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Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah 
Subhanahu wata’ala karena atas rahmat dan ridho-Nya kami dapat 

menerbitkan Majalah Lentera Edukasi LPMP Provinsi DKI Jakarta Edisi Ke-8 
Tahun 2020.

Sesuai dengan tema Buletin Lentera Edukasi kali ini “Tetap Semangat Meski 
(Masih) Pandemi Covid-19”, maka artikel-artikel yang kami sajikan masih 
seputar pandemi korona dengan segala serba serbi yang menyertainya tentu 
saja dengan ulasan yang tetap menarik untuk dibaca. Rubrik Fokus dengan 
tema “Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar” berisi tentang konsep Merdeka 
belajar yang merupakan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang digulirkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, Nadiem Makarim. 

Terkait dengan pembelajaran masa pandemi Covid-19, maka program Pemetaan 
Mutu Pendidikan yang dilaksanakan Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen melalui 
e-EDS pun mengalami beberapa perubahan baik dari segi instrumen dengan 
berpijak pada tema “Belajar dari Covid-19” maupun dari segi mekanisme 
pelaksanaan pengumpulan data, hal ini dikupas tuntas dalam artikel “Aksi 
Pejuang Data Mengawal Pemetaan Mutu Pendidikan” dalam rubrik Derap LPMP. 

Masih dalam suasana Belajar Dari rumah (BDR), apakah Anda sebagai orang 
tua merasakan bagaimana stressnya mendampingi anak belajar di rumah…? 
Yuuk simak artikel “BDR, Jangan ngeGas Mom” di rubrik Humaniora. Beberapa 
tulisan menarik lainnya dapat pembaca nikmati di beberapa rubrik dalam edisi 
ini antara lain Educaria, Opini, Best Practise, dan lain-lain. 

Ucapan terima kasih teriring kepada semua pihak yang telah berperan dalam 
penerbitan majalah ini. Kritik dan saran yang membangun selalu kami nantikan 
untuk perbaikan pada edisi yang akan datang. Akhir kata segenap redaksi 
Buletin Lentera Edukasi mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan. 

Selamat membaca..!

Pembina:  Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd. Penanggungjawab: Widyatmo, M.Pd. Pemimpin 
Umum: Uswatun Hasanah, SE, M.Ak. • Rina Harjanti, S.Si, M.Pd. • Upi Purnamasari, S.Si. Pemimpin 
Redaksi:  Oktora Melansari, S.Sos., M.A. Redaktur Pelaksana:  Hendarmoko, S.Si. Editor:  Dyah 
Sri Lestari, M.Pd. Penanggung Jawab Rubrik:  Neti Herawati, S.E. •Eyoni Maisa, S.Pd. • Indri Yani, 
S.Pd. • Noor Fatimah, S.K.M. • Emmi Lidia, S.E., M.Si. • Novia, A.Md. •  Anugerah Gusti Asih, S.T. 
Fotografer: Wahyu Wibowo, S.Psi. Tata letak:  Ali Munawar, S.Kom. • Zainuddin Sekretariat: M. 
Hendy Fatahillah, S.E., M.Pd. Diterbitkan oleh: LPMP DKI Jakarta Alamat: Jl. Nangka Raya No. 60, 
RT 06 RW 05 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Tel. +62 21 7805916 Fax. +62 21 
7805916 Surel: buletinlenteralpmp@gmail.com Laman: www.lpmpdki.kemdikbud.go.id

Redaksi menerima kiriman artikel atau tulisan lain yang (1) bersifat populer, (2) sesuai dengan isi BULETIN LENTERA 
EDUKASI, (3) panjang tulisan minimal 400 kata, maksikmal 1600 kata, (4) pengiriman naskah dapat dilakukan melalui surel 
ke buletinlpmpdki@gmail.com, disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax, atau surel 
(bila ada), (5) naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan kecuali atas permintaan penulis, (6) redaksi 
berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

lpmpdkijakarta lpmp_dki_jakarta

lpmpdki.kemdikbud.go.id Official LPMP DKI

REDAKSIONAL
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SEKAPUR SIRIH

Masih dalam kondisi pandemi, hampir satu tahun lamanya Korona-
virus baru yang mematikan- ini membuat pemerintah pusat dan 

daerah serta seluruh lapisan masyarakat mengalami perubahan 
dalam pelaksanaan pendidikan. Dari segi kebijakan pendidikan, 
beberapa manuver kebijakan diambil pemerintah pusat, 
dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan kebijakan baru terkait pendidikan jarak jauh 
seperti misalnya Merdeka Belajar. Menurut Mas Menteri 

Kemdikbud Nadiem Makarim, Merdeka belajar adalah 
kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan 
berpikir ini harus ada pada guru terlebih dahulu, baru 
kemudian siswanya. Konsep merdeka belajar, terdorong 
keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang 
bahagia dan menyenangkan tanpa terbebani dengan 
pencapaian nilai tertentu. 

Untuk menyukseskan kebijakan yang telah diambil oleh 
pemerintah maka perlu dilaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan agar dapat diketahui apakah kebijakan yang 

diterapkan sudah menyelesaikan permasalahn pendidikan atau malah menambah masalah 
baru. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan yang diawali dengan pengumpulan data mutu pendidikan dengan menggunakan 
instrument Evaluasi Diri Sekolah (e-EDS) yang harus diisi oleh semua satuan pendidikan. 

Karena data merupakan hal penting yang mendasari semua kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah, sehingga ada satu ungkapan yang menyebutkan “Sehari Tanpa Data Bagaikan 
Satu Menit Tanpa Udara”.  Dan untuk mewujudkan ketersediaan data yang valid, akurat dan 
terkini membutuhkan suatu sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Suku Dinas Pendidikan 
Kab/Kota, Satuan Pelaksana Kecamatan, Pengawas Sekolah dan Satuan Pendidikan serta 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk LPMP Provinsi DKI Jakarta di dalamnya.

LPMP Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud di 
Provinsi DKI Jakarta yang termasuk zona merah penyebaran Covid-19 memiliki kewajiban 
mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus korona 
dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, di antaranya 
melalui pelaksanaan kebijakan Bekerja Dari Rumah dan melaksanakan rapid test dan swab 
antigen ada para pegawainya.

Pandemi Covid-19 yang belum enggan beranjak dari kehidupan kita menuntut kita untuk 
senantiasa mendekatkan diri pada Allah SWT dan selalu mematuhi protokol kesehatan 
dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, namun tetap beraktivitas, terus berinovasi, dengan 
kreatifitas, kerja keras dan empati kita terhadap sesama manusia. Banyak hal yang bisa kita 
lakukan saat bekerja dari rumah, salah satunya dengan membaca Buletin Lentera Edukasi 
Edisi 8 yang kami persembahkan khusus untuk anda.

Selamat membaca, Tetap Sehat, Tetap Semangat…!



5EDISI VIII - 2020 | LENTERA

FOKUS

Merdeka Belajar Bersama Rumah Belajar
(Pemanfaatan Fitur Sumber Belajar dan Kelas Maya)

Seperti yang telah kita 
ketahui bersama, di 

dunia pendidikan saat ini, 
dikenal sebuah istilah, 
yaitu merdeka belajar. 
Merdeka belajar merupakan 
program kebijakan baru dari 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang 
digulirkan oleh Mas Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, Nadiem 
Makarim. Merdeka belajar 
adalah kemerdekaan 
berpikir, terutama esensi 
kemerdekaan berpikir ini 
harus ada pada guru terlebih 
dahulu, baru kemudian 
siswanya. Konsep merdeka 
belajar, terdorong keinginan 
untuk menciptakan suasana 
belajar yang bahagia dan 
menyenangkan tanpa 
terbebani dengan pencapaian 
nilai tertentu.

Untuk dapat mewujudkan 
merdeka belajar, seorang 
guru harus memiliki 
setidaknya tiga kemampuan 
dasar literasi, yaitu: literasi 
data, literasi teknologi dan 
literasi manusia. Dengan 
begitu, diharapkan seorang 

guru dapat mengintegrasikan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dalam 
proses pembelajarannya 
secara efektif dan 
efisien sesuai tuntutan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Terlebih di masa pandemi 
covid-19 seperti sekarang 
ini, dimana semua jenjang 
pendidikan diberlakukan 
pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) atau belajar dari 
rumah (BDR), yang sudah 
berlangsung dalam kurun 
waktu selama sepuluh bulan. 
Untuk itu, guru dituntut untuk 
mencari jalan terbaik agar 
pembelajaran yang dilakukan 
tetap dapat berlangsung 
secara efektif dan 
bermakna. Oleh karena itu, 
diharapkan dengan adanya 
perkembangan teknologi 
dapat dimanfaatkan oleh 
guru dan juga peserta 
didik guna menunjang 
pembelajaran tersebut.

Melalui pengintegrasian TIK 
dalam proses pembelajaran 
inilah, diharapkan bahwa 

karakteristik pembelajaran 
abad 21 dapat dibangun. 
Sehingga peran guru untuk 
dapat menjadi mentor, 
pelatih, pengarah, fasilitator, 
kolaborator, dan juga teman 
belajar sangat dimungkinkan. 
Dengan pengintegrasian TIK, 
seorang guru diharapkan 
dapat memberikan pilihan 
dan tanggung jawab yang 
besar kepada peserta didik 
untuk mengalami peristiwa 
belajar. Selain itu, guru 
juga dapat menjadi kreator 
inovasi pembelajaran.

Pengembangan 
pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru haruslah 
menggunakan pendekatan 
yang berpusat pada peserta 
didik. Oleh karena itu, 
peserta didik harus diajarkan 
untuk dapat berkolaborasi 
dengan orang lain; materi 
pelajaran perlu dikaitkan 
dengan kehidupan sehari-
hari peserta didik; dan 
juga sekolah seharusnya 
dapat mefasilitasi peserta 
didik untuk dapat terlibat 
aktif dalam setiap kegiatan 
lingkungan sosialnya.
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Portal Rumah Belajar 
Kemdikbud

Untuk memenuhi kebutuhan 
akan konten-konten 
pembelajaran yang mengacu 
pada pembelajaran abad 21, 
Pusat Data dan Teknologi 
Informasi (Pusdatin) 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) 
membuat sebuah portal 
belajar yang bernama Portal 
Rumah Belajar. Portal Rumah 
Belajar merupakan portal 
pembelajaran berbasis 
website yang berisi layanan-
layanan pembelajaran. 
Layanan pembelajaran 
tersebut terdiri dari; 1) Fitur 
Utama, yaitu Sumber Belajar, 
Kelas Digital, Laboratorium 
Maya, Bank Soal; 2) Fitur 
Pendukung, seperti Buku 
Sekolah Elektronik (BSE), 
Modul Digital, Peta Budaya, 
Wahana Jelajah Angkasa, 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB), Karya 
Komunitas, Karya Guru, 
Karya Bahasa dan Sastra; 
dan 3) Sumber Alternatif, 
yaitu Video on Demand, 
Mobile Edukasi, Suara 
Edukasi, dan Radio Edukasi.

Semua fitur-fitur yang 
tersedia di Portal Rumah 
Belajar memiliki kegunaan 
yang berbeda. Untuk dapat 
menikmati sajian fitur-fitur 
yang ada di Rumah Belajar, 
ada beberapa langkah yang 
harus dilalui. Pertama, 
masuk ke laman http://
belajar.kemdikbud.go.id. 
Kedua, lakukan registrasi 
atau daftar, kemudian login 
agar dapat mengakses dan 
mengunduh konten Rumah 
Belajar lebih maksimal. 
Kemudian, kita bisa memilih 
isi atau konten yang ada di 
Rumah Belajar sebagai salah 
satu sumber belajar yang 
sesuai kebutuhan dan tujuan 
belajar yang telah ditetapkan. 

Pada kesempatan kali ini, 
saya akan berbagi tentang 
dua fitur yang terdapat di 
Portal Rumah Belajar, yaitu 
fitur Sumber Belajar dan 
Kelas Digital (Kelas Maya) 

yang dapat dimanfaatkan 
oleh semua guru dan peserta 
didik, terlebih di saat seperti 
sekarang ini sebagai upaya 
untuk mewujudkan merdeka 
belajar.

Fitur Sumber Belajar

Dalam proses pembelajaran 
yang dilakukan di setiap 
kegiatan belajar mengajar, 
ada sebuah bagian penting 
yang tanpanya maka sistem 
pembelajaran tidak mungkin 
dapat berjalan dengan baik. 
Komponen penting tersebut 
adalah sumber belajar. 
Setiap guru dan peserta 
didik membutuhkan sumber 
belajar yang dapat digunakan 
dan dimanfaatkan untuk 
kepentingan proses kegiatan 
belajar mengajar. 

Sumber belajar dalam 
portal Rumah Belajar 
merupakan jenis sumber 
belajar yang dirancang 
(learning resources by 
design), yaitu sumber 
belajar yang dirancang 
serta dikembangkan secara 
khusus sebagai komponen 
dari sistem instruksional 
yang ditujukan dalam 
rangka memberikan layanan 
belajar yang bersifat 

formal dan terarah. Jadi, 
telah dikembangkan dan 
dirancang sebagai bahan 
belajar bagi siswa dengan 
berdasarkan pada kurikulum 
yang berlaku. Pada Sumber 
Belajar, materi-materi 
pembelajaran ditampilkan 
secara terstruktur dengan 
sajian yang menarik, seperti 
dalam bentuk video, animasi 
simulasi, gambar, evaluasi, 
ataupun permainan. 

Sumber Belajar di Rumah 
Belajar ini, memiliki 
layanan fitur yang sangat 
cocok digunakan untuk 
melengkapi dan mendukung 
pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru dan juga peserta 
didik. Misalnya saat guru 
ingin melengkapi referensi 
bahan belajar yang berbasis 
TIK, ia bisa memanfaatkan 
katalog multimedia yang 
berisi gabungan dari 
berbagai media seperti 
gambar, audio, audio visual, 
video dan lain sebagainya. 
Berbagai topik-topik 
materi juga dapat diunduh 
(download) dari sumber 
belajar tersebut. 

Selain guru, siswa pun dapat 
memanfaatkan konten-
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konten pembelajaran sebagai 
bahan belajar, serta materi 
pembelajaran interaktif 
yang berisi kuis, simulasi 
pembelajaran, latihan, 
dan tes. Semuanya dapat 
dipelajari secara langsung, 
baik mandiri atau pun 
klasikal. Materi juga dapat di 
unduh oleh siswa, sehingga 
siswa dapat belajar lebih 
lama. Dengan demikian, 
belajar tidak hanya dilakukan 
di sekolah saja, namun bisa 
kapan saja dan dimana saja 
serta bisa dilakukan secara 
berulang-ulang. 

Fitur Kelas Maya

Pada Portal Rumah Belajar, 
terdapat sebuah fitur Kelas 
Maya yang merupakan 
sebuah Learning Management 
System (LMS) yang 
dikembangkan khusus untuk 
memfasilitasi terjadinya 
pembelajaran dalam jaringan 
(online) antara guru atau 
pendidik dan juga peserta 
didik. Peserta didik dapat 
mengikuti pembelajaran 
virtual dengan pendidik pada 
waktu yang telah dijadwalkan 
oleh pendidik melalui alat 
komunikasi sinkronus (chat, 
video conference, audio 

conference, desktop 
sharing, whiteboard). 

Pembelajaran di 
Kelas Maya memiliki 
strategi konstruktivistik 
yang menuntut 
pembelajaran aktif dan 
berpusat pada peserta 
didik untuk mendorong 
keterampilan peserta 
didik. Potensi 
pemanfaatan kelas 
maya Rumah Belajar 
sangat besar perannya 
dalam pembelajaran 
yang bersifat 
jarak jauh dalam 
jaringan. Manfaat 
Kelas Maya antara 
lain sebagai sarana 
1) menggantikan 
pembelajaran tatap 
muka yang tidak 
dapat dilakukan di 
kelas, artinya bahwa 
materi yang belum 

tersampaikan di kelas tatap 
muka dapat dilaksanakan 
melalui kelas maya; 2) 
sarana untuk membantu 
ketercapaian ketuntasan 
belajar; 3) kelas tambahan, 
misalnya saat siswa 
SMK melakukan magang 
industri; 4) dalam penerapan 
model pembelajaran 
flipped classroom pada 
pembelajaran, kelas maya 
dapat digunakan sebagai 
sarana pendukung.

Pengguna Kelas Maya terdiri 
dari administrator, sekolah 
sebagai penyelenggara, 
pendidik, peserta didik dan 
orangtua. Adapun beberapa 
kelebihan Kelas Maya Rumah 
Belajar adalah sebagai 
berikut; pembelajaran dapat 
dilakukan kapan saja dan 
dimana saja tidak terikat 
pada suatu tempat atau 
waktu, pendidik sebagai 
fasilitator dan penyedia 
serta pendukung dalam 
proses pembelajaran, proses 
pembelajaran menjadi 
semakin menarik karena 
adanya fleksibilitas dan 
interaktivitas, peserta didik 
dapat belajar tidak terbatas 
pada materi yang tersedia 

dalam kelas tatap muka.

