedua orangtua, keluarga dan sesama manusia. Ketika 

semua karakter budi pekerti dan akhlak mulia senantiasa ditanamkan pada anak-anak sedari 

kecil dari mulai dalam kaki buaian hingga ke liang lahat bagian implementasi pendidikan 

informal keluarga, pendidikan sepanjang hayat dan menjadi kebiasaan yang baik. Pemahaman 

yang baik sebagai warganegara, orangtua dan masyarakat dalam memahami 

mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Eka dalam pendidikan 

informal keluarga, akan menjadikan terwujudnya keadilan seluruh rakyat Indonesia. 

Keberhasilan suatu Negara dalam pendidikan dimulai dari pendidikan informal keluarga yang 

baik. Menuju new normal bukan berarti kita sudah hidup normal terbebas dari covid-19 tetapi 

kita diajarkan untuk tetap berdamai dengan covid-19, tetap sebagai manusia yang berbudi 

pekerti luhur menjaga kesehatan sendiri dan menjaga kesehatan masyarakat sekitarnya dengan 

mentaati protokoler kesehatan agar terbebas dari virus covid-19. 

Proses pembelajaran sementara pandemic covid-19 belum berakhir, memang ditiadakan 

pembelajaran didalam kelas atau disekolah, tetapi orangtua dan masyarakat harus menjadi 

bijaksana menyikapinya, untuk menjadi orangtua tauladan bagi anak-anak. #belajar dirumah 

menjadikan hidayah bagi orangtua yang pandai mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah 

SWT, bisa berkumpul bersama keluarga, moment bersama keluarga sangatlah minim dengan 

kesibukan bapak dan ibu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan untuk bekerja diluar rumah. 

Saat pandemi covid-19 diberlakukan pembelajaran dirumah dan kembali membuktikan bahwa 

Pendidikan Luar sekolah terbukti more than school, pendidikan melebihi dari sekolah, 

pendidikan informal keluarga dan non formal adalah bagian dari Pendidikan Luar Sekolah. 

Pada saatnya roda berputar dan saatnya kita kembali ke masa lalu belajar dalam keterbatasan 

tidak boleh keluar rumah, belajar melalui virtual kecanggihan teknologi informasi dengan 

menggunakan whatsapp, video, atau zoom meeting dan pembelajaran sekolah dilakukan 
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secara daring. Implementasi pendidikan informal keluarga menjadi jawaban nomor satu untuk 

mengatasi kondisi pandemi covid-19. 

Saat ini Pendidikan Luar Sekolah yang proses belajarnya bisa dilakukan dimana saja, oleh 

siapa saja, kapan saja utamanya pendidikan informal/pendidikan keluarga sangat dominan dan 

berperan utama di masyarakat. Anak anak sekolah belajar dari rumah melalui daring, video 

call, televise, atau chanel siaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah, Pemerintah daerah 

atau Pemerintahan Pusat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam memberikan ruang 

belajar untuk guru. Tugas guru dibantu orangtua untuk memberikan pembelajaran kepada 

anaknya. Banyak orangtua yang mengeluh karena tidak paham indahnya proses kebersamaan 

dan kedekatan emosional dengan anak-anak. Interaksi orangtua dan anak dalam proses belajar 

adalah cikal bakal memupuk kedekatan antara orangtua, guru dan anak dalam hal ini orangtua 

harus belajar sabar dan sigap dalam mengendalikan emosi. Seringkali terjadi orangtua 

bertindak tidak bisa mengontrol emosinya ketika memberikan pembelajaran pada anak. 

Orangtua harus lebih bijaksana dan sabar. Setiap anak satu sama lainnya tidak mungkin sama 

dalam mengelolah emosinya dan menyelesaikan masalah dengan baik. Orangtua banyak yang 

tidak faham tentang Pendidikan Luar Sekolah itu apa terutama pendidikan keluarga atau 

informal. Pendidikan informal disebut juga sebagai pendidikan sepanjang hayat, manusia 

belajar mulai dari kandungan sampai akhir hayat atau kematian. Pendidikan untuk anak 

dibutuhkan proses terutama dimulai dari pendidikan informal keluarga dan pendidikan 

karakter anak dalam sebuah keluarga. Sejatinya mendidik anak yang baik dimulai dari 

kandungan dengan diberikan kasih sayang terbaik. Memang janin tidak bisa bicara tetapi janin 

juga bisa menerima dan merasakan kasih sayang orangtua juga alunan musik atau lantunan 

ayat suci Alquran yang ditempelkan ke perut ibunya inilah pendidikan sepanjang hayat. 

