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PESAN MODERATOR

Narasi terkait pendidikan, COVID-19, dan teknologi sering terdengar di berbagai 
kesempatan dalam beberapa bulan terakhir. Pandemi ini telah banyak mengubah 
hidup kita dan menyebabkan penutupan sekolah, memaksa kita mengadopsi metode 
belajar-mengajar jarak jauh. Disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi ini memaksa 
para kepala sekolah dan guru untuk segera mencari solusi agar siswa tetap dapat 
belajar. Banyak pendidik di seluruh dunia, bahkan yang berada dalam situasi yang 
sangat sulit sekalipun, berhasil menghadapi tantangan tersebut.

Buku panduan ini memaparkan ide dan gagasan berharga dari seri webinar tiga 
bagian yang berfokus pada para praktisi, Menjembatani Kesenjangan dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh. Kata-kata Lu Xun, penulis Cina di abad ke-20, dengan 
tepat merangkum substansi dari seri ini: 

Harapan itu seperti jalan setapak di lereng gunung. Awalnya ia tak ada. 
Namun sesudah banyak orang berjalan di atasnya, jalan itu tercipta

Masukan dari para panelis dan percakapan di sesi pertama (Bekerja dengan 
Komunitas Anda) mencerminkan bagaimana pemangku kepentingan dapat duduk 
bersama dan mengumpulkan seluruh sumber daya untuk memastikan bahwa anak-
anak dari lingkungan dengan sumber daya terbatas dapat terus belajar selama 
masa-masa sulit ini. Sesi kedua (Menggunakan Perangkat Digital) menyoroti contoh 
nyata penggunaan teknologi dengan cara-cara yang memperhatikan konteks 
peserta didik, serta memprioritaskan keterlibatan siswa dan tujuan pembelajaran 
itu sendiri. Penggunaan perangkat digital bisa menjadi sebuah momok bagi mereka 
yang memiliki keterbatasan akses ke komputer dan internet, tetapi pada sesi ke tiga 
(Menggunakan Kembali Teknologi Lama), ditunjukkan bagaimana pembelajaran jarak 
jauh dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih tua.

Pada masa sekarang, akses ke teknologi menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya 
dalam proses belajar-mengajar. Sayangnya, kesenjangan digital itu nyata, luas dan 
berkembang secara mengkhawatirkan. Kesenjangan dalam pembelajaran jarak jauh 
harus diatasi secara terencana agar siswa dapat terus belajar meski pandemi masih 
terjadi. Cara-cara yang telah dilakukan oleh para narasumber dalam seri webinar ini 
menggambarkan kecerdikan yang luar biasa dan keteguhan tekad untuk memastikan 
bahwa siswa dapat terus belajar bahkan selama situasi yang tidak normal. Buku 
panduan ini akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk memahami pengalaman 
mereka secara lebih mendalam sehingga Anda dapat terinspirasi untuk mencari 
lebih banyak cara mengatasi tantangan dalam proses pendidikan yang ditimbulkan 
oleh pandemi COVID-19. Lewat inisiatif-inisiatif yang bermakna, kami berharap para 
pendidik dapat mengambil langkah maju yang signifikan, mengatasi kesulitan akibat 
krisis yang ada, dan memastikan anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah.

Carmela C. Oracion
Direktur, Ateneo Center for Educational Development

PESAN PEMBUKA

Di era Pandemi COVID-19 ini, para guru menghadapi tantangan sekaligus peluang. 
Yang mereka hadapi bukan hanya COVID-19, tetapi juga perubahan iklim dan disrupsi 
akibat teknologi, yang menuntut adanya perubahan dari konsep persekolahan yang 
selama ini sudah terbangun.

Terdapat lebih dari satu miliar siswa, mayoritas di negara berkembang, yang telah 
kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Istilah seperti ‘kehilangan pembelajaran 
(learning loss)’, ‘sekolah hibrid’, dan ‘isu kesehatan mental’ sudah menjadi hal yang 
umum didengar. Istilah ‘membangun kembali dengan lebih baik’ atau ‘build back 
better’ menunjukkan bahwa strategi pemulihan sekaligus inovasi sangat diperlukan 
untuk mengatasi keadaan ini.

Pembelajaran daring merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan, tetapi itu saja 
tidak cukup. COVID-19 telah mengungkap adanya kesenjangan digital yang luar biasa 
antarnegara dan di dalam negara itu sendiri. Bahkan, di negara berpendapatan tinggi 
seperti Singapura, masih ada sebagian siswa yang memiliki kesulitan untuk dapat 
mengakses pembelajaran daring. Di Malaysia, seorang siswa memanjat pohon hanya 
untuk mendapatkan sinyal internet agar bisa mengikuti ujian, sementara sekelompok 
siswa lainnya menghadiri kelas dari atas jembatan gantung. Di Filipina, seorang siswa 
bermain game online melalui ponsel untuk mendapatkan berlian virtual yang dapat 
ditukarkan dengan tablet. Sementara, di Indonesia, sekelompok siswa mengumpulkan 
sampah plastik untuk ditukar dengan WiFi.

Negara-negara di kawasan ini, dan di seluruh dunia, telah memutar otak untuk 
memastikan bahwa siswa-siswi mereka bisa tetap mendapatkan pembelajaran yang 
bermakna di masa sulit ini. Dalam buku panduan ini, kami membagikan contoh-contoh 
kasus inovatif tentang bagaimana pendidik dapat menjembatani kesenjangan dalam 
pembelajaran jarak jauh, mulai dari menjamin ketersediaan perangkat digital dan 
Internet untuk siswa mereka, hingga menggunakan kembali teknologi lama seperti 
telepon dan radio untuk pembelajaran.

Sangat penting untuk memastikan bahwa 
COVID-19 tidak menghentikan pengembangan 
profesi guru. Di era baru inilah kita harus terus 
berbagi ide dan praktik terbaik yang inovatif dan 
relevan, untuk membimbing dan menginspirasi 
para pemimpin sekolah dan guru untuk 
melakukan hal yang sama. Saya mengajak Anda 
untuk menggunakan buku panduan ini sebagai 
referensi dan jurnal dalam perjalanan Anda 
untuk ‘membangun kembali secara lebih baik’.

S. Gopinathan
Penasihat Akademis, The HEAD Foundation
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tantangan yang muncul di lingkungan-
lingkungan yang rentan juga sangat 
mengkhawatirkan. Meski demikian, 
intervensi dan solusi yang dihasilkan 
tidak harus melulu canggih atau 
berteknologi tinggi. Inisiatif-inisiatif 
para pemimpin sekolah dan guru yang 
ditampilkan dalam buku panduan ini 
sesungguhnya sangat memungkinkan 

KATA PENGANTAR

Kepala Sekolah dan Guru 
sebagai Garda Terdepan

Penutupan sekolah yang disebabkan 
Covid-19 telah memberikan tekanan 
pada mereka yang berada di garda 
terdepan pendidikan untuk dapat 
merespon dengan cepat disrupsi yang 
belum pernah terjadi sebelumnya 
dalam proses belajar mengajar di 
seluruh dunia. Tidak mengherankan, 
pandemi semakin memperlebar 
kesenjangan akses ke pendidikan 
yang berkualitas, dan para pendidik 
di daerah tertinggal berjuang dengan 
berbagai cara untuk memberikan 
pendidikan yang berkualitas di tengah 
tantangan yang begitu kompleks ini. 
Kelangkaan sumber daya menghambat 
pengajaran secara jarak jauh, banyak 
guru tidak memiliki keterampilan digital 
yang memadai, dan banyak rumah tidak 
memiliki suasana yang kondusif untuk 
mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Menurut UNICEF (2021), para 
pemelajar di seluruh dunia sejauh 
ini telah kehilangan 1,8 triliun jam 
pembelajaran tatap muka yang 
disebabkan oleh karantina wilayah 
COVID-19. Ketika ribuan peserta 
dalam seri webinar “Menjembatani 
Kesenjangan dalam Pembelajaran 

Jarak Jauh” ditanya tentang pendapat 
mereka mengenai seberapa banyak 
siswa belajar melalui pengajaran jarak 
jauh, 51% menjawab bahwa siswa 
hanya belajar 50% dari apa yang 
seharusnya mereka pelajari dari kelas 
tatap muka. Para peserta juga berpikir 
bahwa hilangnya pembelajaran yang 
dirasakan ini mungkin disebabkan oleh 
kurangnya bahan dan perangkat ajar 
(33%), kurangnya pelatihan bagi guru 
tentang penggunaan teknologi lama 
dan baru (31%), hilangnya motivasi 
dari pihak guru dan siswa (21%), serta 
tidak diprioritaskannya kelangsungan 
pendidikan oleh pemerintah dalam 
strategi penanganan virus (15%). Hasil 
dari jajak pendapat informal selama seri 
webinar ini sejalan dengan pandangan 
intuitif dari banyak pendidik bahwa 
siswa hanya membuat sedikit kemajuan 
saat belajar dari rumah, terutama 
di tempat-tempat yang kurang 
mendukung untuk pembelajaran secara 
jarak jauh.

Benar bahwa krisis ini memunculkan 
peluang untuk mengimajinasikan 
dan membangun kembali proses-
proses pendidikan. Namun sayangnya, 

untuk diterapkan, kontekstual, dan 
merupakan respons yang inovatif 
terhadap situasi yang dihadapi. 
Kerusakan yang disebabkan oleh 
Covid-19 ini masih jauh dari selesai, 
dan penutupan sekolah secara berkala, 
dan berlangsung dalam waktu yang 
lama di beberapa tempat, kemungkinan 
masih  akan terus terjadi. Hanya 
berharap agar situasi segera kembali 
ke pembelajaran tatap muka, di ruang 
kelas, dan terjadwal seperti saat 
sebelum pandemi Covid-19 sepertinya 
kurang pragmatis. Para pemimpin 
sekolah dan guru, sebagai garda depan 
dari krisis pendidikan ini, perlu segera 
menanggapi disrupsi tersebut agar 
siswa dapat terus belajar di masa yang 
sulit ini. Melalui inisiatif-inisiatif yang 
dilatarbelakangi oleh kepedulian yang 
mendalam terhadap kesejahteraan dan 
masa depan siswa, kesenjangan akses 
terhadap pendidikan berkualitas dapat 
diatasi dengan cara-cara yang konkret.

Pemimpin sekolah 
dan guru, sebagai 

garda depan dari krisis 
pendidikan ini, perlu 

segera menanggapi 
disrupsi tersebut agar 

siswa dapat terus 
belajar di masa yang 

sulit ini.
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MERENCANAKAN 
DAN MERANCANG 
PENGALAMAN BELAJAR
Merancang pembelajaran jarak jauh yang mudah diakses menjadi 
sangat menantang, terlebih ketika siswa tidak memiliki infrastruktur 
pembelajaran digital yang memadai, dan pengajar tidak memiliki 
pengalaman untuk membuat pelajaran virtual yang efektif. Dalam bab 
ini kita melihat bagaimana beberapa sekolah telah membuat rencana 
aksi yang sistematis dengan mengevaluasi kebutuhan infrastruktur 
digital siswa mereka, menjalin kemitraan kreatif yang mengatasi 
rintangan geografis, serta mengajukan pertanyaan yang tepat dalam 
merencanakan pengalaman pembelajaran jarak jauh yang berpusat 
pada siswa.
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Jaton Zulueta adalah direktur eksekutif dan pendiri AHA! 
Learning Center, sebuah organisasi nirlaba yang membantu 
ribuan orang tua, guru, dan siswa di Filipina selama pandemi. 
Jaton adalah seorang guru yang meraih banyak penghargaan, 
penggerak masyarakat, sekaligus seorang penyiar.  Jaton baru-
baru ini dianugerahi penghargaan Obama Foundation Leader 
untuk kiprahnya. Dia bekerja dengan berbagai kelompok di dunia 
pendidikan di Filipina maupun luar negeri.

Pemandu acara dan moderator:

Dr Carmela C. Oracion saat ini menjabat sebagai Direktur di 
Ateneo Center for Educational Development. Ia menyelesaikan 
gelar Doktor di bidang Pendidikan, dengan gelar ganda dari 
Nanyang Technological University, Singapura dan University 
of London. Dalam jabatannya saat ini, Ia terlibat aktif dalam 
pengembangan sekolah negeri di Filipina, yang sebagian besar 
memiliki keadaan yang sangat menantang. Mayoritas siswa 
yang terdaftar di sekolah negeri Filipina berasal dari kelompok 
masyarakat ekonomi lemah, dan dia percaya bahwa pendidikan 
yang baik adalah kunci untuk memutus lingkaran kemiskinan. 
Minatnya meliputi kepemimpinan sekolah, pengembangan guru, 
dan perbaikan sekolah.

Catatan: Semua pemikiran yang disampaikan oleh para penulis 
adalah milik mereka sendiri. Mereka tidak mewakili pandangan 
dari departemen pendidikan nasional atau daerah, sekolah 
mereka masing-masing, ataupun The HEAD Foundation.

Menurut Anda apa pertimbangan 
utama dalam membuat rencana aksi 
pembelajaran jarak jauh? 

Untuk 
direnungkan

viii 1

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 



Gambar 1: Hasil survei yang menunjukkan sumber daya 
digital para siswa 

Gambar 2: Hasil survei yang menunjukkan aplikasi yang 
populer digunakan di antara para siswa

Ketika sekolah di Thailand ditutup untuk pembelajaran 
jarak jauh, Buddhajakwittaya School menerapkan model 
‘PAE’ untuk memastikan bahwa siswa memiliki sumber 
daya dan infrastruktur yang mereka butuhkan untuk 
tetap melanjutkan pendidikan mereka.

1. Rencanakan dan Persiapkan 
    (Plan and Prepare)

•  Sekolah melakukan survei terhadap guru, siswa, dan 
orang tua siswa untuk menentukan bentuk pengajaran 
terbaik yang dibutuhkan siswa untuk mendapatkan 
pengalaman belajar yang positif, dan agar guru 
memiliki pengalaman mengajar jarak jauh yang 
profesional.

•  Survei menunjukkan bahwa menyelenggarakan 
pembelajaran daring melalui aplikasi penyampai pesan 
seperti Facebook Messenger dan LINE yang populer 
di Thailand serta melalui panggilan telepon adalah 
cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menjangkau 
mereka yang tidak memiliki akses internet.

1.1  

Mempersiapkan Infrastruktur 
Pembelajaran Jarak Jauh 
Teerawat Luanrit (Dale) 

Bang Rak, 
Bangkok, Thailand

Sekolah Negeri 
Kelas 7-12

200 siswa

23 staf

PROFIL SEKOLAH

Buddhajakwittaya 
School

P lan and 
prepare
Action
Evaluation

7.4%

87.2%

80.9%

64.9%

12.8%

92.6%

19.1%

35.1%

Smart 
phone

Tablet

Komputer 
(PC)

Notebook

Punya Tidak punya

Gunakan Tidak menggunakan

LINE 
video call

LINE 
Chat

Zoom

Google 
Meet

Messenger 
video call

di dalam Bahasa 
Thailand

"PAE" – "TAS"
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MELALUI 
SIARAN 

BAHAN 
CETAK 

SESUAI 
PERMINTAAN ++

2. Aksi (Action)

Setelah rencana dibuat dan persiapan selesai, Buddhajakwittaya School 
menerapkan metode pembelajaran daring dan on-hand. Setiap hari Senin, para 
guru mengadakan pertemuan untuk membahas tantangan yang dihadapi serta 
mencari solusinya bersama-sama.