Kelebihan Kelas Maya 
lainnya adalah tidak terbatas 
jumlah peserta didik dan 
ukuran kelas, belajar lebih 
interaktif karena sifatnya 
menuntut perhatian peserta 
didik, tersedia aneka 
sumber belajar pada Rumah 
Belajar yang kaya dengan 
media sehingga dapat 
membantu belajar peserta 
didik, pembelajaran dapat 
dikendalikan oleh peserta 
didik, peserta didik yang lebih 
cepat menyerap materi dapat 
lebih cepat menyelesaikan 
target materinya, penilaian 
dapat dilakukan dengan 
berbagai metode yang lebih 
bervariasi, orangtua dapat 
memonitoring kegiatan 
peserta didik di dalam 
kelas maya dengan melihat 
laporan aktivitas peserta 
didik yang diberikan pendidik.

Portal Rumah Belajar Untuk 
Merdeka Belajar

Perkembangan teknologi 
dalam berbagai bidang, pada 
era globalisasi sekarang ini 
merupakan fenomena yang 
tak dapat terhindarkan. 
Perkembangan teknologi 
ini pun terjadi dalam dunia 
pendidikan, khususnya 
pembelajaran di kelas 
dengan memanfaatkan 
sumber belajar dan kelas 
maya. Salah satu alternatif 
merdeka belajar di Portal 
Rumah Belajar yang 
telah dikembangkan oleh 
Kemdikbud.

Mari, manfaatkan konten 
dari Portal Rumah Belajar. 
Selain dapat meningkatkan 
kompetensi akademik bagi 
peserta didik juga dapat 
meningkatkan kecakapan 
abad 21 bagi peserta didik, 
seperti berpikir kritis, 
kreatif, dapat berkomunikasi 
dan juga berkolaborasi 
mencari sumber belajar dan 
menghasilkan karya berupa 
hasil dari penugasan yang 
diberikan. 
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Derap LPMP

Ada Apa dengan Covid-19?

Apa itu Covid-19?

World Health Organization 
(WHO) sebagai 

organisasi kesehatan 
dunia telah menetapkan 
infeksi virus corona sebagai 
pandemi global yang 
melanda hampir di seluruh 
dunia.  Tanggal 11 Februari 
2020, WHO mengumumkan 
nama resmi untuk penyakit 
yang disebabkan oleh 
Corona virus jenis baru, yang 
awalnya ditemukan di Wuhan, 
Provinsi Hubei, China. Nama 
resmi penyakit tersebut 
adalah COVID-19 yang 
merupakan akronim dari 
‘CO’ yakni ‘corona’, ‘VI’ untuk 
‘virus’, dan ‘D’ untuk ‘disease’ 
atau penyakit. Coronavirus 
merupakan kelompok virus 
yang menginfeksi saluran 
pernafasan pada hidung, 
sinus, atau tenggorokan 
bagian atas. 

Dari data WHO pada tanggal 
27 November  2020, virus 
ini telah menjangkiti  lebih 
dari 61.980.680 orang 
di seluruh dunia dengan 
angka kematian yang 
mencapai 1.448.307 orang. 
Sedangkan dari data 
satuan tugas penanganan 
Covid-19, jumlah penderita 
di Indonesia pada tanggal 
10 November 2020 telah 
mencapai 444.348 kasus 
terkonfirmasi positif, dengan 
jumlah kasus meninggal 
sebanyak 14.761 orang, dan 
jumlah kesembuhan sebesar 
375.741 orang. Hampir 
seluruh wilayah di Indonesia 
terdampak akibat meluasnya 
pandemi ini, dengan jumlah 
penderita yang terus 
meningkat di setiap harinya 
dan  jumlah kematian pun 
juga terus bertambah, 
dengan angka kematian 
sebesar 3,6 persen.

Apa Gejala Penyakit COVID-19?

Gejala infeksi virus corona sangat bervariasi, dapat 
meyerupai gejala flu (flu like symptom) seperti demam, pilek, 
batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, yang 
kemudian memberat sehingga pasien mengalami demam 
tinggi, batuk terus menerus, sesak napas, dan nyeri dada. 
Namun tidak jarang pasien merasa kehilangan fungsi indera 
perasa, pengecap dan pembau atau yang lebih dikenal 
dengan anosmia. 

Gejala di atas akan muncul selama masa inkubasi dari 
virus ini. Masa inkubasi merupakan masa pertama kali 
tubuh terpapar virus hingga muncul gejala. Gejala akibat 
infeksi virus corona ini sangat bervariasi dari ringan yang 
tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG); 
kemudian yang mempunyai gejala yang sedang seperti 
demam, batuk, pilek sesak nafas sehingga membutuhkan 
perawatan di Rumah sakit; bahkan yang mempunyai 
gejala yang berat, sehingga pasien jatuh pada kondisi 
gagal nafas dan menyebabkan komplikasi pada organ lain, 
sehingga membutuhkan ruang perawatan yang intensif dan 
memerlukan alat bantu pernafasan (ventilator)

Faktor Risiko

Kondisi gejala yang berbeda-beda ini dipengaruhi faktor 
resiko yang memperberat bagi pasien atau disebut komorbid. 
Dari beberapa penelitian, penyakit komorbid diantaranya 
adalah hipertensi, jantung, dan  diabetes mellitus. Perokok 
aktif juga merupakan faktor risiko dari infeksi virus ini. 
Pada satu  penelitian,  jenis kelamin laki-laki  lebih banyak 
mengalami infeksi virus ini, hal ini kemungkian berhubungan 
dengan kebiasaan merokok ataupun pekerjaan yang 
mengharuskan laki-laki berada diluar rumah.

Bagaimana Penularan Virus Corona dan Cara Menginfeksi 
Manusia ?

Infeksi virus ini terjadi melalui penularan dari manusia 
ke manusia, yang bersifat sangat agresif sehingga 
menjadi penyebab  permasalahan di seluruh dunia karena 
penyebarannya yang cepat meluas. Penyebaran dari manusia 
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ke manusia ini menjadi 
sumber penularan utama. 
Virus itu dapat keluar dan 
menginfeksi orang lain 
melalui droplet  (percikan air 
liur), atau aerosol (partikel 
droplet yang lebih kecil) 
yang keluar saat batuk atau 
bersin yang dihasilkan saat 
orang yang terinfeksi batuk, 
bersin, atau mengembuskan 
nafas. Virus yang keluar 
melalui aerosol (dihasilkan 
melalui nebulizer) dapat 
bertahan selama setidaknya 
3 jam. Sehingga dalam 
masa pandemi ini, tindakan 
inhalasi dilakukan pada 
ruangan khusus dengan 
tekanan negatif.

Pada saat seorang penderita 
Covid-19  bersin, virus ini 
dapat dibawa hingga 6 meter 
dengan ukuran partikel yang 
besar lebih dari  0,1 mm;  
kemudian pada saat batuk, 
virus dapat mencapai jarak 2 
meter;  sedangkan pada saat 
pengeluaran nafas biasa, 
virus dapat terbawa hingga 
jarak 1,5 meter, dengan 
ukuran partikel virus yang 
lebih kecil yaitu  kurang dari 
10um. 

Siapa Saja yang dapat 
Terkena Covid-19?

Virus Corona dapat 
menginfeksi siapa saja. 
Akan tetapi, orang tua 
terutama yang berusia di 
atas 60 tahun memiliki 
risiko dua kali lipat untuk 
tertular Covid-19. Demikian 
pula dengan orang-orang 
dengan sistem kekebalan 
tubuh yang rendah, seperti 
penderita kanker yang 
dalam kemoterapi atau 
penderita autoimun yang 
menggunakan steroid dan/
atau imunomodulator. Efek 
penyakit ini juga akan lebih 
berbahaya bila terjadi pada 

orang lanjut usia, ibu hamil, 
orang yang memiliki penyakit 
yang beresiko sebagai 
komorbid. 

Siapa saja yang harus 
Berperan  dalam 
Pencegahan Covid-19

Pemerintah sangat 
membutuhkan peran aktif 
dari masyarakat dalam 
pencegahan penularan 
virus ini, melalui program 
3T dan 3M. Penerapan 
praktik 3T (Tracing, Testing, 
Treatment) yaitu dengan 
melakukan penelusuran 
pasien yang terkonfirmasi 
positif Covid-19; Melakukan 
sebanyak mungkin 
pemeriksaan dini atau 
screening Covid-19; dan 
perawatan bagi pasien yang 
terdampak dari Covid-19 
ini. Namun penerapan 3T ini 
tidak akan berhasil tanpa 
adanya penerapan perilaku 
3M (menggunakan masker, 
mencuci tangan, menjaga 
jarak)  di masyarakat. 
Kedua hal tersebut adalah 
upaya untuk memutus mata 
rantai penularan COVID-19, 
sehingga penerapan praktik 
3T dan 3M masih perlu 
ditingkatkan pemahamannya 
di masyarakat. 

Permasalahan yang terjadi 
saat ini adalah belum 
tersebarnya informasi 
tentang Covid-19 ini dengan 
baik. Banyak masyarakat 
yang masih ketakutan, 
sehingga pendeteksian 
Covid-19 secara 
dini mengalami 
hambatan. 
Stigma 

masyarakat yang tidak 
benar tentang Covid-19 
ini terkadang membuat 
seseorang yang 
terkonfirmasi positif, 
muncul perasaan takut 
untuk dikucilkan sehingga 
memilih untuk berdiam 
diri.  Ketakutan melakukan 
pelaporan kepada petugas 
kesehatan sehingga 
menyebabkan pasien 
akhirnya datang ke rumah 
sakit saat dalam kondisi 
yang sudah berat, sehingga 
akan memberikan dampak 
yang fatal. Masyarakat 
harus memahami bahwa 
Covid-19 ini suatu pandemi 
yang menyerang seluruh 
wilayah di dunia.  Covid-19 
ini bukanlah suatu penyakit 
kutukan atau aib yang 
harus disembunyikan, 
sehingga akan menyulitkan 
pendeteksian awal yang 
mengakibatkan pencegahan 
penularannya akan 
terhambat.

Peranan LPMP dalam 
Pencegahan Covid-19

Pada 2 Maret 2020, untuk 
pertama kalinya pemerintah 
mengumumkan dua kasus 
pasien positif Covid-19 di 
Indonesia. Masuknya virus 
corona di Indonesia ini  
menimbulkan ketakutan 
di masyarakat.  LPMP 
Provinsi DKI Jakarta telah 
melakukan sosialisasi 
untuk mengenal Covid-19 
dengan mengadakan Diskusi 
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Kesehatan bagi semua 
karyawan LPMP Provinsi 
DKI Jakarta.   Tujuannya 
agar semua pegawai LPMP 
mendapatkan informasi 
yang benar tentang 
covid-19, bagaimana 
gejalanya, bagaimana cara 
penularannya sehingga 
bisa mencegahnya, juga 
mengetahui apa yang harus 
dilakukan saat diri sendiri 
atau keluarga terdampak 
dari virus ini. Diskusi 
Kesehatan ini menghadirkan 
Narasumber dr. Prasetyo 
Widhi Buwono, SpPD, KHOM, 
FINASIM dari pengurus  
Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) dan dr Rita Kumalasari, 
SpKFR dari LPMP Provinsi 
DKI Jakarta.

Kemudian pada Bulan 
Maret dan April 2020, 
LPMP Provinsi DKI Jakarta 
juga telah melakukan 
penggalangan dana untuk 
membantu kebutuhan APD 
(Alat Pelindung Diri) bagi 
petugas kesehatan, yang 
disalurkan melalui Rumah 
Sakit Pusat Infeksi Sulianti 
Saroso Jakarta, Rumah Sakit 
Persahabatan, RSUD Pasar 
Rebo, RSUD Pasar Minggu, 
Rumah Sakit  Bhayangkara 
Sukabumi, Puskesmas 
Kelurahan Pejaten Timur, 
dan Puskesmas Kecamatan 
Jagakarsa.

Dalam mendukung 
pelaksanakan program 3T, 
mulai bulan September 
sampai dengan November 
2020 dilakukan pemeriksaan 
tes Rapid antibodi kepada 
seluruh karyawan LPMP 
Provinsi DKI Jakarta, baik 
untuk Pegawai yang sudah 
berstatus PNS maupun 
pegawai kontrak (PPNPN). 

Pelaksanaan pemeriksaan 
screening awal  dengan 
tes rapid dilakukan dengan 
tujuan untuk mendeteksi 
awal secara massal dari 
infeksi virus Corona ini, 
yang kemudian dilanjutkan 
dengan pemeriksaan Swab 
PCR bagi yang hasilnya 
reaktif.  Tes Rapid  antibodi 

merupakan tes diagnostik 
cepat untuk Covid-19 
yang dijalankan untuk 
mendeteksi keberadaan 
antibodi dalam darah. Ketika 
terinfeksi corona, tubuh 
akan menghasilkan antibodi 
dalam beberapa hari atau 
pekan kemudian. Antibodi 
pada sebagian besar pasien 
Covid-19 baru muncul 
pada pekan kedua setelah 
infeksi, dan respon yang 
dihasilkannya berbeda-beda, 
tergantung dari kondisi tubuh 
pasien dan juga faktor resiko 
atau penyakit penyerta. 
Tes ini mampu mendeteksi 
setelah terbentuk antibodi 
pada tubuh yaitu pada pekan 
kedua dari infeksi. 

Dan pada Desember 
2020, dilanjutkan dengan 
pemeriksaan swab antigen 
(rapid antigen) atau yang 
lebih dikenal dengan Rapid 
test antigen, yaitu tes 
diagnostik cepat Covid-19 
yang dilakukan untuk 
mendeteksi keberadaan 
antigen virus Covid-19 pada 
sampel yang berasal dari 
saluran pernapasan. Antigen 
akan terdeteksi ketika virus 
aktif bereplikasi, sehingga 
akan dideteksi lebih awal 
dibanding tes rapid antibodi. 
Sama dengan tes rapid 
antibodi, ada kemungkinan 
hasil rapid tes swab antigen 
tak akurat, karena tes ini 
tidak mendeteksi secara 
spesifik SARS-CoV-2, tetapi 
juga mendeteksi virus lain 
seperti influenza. Sedangkan 
tes yang mampu mendeteksi 
secara spesifik virus SARS-
CoV-2 sampai saat ini adalah 
tes Swab PCR (Polymerase 
Chain Reaction), sehingga 
apabila dari hasil 
pemeriksaan tes 
swab antigen 
memberikan hasil 
reaktif maka akan 
dilanjutkan dengan 
pemeriksaan tes 
swab PCR.4

Penerapan budaya 
3M di LPMP 
Provinsi DKI 

Jakarta dilakukan dengan 
penyediaan tempat cuci 
tangan/hand sanitizer di 
depan area setiap gedung 
perkantoran, pembagian 
masker, dan pemberian 
multivitamin kepada 
seluruh karyawan untuk 
meningkatkan imun, aman, 
dan iman. Pelaksanaan 
sterilisasi ruangan gedung 
juga dilakukan secara rutin. 

Berbagai upaya kita lakukan, 
mulailah dari diri kita sendiri 
dengan penerapan 3M yang 
benar, yaitu menggunakan 
masker dengan benar 
dengan menutup hidung 
dan mulut, selalu mencuci 
tangan sebelum menyentuh 
area wajah, dan menjaga 
jarak minimal 2 meter. Kita 
berharap semoga pandemi 
ini segera berlalu, sehingga 
kita bisa beraktivitas dan 
bekerja kembali seperti 
sebelumnya. Mari patuhi 
protokol kesehatan dengan 
sebaik-baiknya untuk 
membantu pemberantasan 
penyebaran virus corona ini. 

Tetap sehat, tetap semangat, 
dan tetap berdo’a. 

Referensi : 

1. www.wordometers.info
2. www.covid-19.go.id, diunduh 7 

desember 2020
3. Susilo A, Rumende M, Pitoyo 

CW. 2020. Coronavirus Disease 
2019: Tinjauan Literatur 
Terkini. Jurnal Penyakit Dalam 
Indonesia. Vol 7 no 1. Maret 
20200|

4. www.primayahospital.com, 
diunduh 8 Desember 2020.
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DERAP LPMP

Aksi Pejuang Data Mengawal Pemetaan Mutu 
Pendidikan 2020

Proses pengiriman data 
dan hitung rapor mutu 

Pemetaan Mutu Pendidikan 
(PMP) 2019 baru saja 
berakhir di Oktober 2020, 
tak lama berselang para 
pejuang data harus bersiap 
mengawal Pengumpulan 
Data Mutu Pendidikan edisi 
2020 dengan judul aplikasi 
e-EDS 2020, Belajar dari 
COVID-19. Karena memang 
program pemetaan mutu 
pendidikan kali ini berbeda 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya disebabkan 
antara lain kondisi pandemi 
Covid-19 yang tidak 
memungkinkan pelaksanaan 
Bimbingan Teknis Operator 
dilakukan secara tatap muka 
dan tidak adanya kunjungan 
monev/verval data ke 
sekolah-sekolah sasaran. 