Kesaktian pancasila menjadi jawaban bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi segala 

problema pendidikan di Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai lambang Negara tetapi 

nilai-nilai keluhuran pancasila telah teruji mengatasi segala perubahan pendidikan dari era 

orde lama hingga orde baru dan saat ini menyambut orde melenia pasca pasca covid-19 new 

normal. 

c. Covid-19 

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia 

dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai 

flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan 

Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 

jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, 

pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 Covid-

19 atau Corona Virus Sisease 2019 kini telah menjadi perhatian dunia semenjak 3 bulan 

terakhir. Bermula di salah satu daerah di Provinsi Hubei, Tiongkok, virus ini kemudian 

menyebar hingga lebih dari 180 negara di dunia dengan jumlah ratusan ribu orang yang 

terinfeksi. Indonesia pun tidak luput dari kedatangan Covid-19 dengan kasus pertamanya pada 

awal maret 2020 lalu yang kini terhitung sejak 25 Maret 2020 jumlah orang yang telah 

terinfeksi Covid-19 sebanyak 790 orang dan saat ini dibulan 16 Juni 2020 terkonfirmasi 

39.294, sembuh 15.123, meninggal dunia 2.198. Berbagai langkah diupayakan guna meredam 

persebaran virus ini semakin membesar, mulai dari informasi seputar gejala infeksi covid-19, 

tutorial pencegahannya, informasi rumah sakit rujukan hingga himbauan untuk mengurangi 

aktivitas di luar rumah. Bentuk yang paling mencolok adalah himbauan untuk melakukan 

ativitas dari rumah yang kini gencar dengan hashtag di rumah aja (#dirumahaja) dengan 
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mengganti aktivitas yang semula mengharuskan di luar rumah menuju tempat kerja, sekolah, 

kampus, hingga beribadah, kini dialihkan untuk dilakukan di rumah. Kebijakan tersebut 

diputuskan oleh Presiden Joko Widodo guna meminimalisir tingkat persebaran covid-19 di 

tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan Work From Home dan pengalihan metode 

pembelajaran sekolah dan kuliah secara daring. Dampak dari kebijakan tersebut membuat 

banyak ruas jalan di berbagai daerah terutama daerah dengan pasien terdampak covid-19 

menjadi lebih lengang dan nampak sepi. Gejala yang muncul pada orang yang terkena covid-

19 antara lain mirip dengan gejala flu disertai demam hingga penumonia yang dapat 

menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil medis, masa inkubasi virus di dalam tubuh sekitar 

14 hari, yang mana dalam rentang waktu tersebut kemungkinan orang yang terkena covid-19 

masih belum menyadari adanya virus yang bersarang di dalam tubuh namun gejalanya sudah 

mulai muncul. Upaya #dirumahaja dapat menghindarkan virus pada orang yang telah terkena 

covid19 namun memiliki gejala ringan tidak menular pada orang lain karena telah mematuhi 

anjuran untuk ada di rumah saja.” 

Kesadaran warga Negara sangatlah penting bukan hanya untuk Negara saja, tetapi untuk 

keselamatan diri sendiri dan keluarganya utamanya. Jakarta, Kompas Senin 13 April 2020, 

“Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus Corona Covid 19 sebagai 

bencana Nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Penyebaran . Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sebagai bencana nasional. Penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Covid 19 sesuai melalui sinergi antar kementrian/lembaga dan 

pemerintah daerah’ Gubernur, bupati dan walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan 

Corona Disease 2019 (COVID-19) di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-

masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat,” demikian point ketiga Keppres 

tersebut. Hastag #dirumahaja #belajardirumah #bekerja dirumah itu terlihat biasa saja tetapi 

maknanya sangatlah luas dan dampaknya luar biasa. Kebiasaan baru yang mau tidak mau 

menjadi suatu keharusan yang wajib untuk di taati dan dipatuhi seluruh warga Negara di 

seluruh dunia khususnya di Negara Indonesia tercinta. Demi kebaikan bersama untuk 

keselamatan dan kesehatan bersama. Penyebaran virus yang tidak pakai kompromi bisa 

memapar pada siapa saja yang mempunyai kekebalan tubuh kurang baik terutama bagi para 

orangtua dan orang yang mempunyai riwayat kesehatan kurang bagus. Banyak sekali yang 

telah menjadi korban saat ini baik dari rakyat biasa, pejabat, dokter, perawat, artis dll tanpa 

perkecualian. Tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah SWT yang memberikan hidayah. 