Daring:
Guru yang merasa lebih kondusif untuk bekerja di kantor kembali ke 
sekolah untuk melakukan pembelajaran melalui Google Meet dan 
Facebook Live. Dale berupaya untuk bergabung dengan kelas daring 
untuk mengamati proses pembelajaran, mengawasi guru dan siswa yang 
membutuhkan lebih banyak bantuan, dan mengantisipasi masalah untuk 
mengatasinya sedini mungkin.

Seorang guru sedang menjalankan pembelajaran virtual di ruang guru.

Menimbang sumber daya yang mereka miliki, Buddhajakwittaya School 
mengkonsolidasikan lima cara yang siswa mereka dapat lakukan untuk mengakses 
pembelajaran:

Dari survei terkait kebutuhan dan ketersediaan infratruktur siswa, 
Buddhajakwittaya School menggunakan dua mode utama dalam pembelajaran 
selama masa pandemi yaitu:

Sekolah melakukan pendekatan kepada Wat Hua Luamphong, kuil terdekat, untuk 
membantu menyediakan komputer dan tablet bagi para siswa dan memasang wifi 
gratis di ruang internet untuk para guru yang tidak memiliki koneksi internet yang 
stabil di rumah.

Sesuai permintaan 
Belajar melalui aplikasi. 
Contoh: Tayangan video 
Youtube
Untuk para siswa yang 
di rumahnya hanya 
mempunyai satu perangkat 
digital, dan harus menunggu 
giliran pemakaian atau 
harus menunggu orang tua 
mereka pulang untuk dapat 
mengakses kelas.

Bahan cetak 
Belajar melalui buku dan 
lembar kerja
Para siswa menyiapkan 
lembar kerja siswa untuk 
dapat dikerjakan di rumah.

4

5

Di tempat
Belajar di sekolah
Siswa belajar di sekolah. 
Tidak dapat diaplikasikan 
selama pandemi COVID-19.

Melalui Siaran  
Belajar melalui DLTV 
DLTV (distance-learning television) 
atau Televisi Pembelajaran Jarak 
Jauh milik Pemerintah Thailand, 
yang sudah ada sebelum  
pandemi COVID-19.

Daring
Belajar melalui internet
Siswa berkomunikasi dengan 
guru secara real-time.

1

2

3

PEMBELAJARAN 
DARING 

PEMBELAJARAN 
ON-HAND 

BAHAN 
CETAK 

PANGGILAN 
TELEPON+

Saran
Pimpinan sekolah harus terus melakukan 
observasi kelas bahkan saat pembelajaran 
jarak jauh. 
Observasi kelas sangat penting untuk menilai dan 
meningkatkan kualitas pengajaran, dan semakin 
penting dalam pembelajaran jarak jauh dimana 
guru dan siswa masih mencoba beradaptasi dengan 
metode baru ini.
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3. Evaluasi (Evaluation)

Untuk memantau siswa dan mengevaluasi 
pemahaman mereka terhadap materi 
pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengirim 
foto tugas yang telah diselesaikan menggunakan 
ponsel mereka. Guru kemudian akan mengecek 
kiriman tugas tersebut.

•  Untuk komentar minor, mereka langsung menulis 
catatan pada foto menggunakan aplikasi edit foto 
dan mengirimkannya kembali kepada siswa yang 
bersangkutan;

•  Untuk komentar yang membutuhkan klarifikasi 
lanjutan, mereka menelepon para siswa yang 
bersangkutan untuk menjelaskannya secara lebih 
detail via telepon.

Dengan mengevaluasi sumber daya yang dimiliki 
siswa dan menyusun cara yang berbeda bagi siswa 
untuk mengakses pembelajaran jarak jauh, Dale 
dan Buddhajakwittaya School mempertahankan 
suasana yang mendukung siswa dengan berbagai 
tingkatan penggunaan teknologi untuk mengakses 
kelas, dan guru selalu berhubungan dengan siswa 
untuk memastikan bahwa tidak ada satu siswa pun 
yang tertinggal.

Foto pekerjaan rumah siswa yang 
diedit oleh guru mereka.

On-hand:
Siswa yang tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat 
digital menerima paket yang terdiri dari buku, kertas catatan, dan 
pekerjaan rumah untuk belajar secara mandiri. Guru menelepon 
atau mengunjungi rumah siswa untuk menjelaskan isi paket serta 
cara menggunakannya untuk pembelajaran mandiri. Bagi siswa yang 
membutuhkan penjelasan dan dukungan tambahan, mereka dapat 
menelepon guru untuk mendapatkan bimbingan pribadi. Sekolah 
menanggung biaya tagihan telepon guru selama periode ini.

Staf sekolah mengantarkan paket 
pembelajaran ke rumah siswa.

Seorang guru menelepon 
muridnya untuk 
menjelaskan tugas.

LIVE
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Untuk memenuhi kebutuhan siswanya, Oscar dan sekolahnya di bawah 
pengawasan para donatur mengembangkan rencana implementasi 
sekolah sebagai berikut:

1. Meminta para wali kelas untuk mengidentifikasi siswa yang tidak 
memiliki komputer dan akses internet, dua persyaratan utama untuk 
pembelajaran jarak jauh; 

2. Mengumpulkan daftar mitra potensial yang memiliki infrastruktur digital 
untuk mendukung kebutuhan pembelajaran jarak jauh siswa dan dekat 
dengan tempat tinggal siswa, termasuk Pangkalan Angkatan Udara, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sekolah lainnya yang lebih besar;

3. Menghubungi calon mitra tersebut untuk menjadwalkan pertemuan 
virtual kemudian mengajukan proposal dan permintaan formal bagi 
siswa mereka untuk menggunakan fasilitas mitra ini untuk tujuan 
pembelajaran jarak jauh;

4. Menindaklanjuti kolaborasi ini dan mendiskusikan persyaratan 
kemitraan untuk menjamin sumber daya bagi siswa mereka.

Siswa sedang belajar di Pangkalan Angkatan Udara.Foto lokasi terpencil di Indonesia di mana sebagian 
siswa tinggal.

SMA Pradita Dirgantara adalah sebuah sekolah 
berasrama di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 
Indonesia, dengan siswa yang berasal dari 26 provinsi 
yang berbeda. Selama pandemi, semua siswa harus 
pulang ke rumah dan melaksanakan pembelajaran 
jarak jauh. Karena kondisi geografis Indonesia sangat 
beragam, kondisi rumah siswa juga berbeda dan 
tentu saja memiliki kondisi infrastruktur digital yang 
beragam. Secara khusus, siswa dari Provinsi Papua, 
Papua Barat, dan Maluku di Indonesia bagian timur 
kekurangan komputer dan koneksi internet yang baik 
karena berada di kondisi geografis pegunungan.

1.2  

Memenuhi Kebutuhan Sumber 
Daya Siswa Secara Sistematis 
Oscar Carascalao 

PROFIL SEKOLAH

SMA Pradita 
Dirgantara 

Boyolali, Jawa 
Tengah, Indonesia

Sekolah Menengah 
Atas Swasta

448 siswa

139 staf
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Pohon Keputusan

Oscar dan timnya membuat diagram alur untuk membantu memutuskan jenis 
lembaga yang harus dihubungi yang diperkirakan paling dapat mendukung 
kebutuhan infrastruktur pembelajaran jarak jauh bagi siswa mereka.

Sekolah dan 
Pangkalan Angkatan 
Udara

Pihak sekolah 
menanyakan kesediaan 
sekolah terdekat, 
Pangkalan Angkatan 
Udara atau institusi 
lainnya untuk membantu 
para siswa agar dapat 
mengakses komputer di 
kantor mereka.

Sekolah dan Kantor 
Pemerintahan

Pihak sekolah meminta 
bantuan dari sekolah 
dan kantor pemerintah 
daerah setempat 
yang memiliki koneksi 
internet untuk dijadikan 
tempat belajar bagi 
para siswa. 

Sekolah, LSM, dan 
Pemerintah

Pihak sekolah 
menanyakan para 
mitra untuk membantu 
mencetak dan 
mendistribusikan 
materi.

Bank dan Lembaga 
Donor Lainnya

Sekolah mengirimkan 
proposal ke Bank 
milik Pemerintah atau 
lembaga donor lain untuk 
membantu menyediakan 
laptop untuk seluruh 
siswa.

Asosiasi Orang Tua 
Siswa

Pihak sekolah 
menanyakan kesediaan 
asosiasi orang tua untuk 
menyediakan sebuah 
tempat dengan fasilitas 
koneksi internet.

Dengan akses

Dukungan yang mereka butuhkan

Tanpa akses

Tangkapan layar dari postingan 
facebook siswa. 

  Mencapai tujuan 
pendidikan bukan 
hanya tanggung jawab 
lembaga pendidikan, 
tetapi tanggung jawab 
seluruh masyarakat 
(lembaga non-
pendidikan, LSM, dan 
lembaga lainnya).

-  Oscar Carascalao,    
SMA Pradita Dirgantara, Indonesia

“

Siswa

Komputer Internet Modul cetak

Apa yang 
sekolah lakukan

Apa yang sekolah 
lakukan

Apa yang 
sekolah lakukan

Orang tua siswa mengucapkan 
terima kasih kepada Komandan 
Lanud Silas Papare, Jayapura, 
Papua, yang telah menyediakan 
koneksi internet selama 
lebih dari  satu bulan untuk 
anaknya di saat mereka mereka 
memperbaiki internet di rumah.

Saran
Membangun brand 
sekolah secara online 
sangatlah penting. 
Reputasi SMA Pradita 
Dirgantara sebagai 
sekolah yang baik dengan 
manajemen yang peduli 
membantu mereka untuk 
dipercaya oleh para 
donatur dan mitra.
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Sebagai seorang guru, pertanyaan 
apa yang harus Anda pertimbangkan 
ketika memilih perangkat digital? 
Sebagian besar guru bergulat dengan 
masalah dasar tentang bagaimana 
membuat siswa menyalakan kamera, 
atau bagaimana mereka dapat 
secara efektif menilai pembelajaran 
siswa selama pembelajaran jarak 
jauh. Lebih dari itu, pendidik juga 
seharusnya menggunakan kesempatan 
pembelajaran jarak jauh ini lebih 
dalam untuk menciptakan sebuah 
pembelajaran digital otentik yang 
berpusat pada siswa. Pertanyaan 
alternatif yang dapat diajukan pendidik 
adalah pertanyaan yang dapat 
(1) memberikan jawaban seputar 
keterlibatan siswa, dan (2) memberikan 
jawaban yang lebih dari sekadar 
tentang pembelajaran jarak jauh, untuk 
memberikan siswa pengalaman belajar 
yang baik, bahkan ketika pandemi usai.

Berikut adalah beberapa pertanyaan 
panduan dalam menyusun kelas 
daring, dan untuk memutuskan 
perangkat pembelajaran digital 
apa yang akan digunakan.

1.3  

Tiga Pertanyaan Panduan dalam 
Merancang Pengalaman Belajar Daring
Profesor Yeap Ban Har 

banharmaths

01
Pertanyaan seputar 
pengalaman belajar siswa :

a. Apakah saya menginginkan siswa 
untuk bereksplorasi?

b. Apakah saya menginginkan siswa 
untuk memiliki pembelajaran yang 
terstruktur?

c. Apakah saya menginginkan siswa 
untuk melakukan praktik?

d. Apakah saya menginginkan siswa 
untuk membaca, menulis, atau 
melakukan refleksi?

          Cobalah!
Identifikasi apa saja yang diperlukan siswa Anda untuk dapat belajar secara efektif 
dalam pembelajaran jarak jauh, serta perangkat apa saja yang dibutuhkan guru 
Anda untuk menjadi guru yang efektif dalam pembelajaran daring.

Identifikasi 3-4 lembaga mitra yang kemungkinan dapat menyediakan sumber daya 
ini. Dapat berupa instansi pemerintah, LSM, atau bahkan sekolah dan perguruan 
tinggi lainnya.

Rancang sebuah proposal kemitraan.

Sudah mencobanya?
Bagikan refleksi dan implementasi 
kelas Anda dengan rekan pendidik 
lainnya! Bergabunglah dalam 
percakapan dan terhubung dengan 
komunitas pendidikan di kelompok 
pembelajaran sosial kami, Teaching, 
Leading, Learning di Facebook!

12 13
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Menurut Anda apa pertimbangan 
utama dalam membuat rencana 
aksi pembelajaran jarak jauh?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami!

1.  Pertimbangkan kebutuhan dan kondisi siswa.

2.  Identifikasi pemangku kepentingan utama dan organisasi mitra, 
serta bagaimana mereka dapat membantu dalam implementasi.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami? 

Untuk 
direnungkan

Pengumpulan fakta dapat diubah 
menjadi pembelajaran dengan 
tingkat yang lebih tinggi dengan 
menggunakan media online. 
Siswa tidak perlu mendengarkan 
guru memberi tahu mereka 
tentang peralatan apa saja yang 
dibutuhkan untuk melakukan 
proses distilasi bertingkat dan 
bagaimana cara menyiapkannya. 
Mereka juga tidak perlu guru 
untuk memberi tahu mereka apa 
yang terjadi di berbagai organ 
dalam sistem pencernaan manusia. 
Dari zaman ‘Sesame Street’ dan 
‘The Count’, anak-anak selalu 
belajar huruf mengenai abjad dan 
angka dari televisi dan video, dan 
sekarang mereka mempelajarinya 
dari internet.

Walaupun pandemi telah memaksa 
sekolah untuk beradaptasi dengan 
metode belajar dan mengajar yang 
baru, pandemi juga memberikan 
peluang untuk membangun 
lingkungan belajar yang lebih baik 
dan membawanya ke masa depan 
pascapandemi. Agar hal ini dapat 
terjadi, guru harus menggunakan 
pembelajaran jarak jauh sebagai 
kesempatan untuk memperjelas 
peran mereka sebagai pendidik, 
dan peran perangkat digital dalam 
pembelajaran setiap siswa.

Catat pikiran Anda!

03
Pertanyaan 
seputar pesan yang 
disampaikan:

a. Apakah ini informatif?

b. Apakah ini inspiratif?

02
Pertanyaan seputar 
tipe hasil belajar yang 
diinginkan:

a. Apakah bertujuan untuk 
mengumpulkan fakta-fakta?

b. Apakah bertujuan untuk 
mengembangkan pemahaman?

  Prinsip umumnya 
adalah, segala 
sesuatu yang bersifat 
informatif lebih baik 
disampaikan melalui 
teknologi, dan segala 
sesuatu yang inspiratif 
melalui manusia.