Dalam rangka meningkatkan 
pelaksanaan penjaminan 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar, 
dan Pendidikan Menengah 
merancang Program 
pengumpulan data mutu 

yang dilaksanakan oleh 
Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) di 34 
provinsi. 

Pada tahun 2020, program 
tersebut terdiri atas tiga 
kegiatan yaitu: (1) Bimbingan 
teknis pengumpulan data 
mutu pengawas sekolah dan 
operator (2) Pelaksanaan 
pengumpulan data (3) 
Verifikasi dan validasi. 

Bimbingan Teknis Fasilitator 
Daerah Pengumpulan Data 

Sebagai langkah selanjutnya 
setelah pelaksanaan 
Bimbingan Teknis Fasilitator 
Nasional Pemetaan 
Mutu Pendidikan yang 
telah diselenggarakan 
Setditjen PAUD, Dikdas dan 
Dikmen pada tanggal 7 
sampai dengan 9 Oktober 
2020, LPMP DKI Jakarta 
menyelenggarakan 
Bimbingan Teknis Fasilitator 
Daerah Pengumpulan Data 
Pemetaan Mutu Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2020 yang dilaksanakan pada 
hari Rabu sampai dengan 

Jumat, 21-23 Oktober 2020 
secara daring melalui 
aplikasi Zoom Meeting yang 
diikuti oleh 90 orang peserta 
dari unsur Dinas Pendidikan, 
Suku Dinas Kabupaten/Kota, 
Satlak Kecamatan se-DKI 
Jakarta dan staf LPMP DKI 
Jakarta.

Acara yang dibuka oleh 
Kepala LPMP Provinsi 
DKI Jakarta, Moch. Salim 
Somad, S.Kom, M.Pd 
menghadirkan narasumber 
dari Setditjen PAUD, Dikdas 
dan Dikmen, Dinas Provinsi 
DKI Jakarta, Pengawas 
Sekolah, Tim Satgas dan 
Pengembang PMP serta Tim 
Fasilitator Nasional (Fasnas) 
membahas materi terkait 
kebijakan, bisnis proses, 
penjelasan instrumen dan 
aplikasi sampai dengan 
rencana tindak lanjut yang 
akan dilakukan oleh para 
fasilitator daerah yang 
akan menjadi narasumber 
pada kegiatan Bimtek 
Pengumpulan Data Mutu 
Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2020. 
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Dalam sambutannya saat 
pembukaan kegiatan Bapak 
Kepala LPMP Provinsi DKI 
Jakarta menyampaikan 
pentingnya data bagaikan 
“Sehari Tanpa Data Sama 
Dengan Satu Menit Tanpa 
Udara”.  Tahap pengumpulan 
data mutu pendidikan 
merupakan salah satu 
tahap penting dalam SPMI 
karena pada tahap ini, 
setiap pihak/responden di 
sekolah melakukan evaluasi 
diri kondisi masing-masing 
sekolah. 

Selanjutnya dalam paparan 
narasumber Setditjen 
PAUD, Dikdas dan Dikmen, 
Bapak Jusuf Rokhmat, M.T 
menyatakan pada tahun 
2020, dikembangkan 
instrumen pemetaan 
mutu pendidikan yang 
telah disesuaikan dengan 
instrumen program K13, PPK, 
dan literasi sekolah serta 
penyesuaian dengan kondisi 
saat ini yaitu masa pandemi 
covid19. Dengan demikian 
terdapat penyesuaian dalam 
aplikasi pemetaan mutu.

Pada aplikasi tahun 
2020 memiliki beberapa 
keunggulan dibandingkan 
tahun sebelumnya antara 
lain:

KATEGORI KEUNGGULAN KETERANGAN

Instrumen Menyesuaikan dengan 
kondisi pandemi

Potret mutu 
kondisi pandemi

Jumlah 
Responden

SD/LB: min 8 org

SMP/SMA: 10 org (atau 
jumlah Guru di sekolah 
tsb)

Responden 
berkurang 
dibanding thn 
2019

Platform 
Aplikasi

Pengisian dapat 
menggunakan Mobile dan 
Desktop

Fleksibilitas 
mekanisme 
pengisian

Integrasi 
Dapodik

Syarat Instalasi EDS, data 
awal (prefill), data dapodik 
untuk menghitung rapor 
mutu di lokal*

*Hitung Rapor 
Mutu dirilis pada 
Patch berikutnya

Registrasi Registrasi Offline: Menarik 
data dari Dapodik Lokal 
atau Server melalui Prefill

Pilih salah 
satu alternatif 
registrasi

Sinkronisasi Penambahan faktor 
keamanan sync

Perbaikan 
bertahap

Dari keseluruhan rangkaian 
kegiatan selama tiga 
hari ini Koordinator 
Fungsi Pengembangan 
dan Pengelolaan Sistem 
Informasi, Ibu Uswatun 
Hasanah, SE, M.Ak 
menyampaikan pesan untuk 

bersama mengawal cita-
cita mencapai Raport Mutu 
Tahun 2020 seratus persen, 
maka semua pihak yang 
terkait dari LPMP Provinsi 
DKI Jakarta, Kasi PTK Suku 
Dinas Pendidikan Provinsi, 
Operator mulai dari Tingkat 
Provinsi, Kotamadya/
Kabupaten, Kecamatan  
bersinergi, berkoordinasi dan 
bekerjasama mewujudkan 
hal tersebut  dengan 
membangun “Komitmen 
Pejuang Data Mutu” yaitu 
semua pihak siap:

a Memberikan bimbingan 
teknis terkait kebijakan PMP, 
instrument dan aplikasi 
e-EDS kepada rekan sejawat 
atau operator satuan 

pendidikan;
b Melakukan evaluasi dan 

pemantauan terhadap 
progress pengiriman data 
e-EDS Tahun 2020;

c Proaktif membina dan 
memberikan bantuan 
terhadap kendala teknis 
yang dihadapi operator 
sekolah dalam pengiriman 
data;

d Sharing informasi mengenai 
updating aplikasi dan info 
terbaru lainnya terkait PMP.

Bimbingan Teknis 
Pengumpulan Data Mutu 
Pendidikan

Kegiatan Bimbingan Teknis 
Pengumpulan Data Mutu 
Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta adalah rangkaian 
kegiatan selanjutnya 
yang dilaksanakan secara 
bertahap dalam 5 Angkatan.  

Angkatan 1 pada tanggal 
9-10 November 2020 untuk 
wilayah Jakarta Selatan, 
Angkatan 2 wilayah Jakarta 
Utara dan Kepualauan 
Seribu pada tanggal 12-13 
November 2020, Angkatan 3 
wilayah Jakarta Timur (16-17 
November 2020), Angkatan 
4 wilayah Jakarta Pusat 
(19-20 November 2020) dan 
diakhiri dengan Angkatan 5 
wilayah Jakarta Barat (23-24 
November 2020).

Semua kegiatan dilakukan 
secara daring dihadiri oleh 
540 orang peserta terdiri 
dari Kasatlak Kecamatan, 
Pengawas dan Operator 
Sekolah di wilayah DKI 
Jakarta.

Pada pembukaan kegiatan 
Kepala LPMP Provinsi 
DKI Jakarta, Bapak Moh. 
Salim Somad, S.Kom, M.Pd 
menyampaikan evaluasi 
pelaksanaan pengumpulan 
data PMP tahun 2019. 
Berdasarkan batas akhir 
waktu pengiriman data di 
1 Oktober 2020 progres 
pengiriman data propinsi DKI 
Jakarta berada di urutan ke-
12 seluruh Indonesia dengan 
persentase sebesar 97,91%. 

Terdapat beberapa terobosan 
aplikasi e-EDS Tahun 2020, 
Sehingga diharapkan 
pengumpulan data PMP 
tahun 2020 harus lebih baik 
lagi. Agar bisa mencapai 
target 100% pengumpulan 
data PMP di wilayah Provinsi 
DKI Jakarta diperlukan 
koordinasi dan sinergi antara 
Setditjen PAUD, Dikdas dan 
Dikmen, LPMP Provinsi DKI 
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Jakarta, Dinas Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta, Suku 
Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, dan Satuan Pelaksana 
Kecamatan serta Operator 
Satuan Pendidikan yang 
merupakan ujung tombak 
dari pengumpulan data. 

Materi yang disampaikan 
pada Bimtek ini kurang 
lebih sama dengan Bimtek 
Fasda sebelumnya, yaitu 
kebijakan PMP Kemdikbud, 
Pemanfaatan Data PMP di 
Provinsi DKI Jakarta bisnis 
proses, konsep pengukuran 
mutu pendidikan, penjelasan 
instrumen dan aplikasi 
e-EDS 2020 berbasis 
desktop dan android. 
Perbedaan mendasar ada 
pada penyusunan Rencana 
Tindak Lanjut (RTL) Strategi 
pengumpulan data 
mutu pendidikan 
yang dipandu oleh 
narasumber Tim 
Fasilitator Daerah 
sesuai dengan 
wilayah di masing-
masing Angkatan, 
sehingga 
setelah selesai 
pelaksanaan 
kegiatan tiap 
peserta khususnya 
operator sekolah 
dan Kasatlak di masing-
masing kecamatan memiliki 
rencana strategi yang 
harus dilakukan untuk 
mempercepat proses 
pengumpulan data PMP 
Tahun 2020.

Seluruh peserta mengikuti 
rangkaian kegiatan dengan 
sangat antusias dan 
bersemangat, terlebih di 
hari kedua ada kuis dengan 
hadiah menarik yang 
disampaikan oleh Bapak 
Henry selaku narasumber 
melalui aplikasi Diskuis yang 
juga merupakan hasil karya 
Tim Pengembang PMP ini.

Diakhir kegiatan, Koordinator 
Fungsi Pengembangan 
dan Pengelolaan Sistem 
Informasi, Ibu Uswatun 
Hasanah, SE, M.Ak 
menyampaikan bahwa 

pelaksanaan kegiatan 
ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman 
pada peserta tentang 
pemetaan mutu pendidikan 
berdasarkan 8 SNP serta 
yang terpenting yaitu 
“Kerjasama, Koordinasi, 
Kepedulian” oleh masing-
masing pemangku 
kepentingan yaitu para 
pejabat di tingkat Dinas 
Pendidikan Provinsi, Suku 
Dinas  Pendidikan, Satlak di 
Kecamatan, Operator Fasnas 
dan Fasda, serta Operator 
Sekolah untuk melaksanakan 
hasil Rencana Tindak Lanjut 
terkait strategi percepatan 
pengumpulan data rapor 
mutu melalui Sistem Aplikasi 
e-EDS Tahun 2020 sehingga 
proses pengumpulan data 
tersebut dapat selesai sesuai 

dengan target waktu yang 
telah ditetapkan.

Proses Pengumpulan Data 
PMP 2020

Proses pengumpulan 
data yang tahun lalu 
dilakukan para Fasilitator 
Daerah dengan melakukan 
sosialisasi ke titik kumpul 
di tiap kecamatan, tahun 
ini tidak dapat dilakukan. 
Kondisi pandemi membuat 
strategi kegiatan harus 
diubah dengan tujuan utama 
adalah dihasilkannya rapor 
mutu satuan pendidikan dan 
nantinya dapat dimanfaatkan 
untuk peningkatan mutu 
pada tahun selanjutnya.

Sembilan ratus operator 
sekolah yang belum 
mengikuti Bimbingan Teknis 
Pengumpulan Data diundang 

dan 42 Kasatlak Kecamatan 
di Wilayah DKI Jakarta. Dibagi 
menjadi 5 angkatan dan 
dilaksanakan pada tanggal 
26, 27, dan 30 November 
serta 1 dan 2 Desember 
2020. Setiap angkatan 
dikumpulkan secara daring 
untuk menerima materi 
selama kurang lebih 8 
JP. Dengan strategi yang 
berbeda yaitu melalui daring, 
tujuan kegiatan dilaksanakan 
tidaklah jauh berbeda dengan 
strategi tatap muka.

Verifikasi dan Validasi 
(Verval)

Seperti juga halnya Kegiatan 
Pengumpulan Data yang 
tahun sebelumnya dilakukan 
dengan cara kunjungan ke 
titik kumpul kecamatan, 
proses verval dilakukan 
secara daring yang 
dilaksanakan 16 Desember 
2020 diikuti oleh 150 peserta. 
Penentuan sasaran peserta 
berdasarkan pertimbangan 
sekolah-sekolah yang belum 
pernah menjadi sasaran 
kegiatan baik Bimtek 
Pengumpulan Data PMP 
maupun Proses Pelaksanaan 
Pengumpulan Data serta 
diutamakan sekolah yang 
progress pengiriman data 
PMP masih rendah atau 0%.

Keseluruhan rangkaian 
kegiatan yang dilakukan 
tak lain merupakan 
upaya percepatan proses 
pengiriman data e-EDS yang 
nantinya akan menghasilkan 
rapor mutu di tingkat satuan 
pendidikan sebagai bahan 
dasar pemerintah dalam 
pengambilan kebijakan 
pendidikan.  

Jalan-jalan ke Pasar Baru

Jangan lupa membeli baju

Ayoo kita semangat Bapak dan Ibu

Menyukseskan Raport Mutu Tahun 
2020

Salam Pejuang Data 
Mutu….!!!
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Asyik Belajar dengan Komputer

Belajar yang 
menyenangkan 

bisa dilakukan dengan 
media menarik pula. 
Berbagai macam metode 
yang digunakan untuk 
meningkatkan minat 
anak dalam belajar selalu  
mengalami kemajuan, 
terutama adanya 
perkembangan zaman 
yang serba teknologi. 
Perkembangan ilmu 
pengetahuan menjadi suatu 
penyebab adanya perubahan 
dalam dunia pendidikan 
sesuai dengan kondisi 
saat ini. Setiap tahun, ilmu 
pengetahuan berkembang 
dengan pesat, kemajuan 
dalam segala bidang 
pun mengikutinya. Para 
generasi penerus juga harus 
mengikuti gerak arus ilmu 
yang sedang berkembang 
saat ini. 

Tuntutan era teknologi atau 
disebut zaman modernisasi 
membentuk masyarakat 
yang bekerja dan kehidupan 

sehari-harinya menjadi lebih 
efektif dan efesien. Berbagai 
macam alat teknologi 
modern diciptakan guna 
mempermudah pekerjaan 
manusia dan memanfaatkan 
ilmu teknologi di segala 
bidang kehidupan. 
Pendidikan di Indonesia pun 
mengalami pembaharuan 
sesuai perkembangan 
yang ada, dan berusaha 
menciptakan generasi 
penerus bangsa yang lebih 
kreatif dan inovatif sehingga 
menciptakan bangsa yang 
maju.

Melalui kurikulum tahun 
2013 yang mengarah 
kepada metode saintifik, 
dimana anak mencari, 
menemukan suatu hal baru, 
serta menciptakan dari 
hasil pemikiran mereka 
yang kreatif dan inovatif. 
Siswa dapat berkompetensi 
dalam memajukan ilmu 
pengetahuan yang mereka 
terima, serta menciptakan 
masyarakat yang kritis dan 

berkarya, demi memajukan 
bangsa dan negara. 
Perubahan yang terjadi 
dalam pendidikan berbasis 
dalam jaringan (daring) 
terus berkembang dengan 
pesat. Berbagai informasi 
dapat dicari melalui internet, 
belajar menjadi lebih asyik 
dengan menggunakan 
laptop dan handphone (hp). 
Gambar dan materi yang 
akan ditampilkan beraneka 
ragam, sehingga kemudahan 
dalam mendapatkan materi 
pembelajaran ini diharapkan 
akan mempermudah anak 
menambah pengetahuannya.

Diciptakannya berbagai 
macam program menarik 
dalam meningkatkan 
kemampuan belajar siswa 
terus dilakukan. Siswa pun 
akan cepat mengingat dan 
mencerna pelajaran yang 
disampaikan. Program yang 
diciptakan disebut dengan 
e-learning, dimana belajar 
melalui on line. Belajar 
menggunakan laptop akan 
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menggerakkan kemampuan 
visual, audio siswa sehingga 
kognitif, psikomotorik anak 
berkembang dengan pesat. 

Perkenalan belajar dengan 
media elektronik cepat 
diterima oleh siswa, karena 
belajar dengan menarik 
perhatian secara langsung 
dapat menimbulkan rasa 
penasaran dan keingintahuan 
yang besar, sehingga 
meningkatkan kreativitas dan 
pengetahuan dalam berbagai 
bidang. Menimbulkan 
rasa senang dan gembira 
anak dalam belajar 
merupakan suatu hal yang 
sangat diharapkan, hal ini 
berdampak positif terhadap 
kemajuan pengetahuan 
yang akan mereka dapatkan. 
Secara psikologi, seseorang 
yang senang akan suatu hal 
akan lebih mudah mengingat 
dan meningkatkan 
kemampuannya.