Sebagaimana dikutip dari Ontan.Co.Id - Jakarta. 

Hingga kini penularan virus SARS-CoV-2 masih terus terjadi. Upaya pencegahan dan 

pengobatan Covid-19 diupayakan dengan berbagai pendekatan, salah satunya medis.Peneliti 

Universitas Airlangga (Unair) Dokter Purwati bersama Badan Intelijen Negara dan Gugus 

Tugas Nasional terus melakukan penelitian untuk memutakhirkan resep penyembuhan Covid-

19. Stop ke sekolah, Stop ke masjid, Stop ke tempat wisata, Stop…Berhenti itu menjadi 

budaya yang harus diikuti demi kebaikkan bersama. Saatnya memulai aktivitas didalam 

rumah. Berat bagi kita semua, banyak pertanyaan saat ini dalam benak hati kita semua 

masyarakat terutama rakyat jelata yang hidupnya paspasan. Bagaimana hidup kami? 

Bagaimana kerja kami? Bagaimana usaha kami/ bagaimana sekolah kami? Bagaimana ibdah 

kami? Bagaimana silaturahim kami? Bagaimana hobby kami?. Pertanyaan yang gampang 

dilontarkan secara teori tetapi sulit dijawab dengan fakta kehidupan nyata. Permasalahan yang 

rumit yang menjadi beban kita semua, ternyata tidak semudah teori dan anjuran pemerintah 

semua butuh proses kesadaran diri dan pemahaman pentingnya protokol kesehatan bagi kita 
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semua. Pemahaman bagi orang awam terlalu dangkal tidak sama dengan pemahaman dengan 

orang berilmu. 

3.  Kesimpulan 

Merdeka belajar saat ini menjadi sangat nyata karena kebebasan untuk mengimplementasikan 

dalam pendidikan informal keluarga di masa pandemi covid-19. Kebutuhan belajar dari para 

siswa yang harus tetepa berjalan seiring belum ditemukan obat untuk covid-19 dan kondisi 

pandemic masih terjadi peningkatan dari hitungan menit. #dirumahaja belajar, bekerja dan 

beribadah dirumah yang telah dianjurkan pemerintah adalah salah satu solusi terbaik untuk 

mengurangi dampak covid-19 untuk menyebar dan bertahan. Menangani musibah atau 

pandemic covid-19 bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi 

tanggungjawab bersama semua warga Negara Indonesia untuk kembali ke falsafah Pancasila. 

Pemahaman Bhineka Tunggal Eka berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun terdapat 

banyak perbedaan dari Sabang sampai Merauke tetapi tetap satu jua Indonesia. Sikap gotong 

royong dalam kemanusian dan beradab persatuan Indonesia dan mengimplementasikan 

kerakrayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 

artinya kita berikan kepercayaan pada pemimpin dan perwakilan kita di pemerintahan dan 

DPR untuk memberikan solusi terbaik untuk menangani musibah ini. Pada akhirnya 

menemukan keadilan Indonesia, rakyat Indonesia yang dilindungi Negara dan diberikan hak 

dan kwajiban untuk berbakti pada Indonesia. Implementasi Pendidikan Informal Keluarga di 

masa pandemi covid-19 menjadi tantangan dan perjuangan bersama sebagai warga Negara, 

orangtua masyarakat yang baik. Wujud dari rasa kecintaan kita dan bhakti kita kepada Nusa 

dan bangsa. Perjuangan saat ini bukan melawan penjajah tetapi perjuangan kita melawan virus 

yang berukuran nano yang hanya bisa dilihat dengan mikroscop dan inilah membuktikan 

betapa Allah SWT itu Maha Besar, Maha Segalanya dan tidak ada Tuhan melainkan Allah 

SWT. 
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Penguatan Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Melalui 