-  Profesor Yeap Ban Har, Direktur 
Pengembangan Kurikulum dan Guru, Pathlight 
School, Singapura

“
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MENGGUNAKAN 
PERANGKAT DIGITAL 
UNTUK MENGAJAR
Ada banyak perangkat digital yang tersedia untuk menunjang pedagogi 
pengajaran daring, tetapi mana yang paling tepat untuk digunakan? 
Dalam bab ini, kita akan melihat bahwa memilih perangkat digital yang 
tepat untuk kelas Anda adalah lebih tentang memenuhi kebutuhan siswa, 
dan meningkatkan peran guru sebagai pemandu dan mentor, daripada 
tentang mengadopsi teknologi terbaru tanpa pandang bulu. Pedagogi 
dan instruksi yang berpusat pada siswa sangat penting untuk membuat 
pembelajaran virtual menjadi lebih efektif. Di tangan guru yang tepat, 
bahkan alat yang paling sederhana pun dapat memberikan pembelajaran 
yang menarik dan menginspirasi.

2

Menurut Anda, apa dampak positif yang 
mungkin terjadi dari penggunaan perangkat 
digital yang tepat bagi kelas Anda?

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 

17

Untuk 
direnungkan



Pengajaran inspiratif: Studi kasus Jamboard

Jamboard adalah papan tulis interaktif digital yang dikembangkan oleh Google, 
untuk digunakan dengan Google Workspace. Alat ini memiliki fungsi pembelajaran 
kolaboratif yang memungkinkan guru dan siswa menulis di papan tulis yang sama 
secara bersamaan, dan melaksanakan pertemuan dengan video.

Jamboard memungkinkan para guru untuk mengalihkan kendali proses 
pembelajaran dari tangan guru kepada para siswa sendiri, memberdayakan mereka 
untuk terlibat dan menjadi pemelajar aktif, walaupun secara jarak jauh. Pengajar 
dapat memberikan soal-soal kepada siswa untuk dikerjakan di Jamboard, tempat 
siswa dapat menarik kesimpulan dan solusi mereka sendiri secara real time, dan 
belajar secara interaktif dengan menggunakan teknologi ini. Aplikasi ini juga 
memungkinkan guru untuk memeriksa pekerjaan siswa selagi mereka mengerjakan 
soal-soal, dan meminta siswa untuk menunjukkan metode dan jawaban mereka 
kepada siswa lainnya. 
Alat dan metode 
pembelajaran interaktif 
seperti ini mendorong 
siswa untuk mengambil 
alih kepemimpinan dalam 
proses pembelajaran 
mereka sendiri.

Hanya karena pembelajaran 
dilakukan secara daring, 
bukan berarti ia harus 
menjadi tipe ceramah yang 
membosankan. Dengan 
menggabungkan perangkat 

2.1

Menggunakan Perangkat Digital Untuk 
Pengajaran Interaktif 
Profesor Yeap Ban Har

Google Jamboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan 
terjalinnya kolaborasi langsung atau jarak jauh menggunakan media 
yang sama. Siswa dapat membuat sketsa ide, pemecahan masalah, 
atau menggambar secara kolaboratif dan berbarengan. 

banharmaths

Sumber: robbyburns.com

Dengan memasukkan 
peralatan digital yang 
tepat ke dalam rancangan 
pembelajaran Anda, siswa 
dapat diberdayakan dan 
termotivasi sendiri dalam 
proses pembelajarannya.

Cara menggunakan 
Jamboard untuk 
pembelajaran jarak 
jauh

Ide terkait alat dan 
aktivitas dalam 
penggunaan 
Jamboard

  Kita mendidik siswa 
terkait sebuah materi, 
bukan sekadar 
menyampaikan materi 
kepada siswa. Video 
dapat menyampaikan 
materi. Sementara guru 
dapat mendidik siswa. 

-  Professor Yeap Ban Har, Direktur 
Pengembangan Kurikulum dan Guru,  
Pathlight School, Singapura 

“
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digital yang tepat dalam desain 
pembelajaran Anda, siswa menjadi 
berdaya dan memiliki motivasi diri 
dalam proses pembelajaran mereka. 
Meskipun video bertipe ceramah 
satu arah mampu menyampaikan 
konten kepada siswa, peran 
guru tetap sama, yaitu untuk 
menginspirasi siswa mereka; saat 
siswa secara mandiri mengerjakan 
soal dengan alat seperti Jamboard, 
guru dapat bertindak sebagai 
sosok yang memberdayakan 
dan menginspirasi dengan cara 
mendengarkan ide-ide mereka, 
serta menunjukkan kerendahan 
hati ketika siswa terkadang mampu 
mendapatkan suatu solusi dengan 
cara yang lebih baik. Saat kita 
merancang pembelajaran virtual 
dengan menggunakan perangkat 
digital, kita harus mengingat bahwa 
guru dapat menjadi inspirasi bahkan 
tanpa penggunaan teknologi. Yang 
penting adalah bagaimana alat-alat 
ini dapat membantu memfasilitasi 
proses pembelajaran.

PINDAI KODE QR UNTUK MATERI LEBIH LANJUT:
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Empat perangkat digital untuk pembelajaran interaktif

www.noosphere.academy 

Ashburn Chan at 
noosphere.acad@gmail.com

Noosphere
Noosphere adalah sebuah 
sistem manajemen pembelajaran 
(Learning Management System/
LMS) yang memungkinkan sekolah 
mengumpulkan, mengatur, dan 
berbagi sumber daya terkait 
belajar dan mengajar, serta 
memfasilitasi pekerjaan individu 
maupun kelompok siswa. Siswa 
dapat merespons dengan tulisan 
tangan (tidak hanya ketikan) seperti 
yang mereka lakukan di buku tulis 
mereka, menggambar diagram, 
dan merespon secara lisan, melalui 
rekaman video atau audio. Guru 
memiliki akses secara langsung 
ke pekerjaan siswa. Platform ini 
juga memiliki fungsi pemeriksaan 
otomatis.

Sumber: Noosphere

www.brainingcamp.com

Sumber: brainingcamp

www.mathlearningcenter.org

Math Learning Center
Berfokus pada pembelajaran berbasis 
pertanyaan, Math Learning Center 
(Pusat Pembelajaran Matematika) 
memiliki perpustakaan yang berisi alat 
peraga matematika, panduan dan bahan 
ajar siap pakai untuk para guru, serta 
kurikulum pengajaran dasar matematika 
bagi siswa PAUD dan TK. Mereka juga 
telah mengembangkan ‘Math at Home’, 
yaitu sekumpulan materi dan aktivitas 
yang dirancang untuk merangsang 
pemikiran matematis yang mendalam 
pada siswa saat belajar secara jarak jauh.

Sumber: Math Learning Center

Brainingcamp
Aplikasi alat peraga matematika 
ini menampilkan berbagai alat 
peraga umum seperti kubus 
bersambung dan bagan aljabar. 
Dengan Brainingcamp LIVE, 
guru dapat menyelenggarakan 
pelajaran langsung dan 
memberikan umpan balik secara 
real time. Situs web ini juga 
menyelenggarakan webinar dari 
pengajar matematika dengan 
topik sesuai dengan permintaan.



Panduan untuk 
pedagogi 
daring yang 
efektif

30 alat terbaik 
untuk kegiatan 
belajar mengajar 
jarak jauh

www.noteshelf.net

Noteshelf
Sebagai sebuah aplikasi pencatat dan 
kertas digital yang direkomendasikan 
oleh The New York Times, Noteshelf 

Ini hanyalah beberapa contoh perangkat 
digital yang bermanfaat untuk 
memfasilitasi pembelajaran online yang 
interaktif dan berpusat pada siswa. 
Namun, harus selalu diingat bahwa 
pembelajaran yang efektif adalah 
ketika guru menggunakan alat ini 
untuk menginspirasi siswa, memahami 
bahwa teknologi hanyalah sarana untuk 
mencapai tujuan. Tujuan akhirnya 
adalah untuk memastikan setiap siswa 
terinspirasi dan diberdayakan dalam 
pembelajaran mereka sendiri.

Sumber: Noteshelf

Siapkan rencana pembelajaran yang mengadopsi satu atau kedua alat tersebut 
dalam memfasilitasi pedagogi digital yang berpusat pada siswa.

        Cobalah!
Sebutkan dua perangkat pembelajaran digital yang sangat berguna dan relevan 
bagi Anda!

1.

2.
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Sudah mencobanya?
Bagikan refleksi dan implementasi 
kelas Anda dengan rekan pendidik 
lainnya! Bergabunglah dalam 
percakapan dan terhubung dengan 
komunitas pendidikan di kelompok 
pembelajaran sosial kami, Teaching, 
Leading, Learning di Facebook!

PINDAI DAN 
KUNJUNGI

Teaching, 
Leading, 
Learning

cocok digunakan oleh pengguna PDF 
dimana di dalamnya tersedia fitur 
untuk menggambar dan menulis 
materi pembelajaran. Para guru 
dapat mengilustrasikan diagram 
serta membubuhi keterangan 
di dalamnya. Aplikasi ini dapat 
terhubung dengan baik dengan alat 
cloud sharing lainnya seperti iCloud, 
Dropbox, dan Google Drive.

PINDAI KODE QR UNTUK MATERI LEBIH 
LANJUT:
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Ketika Culiat Elementary School di Filipina harus 
beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, mereka 
kebingungan tentang bagaimana mereka dapat 
menyampaikan pembelajaran daring kepada sebagian 
besar siswa mereka yang masih anak-anak, dengan 
tingkat literasi yang rendah, atau tidak mampu membeli 
kuota internet yang dibutuhkan untuk melakukan 
panggilan video dengan bandwidth tinggi dalam waktu 
yang lama. Setelah melakukan survei analisis kebutuhan, 
sekolah kemudian melakukan uji coba dengan organisasi 
nirlaba AHA! Learning Center mengenai solusi baru 
untuk menyampaikan pelajaran dengan menggunakan 
Facebook Messenger: sebuah aplikasi komunikasi yang 
gratis, populer, dan intuitif, dengan bandwidth rendah 
yang sudah banyak digunakan oleh siswa dan orang tua 
mereka. Siswa juga dapat mengakses kembali pelajaran 
yang mereka lewatkan saat disiarkan langsung, yang 
sangat berguna terutama bagi siswa yang tidak dapat 
mengikutinya karena adanya kewajiban lain di rumah.

Untuk keamanan di dunia maya, 
siswa dapat menggunakan 
akun orang tua mereka 
untuk menghadiri kelas, 
atau memberi tahu orang 
tua mereka bahwa mereka 
menggunakan akun mereka 
sendiri untuk menghadiri 
kelas. Anak-anak yang lebih 
kecil juga dapat menggunakan 
Messenger Kids, sehingga 
orang tua dapat memantau 
penggunaan Facebook anak 
mereka.

2.2

Melaksanakan Pembelajaran 
melalui Facebook Messenger
Sabrina Ongkiko

PROFIL SEKOLAH

Culiat Elementary 
School

Quezon City, 
Filipina

Sekolah negeri 
(TK hingga kelas 6)

2.221 siswa

87 guru

Saran 
Maksimalkan fitur perangkat 
digital dan integrasikan ke 
dalam pedagogi Anda.
Misalnya, Sabrina mulai 
menggunakan fungsi perekaman 
audio di messenger ketika seorang 
siswa mengatakan kepadanya bahwa 
dia merasa sulit untuk mengikuti 
percakapan di grup chat karena dia 
membaca lebih lambat daripada 
teman-teman sekelasnya.

03
Maksimalkan fitur polling untuk memeriksa kehadiran dan 
lakukan pengecekan dengan siswa 

Tangkapan layar dari sebuah kelas percakapan di 
Facebook Messenger dan polling.

02
Tetapkan aturan dalam setiap kelas
Sama seperti di kelas reguler, menetapkan aturan dasar tentang cara 
berinteraksi dan menggunakan platform akan memastikan siswa 
menghormati kelasnya sebagai sebuah ruang belajar.

01
Buat sebuah akun Facebook profesional dan buat grup obrolan untuk 
setiap kelas
Ruang percakapan tersebut berfungsi menjadi ruang kelas virtual. 
Tambahkan guru mata pelajaran ke setiap grup obrolan kelas, sehingga 
ketika tiba waktunya belajar, guru yang bersangkutan cukup mengirim 
pesan obrolan.

Mempersiapkan Pelajaran di 
Facebook Messenger

Kumusta? 
(How are you?)

• Buhay at masaya 
(I'm alive and happy)

• Buhay pero pagod na 
(I'm alive but tired)

• Parang zombie na puyat 
(I lack sleep and look like a 
zombie)



05
Kirim foto lembar kerja siswa 
Foto-foto lembar kerja siswa dikirim 
kepada siswa Taman Kanak-kanak, 
yang kemudian menjawab lembar 
kerja tersebut dengan bantuan 
orang tua mereka yang mengedit 
tanggapan melalui smartphone 
mereka.

06
Maksimalkan fungsi perekaman 
audio dan reaksi emoji
Potongan rekaman audio yang 
direkam oleh guru berfungsi 
untuk memberikan penjelasan dan 
instruksi lebih lanjut serta untuk 
membantu siswa yang masih 
kebingungan. Fungsi reaksi emoji 
Facebook juga dapat berfungsi 
sebagai metode untuk memeriksa 
pemahaman siswa tentang 
pelajaran.

04
Sertakan draf pesan untuk rencana pembelajaran anda
Untuk menghemat waktu dan memastikan semua guru memiliki 
pemahaman yang sama, siapkan draf pesan untuk dikirim ke kelas-kelas. 
Di Culiat Elementary School, para guru menggunakan banyak emoji agar 
pesan yang mereka sampaikan lebih personal dan dapat menyampaikan 
emosi, dimana jika tidak dilakukan, komunikasi dapat bersifat sangat 
monoton. Membangun hubungan pribadi dengan siswa sangat penting 
dalam berinteraksi secara digital.

Tangkapan layar dari sebuah rekaman audio di 
Facebook Messenger beserta reaksi emojinya.

Contoh lembar kerja yang sudah terisi 
dan dikirim ke guru.

07
Buat chatbot untuk memfasilitasi kelas dan mendorong 
pembelajaran mandiri
Sabrina membuat sebuah persona chatbot bernama Angel yang 
akan berinteraksi dengan siswa-siswanya dan membantunya dalam 
menyampaikan pelajaran.

Apa yang chatbot seperti Angel dapat lakukan:

Menjadi asisten pengajar virtual. Sebagai contoh, Sabrina dapat 
memberikan instruksi di grup obrolan kelas utama, kemudian 
siswa dapat menghubungi Angel kapan pun mereka siap untuk 
menyelesaikan tugas-tugas mereka;

Menyesuaikan tugas-tugas. Sabrina mengatur coding Angel 
untuk memulai setiap kelas dengan mengulas sesi pembelajaran 
sebelumnya, sebelum mengirimkan soal-soal latihan;

Memberikan penilaian otomatis dan langsung memberikan 
umpan balik . Mereka juga dapat memberikan penjelasan dari 
setiap jawaban yang benar dan salah; dan

Memberikan siswa pilihan untuk berbicara dengan guru apabila 
mereka tidak yakin dengan tugas atau materi pelajaran.