“Belajar dengan laptop 
menjadi lebih menarik”

Pendidikan saat ini mengarah 
kepada media elektronik 
bertujuan agar adanya 
peningkatan pembelajaran 
yang terjadi dalam dunia 
pendidikan di Indonesia 
khususnya. Perkembangan 
ilmu pengetahuan akan 
dapat dicapai melalui 
kemajuan tekhnologi yang 
diterapkan oleh pelajar di 
sekolah. Kemudahan akan 
dapat terjangkau dengan 
adanya alat-alat elektronik 
yang berkembang dengan 
pesat. 

Gerakan literasi yang 
direncanakan untuk 
meningkatkan kemampuan 
belajar dan membaca siswa 
dapat berjalan dengan 
baik karena adanya media 
penunjang minat anak dalam 
belajar. Menciptakan suasana  
belajar yang menyenangkan 
dan menarik di sekolah 
dan tempat-tempat yang 
mudah dalam belajar dapat 
membantu meningkatkan 
minat belajar anak dalam 
berbagai hal, terutama dalam 

membaca. 

Literasi dalam pendidikan di 
dalam kurikulum tahun 2013 
mengarah kepada metode 
saintifik bisa menggunakan 
berbagai macam media. 
Saat ini pembelajaran 
dengan menggunakan media 
elektornik yaitu laptop dan 
hp menjadi hal penting untuk 
menarik siswa dalam belajar. 
Siswa sudah banyak yang 
mengenal media elektronik 
ini namun penggunaannya 
banyak yang belum paham. 
Bagi anak-anak yang tinggal 
di kota besar bukan hal yang 
istimewa lagi, namun bagi 
yang tinggal masih di daerah 
pedalaman, pembelajaran 
dengan menggunakan media 
elektronik masih belum 
banyak yang mengetahui 
karena faktor alam dan 
keberadaannya jauh dari 
kemajuan segala hal.

Pembelajaran secara 
langsung akan memberikan 
dampak positif bagi anak. 
Rasa ingin tahu dan daya 
ingatnya akan semakin 
berkembang dibandingkan 
hanya mendengarkan 
yang akan menciptakan 
suasana yang menjenuhkan, 
sehingga kebosanan akan 
hinggap dalam diri mereka. 
Akibat yang ditimbulkan 
dari kegiatan belajar yang 
membosankan membuat 
anak tidak tertarik 
mengetahui lebih lanjut 
pelajaran selanjutnya. 

Dengan menciptakan 
generasi penerus yang 
berkualitas akan berdampak 
akan perubahan suatu 
negara menjadi 
lebih baik. 
Membentuk 
karakter generasi 
penerus yang 
lebih kuat dan 
berprestasi 
menjadi 
hal penting 
membangun  
negara yang 
lebih baik. Perlu 
adanya kerja sama 
antar lapisan 

masyarakat untuk mancapai 
tujuan bersama. 

Belajar tidak harus di 
sekolah, tapi dimanapun 
berada bisa belajar sesuai 
keberadaan kita. Jarak dan 
waktu sekarang bukan lagi 
menjadi hambatan dalam 
menimba ilmu. Selama ada 
kemauan untuk belajar dan 
menambah pengetahuan, 
diharapkan ada perubahan 
dalam diri siswa untuk 
termotivasi agar lebih 
giat lagi mencari sesuatu 
hal yang belum mereka 
dapatkan atau ketahui.

Media belajar saat ini sudah 
banyak dibuat sebagai saran 
belajar yang menarik dan 
membangun keinginan 
generasi penerus menjadi 
lebih baik. Penciptaan 
suasana yang nyaman 
dan  menyenangkan bagi 
anak untuk tertarik dalam 
belajar terus dilakukan 
agar adanya peningkatkan 
kualitas pendidikan di negara 
terutama di Indonesia. Anak-
anak yang memiliki prestasi 
perlu didukung untuk 
mengembangkan kemajuan 
di negara Indonesia. 

Kemajuan anak dalam 
pelajaran akan dicapai 
dengan baik dan 
perkembangan zaman yang 
serba modern dapat diterima 
oleh masyarakat sehingga 
mengalami perubahan dalam 
pemikiran kehidupan yang 
dijalaninnya. Bangsa menjadi 
berkembang pesat serta 
dapat bersaing secara sehat 
dengan negara-negara yang 
sudah lebih maju.

“ Asyik, aku bisa tahu kata-kata yang belum saya 
ketahui ”
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Berbagai strategi 
digunakan agar proses 

pembelajaran selama 
masa Pandemi Covid-19 ini 
berjalan sukses dan sesuai 
target dengan menggunakan 
prinsip belajar yang ramah 
anak, menyenangkan, tapi 
juga tetap menantang. 
Setiap guru berupaya 
mengimplementasikan 
hal-hal yang dianggap baik 
bagi siswanya di kelas. Dari 
yang bersifat holistik seperti 
penggunaan pendekatan 
pembelajaran (communicative 
approach, scientific 
approach, dan sebagainya), 
hingga teknik operasional 
penyampaian materi misal: 
melalui media sosial, 
gawai cerdas, atau Sistem 
Manajemen Pembelajaran 
(Learning Management 
System; Google Suite, Padlet, 
dan lain-lain).  

 Salah satu media penyampaian materi atau sumber 
pembelajaran dan arahan aktivitas untuk mencapai 
kompetensi, baik pada masa pandemi atau bukan, guru dapat 
menggunakan E-Book atau E-modul mata pelajaran yang telah 
disediakan pemerintah, materi yang diunduh dari internet, 
dan materi yang dirancang sendiri oleh guru. Masing-masing 
memiliki kelemahan dan keunggulan.  

 Dengan mengusung model pembelajaran apapun; virtual, 
non-virtual, maupun blended learning, kebutuhan hadirnya 
e-modul menjadi pemicu penyusunannya oleh setiap guru. 
Selain itu, penulisan e-modul oleh guru merupakan pilihan 
tepat sebagai cara pendidikan adaptif pada perkembangan 
teknologi. Beberapa manfaat penulisan e-modul oleh guru 
kelas yakni: 1) kesesuaian dengan kebutuhan belajar 
dan karakteristik siswa dalam hal tingkat kedalaman 
dan keluasan materi, tipe dan gaya belajar, dan tingkat 
intelegensia. 2) keselarasan dengan sistem dan struktur 
kurikulum sekolah, serta 3) pengembangan profesionalitas 
guru. 

 Penyusunan sebuah e-modul melibatkan kreativitas dan 
inovasi guru dalam hal pemilihan materi ajar dan teknik 
penyampaiannya dalam sebuah urutan aktivitas yang 
terintegrasi dan mengacu pada level kognitif siswa yang 
bervariasi. Pentingnya penyajian aktivitas secara hirarkis 
sesuai jenjang kognitif siswa ini berpengaruh pada alur 
berpikir yang sistematis, runtut dan logis bagi siswa. Inilah 

Ayo….Menyusun E-Modul

EDUCARIA

 Foto oleh Zulfikar Rachman
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kompetensi yang ingin dicapai oleh proses pembelajaran.  

 Era digital ini juga menghendaki guru untuk terlibat 
langsung dalam pemanfaatan perangkat keras dan lunak 
untuk pembelajaran. Secara tidak langsung, proses 
penyusunan e-modul dapat “memaksa” guru untuk langsung 
terjun mengoperasikan teknologi digital tersebut, misal: 
penggunaan aplikasi pembelajaran untuk merancang poster, 
infografis, dan tampilan powerpoint yang menarik. Terlebih 
lagi jika e-modul dilengkapi dengan video pembelajaran 
yang dirancang khusus mewakili materi dan aktivitas 
pembelajaran secara audio-visual, yang tentunya mendukung 
ketercapaian tujuan pembelajaran.  

 Berikut ini adalah beberapa hal penting yang dapat 
diperhatikan dalam penyusunan sebuah E-modul.  

 1. Wujud e-modul dengan konteks kekinian. Pemahaman bahwa 
materi atau sumber belajar dapat diakses dimana saja dan 
kapan saja, seperti melalui media sosial atau mesin pencari 
data (google, firefox, mozilla, dan sebagainya), menghendaki 
kemasan e-modul haruslah menarik sehingga dapat menyaingi 
atau berdampingan selaras dengan sumber dari media canggih 
lainnya. Kemasan berbentuk HANDBOOK atau BOOKLET, yg 
berbobot lebih ringan, ringkas tapi lebih mengena, lebih mudah 
diserap oleh guru dan siswa bisa jadi pilihan. Materi dapat 
disajikan melalui pemberian tautan (link) atau semacamnya. 
Seperti diketahui, siswa era global ini, lebih menyukai hal-
hal yang bersifat praktis. Alih-alih ingin memberikan sumber 
belajar utama sesuai tujuan pembelajaran yang telah dirancang 
guru, e-modul bisa saja hanya sesaat dibaca sehingga daya 
lekatnya rendah utk siswa. (short term memory) 

2. Pola penyajian materi dan aktivitas pembelajaran. Pola 
penyajian per-Kompetensi Dasar atau Materi Pokok, 
sebaiknya diawali dengan PETA KOMPETENSI dan TUJUAN 
PEMBELAJARAN yang menunjukkan poin-poin esensial 
saja yang melingkupi pengetahuan, keterampilan dan sikap 
yang harus dimiliki siswa dalam satu atau lebih kegiatan 
pembelajaran. Cara ini memudahkan pembaca atau siswa 
untuk memahami konsep secara utuh, komprehensif dan 
integral tentang seluruh muatan pada bagian terkait.  

3. Tampilan materi ajar dan aktivitas pembelajaran. Selaras 
dengan era global, maka tampilan secara digital yang inovatif, 

menarik, dan praktis 
harus menjadi acuan. 
Teknik infografis dengan 
menggunakan media 
aplikasi pembelajaran yang 
telah banyak dikenalkan di 
media sosial dapat dijadikan 
pilihan, misalnya: Canva, 
Venngage, Snappa dan 
sejenisnya.  

4. Bentuk penyajian materi. 
Sesuaikan dengan 
pemenuhan kebutuhan 
belajar dan karakteristik 
siswa era global yakni, 
berpikir kritis, kreatif, 
kolaboratif dan komunikatif.  
Misalnya bentuk penyajian 
materi yang tidak sekadar 
PEMAPARAN INFORMASI 
saja, tapi dikemas 
dalam format yang 
lebih menantang, yakni 
PERBANDINGAN DATA 
(atau materi), EVALUASI 
DATA (atau materi), 
serta PEMUTAKHIRAN 
DATA ditinjau dari unsur 
kebermanfaatan. Perlu 
juga penyajian grafik, 
tabel, chart, infografis yang 
analitis (bukan sekadar 
infografis atau pereduksian 
kalimat tapi terdapat unsur 
pemantik berpikir kritis: 
lihat soal-soal PISA, TIMSS) 
dan sejenisnya yang lebih 
mudah dan menarik untuk 
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diserap siswa. 
5. Relevansi dengan mata 

pelajaran lain dan daya 
transfer muatan. Perlu 
dinarasikan atau dinyatakan 
secara eksplisit keterkaitan 
isi e-modul dengan muatan 
pada mata pelajaran lain 
sehingga kebermaknaan 
dan kebermanfaatan mata 
pelajaran jelas terukur 
(intradisipliner). Misalnya 
teks exposition dalam mata 
pelajaran bahasa Inggris 
dapat menggunakan 
isu atau argumen yang 
kontekstual saat ini dan 
beririsan dengan isu 
dalam mata pelajaran 
biologi, bahasa Indonesia, 
sosiologi dan PPKn, bahkan 
sejarah. Tentunya dengan 
menggunakan perspektif 
atau pendekatan keilmuan 
masing-masing mata 
pelajaran. Demikian juga 
dengan kebermanfaatan 
materi ajar yang 
dapat ditransfer untuk 
menyelesaikan masalah-
masalah kontekstual dalam 
kehidupan nyata sehari-hari 
(interdisipliner). 

6. Komponen e-modul. 
Secara praksis, terdapat 
berbagai model penggunaan 
komponen yang ada dalam 
sebuah e-modul, tentu 
hal ini sangat tergantung 
pada kebutuhan siswa 
yang beragam di tiap 
satuan pendidikan. Namun, 
secara umum dapat 
disimpulkan beberapa 
komponen esensial yang 
dapat disajikan, yakni: PETA 
KOMPETENSI & TUJUAN 
PEMBELAJARAN, AKTIVITAS 
& MATERI PEMBELAJARAN, 
TES FORMATIF & 
RUBRIK PENILAIAN, 
REFLEKSI & UMPAN 
BALIK PEMBELAJARAN, 
serta SUMBER & MEDIA 
PEMBELAJARAN.

Langkah penyusunan e-modul 
1. Analisis Kompetensi Dasar 

(KD) atau Materi pokok 
yang akan disajikan dalam 
e-modul. 

2. E-modul dapat memuat 
seluruh KD atau materi 
pokok yang terdapat dalam 
silabus yang telah disusun 
oleh guru. Sebagai dampak, 
muatan e-modul akan 
banyak dan mungkin saja 
menjadi kurang fokus dan 
detail untuk tiap KD/materi 
pokok.  

3. Tentukan seluruh komponen 
yang akan disajikan. 

4. Rancang aktivitas yang 
memacu peningkatan 
kompetensi siswa pada 
semua aspek yakni 
pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap yang 
membersamai materi yang 
akan diajarkan. Perhatikan 
keruntutan, kelogisan, dan 
integrasi antar aktivitas 
yang tentunya mengacu 
pada jenjang serta dimensi 
pengetahuan siswa (ingatan, 
pemahaman, aplikasi, 
analisis, evaluasi, dan 
kreasi).  

5. Pergunakan model-model 
pembelajaran saintifik yang 
direkomendasikan oleh 
para ahli. Guru dapat juga 
menggunakan teknik atau 
strategi yang dikembangkan 
sendiri berbasis pada 
praktik terbaik yang 
dilakukan di kelas.  

6. Pilih dan pilah aplikasi 
pembelajaran yang 
potensial memfasilitasi pola 
dan gaya penyajian aktivitas 
dan materi. Hal ini perlu 
memerhatikan kemampuan 
guru dan siswa untuk 
mengaplikasikanya. 

7. Susun sebuah penilaian 
formatif berbentuk tes 
dan non-tes yang dapat 
mengungkap ketercapaian 
siswa pada 3 ranah 
pembelajaran (pengetahuan, 
keterampilan, sikap). 
Instrumen penilaian 
untuk 3 hal tersebut juga 
disertakan agar tingkat 

validitas dan reabilitas 
memadai dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

8. Rancang bentuk-bentuk 
refleksi pembelajaran yang 
dapat memotret siswa 
secara kognitif dan afektif. 
Sediakan wadah untuk 
siswa mengungkapkan 
ketercapaiannya dalam 
pembelajaran tersebut, 
misal dalam bentuk 
emoticon atau uraian bebas. 

9. Sertakan sumber dan media 
pembelajaran yang dapat 
diacu dan diakses secara 
bebas oleh siswa sebagai 
wadah pengembangan dan 
konfirmasi pengetahuan 
yang telah diterima selama 
proses pembelajaran 
dengan guru. (digital dan 
non-digital) 

 
Semoga bermanfaat..
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Menyongsong Masa Kebiasaan Baru Dunia Pendidikan

S elama pandemi 
melanda Indonesia, 

pemerintah melalui Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
telah memberlakukan 
pembelajaran online atau 
pembelajaran daring sejak 
pertengahan Maret 2020.  
Pembelajaran daring yang 
memunculkan berbagai 
kendala, tetapi berusaha 
diatasi pemerintah melalui 
berbagai strategi dan 
kebijakan. 

Pembelajaran daring 
yang terus berlanjut di 
tahun ajaran 2020/2021 
juga diperkuat dengan 
kebijakan yang berkaitan 
dengan kurikulum selama 
pandemi. Untuk itu 
Kemdikbud memandang 
perlu mengeluarkan Surat 
Keputusan berkaitan 
dengan kurikulum dalam 
kondisi khusus. Dengan 

diterbitkannya KepMendikbud 
No. 719/P/2020, maka 
penyederhanaan kurikulum 
untuk pembelajaran di 
masa pandemi ini telah 
mempunyai payung hukum. 
Guru/pendidik di setiap 
satuan pendidikan dapat 
melakukan penyederhanaan 
kurikulum secara mandiri, 
agar pembelajaran daring 
yang dilaksanakan tidak 
terlalu membebani dengan 
keharusan pencapaian 
Kurikulum secara 
keseluruhan.