Strategi Membingkai Hati dalam Keteladanan 
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Abstrak. New Normal sebagai tatanan baru dalam berperilaku keseharian terjadi penyesuaian 

diberbagai segmen kehidupan termasuk dalam lingkungan keluarga. Agar perilaku dan sikap anak 

dapat bersinergi dengan Covid-19 perlu penguatan pendidikan keluarga. Membingkai hati dengan 

nurani adalah pilihan yang tepat diterapkan sebagai pola asuh dalam pendidikan keluarga. Pola asuh 

ini mampu membingkai hati anak menggunakan nurani sebagai keluarga keren di era digital; mitra 

terbaik untuk anak milenial; orang tua yang hangat, bersahabat kuat, dan pintar; paham pola asuh 

anak di era digital serta menerapkan strategi pola asuh yang positif.  

Kata Kunci: pola asuh, bingkai hati, pendidikan keluarga 

 

 

1.  Pendahuluan  

Pandemi Covid 19 memaksa kita seluruh warga dunia bertransformasi dalam tatatan 

kehidupan yang baru, akibat adanya beragam konteks tantangan yang dihadapi dari yang 

semula nyaman menjadi tidak nyaman, dari kebiasaan bebas bersosialisasi secara langsung 

harus membatasi diri dengan kebiasaan yang baru, berkurang kolaborsi dalam team untuk 

kompak berkegiatan bersama, juga merupakan tekanan tersendiri bagi mereka yang kurang 

canggih dalam penguasaan teknologi informasi dan penggunaan media digital. Bahkan mau dan 

tidak mau semua dipaksa masuk dalam zona pembiasaan budaya baru [1]. Kondisi ini perlu 

disikapi oleh semua segmen kehidupan terutama di dunia pendidikan termasuk orang tua.  

Sebagai orang tua harus siap meninggalkan sebagian cara-cara lama, pola-pola lama dalam 

mendidik dan mengasuh putra putrinya supaya bisa menjawab tantangan yang ada. Kemauan 

mencari/ menerapkan model baru, cara baru, nilai-nilai baru perlu digali supaya bisa 

menghadapi masalah dengan inovasi-inovasi baru.  

Dahulu tugas orangtua selaku wali murid hanya sebatas memfasilitasi agar putra putrinya 

dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah dengan lancar dan berprestasi. Orang tua 

jarang melakukan monitoring seolah cukup dengan mengecek kehadiran siswa di sekolah, 

karena proses belajar anak didominasi saat disekolah. Berbeda dengan sekarang dengan adanya 

new normal maka beban orang tua dalam pendampingan anak lebih kompleks dan lebih banyak 

menyiapkan kesempatan dan waktu.Hakekad Pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki 

Hajar Dewantoro bahwa “pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan” 

benar - benar mewarnai pola asuh di era Pandemi Covid 19. Menyemai benih – benih budaya 

erat kaitannya dengan penerapan pendidikan dengan olah hati dengan kata lain membingkai 
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Hati bukan sekedar olah pikir atau mengasah logika, jika hati telah terbingkai dengan baik 

sudah barang tentu olah pikir atau berlogika akan terarah. 

Membingkai hati sebagai pola asuh dalam Pendidikan Keluarga dapat diartikan sebagai pola 

asuh yang mengedepankan proses mendidik dengan mengembangkan sikap kelembutan, 

disiplin, cinta kebersihan, cinta keindahan, dan komunikasi sehat yang menumbuhkan sikap 

saling menghargai, saling menghormati, saling menyemangati, sikap demokratis, sebagai upaya 

membentuk pribadi milenial yang memiliki harmonisasi dalam kehidupan baik secara vertikal 

dengan tujuan anak mampu tumbuh dan berkemang menjadi generasi yang sehat jasmani 

rohani, cerdas secara intelektual dan sosial serta berkarakter mulia [2]. 