Tangkapan layar dari aksi chatbot Angel.
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Ano ang gusto mong gawin? 
(Apa yang ingin Anda lakukan?)

• Sumagot (jawab) Angel akan menunjukkan 
sejumlah daftar kegiatan dan murid dapat 
memilih mana yang akan mereka selesaikan. 

• Magpasa (lewati) Siswa dapat memilih 
untuk melewatkan tugas ini.

• I-chat si Ma’am adalah pilihan untuk 
berbicara dengan guru, dan jawaban Angel 
adalah “tolong ketikkan pesan Anda sambil 
saya menelepon Bu Sabrina”. 



Cara membuat 
chatbot tanpa 
coding

Jelajahi cara lain 
chatbot dapat 
membantu Anda 
dalam mengajar

Ingat
Jadikan siswa sebagai acuan utama dalam memilih 
perangkat pembelajaran digital. 

• Menggunakan perangkat digital terbaru dan termahal mungkin 
bukanlah solusi yang terbaik untuk komunitas sekolah 
Anda. Pahami kebutuhan siswa Anda melalui survei analisis 
kebutuhan, dan pilih solusi yang sesuai dengan situasi.

• Pedagogi pembelajaran tetap lebih penting daripada perangkat 
digital yang digunakan. Perangkat digital dapat melibatkan 
dan menginspirasi siswa di tangan guru yang terampil, tetapi 
tidak akan berarti apa-apa dalam rancangan pembelajaran yang 
tidak berpusat pada siswa. Hindari mentransfer secara langsung 
pedagogi pengajaran luring ke dalam mode daring.

• Ajarkan siswa mengenai keamanan dunia maya dan literasi 
digital. Siswa harus diajari untuk melaporkan dan melindungi 
diri dari cyberbullying, tidak menanggapi orang yang tidak 
dikenal di dunia maya, dan melindungi kredensial dan 
informasi pribadi mereka.

Pertanyaan: Bagaimana Anda mendorong guru-guru 
yang ragu untuk mengadopsi pedagogi digital untuk 
merasa nyaman dan cakap di dalamnya? 

2.3

Poin Diskusi: 
Tentang Sekolah dan Kesiapan Digital

OSCAR CARASCALAO
Wakil Kepala Sekolah Program Diploma IB, 
SMA Pradita Dirgantara, Indonesia

Sekolah kami mengirimkan guru-guru tersebut 
untuk mengikuti kursus online yang disediakan 
oleh pemerintah. Kami mendiskusikan isu dan 
masalah di forum guru dan mendorong peningkatan 
keterampilan teknologi secara berkelanjutan.

EDDIE ALARTE
Kepala Sekolah Gol. IV, Polo National High School, Filipina

Sejujurnya, pada awalnya sulit untuk membuat 
semua guru mengadopsi teknologi, terutama guru 
yang sudah senior. Namun, melalui komunikasi, 
pelatihan, lokakarya, dan seminar yang rutin 
dalam Sesi Learning Action Cell mereka, secara 
bertahap mereka diperkenalkan dengan berbagai 
teknologi dan pada akhirnya dapat menerima 
perubahan. Beberapa dari mereka akhirnya senang 
menggunakan alat-alat ini!
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Sudah mencobanya?
Bagikan refleksi dan implementasi kelas 
Anda dengan rekan pendidik lainnya! 
Bergabunglah dalam percakapan dan 
terhubung dengan komunitas pendidikan 
di kelompok pembelajaran sosial kami, 
Teaching, Leading, Learning di Facebook!

Teaching, 
Leading, 
Learning

PINDAI KODE QR UNTUK TAMBAHAN MATERI:

PINDAI DAN 
KUNJUNGI
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Pertanyaan: Bagaimana literasi teknologi dapat 
ditanamkan di dalam kurikulum kelas?

DR NGUYEN THI THU TRANG
Direktur, STEM Education Center, 
Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam

Di bidang STEM, penting untuk mengekspos siswa 
terhadap penggunaan teknologi di dunia nyata. 
Misalnya, roket yang mendarat di Mars, menjelajahi 
luar angkasa dengan satelit- Semua ini akan 
menginspirasi siswa. Semangat ilmuwan juga dapat 
diturunkan kepada siswa, yang akan menginspirasi 
mereka untuk ingin belajar lebih banyak tentang 
teknologi dan bagaimana menerapkannya.

SABRINA ONGKIKO
Guru, Culiat Elementary School, Filipina

Sebagai guru, kami tidak pernah menyerah terkait 
siswa kami. Saya menelepon para siswa dan orang 
tua untuk mengungkapkan kekhawatiran dan 
keprihatinan saya. Saya bertanya tentang keadaan 
mereka dan tentang tantangan apa pun yang 
mungkin mereka alami saat ini, serta menawarkan 
bantuan atau solusi agar kami dapat bekerja sama 
dengan lebih baik. Hal ini untuk memastikan bahwa 
siswa nyaman menggunakan teknologi untuk belajar.

Catat pikiran Anda!

Menurut Anda, seberapa jauh 
penggunaan perangkat digital 
yang tepat dapat membantu 
pengajaran di kelas Anda?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami!

1.  Perangkat digital yang tepat untuk kelas Anda adalah perangkat 
yang dapat memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab atas 
pembelajaran mereka sendiri, serta dapat mendorong eksplorasi 
dan proses belajar yang interaktif.

2. Perangkat digital juga harus mampu menyampaikan konten 
spesifik mata pelajaran kepada siswa dengan cara yang menarik 
dan mudah dipahami.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami? 

Untuk 
direnungkan



MENGAJARKAN 
KEAMANAN DAN 
KENYAMANAN SIBER
Saat sekolah dilakukan secara daring, para siswa dan guru 
menghabiskan banyak waktu di internet. Navigasi dunia maya secara 
aman bisa jadi merupakan hal baru bagi banyak siswa, bahkan guru, 
yang tidak terbiasa menghabiskan banyak waktu di internet. Karena 
pembelajaran jarak jauh mengharuskan para pendidik dan siswa untuk 
sering menggunakan ruang digital, bagaimana cara kita melindungi 
siswa dan memastikan komunitas sekolah kita belajar menjadi warga 
digital yang bertanggung jawab? Dalam bab ini, kita akan melihat 
berbagai sumber yang tersedia untuk membantu para guru belajar dan 
mengajarkan kewarganegaraan digital, dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan penting tentang bagaimana para siswa harus bersikap saat 
menggunakan ruang online untuk belajar.

3

Menurut Anda bagaimana cara agar 
para siswa dan pendidik mendapatkan 
pengalaman belajar daring yang aman?

Untuk 
direnungkan

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 
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Mobile Technology for Teachers (MT4T) adalah perangkat panduan guru yang 
dikembangkan oleh SEAMEO INNOTECH yang mempromosikan penggunaan 
teknologi seluler di dunia pendidikan di Asia Tenggara. Perangkat tersebut 
berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam menggunakan media sosial 
dan perangkat seluler seperti ponsel pintar, tablet, dan aplikasi yang ada di 
dalamnya, sebagai alat untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, serta 
untuk menunjang pengembangan profesional dan jejaring guru. Saat ini MT4T 
hanya tersedia dalam Bahasa Inggris, tetapi terjemahan dari potongan materi 
infografis dan presentasi powerpoint di eCitizenship ke dalam bahasa-bahasa 
Asia Tenggara lainnya sedang dalam tahap pengerjaan.

Materi-materi digital citizenship yang disediakan oleh 
MT4T antara lain:

1. e-book tentang keamanan siber dan 
kewarganegaraan digital

-  Strategi dalam mengelola risiko dan memaksimalkan 
penggunaan teknologi di dunia pendidikan

-  Strategi bagi guru untuk memberdayakan siswa menjadi 
pengguna teknologi seluler yang bertanggung jawab

-  Kegiatan-kegiatan dalam kelas yang mendorong cara 
berpikir kritis serta kecerdasan sosial-emosional, agar 
siswa dapat menjadi warga digital yang bertanggung 
jawab dan aman

-  Tautan ke materi-materi kewarganegaraan digital 
lainnya

3.1

MT4T: Sebuah Sumber Daya untuk Edukasi 
Digital dan e-Citizenship
Aury R. Atienza-Santos

e-citizenship

E-citizenship

Teaching
Guide

  Menjadi mahir dalam penggunaan 
teknologi dan platform online saja 
tidak cukup. Kecakapan itu harus 
diiringi dengan kesadaran 
akan tanggung jawab yang 
mengikutinya.

-  Aury R. Atienza-Santos,   
   Manajer proyek, SEAMEO INNOTECH

“

MT4T membantu para pendidik dengan cara:

•  Memperkaya perspektif mereka tentang penggunaan dan manfaat dari 
teknologi seluler di dunia pendidikan. 

• Membimbing mereka agar menjadi masyarakat yang memiliki literasi digital 
tinggi serta bertanggung jawab saat memperkenalkan teknologi ke dalam 
kelas.

• Menyediakan materi-materi pilihan terkait teknologi seluler dan literasi digital

• Mengedukasi mereka sekaligus siswa mereka tentang pentingnya e-citizenship, 
di saat ruang-ruang kelas berganti menjadi pembelajaran daring atau jarak jauh.

2. Paket pembelajaran untuk 
pendidik

-  Setiap paket berisi panduan bagi guru, 
presentasi PowerPoint siap pakai, 
dan materi tambahan terkait digital 
citizenship

 -  Panduan guru memuat pelajaran-
pelajaran singkat yang dapat diterapkan 
dalam kelas-kelas daring/jarak jauh
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-  Kerangka pembelajaran 5A membantu pendidik merencanakan keterlibatan siswa 
melalui pembelajaran aktif dengan tahapan sebagai berikut:

i.   Aktivitas – Aktivitas pembelajaran untuk siswa yang dapat difasilitasi guru 
melalui instruksi.

ii.  Analisis – Memberi pertanyaan kepada siswa untuk membimbing mereka 
dalam memproses dan merefleksikan pengalaman belajar mereka setelah 
melakukan suatu kegiatan

iii. Abstraksi – Menyimpulkan poin-poin penting pembelajaran yang dapat 
digunakan guru untuk membimbing murid mereka dalam meraih hasil belajar 
yang diinginkan.

iv. Aplikasi – Cara-cara siswa mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari, 
misalnya, terkait pemasangan aplikasi anti-virus untuk melindungi perangkat 
digital mereka.

v. Asesmen – Berbagai macam gagasan dan cara guru dapat menilai pemahaman 
siswa tentang konsep literasi digital, misalnya melalui diskusi kelompok dan 
sesi berbagi dalam kelas.

vi. Bonus: Adaptasi – Saran  terkait (i) bagaimana kegiatan belajar mengajar 
(misalnya : ragam aktivitas dan materi pembelajaran) dapat disesuaikan 
atau dimodifikasi untuk siswa dengan berbagai keadaan, seperti siswa 
berkebutuhan khusus, remaja putus sekolah, dan siswa dewasa (ii) bagaimana 
aktivitas pembelajaran dapat disederhanakan, dan bagaimana aplikasi 
pembelajaran digital (seperti Jamboard, Mural, Mentimeter, dan lainnya) dapat 
digunakan untuk membuat kegiatan belajar mengajar menjadi menarik dan 
menyenangkan meski disampaikan secara jarak jauh.

3.2

Poin Diskusi: Durasi Penggunaan Gawai Dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh

Pertanyaan: Dengan siswa menghabiskan lebih banyak 
waktu di depan layar selama pembelajaran jarak jauh, 
bagaimana cara mengatur durasinya? 

AURY R. ATIENZA-SANTOS
Manajer proyek, SEAMEO INNOTECH

Orang tua dan anak dapat menyepakati batas 
waktu penggunaan gawai (screen time) di luar 
kegiatan sekolah daring. Kontrol eksternal juga 
dapat dilakukan, misalnya dengan cara mengatur 
timer pada perangkat untuk memastikan anak-anak 
hanya menggunakannya pada waktu dan durasi 
tertentu, serta menyusun kegiatan harian yang tidak 
melibatkan penggunaan perangkat digital. Yang lebih 
penting lagi, orang tua dan guru harus bekerja sama 
dalam upaya memperkuat disiplin diri pada anak itu 
sendiri, misalnya kesadaran diri tentang mengapa 
screen time mereka harus dibatasi. Peringatan 
berkala di rumah dan pemberian contoh dalam 
penggunaan (screen time) yang tepat oleh orang tua 
dapat diperkuat di sekolah dengan mengintegrasikan 
pelajaran terkait hal ini.Saran

Penting bagi pendidik untuk 
meninggalkan jejak digital positif. 
Oleh karena itu, pastikan selalu 
menerapkan “tes billboard” 
sebelum mengunggah apapun 
secara daring. Tanyakan 
pertanyaan ini pada diri sendiri: 
“Jika informasi ini dipasang 
di billboard untuk konsumsi 
semua orang, apakah hal 
tersebut tidak apa-apa? ”
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Beranda 
MT4T 

MT4T dan 
SEAMEO 
INNOTECH 
di Facebook

PINDAI KODE QR UNTUK 
TAMBAHAN MATERI:

SABRINA ONGKIKO
Guru, Culiat Elementary School, Filipina

Memiliki rutinitas sangat membantu. Guru dapat 
membuat rencana belajar mingguan untuk memberikan 
siswa jadwal yang disarankan untuk menjalani hari-hari 
mereka belajar dari rumah.  Guru dapat membantu 
orang tua membatasi waktu anak mereka di depan 



PROFESOR YEAP BAN HAR
Direktur Pengembangan Kurikulum dan Guru,   
Pathlight School, Singapura 

Pertanyaan yang sama dapat diajukan di kelas tatap 
muka: Bagaimana cara guru membatasi pembelajaran 
satu arah? Ketika proses pembelajaran terdiri atas 
berbagai pengalaman belajar yang beragam, beberapa 
secara langsung, dan beberapa dibantu teknologi, 
akan ada keseimbangan yang baik antara penggunaan 
teknologi dan tidak selama pembelajaran. Misalnya, 
siswa usia kanak-kanak dapat diminta mencari 
bentuk-bentuk umum yang ada di sekitar rumah 
mereka – ini tidak dilakukan di depan layar. Namun, 
siswa dengan usia yang lebih dewasa yang sedang 
mempelajari sastra, seperti drama Shakespeare, 
mungkin harus menonton drama tersebut di internet 
dan melakukan riset online untuk tugas mereka. Untuk 
menyeimbangkannya, mereka dapat menuliskan 
refleksi mereka dalam jurnal fisik alih-alih mengetiknya. 

Selama guru tidak mendominasi pelajaran dengan 
berceramah, serta menyediakan berbagai pengalaman 
belajar yang layak mereka dapatkan, durasi 
penggunaan layar akan seimbang dengan waktu 
kegiatan di luar layar. 