Pembelajaran pada masa 
pandemi ini atau sering 
diistilahkan dengan ‘Kondisi 
Khusus’ menyebabkan  
guru/pendidik tidak bisa 
melaksanakan pembelajaran 
dengan kurikulum 
Nasional 2013 secara utuh 
menyeluruh. Dari segi 
waktu atau jumlah jam 
pembelajaran dalam satu 
semester, sudah berkurang 

setengahnya. Tentu saja semua Kompetensi Dasar (KD) 
yang ada pada setiap mata pelajaran juga tidak mungkin 
dilaksanakan seluruhnya. Perlu pemilihan materi esensial 
yang kontekstual atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari 
dan dapat dipelajari secara mandiri pada kondisi khusus. 

Dengan memperhatikan kondisi di berbagai daerah di 
tanah air, Satuan Tugas Covid-19 dengan Kemdikbud dan 
kementerian serta lembaga terkait lainnya melakukan 
koordinasi.  Dipandang perlu untuk menyusun  panduan 
penyelenggaraan pembelajaran tatap muka bagi sekolah 
yang telah berada dalam zona hijau. Era New Normal atau 
Masa Kebiasaan baru untuk dunia pendidikan tanah air perlu 
difasilitas oleh pemerintah, dalam hal ini oleh kemdikbud dan 
lembaga terkait lainnya.

Hasil koordinasi dari beberapa lembaga tersebut adalah 
dikeluarkannya Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 
Tahun 2020, Nomor HK.01,08/Menkes/7093/2020, nomor 
43—3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun 
Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19).

SKB 4 menteri sebanyak 42 halaman tersebut menjelaskan 
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tentang pemberian izin dan 
ketentuan penyelenggaraan 
pembelajaran tatap muka 
di masa pandemi pada 
sekolah-seolah yang 
berada di bawah naungan 
Kemdikbud dan Kemenag. 
Sebelumnya Kepala Satuan 
Pendidikan jenjang PAUD 
, Pendidikan Dasar dan 
Menengah wajib mengisi 
daftar periksa pada laman 
Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) Kemdikbud dan 
Education Management 
information System (EMIS) 
Kemenag untuk menentukan 
kesiapan sekolah dalam 
menyelenggarakan 
pembelajaran semester 
genap tahun ajaran 
2020/2021.

Bagi satuan pendidikan 
yang telah memenuhi 
daftar periksa, tetapi kepala 
sekolahnya menyatakan 
belum siap melaksanakan 
pembelajaran tatap muka, 
maka satuan pendidikan  
tersebut tidak diperbolehkan  
melaksanakan pembelajaran 
tatap muka. 

Faktor-
faktor yang 
dipertimbangkan 
dalam 
pemberian izin 
pembukaan 
sekolah untuk 
pembelajaran 
tatap muka 
antara lain:  (a). 
tingkat risiko 
penyebaran 
Covid-19 di 
wilayahnya; 
(b). kesiapan 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan; (c). 
kesiapan satuan 
pendidikan 
dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 
tatap muka 
sesuai dengan 
daftar periksa; 
(d). akses 
terhadap 
sumber belajar/
kemudahan 
Belajar Dari 

Rumah (BDR); (e). kondisi 
psikososial peserta didik; 
(f).  kebutuhan layanan 
pendidikan bagi peserta 
didik yang orang tua/walinya 
bekerja di luar rumah; 
(g). ketersediaan akses 
transportasi yang aman 
dari dan  satuan pendidikan; 
(h). tempat tinggal warga 
satuan pendidikan;mobilitas 
warga antarprovinsi, 
antarkabupaten/kota, 
antarkecamatan, dan 
antarkelurahan/desa; dan (j). 
kondisi geografis daerah.

Pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka di sekolah 
yang telah memenuhi 
persyaratan harus tetap 
dalam pantauan dan evaluasi 
oleh pemerintah. Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah 
Pusat dapat menghentikan 
pembelajaran tatap muka di 
satuan pendidikan tersebut 
apabila ditemukan dampak 
kesehatan yang bersifat 
lintas kabupaten/kota. 
Jika dampak kesehatan 
bersifat lintas provinsi, maka 

Pemerintah Pusat dapat 
merekomendasikan agar 
dicabut izin pembelajaran 
tatap muka di sekolah 
tersebut. Pemantauan 
dan evaluasi atas praktik 
pembelajaran tatap muka 
yang dilakukan oleh satuan 
pendidikan menggunakan 
format instrumen yang telah 
disiapkan pada laman http://
sekolah.data.kemdikbud.
go.id/kesiapanbelajar/.

Pada lampiran Surat 
Keputusan bersama Empat 
Menteri ini juga memuat 
Prosedur Pembelajaran 
Tatap Muka yang mengatur 
perihal : (1). Kondisi kelas; 
(2). Jumlah hari dan 
jam pembelajaran tatap 
muka dengan pembagian 
rombongan belajar ( 
shift); (3). Perilaku wajib 
seluruh lingkungan satuan 
pendidikan; (4). Kondisi 
medis warga satuan 
pendidikan; (5). Kantin; 
(6). Kegiatan olah raga 
dan ekstrakkurikuler; (7). 
Kegiatan selain pembelajaran 
di lingkungan satuan 
pendidikan; (8). Kegiatan 
pembelajaran di lingkungan 
satuan pendidikan. 
Satuan Pendidikan 
yang melaksanakan 
pembelajaran tatap muka 
wajib membentuk satuan 
penanganan Covid-19 dengan 
melibatkan orang tua dan 
wali siswa serta masyarakat 
sekitar. 

Pandemi telah memberikan 
pembelajaran berharga 
untuk semua insan 
pendidikan pendidikan di 
tanah air tercinta. Semoga 
kebijakan yang telah 
dikeluarkan pemerintah 
sehubungan dengan 
pembukaan sekolah dengan 
pembelajaran tatap muka 
ini dapat dipahami dan 
dilaksanakan dengan baik 
dan benar serta penuh 
bertanggungjawab di setiap 
satuan pendidikan.
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Mendampingi Siswa Belajar Secara Luring dengan 
Karakter Positif

Hari masih pagi, Anto 
tampak sedang 

menunggu di depan 
perpustakaan bersama Ester, 
Zahwa dan Faqih.  Mereka 
berempat duduk dengan 
sabar menunggu tugas dari 
Mbak Ayu, staf Tata Usaha 
SMPN 126 Jakarta.  Tak lama 
kemudian Mbak Ayu datang 
dan memberikan tugas yang 
dikirim guru mata pelajaran 
untuk mereka kerjakan. Tak 
berapa lama, guru piket hadir 
menemani, membimbing, 
dan mengawasi siswa-
siswa tersebut belajar.  
Pembelajaran yang  
dilakukan saat itu memang 
tidak menggunakan telepon 
genggam atau handphone 
(hp).  Kendala hp membuat 
keempat siswa tersebut 
tidak mampu mengikuti 
pembelajaran dari rumah 
atau BDR.  Kendala BDR 
setiap siswa beragam, ada 
yang tidak memiliki hp, 
ada juga karena hp-nya 
rusak, bahkan ada siswa 
yang di keluarganya hanya 

memiliki  satu hp.  Intinya 
masalah  semua siswa luring 
adalah  kendala hp. Jalan 
keluar pun segera diambil 
oleh kepala sekolah.  Siswa 
yang mengalami kendala hp, 
harus tetap sekolah, caranya 
dengan belajar langsung di 
sekolah tanpa menggunaan 
hp.

Pada dasarnya semua siswa 
tak ingin terlahir dengan 
kondisi orang tua kesulitan  
ekonomi, apalagi di masa 
pandemi Covid sekarang 
ini. Banyak orang tua siswa 
yang tidak lagi memiliki mata 
pencaharian, karena tempat 
mereka bekerja sudah tutup 
bahkan bangkrut karena 
terdampak Covid-19 yang 
melanda Indonesia. Dengan 
kondisi keuangan yang 
minim serta sulit, otomatis 
uang yang dimiliki orang tua 
siswa hanya cukup untuk 
bertahan hidup.  Uang yang 
ada di tangan hanya cukup 
untuk kebutuhan makan 
sehari-hari, itu pun masih 
kurang,  karena masih perlu 

untuk membayar kontrak 
rumah petakan.  Hidup 
penuh dengan keprihatinan.  
Kemampuan untuk membeli 
HP menjadi utopia, jauh 
panggang dari api, karena 
kenyataannya kondisi 
ekonomi sedang sulit.   
Namun, hidup tetap harus 
berjalan, tak boleh selalu 
berkeluh kesah. Sekolah 
tetap harus berlanjut, jangan 
terputus ditengah jalan. 
Walau tak mampu mengikuti 
pembelajaran jarak jauh 
karena kendala HP, siswa-
siswa tetap wajib mengikuti 
pembelajaran luring di 
sekolah. Mereka datang 
setiap hari penuh semangat, 
pagi-pagi sekali mereka 
sudah datang, menunggu di 
depan ruang perpustakaan 
atau ruang BK di buka, 
dari hari Senin hingga 
Jumat.  Siswa luring sabar 
menunggu kiriman tugas 
dari guru mata pelajaran 
(mapel) yang sedang Bekerja 
Dari Rumah atau Work 
From Home. Seperti yang 

BEST PRACTICE
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diceritakan di awal, biasanya 
guru mapel mengirimkan 
tugas kepada Staf Tata 
Usaha, Mbak Ayu.  Mbak Ayu 
lalu segera mencetak tugas 
tersebut (di-print out).  Siswa 
lalu mendapatkan print out 
dan segera mengerjakan 
tugas dari guru mapel yang 
bertugas mengajar hari 
itu.  Guru mapel di rumah 
mengawasi PJJ, sementara 
guru piket mengawasi 
jalannya kegiatan belajar 
luring.  Begitulah kolaborasi 
yang terjalin dalam 
pembelajaran luring di SMP 
Negeri 126 Jakarta. 

Selama masa pandemi 
Covid-19, sekolah 
memberlakukan ketentuan 
bahwa semua siswa 
melaksanakan belajar dari 
rumah (BDR).  Guru-guru, 
wakil kepala sekolah, serta 
staf juga Bekerja Dari Rumah 
atau Work From Home.  
Sistem piket diberlakukan 
secara  bergantian.  Jadwal 
piket diatur sedemikian 
rupa sehingga wakil 
kepala sekolah dan staf 
mendapatkan tugas piket 
seminggu sebanyak tiga 
kali, namun ada pula yang 
dua kali.  Kepala sekolah 
tetap menjalankan fungsi 
perencanaan, managerial, 
fungsi pengawasan serta 
fungsi social.  Kegiatan 
kepala sekolah dilakukan 
secara  Work From Home, 
selain itu juga dilakukan 
monitor dan kontrol langsung 
ke sekolah atau Work From 
Office.  

Bagi guru-guru, wakil kepala 
sekolah, dan karyawan yang 
sedang piket, serta bagi 
siswa yang melaksanakan 
pembelajaran  luring 
wajib  memperhatikan  dan 
melaksanakan protokol 
kesehatan.  Semua warga 
sekolah tanpa kecuali, 
saat baru tiba di sekolah 
wajib mencuci tangan 
menggunakan sabun yang 
telah disediakan.  Wajib 
memakai masker selama 
berada di sekolah, saat  

berinteraksi dengan orang 
lain, dan tetap menjaga 
jarak.  Semboyan 3 M  
tetap wajib  dilakukan. 
Pihak manajemen sekolah 
sudah siap dengan semua 
sarana prasarana protokol 
Covid-19. Manajemen 
sekolah memberikan 
pelindung wajah (face 
shield), serta masker kepada 
guru-guru secara gratis. 
Sekolah juga menyediakan  
penyanitasi tangan (hand 
sanitizer) di setiap lantai, 
di tempat-tempat yang 
strategis.  Wastafel untuk 
cuci tangan juga dibuat di 
beberapa tempat, mulai di 
halaman depan sekolah 
hingga di kantin belakang 
sekolah.  Tujuannya satu, 
agar setiap warga sekolah 
peduli, sehingga dapat 
menekan sekecil mungkin 
resiko terpapar Covid-19.  
Sosialisasi untuk tetap di 
rumah saja pun digaungkan 
pada siswa, tak perlu keluar 
rumah jika tak ada alasan 
yang penting.  Menanamkan 
kesadaran menaati 3 M juga 
rutin dilakukan guru saat 
melaksanakan kegiatan 
belajar.  

Waktu pelaksanaan 
pembelajaran luring bersifat 

fleksibel.  Pagi pukul 07.00 
pembelajaran sudah 
dimulai. Setiap hari ada 
2 mata pelajaran. Selesai 
mengerjakan tugas pertama, 
siswa lalu diberikan tugas ke 
dua. Waktu belajar luring tak 
seketat pembelajaran disaat 
normal di sekolah. Jika siswa 
telah mampu menyelesaikan 
tugas ke dua mata pelajaran, 
mereka pun diijinkan pulang, 
setelah pamit pada guru 
piket lalu mengumpulkan 
tugas kepada Staf Tata 
Usaha. Berjalannya waktu 
menemani siswa luring, 
dapat menimbulkan empati 
kepada siswa-siswa tersebut.  
Semangat belajar siswa 
luring cukup tinggi. 

Sementara untuk siswa-
siswa yang melaksanakan 
pembelajaran dari rumah, 
BDR dimulai dari pukul 
06.30 dan berakhir pada 
pukul 11.45 WIB. Setiap 
hari dilaksanakan dua 
mata pelajaran. Guru-
guru membagikan materi 
pembelajaran melalui 
e-learning SMPN 126 Jakarta, 
kemudian melaporkan 
aktivitas harian dalam 
bentuk laporan monev 
setiap hari.  Absensi siswa  
dilaksanakan secara daring 
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dan dilaporkan setiap hari 
secara daring pula. 

Menindaklanjuti kegiatan 
pembelajaran luring di 
SMP Negeri 126 Jakarta, 
Kepala Sekolah Ibu Ekasari 
Kartika Ningtyas M.M pun 
mengambil langkah untuk  
menyempurnakan kegiatan 
pembelajaran yang ada. 
Tujuannya memberikan 
pelayanan prima pada siswa 
luring, juga sebagai  wujud 
komitmen SMP Negeri 126 
sebagai  sekolah ramah 
anak.  Kepala sekolah juga 
memberikan bantuan berupa 
12 buah gawai (tablet) yang 
dipinjamkan saat mereka 
melaksanakan pembelajaran 
luring, yang menjadi bukti 
bahwa sekolah turut peduli 
dan empati. Sungguh praktik 
baik ini semoga dapat 
menjadi contoh untuk siswa 
semua. Pendidikan karakter 
positif sudah dilakukan. 
Penanaman karakter menjadi 
hal yang penting. Hal utama 
dalam  penanaman karakter 
adalah praktek langsung, 
para siswa  membutuhkan 
contoh langsung. Guru itu di 
gugu dan ditiru.  Jika guru 
dan pihak sekolah memberi 
contoh penanaman karakter 
positif, tentu siswa pun akan 

meniru contoh karakter 
positif.  Keberhasilan 
pembelajaran tidak hanya 
ditujukan untuk pencapaian 
prestasi akademik dan 
non akademik, tapi juga 
penanaman karakter positif 
pada seluruh siswa, dan 
hal ini telah dilakukan oleh 
SMP Negeri 126 melalui 
pembelian 12 buah gawai 
untuk dipergunakan siswa 
saat luring.

Contoh karakter positif 
berupa tindakan berbagi juga 
telah dilakukan SMP Negeri 
126 Jakarta, jauh sebelum 
Kemdikbud memberi 
bantuan paket internet dan 
membagikan kartu provider 
internet gratis.  Tindakan 
berbagi selain memberikan 
bantuan pada siswa luring, 
juga kepada siswa yang 
melaksanakan pembelajaran 
dari rumah atau BDR.  
Pihak manajemen sekolah 
memberikan bantuan berupa 
paket kuota pada siswa 
yang  kurang mampu yang 
dilakukan setiap bulan satu 
kali. Wali kelas akan mendata 
siswa yang kurang mampu, 
kemudian data siswa 
tersebut diberikan pada 
tim managemen sekolah.  
Setelah datanya valid, 
pihak manajemen sekolah 
segera  memberikan bantuan 
kuota kepada peserta didik, 
sehingga orang tua siswa 
pun dapat sedikit bernapas 
lega karena mendapat 
bantuan kuota dari sekolah 
tersebut. Bantuan sedikit 
namun bermakna besar bagi 
siswa yang kurang mampu.