2.  Pembahasan 

Saat ini para Orang tua yang bertanggung jawab atas keberlangsungan Pendidikan dalam 

keluarga dihadapkan pada dua tuntutan sekaligus dalam mendidik anak, yakni tuntutan 

penyesuaian terhadap Generasi baru sebagai anak Millenial yang lahir akibat pesatnya dunia 

digital yang lazim disebut sebagai Era 4.0. dan pendampingan dengan adanya New Normal 

sebagai dampak dari Pandemi Covid  

Kedua tuntutan tersebut harus dapat dilaksanakan dengan piawai tanpa menimbulkan beban 

baik dalam diri orang tua maupun sang anak. Kunci utama adalah melalui keteladanan, 

kasihsayang, kebersamaan, pendampingan terutama dalam berinteraksi dengan era kekinian 

[3]. Untuk itu perlu ada rambu-rambu yang dapat dijadikan penyemangat dan penguat dalam 

membimbing putri-putrinya. Berikut ini beberapa pandangan penulis tentang bagaimana 

seharusnya orang Tua mengasuh dan mengarahkan Putra-putrinya. 

 

2.1 Menjadi keluarga keren di era digital 

Keluarga Keren pasti terwujud dari adanya orang tua keren, Orang tua Keren di era millenial 

bukan sekedar manusia moderen dengan tampilan kekinian tetapi orang tua yang mampu 

mendidik anak sesuai jamannya. Orang tua keren mampu memahami semua masalah yang 

timbul akibat tuntutan perubahan dan memberikan solusi serta arahan kepada anak dalam 

menghadapi kehidupan dalam nuansa harmonisasi ranah vertikal dan horizontal kehidupan 

dalam keluarganya, yaitu sebagai berikut.  

• Harmonisasi antara setiap pribadi dengan sang khalik Allah Yang Maha Esa. 

• Harmonisasi antara tiap pribadi dengan sesama manusia dan alam semesta. 

• Harmonisasi antara tiap pikiran, ucapan, dan tindakan. 

 

Adanya Covid-19 memberikan pelajaran agar manusia lebih menyeimbangkan harmonisasi 

ketiga ranah tersebut. Menyangkut pertanggujawaban manusia sebagai makhluk iciptaan Allah 

semata – mata hanya untuk beribadah kepada Nya, Sebagai Makhluk Sosial yang memelihara 

empati dan penghuni bumi yang semua pikiran, ucapan dan tindakannya kelak akan 

dipertanggungjawabkan. Siapapun dia, secanggih apapun ilmunya anak- anak millenial harus 

dipahamkan tiga ranah tersebut supaya kelak menjadi insan yang benar- benar berarti sebagai 

ciptaan Allah yang paling mulia. Siapapun kita para orang tua jadilah pembimbing sekaligus 

guru hebat yang dapat memanfaatkan tiap langkahnya untuk menorehkan lukisan indah 

disepanjang jalan yang dilalui bersama anak – anak disekeliling kita dengan mensinergikan 

harmonisasi tiga ranah kehidupan dalam diri sang anak [4]. 
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2.2 Menjadi mitra terbaik untuk anak Millenial 

Tanggung jawab sepenuhnya dalam mendidik anak secara mutlak adalah kewajiban orang 

tua, karena inilah hakikat tugas utama orang tua. Pihak lain seperti sekolah, madrasah, pesantren 

hanyalah membantu orang tua dalam mendidik anak-anak. Kehadiran, perhatian dan 

keteladanan orang tua kunci utama yang mendominasi pola asuh sang anak. Jika salah asuh 

anak rapuh dan bila tepat asuh anak tangguh. Tidak kita sangkal dalam kenyataaan memang 

orang tua penuh dengan keterbatasan, tidak mampu untuk mengajarkan segala bidang ilmu dan 

berbagai hal kepada anak-anak, maka mereka memerlukan mitra untuk mendidik anak berupa 

guru, ustaz, sekolah, madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Namun, tanggung 

jawab utama pendidikan anak tetap ada pada orang tua. Bukan tanggung jawab "gurunya", atau 

"sekolahnya", atau "masyarakatnya", atau "pemerintahnya", atau "gawainya". 

Kekompakan anggota keluarga dalam mendidik anak adalah awal yang terbaik dalam 

membangun pribadi sang anak, Suami dan istri harus kompak dalam menjalankan kehidupan 

berumah tangga mulai pendidikan anak, sejak dari kompak dalam visi, kompak dalam pola 

asuh, kompak dalam komunikasi, kompak dalam sikap dan kompak dalam aturan. Hendaknya 

orang tua memiliki irama yang sinergi dalam mendidik dan mengarahkan anak. Jangan sampai 

pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada ibu saja, atau kepada ayah saja. Harus ada 

sinergi antara ayah dan ibu dalam proses pendidikan anak. Ayah dan ibu harus bersama- sama 

terlibat dalam pendidikan anak. Sudah barang tentu anak yang mendapatkan pengasuhan dari 

kedua orang tua secara utuh akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan anak 

hingga dewasa kelak. Jadilah Mitra terbaik untuk mendampingi anak-anak di era cyber 

ini.Masuki dunia anak supaya bisa menghantarkan nilai – nilai agung kehidupan yang sangat 

berharga untuk mereka. 