        Cobalah! 
Buatlah jadwal pembelajaran dari rumah di mana siswa Anda dapat mengusulkan 
bagaimana mereka akan membagi waktu antara aktivitas di depan layar dan di 
belakang layar. Sertakan pula waktu istirahat (misalnya untuk berolahraga dan 
bermain dengan hewan peliharaan).

1.

2.

Bagaimana orang tua 
dapat bekerjasama 
dengan anak untuk 
menyeimbangkan 
waktu penggunaan 
gawai selama 
pembelajaran jarak 
jauh

Mengapa 
tulisan tangan 
mendukung 
tingkat 
pemahaman dan 
ketahanan materi 
yang lebih tinggi
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PINDAI KODE QR UNTUK TAMBAHAN MATERI:layar dengan merencanakan kegiatan langsung 
dan aktivitas yang melibatkan siswa secara fisik, 
seperti membaca buku dan proyek seni lainnya. 
Durasi penggunaan gawai anak-anak yang lebih 
kecil harus lebih singkat. Terdapat perbedaan 
antara memaksimalkan penggunaan teknologi dan 
bergantung sepenuhnya pada teknologi dalam 
pembelajaran. 



3.3

Poin diskusi: 
Keamanan Siber dalam Pembelajaran 
Jarak Jauh

Pertanyaan: Dengan siswa menghabiskan lebih banyak 
waktu secara daring, bagaimana kita dapat mengajari 
mereka untuk tetap aman saat berinteraksi di ruang digital?

EDDIE ALARTE
Kepala Sekolah Gol. IV Polo National High School, Filipina

Aturan terkait perundungan di dunia maya 
(cyberbullying) sudah diterapkan di sekolah bahkan 
sebelum sekolah daring dimulai. Sekolah juga telah 
memberi tahu orang tua tentang betapa seriusnya 
cyberbullying, jika ada siswa yang mengalami atau 
melakukannya. Untuk mempersiapkan pembelajaran 
jarak jauh, guru menetapkan aturan tentang 
bagaimana siswa harus bersikap selama pembelajaran 
daring dan setelah kelas. Di dalam setiap grup obrolan 
kelas juga ada pengingat yang selalu mengingatkan 
siswa bahwa cyberbullying adalah kejahatan yang 
dapat dihukum, sebagai upaya pencegahan yang kuat. 

Sekolah juga mematuhi UU mengenai kebijakan 
privasi untuk memastikan privasi semua orang 
terlindungi secara daring.

SABRINA ONGKIKO
Guru, Culiat Elementary School, Filipina

Ada banyak situs web dan aplikasi yang dapat 
membantu Anda menemukan situs-situs yang 
mungkin berbahaya bagi siswa, dan kami mencoba 
untuk menerapkan literasi digital semacam itu dalam 
pelajaran kami. Namun, literasi digital bukan melulu 
tentang memberikan daftar situs berbahaya kepada 
siswa agar mereka berhati-hati, namun pendidik 
harus membantu siswa untuk berpikir kritis tentang 
bagaimana cara mengetahui apakah suatu situs 
berbahaya atau tidak. Memupuk proses berpikir kritis 
pada siswa lebih penting daripada memberi mereka 
suatu daftar informasi.

Menurut Anda bagaimana cara 
agar siswa dan guru mendapat 
pengalaman belajar daring yang 
aman?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami!

1.  Bangun kesadaran terkait literasi digital yang mendasar, seperti 
tentang privasi data, dengan mengikuti suatu kursus atau 
materi edukasi.

2. Pendidik dapat merancang pembelajaran yang menyeimbangkan 
tugas depan layar dan belakang layar untuk memastikan siswa 
dapat mengelola waktu layar mereka dengan baik.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami?
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Untuk 
direnungkan



Catat pikiran Anda!
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Dalam upaya memastikan pembelajaran jarak 
jauh dapat diakses oleh seluruh siswa, Capas 
National High School di Filipina berinvestasi dalam 
infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun 
Radio Sekolah mereka sendiri. Ada tiga isu utama 
yang dipertimbangkan sekolah dalam menyiapkan 
Pengajaran Berbasis Radio (PBR): 

4.1

Mengimplementasikan Radio 
Sekolah Selama Pembelajaran 
Jarak Jauh
Dr Yolanda Marin-Gonzales

Isu

Preferensi Siswa: Sekolah 
melakukan survei dan pendataan 
terhadap siswa untuk memahami 
bagaimana preferensi siswa dalam 
melakukan pembelajaran jarak jauh. 
Hasilnya, 14% siswa lebih memilih 
pengajaran berbasis radio.

Akses Internet: Tempat tinggal 
siswa tersebar di berbagai wilayah, 
dan siswa yang tidak memiliki 
akses internet tidak dapat pergi ke 
sekolah karena adanya pembatasan 
perjalanan antar wilayah.

Biaya: Modul berbasis kertas adalah 
metode penyampaian pembelajaran 
yang paling mendasar dari metode 
lainnya, namun biayanya terlalu 
mahal. 

Mengapa PBR cocok

PBR dapat melayani kelompok 
siswa yang tidak dapat mengakses 
kelas daring namun menginginkan 
model pembelajaran yang lebih 
dari sekadar pembelajaran 
berbasis kertas.

PBR dapat menjangkau siswa 
dalam radius geografis yang luas, 
oleh karena itu siswa tanpa akses 
internet dapat mendengarkan 
kelas dengan aman dan nyaman di 
rumah.

PBR adalah solusi yang memiliki 
biaya lebih hemat dan hambatan 
teknologi yang lebih rendah bagi 
siswa.

MENGGUNAKAN RADIO 
UNTUK MENYIARKAN 
PELAJARAN
Radio sejak dahulu kala telah digunakan sebagai media pembelajaran, 
terutama di tahun 1930-an ketika Amerika Serikat dilanda wabah polio. 
Selama pandemi COVID-19, beberapa sekolah dan organisasi kembali 
menggunakan media ini sebagai sarana pembelajaran alternatif untuk 
menjangkau siswa-siswa yang tidak memiliki akses ke internet. Dalam bab 
ini, kita melihat bagaimana ‘radio sekolah’ berhasil dibentuk dan dijalankan, 
serta bagaimana para pengajar dapat menciptakan pembelajaran yang 
inspiratif dan personal, serta meningkatkan keterlibatan siswa melalui 
media pengajaran yang unik ini.

4

Bagaimana radio sekolah dapat digunakan 
untuk menyampaikan pembelajaran jarak 
jauh yang menarik?

Untuk 
direnungkan

PROFIL SEKOLAH

Capas National 
High School

Tarlac, 
Filipina

Sekolah negeri 
kelas 7- 12

7.000 siswa

250 staf

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 
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Untuk memberikan pembelajaran berbasis radio bagi siswa di 
berbagai wilayah, Capas National High School mengembangkan dan 
mengoperasikan stasiun radio mereka sendiri, kemudian melatih 
guru mereka dalam menyampaikan seluruh pelajaran menggunakan 
penyiaran audio. 

Naskah PBR dengan kompetensi belajar.

Contoh naskah radio untuk guru.

Topic: Maikling Kwentong “Ang Kuwintas” 

Learning Area: Filipino 10

Length: 20 minutes

Scriptwriter: Melajoy M. Valliente

Competencies: Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pangyayari sa 
tunay na buhay kaugnay ng binasa. (F10PB-If-g-67) 

Lesson Objectives:
a. Naiisa-isa ang mga mahahalagang pangyayari sa akda
b. Napaghahambing ang mga pangyayari sa akda at tunay na buhay
c. Naiuugnay ang mga pangyayari mula sa akda sa tunay na buhay

Rencana implementasinya

Mengidentifikasi lokasi dan membangun ruang PBR

Melakukan pengadaan dan pengaturan peralatan PBR 
dengan bantuan mitra yang ada

•  Pengadaan radio transistor dua arah yang disponsori oleh Instansi 
Pemerintah Daerah.

• Lakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah maupun Kecamatan 
setempat untuk menyediakan sambungan internet. Sekolah 
mengumpulkan dana untuk membeli kartu SIM, perangkat internet, 
dan radio transistor untuk murid mereka.

• Bagi mereka yang masih tidak dapat mengakses kelas daring atau 
radio, sekolah bekerja sama dengan orang tua, dewan pengawas, dan 
pejabat setempat dalam memastikan modul cetak dapat dikirimkan 
dan diterima oleh siswa.

Mengadakan pelatihan dan lokakarya bagi guru

•  Guru menerima pelatihan untuk menyampaikan pelajaran secara on 
air, di bawah pengawasan penyiar radio berpengalaman yang terkenal 
di provinsi setempat.

Mempersiapkan naskah PBR, lembar kegiatan dan jadwal 
pembelajaran

•  Siapkan naskah siaran radio dengan menggunakan cerita dan 
permainan yang menarik. Dengan begitu, siswa dapat menikmati 
pembelajaran yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.

• Sebelum menyiarkan pelajaran, staf sudah membagikan modul 
belajar mandiri ke seluruh kecamatan. Staf selalu memastikan siswa 
memilikinya sebelum siaran berlangsung. Modul belajar mandiri juga 
dapat diunduh di situs web sekolah.

Peluncuran stasiun radio resmi CNHS DWRY 103FM; 
melakukan pelajaran (melalui) radio 

•  Stasiun radio milik sendiri, yang dioperasikan sendiri dengan 
radius mencapai 30 kilometer, DWRY 103 FM, diluncurkan.
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Tips 
... membuat proyek Anda sukses:

Set your goal: Tentukan tujuan Anda
Understand any obstacles to achieving your goal: Pahami setiap 
hambatan untuk mencapai tujuan tersebut
Create a positive mental picture: Ciptakan gambaran mental positif
Clear your mind of self-doubt: Bersihkan pikiran Anda dari keraguan
Embrace the challenge: Hadapi tantangan yang ada
Stay on track in the face of challenges: Tetap berada di jalur yang 
benar dalam menghadapi tantangan
Show the world you can do it!: Tunjukkan kepada dunia bahwa Anda 
bisa melakukannya!

Staf pengajar dan tenaga kependidikan di Capas 
National High School saling bekerja sama dalam 
mengimplementasikan nilai HAT – yaitu nilai-
nilai Kerja Keras (Hard work), Penerimaan 
(Acceptance) dan Kerja Sama (Team Work), 
untuk menyediakan Pembelajaran Berbasis 
Radio yang memberikan pendidikan yang 
berkualitas, dapat diakses, dan relevan untuk 
peserta didik mereka.

  Semua orang harus bekerja sama dalam semangat 
kesatuan dan kolaborasi untuk memberikan 
pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Ini 
adalah tentang pengelolaan bersama, tanggung jawab 
bersama dan akuntabilitas bersama yang mengarah 
pada terciptanya keunggulan. Peran dari setiap 
anggota komunitas sekolah dapat membuat perbedaan 
besar dan membuat segalanya menjadi mungkin. 

-  Dr Yolanda Marin-Gonzales, Kepala Sekolah Capas National High School

“
Ketika AHA! Learning Center di Filipina pertama kali mulai 
menyiarkan acara edukasi teleradio harian (radio, TV, dan 
Facebook Live), mereka membuat kesalahan dimana mereka 
menyelenggarakan pembelajaran radio dengan cara yang 
sama seperti saat mereka menyelenggarakan kelas daring. 
Yang mereka lakukan hanyalah mengkonversi pelajaran yang 
sama yang mereka siapkan untuk pengajaran daring lalu 
menyiarkannya di radio.

Kelebihan radio terletak pada jangkauannya yang luas. AHA! 
Learning Center telah menyiarkan acaranya di DZRJ 810 
AM, Radyo Bandido, hingga Tagalog Selatan (Wilayah IV), 
wilayah terluas di Filipina, yang menjangkau setidaknya 1.500 
pendengar pada setiap acara. Mereka menganggap bahwa 
melaksanakan pembelajaran dan pengajaran yang berkualitas 
melalui radio akan cukup berdampak pada banyak pelajar. 
Namun demikian, mereka kemudian menyadari bahwa 
penggunaan media radio membutuhkan pendekatan yang 
berbeda dibandingkan cara penyampaian pembelajaran 
secara daring ataupun tatap muka. Pembelajaran radio harus 
terdengar seolah-olah mereka berbicara langsung kepada 
pendengar agar murid merasa terlibat.

Belajar dari siaran-siaran radio terbaik, Zulueta dan timnya 
kemudian menyadari bahwa siaran radio yang efektif adalah 
siaran yang menceritakan kisah-kisah yang penting dan dekat 
dengan audiens mereka. Berbekal pengetahuan ini, AHA! 
Learning Center lalu membuat kurikulum siaran radio baru 
yang berfokus pada kisah-kisah relevan yang sesuai dengan 
isu dan keadaan yang dialami oleh komunitas mereka saat ini.

4.2

Empat Panduan Dalam 
Merancang Pembelajaran Yang 
Efektif Melalui Radio
Jaton Zulueta

Hard work
Acceptance
Teamwork

PROFIL SEKOLAH

AHA! 
Learning Center

Makati, 
Filipina

Sekolah negeri 
kelas 1-10

7.000 siswa 
(langsung);
3 juta siswa 
(melalui mitra)

12 staf
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Zulueta membagikan empat pedoman yang 
membantunya dalam merancang pembelajaran 
radio yang efektif:

•  Acara radio perlu mengacu pada penanganan 
masalah nyata yang dihadapi oleh orang tua dan 
murid dalam kesehariannya guna memastikan bahwa 
kisah tersebut layak untuk disiarkan. Menceritakan 
masalah yang nyata akan menjadikan acara tersebut 
lebih bermakna.

02  
Pahami bahwa setiap 
pelajaran memiliki 
makna yang lebih 
mendalam terkait 
mengapa siswa harus 
mempelajarinya. 

01 
Sebelum memulai 
acara, tanyakan: ‘Apa 
permasalahan yang 
sedang dialami oleh 
komunitas kita?’

•  Khususnya saat mata pelajaran lebih bersifat 
teoritis atau abstrak, akan sangat penting untuk 
menghubungkan pelajaran ini dengan kehidupan 
sehari-hari siswa dan memperlihatkan mengapa 
mereka perlu mempelajari mata pelajaran tersebut;

•  Sebagai contoh, daripada berfokus pada tata bahasa 
(grammar) dalam pelajaran Bahasa Inggris, kita 
seharusnya berfokus pada nilai dari Bahasa Inggris 
itu sendiri. Belajar Bahasa Inggris bukan hanya 
tentang berbicara, tetapi juga tentang bercerita 
dan berkomunikasi. Tata bahasa, kosa kata, dan 
keterampilan menulis merupakan bekal yang kuat 
bagi murid untuk menyampaikan cerita mereka 
dengan baik;

•  Dalam pelajaran Matematika, kami menekankan 
bahwa selain untuk penggunaan praktis dalam 
kehidupan sehari-hari seperti untuk pencatatan 
keuangan, matematika juga merupakan komponen 
vital dalam menceritakan hal-hal yang kita anggap 
penting. Hal tersebut dapat berupa apa saja: mulai 
dari saham; tabungan; nilai murid dalam ujian; hingga 
ukuran perubahan yang penting, misalnya dalam 
perubahan iklim. 