 Tindakan berbagi 
manajemen sekolah 
tidak hanya berupa paket 
internet saja, saat siswa 
terkena bencana banjir 
di saat pandemic,  pihak 
manajemen, wali kelas, 
serta OSIS akan bersinergi 
menyalurkan bantuan 
sembako  pada siswa yang 
terdampak banjir. Sungguh 
berbagi itu indah, saling 
peduli dan saling berempati. 
Manajemen  SMP Negeri 

126 menanamkan karakter 
berbagi kepada siswa-siswa, 
mengikuti contoh Rasulullah 
SAW, sebaik-baiknya contoh 
atau Uswatun hasanah. 
Berikut  hadist Rasulullah 
SAW tentang karakter positif  
berbagi:  

“Tidak ada suatu hari pun 
ketika seorang hamba 
melewati paginya kecuali 
akan turun (datang) dua 
malaikat kepadanya lalu 
salah satunya berkata; 
“Ya Allah berikanlah 
pengganti bagi siapa yang 
menafkahkan hartanya”, 
sedangkan yang satunya lagi 
berkata; “Ya Allah berikanlah 
kehancuran (kebinasaan) 
kepada orang yang menahan 
hartanya (bakhil).” (HR. 
Bukhari no. 1442 dan Muslim 
no. 1010)

Hadist ini menjadi dasar 
program berbagi di SMP 
Negeri 126 Jakarta. Program 
berbagi sejalan dengan Visi 
SMP Negeri 126 Jakarta, 
yaitu: Bermutu, trampil 
dan Mandiri dalam Ilmu 
Pengetahuan, Iman dan 
Taqwa.

Itulah sekelumit praktik 
yang telah dilakukan 
sekolah kami, SMP Negeri 
126 Jakarta Timur. Jujur 
saja praktik ini masih 
jauh dari kata sempurna, 
namun semangat berbagi 
menjadi pertimbangan kami 
menuliskannya di buletin 
ini.  Harapan ke depan, 
contoh praktik baik berbagi 
ini dapat menjadikan semua 
siswa- siswa SMP Negeri 126 
Jakarta memiliki karakter 
positif. Doa kami dari guru-
guru dan karyawan, semoga 
semua siswa siswa SMP 
Negeri 126 Jakarta mampu 
berprestasi baik akademik 
maupun prestasi non 
akademik serta berkarakter 
positif, Aamiin Ya Allah.
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TEROPONG

Workshop Penyusunan Bahan Sosialisasi 
Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan

18-21 November 2020
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Upacara Hari Guru 25 November 2020
Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka 

Belajar
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Kunjungan Benchmarking Penjaminan 
Mutu Pendidikan LPMP Jawa Barat ke 

LPMP DKI Jakarta
3 Desember 2020



27EDISI VIII - 2020 | LENTERA

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara 
9-12 Desember 2020



28 LENTERA | EDISI VIII - 2020

Tentang Anak

Buah dari hasil perkawinan yang dinanti-nantikan setiap 
pasangan suami istri adalah anak kandung. Lahirnya 

anak kandung dari rahim seorang ibu menciptakan suasana 
gembira. Hingga tak jarang seorang calon ayah yang tadinya 
berdebar-debar, harap-harap cemas, jalan mondar mandir 
menunggu proses persalinan istrinya, begitu mendengar 
tangisan bayi dari ruang persalinan langsung sujud syukur. 
Sementara itu, ada juga calon bapak yang lainnya begitu 
suster menghampirinya dan mengucapkan selamat 
atas kelahiran anaknya dengan gagah berani melompat 
kegirangan sambil mengepalkan tangan kanannya dan 
berkata, “Yes.” Lantas bagaimanakah pendapat para ahli 
pendidikan anak berbicara tentang anak? 

Sering kita jumpai ketika kita memberikan sesuatu kepada 
anak-anak kebanyakan dari mereka tampak biasa saja, cuek, 
tak peduli. Padahal sesungguhnya tidak demikian. “Tidak 
ada yang sia-sia jika kita melakukan sesuatu untuk anak-anak. 
Mereka sepertinya tidak memperhatikan kita, mengalihkan 
pandangan dan jarang berterima kasih, tetapi apa yang 
kita lakukan untuk mereka tidak pernah sia-sia.” Demikian 
pendapat Garrison Keillor.

Terkadang kita sebagai orang tua dibuat kesal oleh perilaku 
anak-anak. Berbagai cara dilakukan namun si anak tetap 
saja tidak mau mendengarkan nasihatnya, membandel. 
Lantas bagaimanakah cara memberikan nasihat yang tepat 
kepada anak-anak kita? Harry S. Truman berkata, “Saya 
telah menemukan cara terbaik memberikan nasihat pada anak 
Anda yaitu dengan menemukan apa yang mereka inginkan 
dan kemudian memberikan nasihat kepada mereka untuk 
melakukannya.”

Terkadang kita senang membanding-bandingkan anak 
kita, entah dengan anak tetangga ataupun dengan saudara 
kandungnya. Padahal setiap anak terlahir unik. Tidak ada 
satu anak pun yang sama persis dengan yang lainnya. 

Bahkan untuk anak kembar 
sekalipun. Jika hal yang 
demikian (membanding-
bandingkan anak) terus kita 
lakukan, maka jangan heran 
jika perkembangan anak kita 
justru tidak sesuai harapan. 
Pertumbuhan fisiknya 
kemungkinan normal, 
akan tetapi perkembangan 
intelektualnya, emosinya, 
perilakunya akan terganggu. 
“Lalu harus bagaimana 
dong? “Jika Anda ingin anak 
Anda berkembang, biarkan 
mereka mendengar hal baik 
yang Anda katakan tentang 
mereka kepada orang lain.” 
Demikian  Dr. Haim Ginott 
memberi nasihat kepada 
kita. Bahkan Joseph Joubeh, 
Pensees berpendapat, “Anak-
anak lebih membutuhkan 
contoh dibandingkan kritik.” 

Ini cerita Bu Santi di hadapan 
guru wali kelas anaknya 
yang dikenal super duper di 
sekolah itu. “Pak Guru, saya 
ini kurang apa lagi mencintai 
anak saja Edo?. Semuanya 
seakan sudah saya curahkan 
untuknya, tapi tetap saja 
belum berubah kenakalannya. 
Sampai-sampai saya malu, 
karena hampir setiap minggu 
harus menghadap  Bu 
Guru BK, Bapak dan Kepala 
Sekolah.” Terhadap kasus 
yang seperti ini St. John 
Bosco berkata, “Mencintai 
anak saja tidak cukup, yang 
terpenting adalah anak sadar 
bahwa mereka dicintai oleh 
orangtuanya.” Selanjutnya, 
Henry Ward Beecher berkata, 
“Hati seorang ibu adalah ruang 
kelas tempat anaknya belajar.” 

Terhadap keluarga yang 
sudah dikaruniai sepasang 
anak (laki-laki dan 
perempuan) seharusnya 
mereka lebih bersyukur. 
Namun terkadang tidak 

HUMANIORA
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demikian adanya. Ada saja 
perasaan kurang puas. Dan 
itulah sifat manusia. Padahal 
“Laki-laki dan perempuan 
adalah seperti dua sayap 
dari seekor burung. Jika dua 
sayap sama kuatnya, maka 
terbanglah burung itu sampai 

ke puncak yang setinggi-
tingginya, jika patah satu 
daripada dua sayap itu, maka 
tak dapatlah terbang burung 
itu sama sekali.” Setidaknya 
demikian pendapat yang 
penulis kutip dari Okinini.
com. “Selalu kecuplah anak 
setiap malam, walaupun 
mereka telah terlelap.” Begitu 
nasihat H. Jackson.

Sebaik-baik teladan 
dalam mendidik anak 
sebenarnya ada pada diri 
Nabi Muhammad SAW. 
Lalu bagaimanakah praktik 
Rasulullah SAW dalam 
mendidik anak, baik dalam 
bidang akhlak, pergaulan, 
inteligensi maupun emosi? 
Berikut ini uraian singkatnya:

1. Di bidang akhlak: 
Mengajarkan etika makan

 Semasa kecil ‘Umar bin Abu 
Salamah berada di bawah 
didikan Rasulullah SAW. 
Ketika ia makan bersama 
Rasulullah SAW, beliau 
menyuruh ‘Umar agar 
membaca basmalah, makan 
dengan tangan kanan, dan 
mengambil makanan yang 
berada di dekatnya.

 Etika makan yang diajarkan 
oleh Rasulullah SAW ini 
mengandung nilai akidah 
yang sangat tinggi. Dengan 

perintah mengucapkan 
basmalah berarti kita 
diingatkan agar selalu  ingat 
kepada Allah. Mengambil 
makanan dengan tangan 
kanan karena makan 
termasuk perbuatan 

yang baik. Mengambil 
makanan yang paling dekat 
mengajarkan agar anak 
tidak rakus.

2. Di bidang pergaulan: 
Membiasakan memberi 
salam

 Setiap kali melewati 
kerumunan anak, Rasulullah 
SAW biasa memberi salam 
kepada mereka. Demikian 
juga ketika melewati 
anak-anak yang sedang 
bermain-main. Beliau 
biasa mengunjungi kaum 
Anshar, lalu memberi salam 
kepada anak-anak mereka, 
mengusap kepalanya, dan 
mendo’akannya. 

 Praktik yang dilakukan 
oleh Rasulullah SAW 
kepada anak-anak tersebut 
mengandung makna, bahwa 
setiap kali kita bertemu 
dengan sesama muslim 
hendaknya mengucapkan 
salam.

3. Di bidang inteligensi: 
Mengajarkan shalat

 Rasulullah saw pernah 
berkunjung ke rumah ‘Abbas 
ketika berada di kemah di 
padang pasir. Di tempat 
tersebut beliau melakukan 
shalat ‘Ashar sedangkan 

Fadl bin ‘Abbas yang pada 
waktu itu masih kecil 
menyaksikan shalat beliau. 

 Rasulullah saw tidak 
mengajari  Fadl bin 
‘Abbas dengan kata-kata, 
melainkan dengan praktik 

yang langsung 
dipahami dan 
dimengerti oleh Fadl 
bin ‘Abbas.
4. Di bidang emosi: 
Memperlakukan 
dengan kasih sayang
 Ketika Abdullah 
bin Ja’far, Ibnu Zubair, 
dan Ibnu ‘Abbas 
bertemu sesudah 
mereka dewasa, 
mereka mengingat 
nostalgia bersama 

Rasulullah saw pada masa 
kanak-kanak mereka. 
Peristiwa yang pernah 
dialami ketiga sahabat 
tersebut membangkitkan 
semangat kecintaan kepada 
Rasulullah SAW yang telah 
wafat mendahului mereka. 
Sekalipun mereka tidak 
bertemu dengan Rasulullah 
SAW, namun dengan 
mengingat pengalaman 
mereka bersama Beliau, 
menimbulkan kasih sayang 
kepada Beliau.

Kasih sayang kepada 
seseorang yang dicintai 
merupakan gejolak 
perasaan yang dapat terus 
mengikat persaudaraan 
dengan orang yang dicintai. 
Orang yang masih terus 
mengingat dengan baik 
orang lain yang berjauhan 
atau telah wafat berarti 
memiliki ikatan emosional 
yang sangat kuat. Hal ini 
merupakan bukti betapa 
berhasilnya Rasulullah SAW 
menanamkan kasih sayang 
kepada para sahabatnya 
walaupun pada saat itu 
mereka masih kanak-kanak.
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“BDR,  Jangan ngeGas Mom”

Sahabat , masih ingat video viral tentang seorang ibu yang 
sedang mengajarkan hafalan sila-sila  Pancasila kepada 
anaknya di https://www.youtube.com/watch?v=ah7uoYAkcEE. 
Ibu di video itu bernama Tante Lala (Nurlela Yusuf) dan 
putranya.  Ia sedang mengajarkan menghafal Pancasila. 
Awalnya tante Lala mengeluh kesulitan mengajar  dan 
bertanya kapan sekolah.

............ 

Tante Lala  : “Ayo Rafa kau lihat dan baca sini !” (Tante Lala 
meminta Rafa untuk melihat ke arah sesuatu, 
sementara Rafa asik akting di depan kamera 
yang sedang merekamnya. Setelah beberapa 
kali  dipanggil Rafa melihat apa yang sedang 
dibaca Tante Lala. 

Rafa  : “Pancasila “.

Tante Lala : “Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Rafa  : ”Kentunhanan” 

Tante Lala  : ” Ketuhanan”  (nadanya mulai ngegas)

 Rafa  : “Ketuhanan”  

Tante Lala : ”Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa” (nada 
suaranya makin naik) 

Rafa  : ”Pancasila, Ketuhanan Yang Mana Esa”. 

Tante Lala  : ”Yang Maha , ma – ha , Maha Esa” (nada suara 
makin naik terus)

Rafa  : ”Ketuhanan Yang Mana Esa”.   

Tante Lala : “Ketuhanan Yang Maha Esa, Rafa” (suara tante 
Lala makin keras) 

(terus berulang berkali-kali  diulang kesalahan oleh Rafa) 

Video ini menjadi viral 
karena video ini menjadi 

gambaran nyata, kesulitan 
moms, ibu-ibu  dalam 
mengajarkan kepada 
anaknya terutama untuk 
ibu atau emak yang berada 
di rumah. Bisa dipastikan 
merasakan hal  yang sama 
alias senasib seperti yang 
dirasakan Tante Lala kepada 
Rafa. 

“Hadueh....  saya rasanya 
pusing, mulut ini sampai 
berbusa  kalau menyuruh 

semakin membuncah. 
Tarikan suara mulai naik 
dan tinggi, sumpah serapah 
mulai keluar bahkan sampai 
sapu dan cubitan sudah 
memerahkan paha anaknya. 
Tak jarang suara tangisan 
anak menjadi irama lagu 
yang terus berkumandang 
saat Belajar dari Rumah 
(BDR) berlangsung. 

Udah gitu, suami tidak bisa 
membantu BDR anak karena 
kesibukannya di kantor. Maka 
paket komplit sudah,  BDR 
anak  membuat darah tinggi 
(darting) dan bikin suara 
ngeGAS tanpa batas xixixi...... 
Stress anak , stress ibu... 
mau jadi apa anak ini?.

Istighfar ... moms, JANGAN 
NGEGAS! kegiatan seperti ini 
cuma kegiatan harian biasa, 
biasa dilakukan guru tetapi 
tidak terbiasa dilakukan 
moms (ibu-ibu) di jaman now. 
Tanpa di sadari, orang tua 
merasa setelah anak-anak 
disekolahkan maka tugasnya 
telah selesai sebagai 
pendidik, semua diserahkan 
kepada guru. 

Bahkan banyak moms 
yang meminta guru untuk 
menasehati anaknya, karena 
anaknya lebih patuh dan 
dekat dengan gurunya. Aneh 
... ini aneh memang, tetapi 
hal ini yang terjadi sekarang. 
Ibu tidak lagi menjadi tempat 
curahan hati anak, anak tidak 
lagi memeliki kepercayaan 
pada ibunya. Banyak anak 
yang takut kepada ibunya,  
Mengapa? 

Padahal peran moms  
mengelola rumah tangga 
terutama dalam pengasuhan 
anak,  2/3  lebih banyak 
dari dads (para ayah), hal 
ini dikatakan oleh Roslina 
Verauli S.Psi,.Psikolog. 

HUMANIORA

anak saya belajar. Susahnya 
minta ampun!!! “ (sambil 
pukul-pukul kepala). 

“Sebel.... sebel... euh!  
nulisnya kaya keong , lama 
banget . Udah gitu bentar-
bentar dihapus kapan 
selesainya?” 

“Nih anak bikin kesel  saja, 
baca yang gampang seperti 
itu harus di ulang-ulang 
terus” sambil mencubit 
anaknya.

Kekesalan demi kekesalan 
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Moms mempunyai peran 
penting sebagai pusat 
emosi atau emotion work 
yang diantaranya sebagai 
pendengar yang baik untuk 
dads dan anak, memahami 
perasaan, mendukung dan 
memberikan apresiasi 
kepada mereka. Status emosi 
ibu sangat mempengaruhi 
emosional di lingkungan 
keluarga  sehingga ibu 
memerlukan apresiasi diri 
atau self appreciation untuk 
selalu bahagia dan sejahtera 
secara emosional (momdadi.
com).

Bagaimana ibu bisa selalu 
bahagia dan  sejahtera 
secara emosional saat 
BDR bersama anak ? 
caranya adalah Ibu perlu 
mengapresisasikan diri (self 
appreciation). Apresisasi 
dalam KBBI (kamus besar 
bahasa Indonesia) adalah 
penilaian baik, penghargaan 
terhadap karya yang positif.  

Nah ! 

moms di Belajar Dari Rumah 
(BDR)  atau Pembelajaran 
Jarak Jauh,  bisa menjadi 
tempat atau media moms 
mengapresiasikan diri 
ibu untuk membuat karya 
yang  baik dan bermanfaat 
keluarga, bangsa dan agama.

Maka ada beberapa hal yang 
harus moms lakukan  (1) 
Merubah mind set bahwa 
“Mendidik anak bukan 
hanya tugas guru tetapi 
tugas ibu” . Ibu menjadi 
madrasah/sekolah pertama 
(Al- Ummu madrasah Al-
ula)  anak-anaknya. Dimulai 
sejak kehamilan, ibu sudah 
mengajarkan anak untuk 
cara makan dan minuman 
yang baik, sehat dan 
berkah. Calon bayi diajarkan 
mendispilinkan waktu, 
shalat, bekerja dan berkarya. 
Setelah lahir ibu mulai 
mengajarkan bicara, berdo’a 
, bersyukur dan melakukan 
kegiatan bersama keluarga.  