 

2.3 Menjadi Orang tua yang Hangat, Bersahabat Kuat, dan Pintar 

Orang tua hangat, penuh kasih sayang, berlaku lembut, penyayang, membangun 

kebersamaan dalam cinta kasih terhadap anak. Orang tua bersahabat, selalu berusaha mengerti 

keinginan anak, menjaga harmonisasi berkomunikasi, mendengarkan curhat anak, 

mengarahkan tanpa cela dengan cara yang menyenangkan anak. Orang tua kuat, memiliki 

spiritualitas yang tinggi, memiliki visi, menjaga dan memelihara nilai – nilai kehidupan, dalam 

menggapai cita-cita [5]. Orang tua pintar, terus belajar tanggap dan peduli terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mendidik anak-anak.Tak pernah mau 

ditumpulkan oleh keinginan dan keperluan yang kurang berarti. 

Inilah yang membuat anak betah bersama orang tua di rumah, sekaligus mudah untuk 

diarahkan dan diingatkan. Karena ada kepercayaan untuk berkeluh kesah, Anak merasa damai 

nyaman terlindung bersama keluarga, dan tidak memberontak atau lari dari keluarga. Tidak ada 

alasan bagi anak untuk menjauh dari keluarga dan mencari tambatan pada pihak yang salah 

apabila mereka memiliki orang tua hangat, bersahabat, kuat dan pintar,. Tidak ada cara lain bagi 

ayah dan ibu agar bisa memiliki karakter tersebut kecuali dengan terus belajar dan terus 

menerus meningkatkan kwalitas diri sebagai mitra yang baik untuk anak–anak tercinta. 

 

2.4 Pahami Pola Asuh Anak Di Era Digital 

Orangtua seharusnya menyadari bahwa pendidikan yang diterimanya dulu belum tentu pas 

jika dipraktikkan di era saat ini. Semuanya sudah berubah harus legowo dan memahami bahwa 

cara mendidik anak jaman now seharusnya juga berubah.Orangtua dan dunia pendidikan 

haruslah memiliki kemampuan mendidik anak-anak sesuai zamannya. Artinya bekal-bekal 

yang diberikan kepada anak-anak bukan bekal yang semata-mata pada pengalaman orang tua 
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masing-masing di masa lalu, tetapi justru bekal yang dibutuhkan mereka di masa depan supaya 

anak – anak dapat menghadapi tantangan hidup pada jamannya. 

Sebagai implikasi adanya perkembangan zaman yang berbeda sudah barang tentu 

tantangan berbeda, problema hidup berbeda, gaya hidup berbeda. Orang tua tidak bisa serta 

merta memperlakukan pola asuh terbaik pada zamannya untuk diterapkan pada anak jaman 

now, tugas orang tua dan guru adalah bagaimana mempersiapkan anak menghadapi zamannya 

[6]. Untuk itu orang tua dan guru perlu memahami bagaimana pola asuh yang sesuai dengan 

era digital. Saat ini yang dibutuhkan adalah pola asuh yang memiliki ciri khas sebagai berikut. 

• Pengasuhan yang berupaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat, ramah anak 

tanpa kekerasan supaya dapat meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mencegah perilaku-perilaku menyimpang, 

mendeteksi kelainan tumbuh kembang. 

• Pengasuhan berdasarkan kasih sayang dengan saling membangun hubungan yang 

hangat antara anak dan orang tua serta menstimuasi agar anak tumbuh dengan optimal. 

• Pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, 

pemenuhan dan perlindungan hak anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik anak. 
 
2.5 Terapkan strategi Pola Asuh yang Positif 

Pada pelaksanaannya dinyatakan dalam bentuk perlakuan yang dinamis berorientasi pada 

kenyamanan sang anak yang antara lain sebagai berikut.  