03   
Bermitra dengan 
organisasi-
organisasi 
yang memiliki 
konten yang 
dapat digunakan 
kembali.

•  Terdapat banyak materi yang dapat diakses secara 
terbuka dengan konten yang dapat diterjemahkan 
dan disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal 
setempat; 

•  AHA! Learning Center bekerja sama dengan 
Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, 
Kantor Wakil Presiden, Pusat Kebudayaan Filipina, 
Ateneo de Manila dan Miriam College;

•  Kelompok seperti Rising Academies memiliki lebih 
dari 500 naskah radio yang dapat diakses secara 
terbuka dan diadaptasi ke dalam konteks lokal secara 
mudah.

•  Radio saja tidak dapat sepenuhnya menggantikan 
kelas tatap muka karena murid tidak dapat 
menghubungi guru untuk meminta bantuan. 
Kemampuan guru untuk berinteraksi dengan muridnya 
juga terbatas.

•  Untuk mengatasi hal ini, AHA! Learning Center 
mengadakan sesi berbasis teks di Facebook 
Messenger dengan murid mereka selama dan setelah 
pembelajaran radio. Facebook Messenger dengan 
bandwidth rendah dapat diakses secara gratis 
untuk digunakan oleh siswa dan merupakan salah 
satu pilihan terbaik bagi murid yang tidak mampu 
mengakses internet. Dengan hanya menggunakan 
pesan teks, para siswa dapat mendiskusikan apa yang 
telah mereka pelajari dan mengajukan pertanyaan 
kepada guru mereka.

04 
Gunakan radio 
bersamaan dengan 
bimbingan intensif 
dari orang tua/guru 
dan komunikasi 
secara daring.
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Tip lainnya dalam 
mengoperasikan radio 
sekolah

PINDAI KODE QR UNTUK 
TAMBAHAN MATERI:



Situasi pandemi telah menciptakan kesempatan bagi 
Capas National High School untuk mendirikan sebuah 
stasiun radio. Menyadari bahwa stasiun radio dapat 
menjadi wadah untuk menggabungkan kegiatan non-
akademik serta memperkenalkan siswa pada dunia 
penyiaran radio, pihak sekolah memutuskan untuk 
memaksimalkan adanya stasiun radio tersebut dengan 
melibatkan murid dalam acara radio. 

Pelibatan siswa dalam penyiaran radio setidaknya 
dapat memberikan alternatif dari kegiatan belajar 
mengajar konvensional yang monoton serta 
menciptakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh siswa. 
Para siswa didorong untuk menjadi imajinatif dan 
kreatif dalam mengekspresikan diri mereka di radio, 
menjelajahi berbagai bidang seperti akting, menyanyi, 
dan banyak bentuk seni lainnya.

Dalam beberapa tahun ke belakang, acara 
radio AHA! Learning Center telah menampilkan 
setidaknya 100 siswa dan sekitar 30 guru dari 
sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan 
(sekolah-sekolah terpencil dengan jumlah ruang 
kelas kurang dari empat) sebagai co-host dalam 
acara radio, dengan:

•  Anak-anak yang lebih muda dilatih untuk meneliti, 
menjadi pemandu acara, dan menulis; 

• Anak-anak yang lebih tua diberikan program 
kursus manajemen singkat mengenai bagaimana 
mendatangkan pembicara tamu, organisasi, dan 
menggerakkan komunitas.

4.3

Melibatkan Siswa Dalam Acara Radio

DR YOLANDA 
MARIN-GONZALES  

Menampilkan 
bakat siswa

JATON ZULUETA  

Merencanakan 
pengambilalihan 

radio oleh para 
siswa  

Melalui para pembawa acara berbakat dari kalangan sukarelawan, yang dipimpin 
oleh Chynna Salazar, mereka mampu menciptakan komunitas kolaborator untuk 
membangun program radio sekolah yang berkelanjutan dalam jangka panjang. 
Pada Oktober 2021, AHA! Learning Center berencana mengurangi keterlibatan 
mereka dari memproduksi 11 jam konten siaran per minggu, menjadi hanya satu 
jam saja per minggu dengan sisa acara akan diproduksi oleh komunitas. Murid dari 
kelas 3 sampai kelas 10 akan mampu menceritakan kisah mereka, tanpa dikurasi, 
untuk membuat program kelas terbaik yang pernah disiarkan secara langsung.

Dalam pandangan Jaton, penting halnya untuk membiarkan para siswa memiliki 
pengaruh editorial sebanyak mungkin di dalam penyiaran radio. Meskipun 
rekomendasi dari siswa banyak bersifat non-akademis, topik-topik yang dibahas 
adalah topik-topik yang mereka senangi. Para guru tidak boleh melarang topik-
topik seperti: 'Mengapa orang yang saya taksir tidak menyukai saya?' atau 'Apakah 
BTS band terhebat di dunia sepanjang sejarah?'. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
adalah pertanyaan yang penting bagi para siswa untuk dijelajahi dan didiskusikan, 
sembari mereka mengembangkan diri baik secara sosial maupun emosional. Jaton 
melihat peran dirinya dan para guru lainnya untuk mengajarkan para murid hal 
yang benar dengan memberikan pelajaran hidup melalui siaran ini dan memberi 
mereka cukup kesempatan serta bimbingan untuk melakukannya. Ia berharap 
kesempatan ini dapat memberikan siswa kekuatan serta kepercayaan diri untuk 
melakukannya dengan lebih baik, sehingga pada bulan Oktober, suara mereka akan 
menjadi pusat perhatian.

Guru penyiar menjelaskan 
dasar-dasar penyiaran serta 
tujuan dari sebuah episode 
kepada murid yang menjadi 
pemandu acara.

Dengan menggunakan tema dan 
tujuan pembelajaran di setiap 
episode serta konsep penyiaran 
sebagai panduan, siswa yang 
berperan menjadi pemandu 
acara mempersiapkan kegiatan 
interaktif  yang dapat dilakukan 
di rumah untuk para pendengar 
yang merupakan teman sekelas 
mereka.

1

2

Siswa yang menjadi pemandu acara 
bermain peran atau bercerita secara 
on air, sementara para pendengar 
menjawab kuis dan tugas mereka 
dengan mengacu ke siaran ini.

3
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         Cobalah! 
Bagaimana Anda dapat melibatkan siswa dalam penyiaran radio sekolah Anda, 
atau kelas di Facebook jika sekolah Anda tidak memiliki pembelajaran radio? 
Sebutkan tiga kegiatan yang dapat mereka lakukan saat siaran!

Apa kisah inspiratif yang Anda pernah lihat atau dengar dari siswa Anda? 
Apa pengaruhnya bagi Anda sebagai seorang pendidik?

Catat pikiran Anda!

Bagaimana radio sekolah 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan pembelajaran 
jarak jauh yang menarik?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami! 

1.  Radio sekolah adalah media unik yang dapat digunakan untuk 
bercerita, dengan hubungan yang dapat terjalin akrab dengan 
pendengarnya. Memposisikan kelas sebagai tempat bercerita 
dengan pelajaran yang lebih bermakna untuk dipelajari 
merupakan format yang sangat efektif untuk radio sekolah.

2. Siswa dapat terlibat dalam mengonsepkan dan memproduksi 
radio sekolah, serta mengembangkan keterampilan penting 
seperti kreativitas, pidato, dan drama.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami? 
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Sudah mencobanya?
Bagikan refleksi dan implementasi 
kelas Anda dengan rekan pendidik 
lainnya! Bergabunglah dalam 
percakapan dan terhubung dengan 
komunitas pendidikan di kelompok 
pembelajaran sosial kami, Teaching, 
Leading, Learning di Facebook!

PINDAI DAN 
KUNJUNGI

Teaching, 
Leading, 
Learning

Untuk 
direnungkan
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MEMAKSIMALKAN 
PEMBELAJARAN 
BERBASIS KERTAS
Saat kita mencari cara untuk menyediakan metode pembelajaran 
jarak jauh yang sesuai dengan gaya belajar dan situasi setiap siswa, 
kita juga harus mempertimbangkan metode pembelajaran tatap muka 
dan campuran (hybrid). Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana 
dua sekolah telah mengimplementasikan modul pembelajaran jarak 
jauh yang melengkapi pembelajaran berbasis kertas dengan panggilan 
telepon, untuk mendukung siswa dalam belajar.

5

Menurut Anda, bagaimana pembelajaran 
jarak jauh berbasis kertas dapat 
didukung dan diterapkan oleh sekolah?

Untuk 
direnungkan

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 
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Empat poin tanya jawab dengan 
Teerawat Luanrit (Dale)

Dalam Bab 1.1, Luanrit telah menjabarkan lima mode 
pengajaran yang disediakan di Buddhajakwittaya 
School. Dalam bab ini, beliau menjawab pertanyaan-
pertanyaan spesifik terkait metode pembelajaran 
praktik (hands-on) yang digunakan oleh sekolah, 
merinci bagaimana sekolah memanfaatkan bentuk 
pembelajaran hybrid secara efektif.

5.1

Melibatkan Siswa Dengan 
Pembelajaran Berbasis Kertas

PROFIL SEKOLAH

Buddhajakwittaya 
School

Bang Rak, 
Bangkok, Thailand

Sekolah Negeri 
kelas 7-12

200 siswa

23 staf
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P: Apa yang biasanya Anda 
lakukan jika siswa atau orang 
tua tidak bekerja sama dengan 
baik dengan pihak sekolah?

D: Di awal pandemi COVID-19, hal 
tersebut sangat sulit bagi kami. 
Namun, kami telah beradaptasi dan 
belajar untuk menjadi lebih baik. Kami 
memiliki grup obrolan di aplikasi LINE 
untuk semua siswa dan orang tua, 
dan berkomunikasi secara rutin untuk 
membicarakan masalah yang mereka 
hadapi, serta bagaimana kami dapat 
membantu untuk menyelesaikannya. 
Kami meminta orang tua untuk 
membantu kami mengawasi anak 
mereka selama pembelajaran jarak 
jauh dan mendorong mereka untuk 
menghadiri kelas daring. Untuk 
memotivasi siswa untuk bekerja sama 
dengan baik dan tetap belajar, kami 
menetapkan tujuan pribadi untuk 
mereka capai. Kami juga memberikan 
mereka apresiasi; jika mereka bekerja 
keras dalam materi dan pembelajaran 
mereka, mereka akan mendapatkan 
beasiswa untuk menjalani pendidikan 
mereka secara gratis.

P:  Apakah Anda punya saran 
tentang cara menangani siswa 
yang belajar secara offline, 
yang tidak merespons bahkan 
setelah guru menghubungi 
orang tua mereka?

D: Penting untuk tetap berkomunikasi 
dengan orang tua mereka dan 

membantu orang tua memahami 
betapa pentingnya bagi anak-anak 
mereka untuk terus belajar. Guru juga 
perlu mengobrol dengan siswa dan 
memperlakukan mereka dengan cinta 
dan ketulusan, juga menyampaikan 
pentingnya belajar: bahwa tujuan 
belajar bukan hanya untuk kepentingan 
pendidikan dan ujian semata, tetapi 
juga untuk masa depan mereka. 
Lalu, guru perlu merancang Rencana 
Pengembangan Individu yang 
dipersonalisasi khusus untuk setiap 
siswa. Kita tidak bisa mengajarkan hal 
yang sama dengan metode yang sama 
kepada semua siswa dalam satu kelas. 
Guru harus memahami bahwa semua 
siswa berbeda dan memiliki Rencana 
Pengembangan Individu untuk proses 
belajar masing-masing siswa.

P: Bagaimana kita bisa 
membuat siswa yang pasif 
dalam belajar menjadi aktif?

D: Pertama-tama, Anda harus menjadi 
guru yang aktif dan menyenangkan. 
Anda perlu mempersiapkan cara 
pembelajaran yang berbeda dari 
cara yang biasanya Anda gunakan di 
kelas tatap muka. Jika siswa melihat 
bahwa Anda memiliki cara mengajar 
yang menarik, mereka akan lebih aktif 
dan terlibat dalam kelas Anda. Anda 
juga harus menggunakan berbagai 
jenis konten, aktivitas, dan format 
pengajaran, bahkan untuk catatan dan 
tugas tertulis, untuk menjaga kelas 
tetap menarik dan menyenangkan.

menelepon mereka untuk menjelaskan 
arah pembelajarannya. Menelepon 
siswa meningkatkan efektivitas metode 
pembelajaran praktik karena kita akan 
tahu apakah siswa memahami apa 
yang mereka pelajari. Kita juga dapat 
tetap berhubungan dengan siswa dan 
melihat perkembangan mereka, karena 
jika kita membiarkan mereka sendirian 
tanpa kontak, mereka dapat dengan 
mudah kehilangan minat dan motivasi 
dalam belajar karena mereka lebih 
suka melakukan sesuatu yang lebih 
menyenangkan seperti bermain game 
atau menonton TV.

Pertanyaan (P): Seberapa 
efektifkah pembelajaran 
praktik? Apakah guru dan siswa 
siap untuk itu? 

Dale (D): Pembelajaran praktik sudah 
berjalan dengan baik di sekolah 
kami. Karena sebagian besar siswa 
kami memiliki koneksi internet yang 
terbatas atau bahkan tidak memilikinya 
sama sekali, penggabungan metode 
pembelajaran praktik dengan panggilan 
telepon dapat mendukung proses 
belajar mereka. Kami memberikan 
lembar tugas untuk siswa, kemudian 

MELALUI 
SIARAN 

BAHAN 
CETAK 

SESUAI 
PERMINTAAN ++

PEMBELAJARAN DARING 



Dengan keyakinan kuat bahwa kemitraan dan 
hubungan yang solid dengan berbagai pemangku 
kepentingan baik internal maupun eksternal dapat 
menciptakan lingkungan belajar yang positif, Polo 
National High School mengadopsi pendekatan 
komunitas dalam mengembangkan dan menyediakan 
modul berbasis kertas yang efektif untuk siswa yang 
memiliki sumber daya digital minim, antara lain dalam:

5.2

Mengembangkan Modul 
Berbasis Kertas yang Efektif
Eddie Alarte

PROFIL SEKOLAH

Polo National 
High School

Valenzuela, 
Filipina 

Sekolah negeri 
kelas 7-12

4.500 siswa

150 staf

1. Menilai kebutuhan siswa:

•  Di masa pendaftaran, siswa telah memilih cara 
pembelajaran yang mereka utamakan berdasarkan 
kenyamanan dan ketersediaan perangkat yang 
mereka miliki;

• Bagi siswa yang tidak dapat mengakses 
pembelajaran daring akan diberikan Pendekatan 
Modular dengan cara:

-  Menyediakan modul dan tugas cetak untuk setiap 
siswa. 

-  Siswa yang memiliki pertanyaan dapat 
menghubungi guru mereka melalui aplikasi pesan, 
SMS, atau panggilan telepon.