Ibu yang sholeha sadar 
bahwa mendidik anak 
merupakan kewajiban bukan 

pilihan yang tidak bisa 
tergantikan oleh siapapun. 
Rosulullah saw bersabda 
“Didiklah anakmu dan 
baguskanlah akhlaqnya 

dengan mengajarkan 
mereka olah jiwa dan 
memperbaiki akhlaq”. ( 

HR. Ad-Dailami).

Kemudian saat sekolah, ibu 
menjadi pondasi pertama 
kecerdasan emosional anak 
juga membangun kecerdasan 
spiritual anak. Perilaku ibu 
akan ditiru oleh anak, potret 
hidup seorang ibu terlihat 
dari akhlaq dan perilaku 
anak saat di luar rumah. 
Maka sudah jelas bahwa 
tugas mendidik adalah tugas 
ibu bukanlah tugas guru.

Jika seorang kehilangan 
figur seorang ibu maka 
anak akan mengalami 
deprivasi maternal 
(perampasan kasih sayang 
). Anak akan mengalami 
ganguan attacment disorder 
(gangguan kedisiplinan) atau 
Failure to Thrive (kegagalan 
pertumbuhnan kejiwaan) . 
Sikap anak akan murung, 
tidak percaya diri, putus 
asa, anti sosial  bahkan 
kehilangan motivasi hidup 
dan cenderung ke arah 
kriminal. Apakah moms mau 
anak menjadi seperti itu ? 

(2) Masa Pademi Covid 
19 menjadi masa emas 
bersama anak dan keluarga,  
yang  tak akan terulang . 
Pada saat pademi untuk 
mencegah berkembangnya 
virus covid 19. Pemerintah 
memberikan kebijakan PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala 
Besara) untuk mengurangi 
berberapa kegiatan 
beraktivitas di luar rumah di 
semua sektor . 

Anak-
anak 
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tidak bersekolah, Ayah 
bekerja di rumah dan Ibu 
berbelanja secara online 
dan paket delivery, semua 
berkumpul dan melakukan 
kegiatan dirumah. Ini saat 
yang tepat untuk ayah Ayah 
dapat membantu anak 
melaksanakan BDR , anak 
tentu sangat gembira bisa 
belajar bersama ayah. 

Ciptakan situasi rumah yang 
menyenangkan, suportif 
dan kondusif untuk belajar. 
Anak akan merasa aman, 
nyaman dan penuh kasih 
sayang sehingga semakin 
meningkatkan motivasinya 
untuk belajar. 

Semua orang berharap masa 
pademi ini segera berlalu, 
namun bila orang tua sadar, 
masa pademi ini adalah 
masa emas berkumpul 
bersama keluarga. 
Kebersamaan melakukan 
aktifitas bersama akan sulit 
lagi dilakukan bila keadaan 
sudah normal.  

  (3) Membantu anak 
belajar (BDR) bukanlah 
beban menjadi kebutuhan. 
Pengetahuan terus 
berkembang dan 
informasi selalu 
berubah setiap 
detik. Pasti ada 
pengetahuan baru 
yang akan di dapat 
saat mengajarkan anak 
BDR sekalipun masih 
tingkat dasar. 

  Untuk mencari 
pengetahuan, 
mendalami ilmu 
bersama anak. Moms 
tak perlu malu untuk 
mengatakan tidak 
tahu. Justru ketidak 
tahuan ini menjadi 
motivasi untuk tahu 
dan mencari tahu 
dengan cepat.  Energi 
Ibu yang haus ilmu,  
akan terserap pada 
anak untuk ikut 
mencari tahu jawaban 
yang di tanyakan dan 
berdiskusi bersama.

 (4) Bukan mengikuti generasi tetapi BDR saatnya mencetak 
generasi emas. Sudah pasti benar, apa yang dikatakan 
oleh Ali bin Abi Thalib RA, “Didiklah anakmu sesuai dengan 
jamannya karena mereka hidup bukan di jamanmu” . 

Saatnya kita menyesuaikan cara kita mendidik anak kita, 
antara kemajuan pendidikan dengan norma dan aturan yang 
dimiliki keluarga. Tidak membiarkan anak terlena dengan 
kemajuan teknologi tetapi melupakan adab dan norma.  Boleh 
jadi cara anak belajar sudah menggunakan teknologi tinggi 
dan orang tua sudah jauh tertinggal. 

Namun karena orang tua sudah membekali anak dengan 
kecerdasan emosi dan spritual yang kuat . Anak tumbuh 
menjadi generasi emas yang melek teknologi namun 
berakhlak baik dan lurus. Ilmu tanpa dibarengi dengan akhlaq 
yang baik maka ilmu akan rusak.  

(5). Kebersamaan mengokohkan keluarga. BDR menjadi 
sarana memperkuat ikatan keluarga. Ibu empati pada 
anak membantu mengerjakan BDR bersama-sama. Ayah 
berempati pada ibu karena melihat ibu sambil memasak 
sambil membantu anak belajar. Ayah berinisiatif membantu 
ibu dengan mengajarkan anak belajar. 

Melihat hubungan seperti ini,  anak semakin bangga dan 
sayang kepada ayah dan ibunya. Motivasi belajarnya akan 
terbangun dan anak belajar dengan senang dan gembira. 
Hasil pembelajarannya bernilai baik dan membanggakan 
orang tua. 

Jika semua anggota keluarga saling bersinergi , maka akan 
tercipta keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera BDR 
tidak membuat Moms ngeGas.  Lets enjoy at BDR Moms... 

Foto oleh: Yoyok I W (Lomba Foto 2019)
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OPINI

Analisis Ceriwis: Pendidikan Dampak Pandemi C19

Ditambah lagi dengan munculnya istilah yang 
mendadak kondang, ‘new normal’, jangan terburu 
menjadi follower istilah-istilah yang digunakan bagai 
sulapan. Tetap kritis dalam berpikir dan bertindak 
agar negeri ini tidak terus didera demam euforia. 
Jangan latah, gampang ikut-ikutan publik, nanti kita 
termasuk golongan orang-orang yang labil. Normal 
ya normal, tidak perlu diberi embel-embel baru, lama 
atau apapun itu untuk menjelaskan suatu kondisi/
status keadaan. Hanya ada normal dan tidak normal.

Apakah sudah 75 tahun Indonesia merdeka hidup 
kita ada yang kurang normal?, Atau berubah 
kenormalannya?. Mungkin yang berubah cara 

hidupnya, namun baik yang dahulu atau yang sekarang 
tetaplah normal. Kehidupan kita semua adalah normal pada 
konteksnya. Contoh, kenormalan bagi seorang pengidap 
vertigo salah satunya dilarang begadang. Mungkin hal ini 
tidak normal buat para Petugas Hansip, karena tugas mereka 
memang jaga malam. Kalau mereka tidak jaga malam, yang 
ngentongin pos ronda siapa? Tuyul?. Jadi, Pak Hansip selalu 
begadang itu normal. Ah sudahlah, itu hanya sebuah analogi 
cemen penulis. Perkara istilah, biar itu menjadi tanggung 
jawab para ahli bahasa dan pembuat kebijakan.

Pendidikan Indonesia Terancam Melemah? 

Yes. Jika seluruh pelaku pendidikan dan yang terkait di 
dalamnya lambat beradaptasi dengan perubahan situasi dan 
kondisi. Mas Menteri, Mendikbud-Nadiem Makarim, dalam 
paparannya di acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Kemdikbud 
tanggal 5 Juni 2020 lalu memaparkan bahwa Pandemi C19 
telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang 
sangat cepat di sektor pendidikan dan dunia kerja. Berikut 
sekilas uraiannya:

• Pendidikan
 Melaksanakan pembelajaran jarak jauh
 Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi 

dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak 
jauh;

 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.

• Dunia Kerja
 Mempercepat akses digital di semua industri
 Karena konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung 

kepada teknologi, industri perlu mempercepat proses 
digitalisasi untuk tetap relevan dan meningkatkan efisiensi;

 Tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan 
(misalnya: cyber security)

 Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat 
menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki 

Buthala sedang diserang 
wabah, 
Perekonomian susah
Pendidikan terancam 
melemah

Belum ada yang bisa 
memastikan kapan 

Pandemi C19 ini akan 
berakhir, hingga bumi 
kembali sehat dan aman 
dari paparan Virus Corona. 
Sementara, berita pandemi 
di jagad raya lebih banyak 
memuat prediksi, asumsi, 
rekaan hingga sampah hoax 
yang berlebihan.

Demi menjaga kestabilan 
imun tubuh, bijaklah dalam 
mencerna segala pemikiran 
yang ber-sliweran di 
media, baik televisi apalagi 
media berbasis jaringan 
(internet: interconection and 
networking). Jaga baik-baik 
kewarasan nalar dengan 
terus merawat logika berpikir 
sehat. Seperti, sikap tegas 
pada diri bahwa ada PSBB 
(pembatasan sosial berskala 
besar) atau tidak, Virus 
Corona masih gentayangan. 
Jadi, tetap waspada bukan 
hanya semata mengikuti 
kebijakan pemerintah yang 
berlaku saja, namun karena 
kita memang paham bahwa 
wabah belum usai.
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keterampilan mereka untuk 
tetap kompetitif;

 Lokalisasi peluang 
kewirausahaan

 Para pelaku wirausaha akan 
menjadi pendorong penting 
pemulihan ekonomi dalam 
menciptakan cara-cara yang 
inovatif untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat.

 

Poin penting dari paparan 
tersebut adalah kehidupan 
akan banyak beralih ke basis 
teknologi khususnya 
jaringan, digital, atau moda 
internet untuk meningkatkan 
relevansi dan efektivitas, 
mengatasi bentangan jarak 
dan tetap kompetitif 
memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

Menyikapi poin di atas, maka 
tidak ada alasan lagi buat 
siapapun untuk menunda 
diri memenuhi tuntutan 
tersebut, kita harus cerdas 
berteknologi, dan juga tak 
kalah pentingnya bersikap 
bijak dalam memanfaatkan 
segala perangkat 
pendukungnya. Yang gaptek, 
yang mager dari perubahan, 
dan yang tidak mau belajar, 
pada akhirnya akan tergilas 
roda perubahan ini.

 

Kepala LPMP Provinsi DKI 
Jakarta, Moch. Salim Somad, 
pada paparannya di sebuah 
kegiatan webinar kerja sama 

Mediaguru dan Indosat, yang 
bertema Pemanfaatan 
Internet Dalam Pembelajaran 
tanggal 2 Juni 2020 lalu, juga 
mengingatkan bahwa 
Pandemi C19 jangan sampai 
mengakibatkan terjadinya 
Lost Generation yang bukan 
berarti hilangnya satu 
generasi, tetapi terjadi suatu 
kondisi dimana pada tahun 
tertentu kualitas SDM 
menurun disebabkan proses 
belajar yang tidak optimal. 
Ketidakoptimalan ini 
menyebabkan hasil 
lulusannya tidak maksimal.

Himbauan tersebut 
mengandung pesan 
bahwa untuk mencegah 
terjadinya Lost Generation, 
proses belajar harus tetap 
berlangsung optimal agar 
tidak berpengaruh buruk 
pada kualitas lulusan meski 
metode pembelajaran 
harus berubah. Sekali lagi, 
sudah tidak ada alasan 
bagi para guru untuk 
menunda melakukan 
reformasi cara mengajarnya. 
Siswa harus bereformasi 
mindset belajarnya dan 
para orang tua harus  
bereformasi tentang 
pemahaman partisipasi 
dalam mendukung proses 
belajar anak-anaknya. Pada 
akhirnya, keberhasilan 
pendidikan Indonesia akan 
semakin nyata sebagai hasil 
dari sinergi bersama. Inilah 
salah satu bentuk semangat 
kolaboratif.

Jika kita bersama-sama 
berpikir positif dan bertindak 
inovatif, maka Pandemi 
C19 bukan lagi semata 
wabah penyakit, namun 
menjadi titik awal lahirnya 
sebuah perubahan yang 
memberi dampak kebaikan 
bagi seluruh masyarakat. 
Khususnya bagi pendidikan 
di Indonesia, penyiapan 
infrastruktur pendukung 
teknologi adalah tantangan 
besar yang harus segera 
diselesaikan bersama agar 
setiap warga negara dapat 
menikmati manisnya era 

pendidikan baru berbasis 
teknologi.

Jadi, mari kita gencarkan 
pembangunan lingkungan 
yang kondusif. Pandemi 
C19 bukan cuma perkara 
memakai masker, cuci 
tangan, menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan 
orang banyak. Tetapi 
Pandemi C19 adalah momen 
bersama bagi seluruh umat 
manusia untuk menyiapkan 
diri dan lingkungan dalam 
menempuhi perubahan 
situasi dan kondisi. 

Menyikapi Perubahan, 
Menghindari Perpecahan

Beri motivasi diri untuk 
selalu menyeimbangkan 
aktivitas berucap 
dan bertindak, serta 
mengedepankan kontribusi 
solusi daripada menebar 
kritik, cela apalagi provokasi. 
Tahan diri dari kebiasaan 
menyebar informasi yang 
belum pasti agar masyarakat 
tidak semakin depresi. 

Pandemi C19 telah memberi 
dampak besar pada 
perubahan cara bekerja, 
belajar hingga beribadah. 
Itu semua tindakan normal 
dalam menyikapi perubahan 
sebagai dampak pandemi. 
Jangan sampai perbedaan 
pendapat/pemikiran 
menghancurkan semangat 
persatuan di dalam 
bernegara. Silakan berbeda 
tanpa menjatuhkan yang tak 
sama dengan kita. Bersatu 
kita teguh, bercerai kita 
runtuh.
Buthala sedang diserang 
wabah, 
Tetapi kita tidak menyerah

Menyiapkan segala kiprah

Jayalah Indonesia!

Maju terus LPMP Provinsi DKI 
Jakarta!
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Belajar Berbasis Digital di Era New Normal

Belajar adalah suatu 
kebutuhan yang sangat 

diperlukan oleh manusia, 
dimana kita selalu akan 
belajar untuk memperoleh 
pendidikan baik secara 
formal maupun informal. 
Sebagai individu pembelajar, 
kita akan selalu dituntut 
untuk tetap selalu belajar 
sepanjang hayat (Long Life 
education)

Keterkaitan dengan 
dampak pandemi saat 
kita harus menuju pada 
masa pendidikan adaptasi 
kebiasaan baru, dimulai 
dengan sistem, model, 
metode, strategi yang 
baru berbasis digital. Hal 
ini terkait kondisi di masa 
pandemi ini, pembatasan 
gerak dan aktivitas manusia 
bukan hanya di Indonesia 
bahkan di manca negara 
mengalami hal yang tidak 

berbeda. 

Jika sebelumnya kita belajar 
dalam satu ruang dengan 
pengajar yang membimbing 
kita di depan kelas, untuk 
saat ini belajar dapat 
dilakukan di mana saja 
dengan berbasis digital dan 
teknologi. Hal itu menjadi 
suatu kemajuan besar 
ketika semua berlomba-
lomba menguasai hi-tech, IT, 
penggunaan aplikasi untuk 
dapat mengadaptasi sesuai 
dengan tuntutan situasi 
dan kondisi. Dan kita tidak 
mungkin harus kembali 
ke jaman sebelummya, 
jangan sampai kemajuan 
yang sudah diperoleh 
dalam kebiasaan baru akan 
bergerak mundur kepada 
kebiasaan sebelumnya. Di 
sinilah kita dituntut untuk 
maju dengan keterbatasan 
dan kelebihan yang dimiliki 

di berbagai sektor untuk 
menjadi lebih baik dari 
sebelumnya.