 

2.5.1 Komunikasi Efektif 

 Komunikasi akan efektif apabila penyampaian pesan dapat dipahami oleh penerima 

pesan dengan nyaman, tanpa kesan menggurui, memarahi atau menuntut. Komunikasi efektif 

antara orang tua dan anak bila masing-masing pihak dapat saling memberi dan menerima 

informasi, perasaan, pendapat sehingga dapat diketahui apa yang diinginkan oleh kedua belah 

pihak dan konflik dapat dihindari, disinilah butuh kepiawaian orang tua untuk memposisikan 

diri sebagai orang tua jaman now yang memahami dunia anak milenial. Orang tua harus terampil 

membangun komunikasi efektif dengan anak dengan memperhatikan cara – cara komunikasi 

yang efektif. 

• Membuka pintu yang memungkinkan anak bicara lebih banyak, berikan rasa aman dan 

nyaman anak terbuka dengan segala keinginan dan perasaan tanpa ragu. 

• Pendengar yang aktif (penuh perhatian,merespon dengan umpan balik dan bahasa 

tubuh, dapat merefleksikan/ memantulkan perasaan dan arti yang disampaikan. 

• Ambil posisi tubuh dan kontak mata yang sejajar dengan anak, secara tidak langsung 

akan membawa pada kondisi interaksi yang bersahabat dalam segala penerimaan yang 

sama. 

• Sampaikan pesan yang singkat, padat dan jelas agar anak mengerti. Bukan nggedumel 

atau pidato yang tidak terstruktur. 

• Gunakan bahasa (kata-kata) yang positif (hindari kata jangan). 

• Memperhatikan bahasa tubuh anak. 

• Empati, menerima perasaan anak, bukan hanya telinga tetapi dengan mata hati 

(merasakan menyelami). 

• Hindari penghalang komunikasi seperti: menyalahkan, meremehkan, perintah/titah, 

ceramah, mengomel, memberi label, mengejek, menyindir, membandingkan. 
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Komunikasi yang efektif diwarnai dengan contoh ucapan - ucapan yang membahagiakan, 

misalnya “Bagaimana belajar secara daring hari ini ......coba cerita sama Ibu dan dan 

Ayah”, “Terimakasih ya Nak...sudah membantu Ayah”, “Selamat yaa Nak...kami bangga 

dengan hasil belajarmu”, “Ayah dan Ibu akan ada untuk Kakak dan Adik kapanpun 

dibutuhkan”. Pada komunikasi efektif orang tua lebih selektif dalam penggunaan kalimat. 

memilih kalimat yang menyejukkan, menumbuhkan kesadaran internal dari dalam diri anak 

tanpa mengurangi makna, berikut contohnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Komunikasi Efektif 

 

2.5.2 Disiplin Positif 

Disiplin adalah pembentukan kebiasaan – kebiasaan dan tingkah laku anak yang positif 

dengan kasih sayang sehingga anak dapat menjadi makhluk sosial dan tumbuh kembang 

dengan optimal. Disiplin bukan mengendalikan anak dengan kekerasan atau melarang hal 

yang diinginkan anak, Disiplin bukan menghukum anak yang melakukan sesuatu yang salah. 

Anak dapat mengerti mana yang benar dan mana yang salah dan ketika melakukan kesalahan 

ia bertanggung jawab terhadap perbuatannya 

Tujuan Disiplin membuat anak bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya, 

memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki tingkah laku sesuai dengan yang 

diinginkan oleh lingkungannya, serta mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku, 

mengerti petunjuk, peraturan, dan perintah orang dewasa agar anak melakukan melakukan 

sesuai dengan kesadaran tingkah laku yang diinginkan [5]. Butuh waktu tidak serta merta 

dalam menanamkan budaya disiplin, perlu dengan tahapan dalam menerapkannya sebagai 

berikut. 

• Tentukan perilaku apa yang akan dilaksanakan menyambut new normal, “katakan 

kepada anak tingkah laku apa yang sudah ditentukan? dan jelaskan pula mengapa harus 

dilakukan? Bagaimana resiko yang muncul jika tidak disiplin menepatinya?” 

• Puji anak bila ia berhasil bertingkah laku sesuai dengan ketentuan atau yang diinginkan. 

• Lakukan terus atau diulang sampai kedisiplinan yang diinginkan menjadi menetap pada 

anak menjadi kebiasaan tanpa paksaan. 