 2. Mengembangkan dan mendistribusikan modul:

Pengawas Program Pendidikan 
dari masing-masing Kantor 
Divisi Sekolah (School Division 
Office/SDO) mengawasi proses 
pembuatan modul cetak

Guru-guru terbaik dari 
masing-masing sekolah 
dipilih untuk menjadi 
Penulis Modul

Guru-guru ini menghadiri 
serangkaian webinar 
tentang cara menulis Materi 
Pembelajaran

Setelah ditulis, Materi 
Pembelajaran melewati 
serangkaian proses tinjauan 
dan penyuntingan

Kepala Sekolah, Pengawas 
Program Pendidikan dan 
staf SDO menyetujui materi 
pembelajaran tersebut

Modul disusun oleh Tim 
Manajemen Sumber Daya 
Pembelajaran dan Sistem 
Pengembangan

Modul dibagikan kepada 
siswa oleh staf sekolah 
dengan bantuan dari 
pejabat pemerintah daerah 
dan orang tua

1 2

34
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   Saran

*  Berkoordinasi dengan dewan perwakilan rakyat di 
wilayah Anda dapat menjadi sangat membantu karena 
mereka memahami masyarakat dengan baik. Mereka 
adalah sumber terbaik untuk informasi terkait distribusi, 
serta cara terbaik untuk menghubungi orang tua.

*  Bekerja samalah dengan perkumpulan orang tua serta 
Asosiasi Orang Tua Murid dan Guru. Karena mereka juga 
merupakan orang tua, memanfaatkan koneksi dengan 
mereka untuk berkomunikasi dengan sesama orang tua 
lainnya membuat prosesnya menjadi lebih lancar.

Menurut Anda, bagaimana 
pembelajaran jarak jauh berbasis 
kertas dapat didukung dan 
diterapkan oleh sekolah?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami!

1.  Berdayakan guru-guru terbaik di daerah Anda untuk membuat 
materi pembelajaran bersama untuk sekolah-sekolah yang ada.

2. Pantau dan dukung siswa Anda secara rutin melalui panggilan 
telepon atau bentuk komunikasi lainnya, untuk memastikan 
mereka memahami materi dan memiliki guru yang dapat 
diandalkan.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami? 

Untuk 
direnungkan

Catat pikiran Anda!
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864

MEMBAWA PENDIDIKAN 
STEM KE DALAM 
PEMBELAJARAN 
JARAK JAUH
Pendidikan Sains, Teknologi, Teknik (Engineering), dan Matematika 
(STEM) merupakan komponen kurikulum yang baru namun esensial 
bagi banyak negara di Asia Tenggara. Selain dapat meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan teknis, pendidikan STEM juga dapat 
memperkuat kompetensi abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa. Sebagai 
bagian dari Ho Chi Minh City University of Education (HCMCUE), STEM 
Education Center merancang dan menyelenggarakan kursus pelatihan 
STEM bagi para guru, beragam aktivitas STEM untuk sekolah, serta 
konferensi dan seminar terkait. Dalam bab ini, kita mengambil pelajaran 
tentang bagaimana STEM Education Center mengembangkan strategi 
yang inovatif untuk menerapkan kurikulum pendidikan STEM yang 
holistik ke dalam pembelajaran jarak jauh. 

6

Apa hal-hal utama yang harus diperhatikan 
dalam membawa pengalaman kelas 
STEM yang interaktif ke dalam metode 
pembelajaran dari rumah?

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 

65

Untuk 
direnungkan



Ketika berbicara mengenai pendidikan STEM 
di sekolah, kita seringkali memikirkan banyak 
kegiatan dan eksperimen praktis (hands-on) yang 
dilakukan oleh siswa di kelas, seperti bekerja dalam 
kelompok untuk memecahkan masalah. Mengingat 
pembelajaran dan eksperimen praktis menjadi 
komponen yang vital dalam pendidikan STEM, 
bagaimana kita dapat secara efektif menyesuaikan 
kegiatan tersebut untuk dilakukan secara mandiri 
melalui jarak jauh oleh siswa?

6.1

Merancang Kurikulum Praktik 
STEM Jarak Jauh
Dr Nguyen Thi Thu Trang

Siswa sekolah menengah berpartisipasi dalam STEM 
challenge untuk membangun rumah yang aman dari 
banjir. Para siswa bekerja dalam kelompok untuk 
berinovasi dan menciptakan prototipe rumah yang 
aman dan tahan banjir untuk masyarakat.

PROFIL

STEM Education 
Center; Ho Chi Minh 
University of 
Education

Ho Chi Minh City, 
Vietnam

> 2.000 siswa yang 
sudah dilatih

> 2.500 guru yang 
sudah dilatih

Untuk mengadopsi kegiatan kelas STEM ke dalam pembelajaran jarak jauh, 
Dr Nguyen dan STEM Education Center HCMUE, menetapkan 4 tujuan utama, yaitu:

Mengarahkan 
aktivitas STEM 
yang praktis dengan 
metode jarak jauh 
secara efisien

Menyediakan paket STEM siap 
pakai yang dapat memudahkan 
pengalaman belajar praktis 
sehingga siswa dapat terlibat 
langsung dan tidak berdiam diri 
di rumah

Menyediakan sumber 
daya yang diperlukan 
untuk pembelajaran 
jarak jauh yang efektif 
bagi seluruh siswa

Menyelenggarakan kursus 
pelatihan STEM bagi guru, 
khususnya guru di daerah 
terpencil seperti pedesaan dan 
pegunungan

4

1 3

2

Hambatan

Sekolah ditutup dan kegiatan 
bepergian dibatasi.

Siswa tidak memiliki komputer 
atau smartphone, dan tidak 
mampu membeli perangkat 
pembelajaran jarak jauh serta 
STEM yang diperlukan.  

STEM Education Center tidak 
dapat memproduksi perangkat 
STEM secara massal karena 
kurangnya fasilitas dan pendanaan. 

Solusi

• Pembelajaran dengan metode daring 
dan campuran (hybrid) untuk siswa  
dan guru.

• Membuat sumber daya daring untuk 
pendidikan STEM.

• Merancang perangkat STEM untuk 
dikirim ke rumah siswa untuk digunakan 
dalam pembelajaran campuran dan 
virtual, mengoptimalkan bahan daur 
ulang dan bahan rumah tangga biasa.

• Mengarahkan siswa untuk melakukan 
eksperimen STEM mereka secara 
mandiri.

• Bekerjasama dengan mitra dan sumber 
pendanaan eksternal.
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Rencana pelaksanaan

Sediakan sumber daya pendidikan 
STEM secara daring untuk siswa 
dan guru

•  Sandingkan situs web yang menyediakan 
sumber daya STEM secara gratis dengan situs 
berbayar bagi mereka yang memerlukan fitur 
tambahan;

•  Maksimalkan teknologi dalam pengajaran 
dan pembelajaran, menggunakan sumber daya berbasis daring dan 
laboratorium virtual, coding dan simulasi untuk membantu siswa 
memahami dan meningkatkan minat mereka dalam belajar. Pilih dan 
gunakan teknik dan perangkat yang tepat untuk pengajaran jarak jauh, 
dan bantu siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

Buat perangkat STEM yang siap pakai dan terjangkau untuk 
dikirim ke rumah siswa

•  Sediakan perangkat STEM yang murah dan siap pakai yang dapat 
memenuhi kebutuhan pelajar;

•  Buat kegiatan STEM yang praktis dan mudah disesuaikan bagi siswa 
dengan kemampuan sumber daya yang berbeda. Perbanyak kegiatan 
yang memanfaatkan bahan daur ulang dan barang-barang rumah 
tangga agar lebih mudah diperoleh oleh siswa.

Tawarkan kursus pelatihan pembelajaran jarak jauh dan 
campuran bagi guru

•  Selenggarakan pelatihan secara daring dan campuran bagi guru 
mengenai pembelajaran secara STEM jarak jauh agar guru yang berasal 
dari daerah pedesaan juga dapat menghadiri pelatihan tersebut.

Bekerja sama dengan mitra dan sumber pendanaan 
eksternal

•  Bangun nilai bersama yang Anda miliki dengan mitra, serta nilai 
bersama yang Anda miliki dengan masyarakat;

•  Miliki rencana jangka pendek dan panjang agar kemitraan tersebut 
dapat berjalan dengan baik;

Kembali ke Bab 
1.3 dan 2 untuk 
tip dalam memilih 
perangkat digital 
dan pedagogi yang 
tepat bagi Anda! 

•  Tunjukkan kepada mitra dampak dari 
pekerjaan yang telah Anda lakukan, 
memperkuat kredibilitas dan dedikasi 
dari institusi Anda terhadap tujuan 
yang ada;

•  Perluas jaringan Anda untuk 
mempertimbangkan mitra yang 
berada di luar sektor pendidikan; 
STEM Education Center misalnya 
telah menemukan kemitraan yang 
baik dengan perusahaan produksi dan 
manufaktur di dunia industri STEM 
yang lebih luas di Vietnam untuk 
membantu produksi perangkat STEM.

Dengan menggunakan barang-barang yang telah tersedia, Dr Nguyen dan 
timnya mengadaptasi eksperimen-eksperimen STEM yang biasa dilakukan 
secara langsung agar dapat dengan mudah dilakukan di rumah. Berikut 
adalah beberapa ide yang telah mereka gunakan:

6.2

Merancang Perangkat STEM untuk di 
Rumah

  Pelajari kebutuhan 
masyarakat secara 
lebih seksama 
untuk memberikan 
produk yang benar-
benar mereka 
butuhkan, bukan 
sekadar  apa yang 
bisa Anda berikan.

-  Dr Nguyen Thi Thu Trang,  
Direktur, STEM Education Center,   
Ho Chi Minh City University of Education, 
Vietnam

“

Perangkat yang disediakan 
oleh STEM Education Center.

PANDUAN
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Petunjuk bagi siswa untuk membuat dan melakukan eksperimen mobil jet secara mandiri di rumah. 

Bahan
• 4 tutup botol
• Soda kue
• Cuka
• Botol plastik dengan 

tutupnya
• Sedotan
• Tusuk sate
• Lem tembak
• Tisu
• Tali

Buatlah lubang di tengah pada 
5 tutup botol. 

Gunakan lem tembak untuk 
merekatkan 2 sedotan (7 cm) 
pada badan botol.  

Masukkan 2 tusuk sate melalui 
2 sedotan tersebut. Tempelkan 
4 tutup botol ke ujung tusuk 
sate untuk membuat roda.

Letakkan soda kue di atas tisu. 
Gulung dan gunakan tali untuk 
merapikan gulungan tersebut

Masukkan cuka ke dalam 
botol plastik. Masukkan secara 
perlahan gulungan soda kue 
ke dalam botol dan tutuplah 
botolnya. Keluarkan salah satu 
ujung tali dari lubang tutup 
botol. Pegang tali tersebut.

Lepaskan tali agar soda kue 
terjatuh. Kocok botol dengan 
kuat. Letakkan mobil di 
permukaan yang rata dengan 
segera dan amati ia bekerja.

Cara Membuat 

Penjelasan Secara Sains 
Dalam model mobil ini, cuka 
(asam asetat encer) bereaksi 
dengan soda kue (natrium 
bikarbonat) untuk membentuk 
asam karbonat. Karena asam 
karbonat adalah komponen 
yang tidak stabil, maka asam 
karbonat akan langsung pecah 
dan membentuk karbon dioksida 
(CO2) dan air (H2O). Ketika 
disimpan dalam wadah tertutup, 
tekanan tersebut akan membuat 
kendaraan dapat bergerak.

EKSPERIMEN MOBIL JET

Dengan bahan yang sama, siswa dapat membuat produk yang berbeda sesuai 
dengan kreativitas dan preferensi mereka. Meskipun tanpa petunjuk, siswa dapat 
mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan rasa ingin 
tahu mereka di rumah.

Model mobil jet yang dibuat oleh siswa dari perangkat instruksional.

Beberapa bahan yang dapat Anda gunakan untuk 
membuat perangkat STEM bagi siswa adalah:

Alat tulis

Gunting
Pensil/pensil warna
Penggaris
Lem
Kaset
Stik es krim
Krayon
Lilin Play-Doh
....

Bahan daur ulang

Koran
Kardus
Botol
Tisu toilet
Wadah yogurt plastik
Kotak sereal/sepatu 
Piring/gelas kertas
Karet gelang
....
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6.3

Mengadaptasi Kurikulum Pendidikan STEM yang 
Holistik dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Sebagai bidang lintas ilmu, pendidikan STEM mencakup lebih dari sekadar konten 
teknis pada berbagai mata pelajarannya. Pendidikan STEM juga bertujuan untuk 
memberikan pemahaman tentang hubungan antara mata pelajaran tersebut. 
Pendidikan STEM yang holistik juga menanamkan keterampilan penting siswa dan 
kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat berkembang di abad ke-21, seperti kerja 
sama, keterampilan komunikasi, pemikiran kritis dan kreatif, dan pengekspresian 
ide-ide secara efektif. Berikut adalah beberapa tip mengenai cara-cara terbaik 
untuk menerapkan komponen pendidikan STEM dalam pembelajaran jarak jauh:

Terus ciptakan tantangan dan projek STEM yang relevan 
dengan masalah pada dunia nyata yang harus dipecahkan 
oleh siswa menggunakan pengetahuan teknis, pemikiran 
kreatif, dan kerja sama. 

•  Melalui projek-projek tersebut, siswa harus mengomunikasikan ide-ide 
mereka secara efektif kepada seluruh anggota kelompok, berpikir kritis 
untuk menemukan solusi masalah, dan secara kreatif merancang tahapan 
mereka sendiri dalam mendesain eksperimen atau model produk;

•  Mempresentasikan ide-ide mereka ke depan kelas dan melaporkan 
hasil kerja kelompok mereka dapat menciptakan rasa kepemilikan atas 
proses pembelajaran, memberikan saran untuk perbaikan diri, serta 
mengembangkan kepercayaan diri dalam keterampilan berkomunikasi.

PANDUAN

Kembali ke Bab 
1.3 dan 2 untuk 
tip memilih 
perangkat digital 
dan pedagogi 
yang tepat bagi 
Anda!

Manfaatkan perangkat digital yang dapat 
mendorong interaksi dan kolaborasi, 
seperti Google Meet dan Zoom, Microsoft 
Teams, Padlet, NearPod, dan lain-lain. 

•  Guru dapat menyelenggarakan breakout rooms 
atau membagi ruang meeting dalam Zoom dan 
Microsoft Teams untuk diskusi dan kerja kelompok;

•  Ada banyak aplikasi dengan konsep seperti papan 
tulis di mana guru dan siswa dapat menggambar di 
kanvas yang sama secara real-time.

        Cobalah!
Berdasarkan contoh-contoh di atas, bagaimana Anda bisa memasukkan aktivitas-
aktivitas yang mengembangkan kreativitas ke dalam rencana pembelajaran Anda?