Di masa pendidikan new 
normal, belajar dapat 
dilakukan di mana saja 
dan menuntut perubahan 
peran pelaku pendidikan, 
guru, orangtua dan siswa 
dalam berkoordinasi dan 
berkolaborasi. Perbedaan 
pada aspek pendidikan 
antara sebelum covid-19 
dan new normal akan 
digambarkan sebagai 
suatu transformasi 
pendidikan seperti hal 
berikut: a) Tanggung 
jawab pembelajaran, 
jika kita perhatikan saat 
sebelumnya  tanggung 
jawab pembelajaran saat 
proses pembelajaran mutlak 
dilaksanakan oleh guru 
sebagai pendidik, namun 
di era new normal adalah 

OPINI

” Technology is just tool. In terms of getting the kids working together and 
motivating them, the teacher is the most important” (Bill Gates)
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saatnya partisipasi orang tua 
sangat besat peranannya; 
b) Ruang Belajar, jika 
sebelumnya proses 
pembelajaran menggunakan 
area publik atau ruang kelas 
di sekolah, saat ini harus 
dilakukan di rumah saja; 
c) Metode Penyimpanan 
Materi, Jika sebelumnya 
dilakukan dengan satu 
layanan untuk semua, 
saat ini dilakukan secara 
individu dan personalized 
learning; d. Orientasi 
Pembelajaran, kurikulum 
yang digunakan dalam 
pendidikan sebelumnya 
berorientasi kepada konten, 
sekarang beralih  orientasi 
kompetensi; e) Peran 
Teknologi, yang dahulu 
sangat minim dilakukan 
dan mungkin menjadi 
suatu penghambat dalam 
proses penguasaan dan 
pemahamannya, sekarang 
menjadi suatu kebutuhan 
yang sangat dominan dan 
menjadi pendukung dalam 
proses aktivitas kegiatan baik 
dalam proses pembelajaran 
maupun proses kehidupan 
dan komunikasi personal 
dan interpersonal; dan  f) 
Evaluasi Pembelajaran, 
yang biasa dilakukan di 
akhir tahun dan dilakukan 
dengan tertulis (paper based), 
saat ini berubah pola 
menjadi formatif dengan 
berbasis project.

Dalam transformasi 
pendidikan bersifat 
memerdekakan, 
yang dapat 

dijelaskan 

beberapa hal yang sangat 
mendominasi seperti 
proses pembelajaran yang 
semula dirasa sangat 
membebani, akan menjadi 
pengalaman yang sangat 
menyenangkan; sistem 
pendidikan yang semula 
tertutup menjadi terbuka, 
belajar bisa dari berbagai 
sumber informasi, media 
dan strategi yang bersifat 
umum bagi siapa saja; 
guru yang saat itu menjadi 
suatu stigma sebagai 
penerus pengetahuan, 
sekarang berubah menjadi 
seorang fasilitator 
pembelajaran; pedagogi, 
kurikulum dan assesmen 
yang dilaksanakan dalam 
proses pendidikan yang 
sebelumnya dikendalikan 
oleh konten saat ini beralih 
menjadi pendidikan berbasis 
kompetensi dan nilai nilai 
karakter; pendekatan 
Pedagogi yang sifatnya 
memukul rata semua 
peserta didik, saat ini 
berpusat kepada peserta 
didik dan personalisasi; 
pola pembelajaran yang 
sebelumnya dilakukan secara 
manual dan tatap muka saat 
ini difasilitasi oleh teknologi; 
program pendidikan yang 
biasanya dikendalikan oleh 
pemerintah saat ini juga 

sangat relevan bagi 
industri; lembaga 
pendidikan yang 
selalu dibebani oleh 
perangkat 

administrasi sekarang 
bebas berinovasi sesuai 
kemampuan dan kebutuhan; 
dan ekonomi pendidikan 
yang dikendalikan 
pemerintah sekarang 
pelaksanaan ekosistemnya 
diwarnai oleh otonomi dan 
partisipasi aktif.

Apa Itu BDR?

Belajar dari Rumah  (BDR) 
merupakan strategi 
kegiatan peserta didik 
dalam masa pandemi 
Covid-19 untuk melakukan 
proses pembelajarannya. 
Pembelajaran jarak jauh 
dalam jaringan digunakan 
sebagai alternatif 
pencegahan peserta 
didik agar tidak terpapar 
pandemi. Pembelajaran 
jarak jauh yang digunakan 
bersifat online/dalam 
jaringan (daring) dengan 
menggunakan fasilitas 
laptop dan gawai dengan 
melalui beberapa portal 
dan aplikasi yang tersedia 
dalam pembelajaran daring. 
Pembelajaran Jarak jauh 
juga dilakukan secara offline 
dengan luar jaringan (luring), 
dengan menggunakan 
fasilitasi televisi, radio, modul 
belajar mandiri dan lembar 
kerja. Bahan ajar cetak, alat 
peraga dan media belajar 
dari benda di 

Foto oleh Soki Rahman Wardi
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lingkungan sekitar.

Peran kepala sekolah penting 
dalam pelaksanaan PJJ, yaitu 
dengan melakukan langkah-
langkah seperti menentukan 
dan menetapkan model 
pengelolaan sekolah di 
sekolahnya selama BDR 
diterapkan, memastikan 
sistem pembelajaran yang 
dapat terjangkau oleh 
peserta didik, membuat 
rencana keberlanjutan 
pembelajaran saat 
perpanjangan BDR dengan 
melakukan pembinaan dan 
pemantauan guru melalui 
laporan pembelajaran, 
memberikan laporan kinerja 
sekolahnya secara berkala 
kepada Dinas Pendidikan, 
pentingnya membentuk 
tim siaga darurat dalam 
menangani Covid-19 di 
sekolahnya, penyusunan 
program dalam layanan 
pendampingan dan 
pembinaan mendukung 
orang tua dalam 
mendampingi peserta didik 
belajar serta memastikan 
ketersediaan sarpras guru 
dalam memfasilitasi PJJ.

Sedangkan peran guru 
sebagai pendidik perlu 
melakukan langkah langkah 
seperti: Pra-Pembelajaran, 
di mana pendidik 
perlu mempersiapkan 
pembelajaran daring 
di rumah, melakukan 
komunikasi dengan orang 
tua dan dukungan terhadap 
anak serta membuat RPP 
dan persiapan materi dan 
media yang diperlukan. Saat 
Pembelajaran, pendidik 
harus memeriksa keaktifan 
dan kehadiran serta 
berdoa, menyampaikan 
materi, menerima 
feedback dan memberi 
kesempatan peserta didik 
untuk berinteraksi. Jika 
pembelajaran dilakukan 
dengan Learning Managemant 
System (LMS), perlu 
dikomunikasikan dengan 
orang tua dan peserta didik 
untuk pembelajaran daring 
dengan menyampaikan 

materi pada LMS dengan 
memantau dan memberikan 
feedback dan menyiapkan 
layanan konsultasi.  Setelah 
Pembelajaran, perlu 
memastikan jurnal anak 
terisi, melibatkan orang tua 
dalam memonitor aktifitas 
anak dan memberikan 
umpan balik hasil belajar.

Prasyarat yang perlu 
dipenuhi dalam 
pembelajaran di era new 
normal sangat menuntut 
peningkatan kompetensi 
TIK bagi guru dan tendik, 
bagaimana upaya terhadap 
permintaan konten, 
aplikasi dan sarpras yang 
dibutuhkan, perlu inovasi 
model pembelajaran baru 
dengan teknologi terkini, 
pembelajaran dilakukan 
dengan berbasis kecakapan 
hidup dan teknologi 
tepat guna serta perlu 
mewujudkan peserta didik 
sebagai pribadi yang mandiri 
dan bersosial secara global. 

Prinsip-prinsip yang 
perlu diketahui dalam 
pemanfaatan TIK dalam 
pembelajaran adalah 
pentingnya mengaitkan 
konteks pada dunia nyata, 
dapat memberikan ilustrasi 
dari berbagai fenomena 
ilmu pengetahuan, perlu 
tidak hanya menerima tapi 
harus mengeksplorasi sebab 
dan akibatnya, akuisisi 
pengetahuan diberdayakan 
dari interaksi antar siswa 
dan guru, serta perlunya 
dukungan pembelajaran 
tanpa henti pada individu

Perlu kita ketahui tentang 
penelitian tentang dampak 
Covid-19 pada pendidikan, 
bahwa permasalahan utama 
yang terkait pembelajaran 
daring adalah terdapatnya 
kesenjangan untuk 
mengakses TIK dari rumah, 
kesenjangan kemampuan 
orangtua dalam mendukung 
pembelajaran, kesenjangan 
kompetensi guru dalam 
memanfaatkan TIK serta 
sulitnya akses internet.

Pemanfaatan aplikasi 
sumber belajar daring saat 
melaksanakan belajar dari 
rumah pada umumnya 
untuk proporsi siswa SMA 
menggunakan aplikasi 
sumber belajar daring 
paling banyak dibandingkan 
jenjang pendidikan lainnya, 
sedangkan berdasarkan 
aplikasi yang sudah 
dikembangkan oleh 
Kemdikbud seperti Rumah 
Belajar, lebih banyak 
digunakan oleh siswa SD dan 
aplikasi yang dikembangkan 
oleh instansi swasta seperti 
Ruang Guru dan Quipper 
lebih banyak digunakan oleh 
siswa SMA. Berdasarkan 
jenjang dalam upaya siswa 
belajar dari rumah sebagian 
besar siswa SMA dan SMK 
belajar dari sumber-sumber 
digital yang diakses secara 
bebas seperti video dan you 
tube.

Akhirnya dapat disimpulkan 
bahwa guru adalah 
merupakan kunci dalam 
transformasi pendidikan 
di era new normal.  Hal ini 
diakui bahwa seluruh negara 
di dunia sedang berlomba 
dan akan memasuki proses 
era new normal secara 
bersamaan.  Ketepatan 
strategi yang dilakukan 
di masing-masing negara 
dalam mengoptimalkan 
peran teknologi tersebut 
sangat menentukan 
kecepatan proses pemulihan 
dalam layanan pendidikan. 
Layanan pendidikan berbasis 
teknologi yang bermutu 
ditentukan oleh kesiapan 
guru dalam memanfaatkan 
teknologi untuk 
menumbuhkembangkan 
potensi anak secara optimal 
sesuai dengan zamannya. 
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Teacher Be Youtuber

Pada generasi milenial 
terjadi perubahan 

perkembangan teknologi 
dan informasi yang begitu 
cepat. Begitupun dengan 
guru zaman sekarang, 
harus dapat mengimbangi 
perkembangan tersebut. 
Tapi, kendala yang utama 
adalah kemampuan guru 
untuk mengakses ineternet 
dan berbagai macam aplikasi 
yang tersedia. Ketekunan, 
kerajinan, kemauan dan 
keinginan untuk mendidik 
dengan metode online dan 
menggunakan berbagai 
variasi dan aplikasi yang 
tersedia. Dibutuhkan waktu 
yang lebih banyak dan 
tersedia serta konsentrasi 
bagi tenaga pendidik dalam 
mengerjakan tugas dan 
kewajibannya tersebut. 

Proses pembelajaran saat 
ini dihadapkan dalam 

dua pilihan yaitu, luring 
(luar jaringan) dan daring 
(dalam jaringan).  Untuk 
pembelajaran luring dengan 
mengikuti proses belajar 
dari media televisi (TVRI), 
setiap hari menayangkan 
materi pelajaran  disesuaikan 
dengan jam dan jenjangnya 
masing-masing. Atau saat 
siswa mengerjakan tugas  
tertulis dan tidak terkoneksi 
internet. Jika pembelajaran 
di grup whatsapp 
(WA) kelas, termasuk 
kedalam daring (sebab 
menggunakan internet, 
tetapi grup Whatsapp ini  
bersifat sederhana dengan 
komunikasi  dua arah antara 
siswa dengan guru, ataupun 
orangtua siswa dengan guru. 
Guru menginformasikan 
tugas dan mengirim video 
dari youtube. Siswa wajib 
mengirimkan tugas berupa 
foto saat mengerjakan tugas 

dan hasil tugasnya. Guru 
mengoreksi dan memberikan 
nilai. Bisa juga dengan Video 
Call (VC) dengan 3-4 orang 
siswa berupa tanya jawab 
langsung. 

Untuk pembelajaran daring 
menggunakan berbagai 
aplikasi yang disediakan oleh 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan seperti, 
Rumah Belajar, Ruang 
Guru, Google for Education, 
Sekolahmu, dan lainnya. 
Atau dengan platform 
digital, seperti Google 
Classroom, Zoom Meeting, 
Google Meet, dan Google 
Form. Aplikasi dan platform 
tersebut dapat digunakan 
dengan mengaktifkan akun 
email dari siswa ataupun 
orangtua siswa. Dengan 
Classroom (ruang kelas 
dunia maya), seorang guru 
dapat berinteraksi secara 

OPINI
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langsung bersama siswa. 
Berkomunikasi melalui 
forum, membahas materi, 
dan mendiskusikannya 
bersama. Tugas yang 
dikirimkan guru terlihat di 
tugas kelas. Guru langsung 
mengoreksi dan memberikan 
nilai siswa serta memberikan 
komentar. Dalam membuat 
evaluasi  lebih mudah 
dengan menggunakan google 
form. Siswa mengerjakan 
secara online dan guru 
dapat mengetahui serta 
menganalisis hasil evaluasi 
siswa dengan cepat. Absensi 
siswa juga terdata dengan 
baik dalam google form. 
Pertemuan siswa dan 
penjelasan atau paparan  
materi pelajaran dari guru  
disampaikan dalam  Google 
Meet dan Zoom Meeting. 

Saat  menyampaikan 
materi pelajaran akan lebih 
variatif dan inovatif, jika 
guru mampu membuat 
video pembelajaran 
yang menarik. Dengan 
memasukkan materi  bentuk 
presentasi (powerpoint) 
dan  menambahkan teks, 
suara, gambar, video, bahkan 
animasi 3 dimensi.  Guru 
menyimpan file menjadi 
video kemudian di-upload 
ke channel youtube. Youtube 
perlu diisi dengan materi 
pelajaran, sebab  youtube 
yang ditonton oleh banyak 
orang isi kontennya jauh 
dari dunia pendidikan. 
Memperlihatkan kegiatan 
keluarga, wisata kuliner, 
wisata alam, hiburan, 
ataupun viral dengan hal 

yang unik demi mendapatkan  
banyak like and subscribe. 

Teacher be Youtuber 
adalah kata yang pantas 
disandangkan untuk bapak 
dan ibu guru yang berubah 
menjadi seorang youtuber. 
Ada kebanggaan tersendiri 
saat siswa melihat sekolah, 
kepala sekolah, atau guru 
kelas berperan sebagai 
pembicara atau narasumber.  
Ataupun saat melihat dirinya 
tampil di channel youtube 
sekolah bersama dengan 
teman dikelasnya. Dengan 
aktifnya guru sebagai 
youtuber, maka siswa dapat 
menonton konten-konten 
yang bersifat positif dan 
memberikan semangat 
untuk tampil lebih baik. 
Beberapa guru membuat 
konten khusus tentang 
video materi pembelajaran,  
seperti  memberikan contoh-
contoh mengerjakan soal 
matematika mulai dari 
materi pecahan, bilangan 
bulat, operasi hitung 
campuran, skala, bangun 
datar, bangun ruang, dan 
lain sebagainya. Materi 
pembelajaran ini dijabarkan 
mulai dari materi, contoh 
soal, dan cara menyelesaikan 
soal-soal tersebut. Materi 
pelajaran yang disesuaikan 
dengan tema, subtema, dan 
pembelajaran hari itu juga 
selalu dibuat oleh bapak dan 
ibu guru. 

Banyak juga guru yang  
membuat tutorial dalam 
soal online berupa google 
form, atau dengan aplikasi 

berbayar seperti 
quiziz dan kahoot. 
Guru membuat 
soal-soal tersebut 
guna memudahkan 
siswa dalam 
mengerjakan 
tugas dan evaluasi. 
Siswa pun menjadi 
lebih senang 
dalam proses 
pembelajarannya. 
sebab menarik dan 
bervariasi. Tidak 
hanya itu saja, 

hasil tugas dan kreatifitas 
dari siswa berupa video 
(tari, puisi, atau pidato), foto, 
poster, reklame, ataupun 
hasil karya lain siswa 
dikumpulkan oleh guru 
lalu ditambahkan dengan 
musik, suara, dan gambar 
yang menarik, kemudian 
dijadikan video dan di-upload 
ke channel youtube guru. 
Beberapa kegiatan sekolah 
juga bisa ditampilkan 
secara virtual, seperti 
acara peringatan hari-hari 
besar nasional, acara hari 
keagamaan, dan acara 
kegiatan ekstrakurikuler 
sekolah. Channel youtube 
semakin diramaikan dengan 
tontonan positif dan mendidik 
serta menjadi pengalaman 
serta menumbuhkan 
kreativitas guru di masa 
pandemi Covid-19 ini. 
Namun, sangat disayangkan 
channel youtube milik guru 
tidak banyak mendapatkan  
like and subscribe dari para 
penonton dan siswanya. 
Memang itu bukanlah tujuan 
utama dari kegiatan seorang 
guru menjadi youtuber 
tersebut. 

Bersyukur serta bangga 
terhadap  bapak dan ibu 
guru yang masih peduli 
mampu mengembangkan 
diri dalam berkreativitas 
dan berinovasi dalam 
meningkatkan pembelajaran. 
Sebaiknya, keaktifan guru 
dalam menjadi seorang 
youtuber tetap dipertahankan 
dan diberikan apresiasi 
oleh pemerintah dan dinas 
pendidikan.  Perlu terus 
ditindaklanjuti dengan 
memaksimalkan channel 
youtube masing-masing 
guru. Teacher be Youtuber, 
kebanggaan siswa dan  
sekolah demi masa depan 
bangsa.
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