Orang tua perlu memahami beberapa cara mendisiplinkan anak dengan (a) memberikan 

pendekatan yang positif dengan memberikan keteladanan, dorongan, komunikasi yang 

efektif, pujian dan penghargaan, (b) sabar dan percaya diri, untuk mendisiplinkan anak 

dituntut kesabaran yang tinggi dan keyakinan bahwa orang tua memiliki kemampuan dalam 

mendisiplinkan anak, (c) bersikap tenang agar pesan yang disampaikan lebih jelas sehingga 

mudah dipahami anak, (d) pilih waktu yang tepat, jangan menunda- nunda, sampaikan pesan 
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berulang – ulang dengan cara yang menyenangkan, (e) jangan mengungkit- ungkit perilaku 

yang sudah berlalu. Biasakan anak mengelola kegagalan, ini tidak kalah penting dengan 

menginspirasi untuk hari depan, (f) tidak mudah menyerah,Jangan mudah terpancing dengan 

perilaku anak yang menimbulkan kemarahan, bila menghadapi kegagalan ulangi kembali, 

yakinlah anak mampu melakukan disiplin, (g) berikan contoh dan penjelasan,Orang tua 

harus memberikan contoh dengan memberikan pejelasan yang menyamankan anak, 

menerangkan maksudnya sehingga anak mengerti mengapa ia harus bertingkah laku seperti 

yang diharapkan, (h) hindari mencaci, mengecam, memukul anak, karena bisa membuat anak 

benci, dendam dan mengacuhkan orang tuanya. 

 

2.5.2 Keteladanan yang Nyata 

Jadilah contoh yang baik, ambilah peran sebagai figur yang mengagumkan yang sanggup 

menjadi teladan dalam mempraktikan dan tindakan bukan sekedar kata. Pembiasaan pola 

hidup dengan tatanan baru / New Normal dimulai dari kepiawaian orag tua dalam menjadi 

panutan. Tanpa kita sadari semakin hari internet telah membuat jarak kita semakin jauh 

dengan orang-orang terdekat disekeliling kita dan semakin mendekatkan orang-orang yang 

ada di dunia maya. Kondisi inilah yang perlu kita waspadai jangan sampai anak lebih dekat 

dengan orang-orang yang ada didunia maya. Sedangkan sentuhan (personal toach) dari orang 

tua minim. Anak lebih lama berinteraksi dengan smart phone/gadjetnya. Sementara orang 

tua sibuk dengan pekerjaannya. 
 

2.5.3 Empati dan mawas diri di era Pandemi 

Ajarkanlah anak untuk menjadi sosok yang bertanggungjawab atas keselamatan , 

kenyamanan dan keamanan segala sesuatu yang sedang dilakukan dengan penuh rasa empati, 

beri kesempatan untuk ambil peran dalam menjaga dirinya dan sesamanya disetiap kegiatan, 

dorong sang anak menjadi pencipta bukan penikmat, dengan keberadaan berbagai macam 

teknologi biasakan anak sebagai penjelajah untuk menemukan, menghasilkan, menciptakan 

lebih banyak hal baru lagi. Di Era Pandemi anak dipaksa menggunakan berbagai produk 

digital. Yang terpenting bukan hanya mahir bagaimana menggunakan berbagai produk digital 

tetapi bagaimana membiasakan anak untuk menjadi kreatif, inovatif, sehingga benda-benda 

digital tersebut bisa menjadi wadah, media bagi anak untuk bereksperimen, berkreasi dan 

mencipta hal-hal yang baru. 

3.  Kesimpulan 

New normal sebagai tanggapan dan langkah terkini dalam menghadapi Covid 19 berdampak 

timbulnya sikap mental yang semula nyaman menjadi tidak nyaman bagi anak, juga munculnya 

beragam tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan digital culture, dibutuhkan pola asuh 

yang tepat .Pendampingan dan perhatian dari orang tua dalam membingkai hati dengan nurani 

adalah pola asuh yang mengimplementasikan kelembutan dan persahabatan serta keteladanan 

dalam kebersamaan merupakan pilihan yang tepat untuk pola asuh anak-anak Millenial diera 

pandemi yang harus dikuatkan dalam penerapan Pendidikan Keluarga 
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