Sumber pembelajaran daring lainnya:

Aktivitas STEM
http://stemactivitiesforkids.com
https://www.stem.org.uk
https://teachkidsengineering.com
https://www.pinterest.com

Coding
https://code.org
https://scratch.mit.edu
https://girlswhocode.com
https://www.khanacademy.org

Situs Web untuk Massive 
Open Online Courses 
(MOOC); 
https://www.coursera.org
https://www.futurelearn.com
https://www.edx.org
https://www.canvas.net
https://www.khanacademy.org

Lab dan simulasi virtual 
https://phet.colorado.edu
https://learn.concord.org
https://www.youngscientistlab.com

Pendidikan 
STEM membantu 
melatih 
keterampilan 
hidup abad 21

Manfaat 
pembelajaran 
lintas mapel
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Meski jika sekolah Anda tidak memiliki kurikulum STEM, Bagaimana Anda dapat 
bekerja sama dengan guru lintas mata pelajaran agar dapat menciptakan kegiatan 
yang bersifat interdisipliner bagi siswa Anda?

Apa yang perlu menjadi perhatian 
utama dalam menerapkan 
pengalaman kelas STEM yang 
interaktif ke dalam pembelajaran 
dari rumah?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami!

1.  Manfaatkan bahan yang mudah ditemukan di sekitar rumah 
dengan petunjuk yang mudah diikuti untuk membuat eksperimen 
STEM praktis.

2. Latih guru tentang pedagogi pembelajaran STEM jarak jauh, 
serta tentang penggunaan perangkat digital yang sesuai untuk 
pembelajaran jarak jauh, yang dapat memfasilitasi diskusi dan 
kerja sama.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami?

Catat pikiran Anda!
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MENILAI PEMBELAJARAN 
SISWA ANDA  
Siswa dan guru sama-sama menghadapi banyak kesulitan dalam 
beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Tipe asesmen 
yang biasa dilakukan secara tatap muka tidak dapat langsung 
diterapkan ke dalam pembelajaran jarak jauh, karena akses siswa ke 
perangkat dan metode pembelajaran jarak jauh berbeda-beda. Dalam 
bab ini, kita dapat melihat bagaimana para guru menyusun asesmen 
dengan melibatkan empati terhadap keadaan siswa, serta bagaimana 
cara membuat asesmen untuk berbagai metode pengajaran jarak jauh.

7

Apakah sebaiknya Anda melanjutkan 
cara asesmen yang sama terhadap siswa 
seperti yang Anda terapkan sebelum 
pandemi? Jelaskan alasannya.

Lihat di akhir bab ini untuk membaca perspektif kami! 

77
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Di samping harus cepat beradaptasi dengan cara belajar yang baru, banyak siswa 
yang tidak memiliki ruang belajar yang ideal di rumah mereka. Para guru tidak 
dapat menghukum siswa yang tidak memiliki sumber daya untuk belajar, dan justru 
harus mampu melihat keadaan siswa dengan empati, serta bersikap fleksibel dan 
pengertian dalam menilai siswa. Panduan berikut ini menawarkan beberapa langkah 
awal terkait cara menerapkan penilaian yang empatik untuk diterapkan di kelas Anda:

7.1

Menilai dengan Empati

Mempersiapkan siswa Anda untuk mengikuti 
penilaian jarak jauh

•  Bantu siswa untuk dapat mengatasi kehilangan interaksi 
pembelajaran tatap muka. Berikan waktu dan ruang bagi mereka 
untuk dapat menerima dan beradaptasi dengan perubahan ini.

• Buat siswa menjadi terbiasa, bukan hanya dengan materi 
pelajaran, namun juga dengan teknologi yang mereka gunakan 
selama pelaksanaan ujian.

• Ciptakan hubungan yang personal dengan siswa, yang membuat 
mereka merasa diperhatikan oleh Anda. Membuat rencana 
pengembangan individu untuk setiap siswa dapat memastikan 
mereka memiliki tujuan pembelajaran serta penilaian yang sesuai 
dengan kemampuan dan keadaan mereka masing-masing.

 Merancang penilaian

•  Buatlah penilaian yang sederhana dan menarik untuk 
memastikan bahwa tugas yang diberikan membuat siswa percaya 
diri untuk menyelesaikannya sendiri.

• Buatlah proyek belajar yang lebih bermakna yang 
menggabungkan masalah yang dapat dipecahkan siswa di rumah, 
untuk meningkatkan relevansi dan minat mereka pada tugas 
tersebut. Guru dapat meminta siswa untuk menerapkan apa yang 
telah mereka pelajari untuk menghasilkan solusi kreatif yang 
mereka temukan di rumah.

PANDUAN

2

1

Sediakan rubrik penilaian yang jelas, dan informasikan 
sebelum asesmen dilakukan sehingga para siswa 
mengetahui bagaimana mempersiapkan diri mereka 

Tindak lanjut dengan para siswa

•  Pahami keadaan lingkungan belajar di rumah siswa dan sesuaikan 
penilaian Anda. Siswa bisa jadi gagal dalam penilaian bukan 
hanya karena mereka tidak memahami materi, tetapi mungkin 
juga karena keadaan keluarga mereka. Misalnya, siswa perlu 
membantu pekerjaan rumah atau membantu pemenuhan 
ekonomi keluarga.

• Jika siswa absen, guru dapat menghubungi siswa secara pribadi 
untuk memahami kendala yang mereka hadapi. Guru juga dapat 
mengadakan survei untuk memperoleh informasi dari siswa 
secara aman dan personal, serta untuk mengkonsolidasikan 
umpan balik dari siswa mengenai pelajaran.

• Pekalah terhadap tantangan yang dihadapi oleh setiap siswa, 
dan bersikaplah fleksibel serta pemurah dalam memberikan 
nilai. Beberapa siswa mungkin tidak dapat berpartisipasi secara 
memadai dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi mungkin 
telah membuktikan diri bahwa mereka merupakan siswa yang 
berdedikasi dan konsisten selama pembelajaran sebelum COVID; 
faktor-faktor seperti itu juga perlu dipertimbangkan.

• Gunakan kombinasi penilaian numerik dan deskriptif. Meskipun 
lebih mudah untuk memetakan kemajuan siswa secara numerik, 
sistem penilaian deskriptif dapat mengakui adanya usaha dan 
perkembangan, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap 
tentang kinerja siswa.

3

4
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        Cobalah! 
Bagaimana Anda bisa memasukkan aspek empati dalam penilaian Anda?

Menurut Anda, bagaimana mindset penilaian seperti itu akan berdampak 
pada siswa Anda dalam jangka panjang?

Pertanyaan: Bagaimana guru dapat menilai siswa yang 
melakukan pembelajaran secara mandiri?

7.2

Poin Diskusi: 
Penilaian untuk Mode Pengajaran yang Berbeda

DR YOLANDA MARIN-GONZALES
Kepala Sekolah Gol. IV, Capas National High School, Filipina

Untuk pengajaran dan penilaian berbasis radio, 
setiap pelaksanaan aktivitas akan disertai dengan 
lembar kegiatan mengenai kompetensi pembelajaran 
utama, yang dikoordinasikan oleh Dewan kecamatan 
(Barangay Council). Guru akan memberikan pertanyaan 
secara on air, dan siswa harus mengumpulkan lembar 
kegiatan pembelajaran terkait.

Asesmen formatif dapat dilakukan melalui 
portofolio siswa berdasarkan kreativitas mereka. Ini 
memberi mereka kesempatan bukan hanya untuk 
mengintegrasikan pengetahuan terkait materi pelajaran 
ke dalam proyek akhir, namun juga untuk melatih 
kreativitas dan keterampilan berpikir kritis mereka.

TEERAWAT LUANRIT (DALE)
Direktur, Buddhajakwittaya School, Thailand

Untuk mengukur hasil belajar siswa ketika metode 
pengajaran dilakukan melalui telepon atau aplikasi 
lain, kami mempertimbangkan lembar kerja siswa, 
ujian daring, dan jawaban langsung mereka terhadap 
pertanyaan yang diajukan via panggilan telepon untuk 
dimasukkan dalam penilaian. Untuk penilaian berbasis 
keterampilan, siswa mengirimkan rekaman video diri 
mereka sendiri saat mendemonstrasikan keterampilan 
yang mereka miliki.
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Pertanyaan: Cara seperti apa yang dapat dilakukan untuk 
menilai siswa secara daring?

PROFESOR YEAP BAN HAR
Direktur Pengembangan Kurikulum  
dan Guru, Pathlight School, Singapura 

Beberapa aplikasi pembelajaran 
memiliki fitur penilaian diri. Guru 
dapat memasukkan tugas, dan 
siswa dapat melakukan penilaian 
sendiri saat mereka menyelesaikan 
tugas. Aplikasi ini juga dapat memberikan penjelasan 
untuk setiap jawaban, dan ketika siswa tidak dapat 
memperoleh jawaban, mereka dapat memeriksa kembali 
kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Aplikasi 
seperti Jamboard sangat membantu dalam mencapai 
tujuan ini. Sebagai guru, kita dapat melihat ketika siswa 
mengerjakan pekerjaan rumah mereka secara real time 
(langsung) dan ini akan membantu kita menilai apa yang 
telah mereka pelajari. Guru-guru juga dapat berinteraksi 
dengan siswa pada saat itu juga jika guru melihat ada 
kesalahan yang dibuat oleh siswa bersangkutan.

DR NGUYEN THI THU TRANG
Direktur, STEM Education Center, 
Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam

Untuk mata pelajaran STEM, kami merancang berbagai 
jenis penilaian seperti presentasi, penulisan laporan, 
latihan, dan pembuatan produk selama proses 
pembelajaran. Penilaiannya bersifat holistik, di mana siswa 
dievaluasi untuk tugas-tugas yang mereka selesaikan 
di tempat, serta penilaian lain dari keseluruhan proses 
pembelajaran mereka. Selain menguji pengetahuan STEM, 
guru-guru juga dapat menilai kompetensi abad 21 siswa. 
Guru juga dapat memasukkan aktivitas kelompok, dan 
mendorong siswa untuk mengecek tugas teman-teman 
sekelas mereka, serta menilai seberapa baik mereka 
dalam berkomunikasi dan berkolaborasi.

Kembali ke Bab 
2 untuk melihat 
beberapa perangkat 
digital dengan fungsi 
penilaian mandiri!

Ingat
Menyediakan umpan balik yang 
konstruktif untuk meningkatkan 
pemahaman siswa terhadap materi 
dan kompetensi lebih penting 
daripada sekadar memberikan nilai 
dalam kondisi belajar baru yang 
diakibatkan oleh pandemi.

PINDAI KODE QR UNTUK 
TAMBAHAN MATERI:

Kiat-kiat lebih lanjut 
terkait penilaian 
empatik

Apakah Anda sebaiknya terus 
menilai siswa dengan cara 
yang sama seperti yang Anda 
lakukan sebelum pandemi? 
Mengapa?

Setelah membaca bab ini, berikut perspektif kami!

Tidak.

1. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup 
di rumah untuk menghadiri pelajaran daring atau menyelesaikan 
tugas.

2. Beberapa orang tua kehilangan pekerjaan selama pandemi. 
Beberapa siswa perlu membantu pekerjaan rumah atau mencari 
penghasilan sampingan, dan tidak memiliki waktu atau tenaga 
untuk menyelesaikan tugas.

Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Apakah sama 
dengan perspektif kami? 
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Untuk 
direnungkan



Catat pikiran Anda!
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MENJAGA   
KOMUNITAS ANDA
Pembelajaran campuran (blended learning) dewasa ini telah menjadi 
metode yang baru dan menantang bagi semua pihak di dalam dunia 
pendidikan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan 
guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh serta 
melatih orang tua dalam mendukung anak mereka untuk belajar dari 
rumah. Untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu drastis 
tersebut dibutuhkan ketahanan mental serta dukungan sosial-emosional 
dari seluruh warga sekolah. Bab terakhir ini memberikan beberapa 
strategi yang dapat diambil oleh sekolah untuk memastikan bahwa setiap 
orang memiliki akses terhadap dukungan sosial yang tepat selagi kita 
menerapkan metode blended learning. 

8

Pandemi telah berdampak besar terhadap kesejahteraan seluruh pihak, 
dengan membuat guru kewalahan, siswa kelelahan mengikuti pembelajaran 
daring, dan orang tua khawatir tentang kondisi keuangan dan pendidikan anak-
anak mereka. Dukungan terhadap kesehatan mental harus dimasukkan ke 
dalam kurikulum dan juga diimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran 
sehari-hari, serta diberi perhatian khusus selama masa-masa yang dinamis dan 
sulit ini. Sekolah dapat melakukan hal-hal berikut:

8.1

Menjaga Kesehatan Mental 

PANDUAN

Bagaimana perasaan Anda terkait blended learning selama 
setahun ini?

Apa cara yang Anda dan komunitas sekolah Anda lakukan 
untuk menjaga diri sendiri dan satu sama lain?

Tinjauan:

Gambarlah sebuah 
emoticon!
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• Memfasilitasi pelaksanaan webinar dan pelatihan oleh tenaga 
medis profesional bagi para guru untuk mendukung kesehatan 
mental siswa mereka;

• Membuka kesempatan bagi siswa dan orang tua untuk mencari 
bantuan profesional terkait kesehatan mental atau tokoh 
masyarakat yang dihormati di luar jam sekolah;

• Mendorong dan mendukung Kepala Sekolah untuk terus 
berkomunikasi dengan guru yang bertujuan untuk lebih 
memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi para 
stafnya; 

• Mengadakan sesi berbagi secara rutin dengan staf, orang tua, 
dan siswa;

• Mengalokasikan waktu dalam rapat staf maupun saat 
pembelajaran untuk berbicara mengenai pengelolaan stres;

• Memberitahu orang tua mengenai sumber daya kesehatan yang 
tersedia bagi mereka, misalnya dukungan dari guru dan konselor 
sekolah;

• Mengamati perilaku siswa selama kelas daring. Guru harus 
memberikan perhatian lebih kepada siswa yang bertingkah 
berbeda dari biasanya serta berbicara dengan mereka jika perlu;

• Melakukan pengecekan terhadap kondisi orang tua dan siswa 
secara berkala melalui telepon.
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8.2

Membantu Orang Tua Siswa

PANDUAN

Mengingat bahwa siswa melakukan pembelajaran di rumah, orang tua 
berperan sebagai fasilitator yang penting dalam pembelajaran mereka. 
Namun, banyak orang tua yang memerlukan bantuan dan bimbingan dari 
sekolah untuk lebih memahami bagaimana berperan menjadi rekan pendidik 
selama pembelajaran jarak jauh. Sistem dukungan sosial yang kuat dari 
keluarga menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahwa siswa belajar 
secara efektif dari rumah. Untuk membantu orang tua dalam penyesuaiannya, 
sekolah dapat melakukan hal berikut:

 Kita benar-benar 
harus mulai berpikir 
dengan empati 
mengenai alasan di 
balik sikap anak. 
Mungkin diamnya 
mereka (di kelas) 
merupakan bentuk 
kecemasan, kebosanan, 
dan penderitaan – pertengahan 
antara depresi dan kegembiraan 
– dan mungkin akan lebih baik 
untuk menggunakan waktu 
tersebut untuk berbicara 
mengenai perasaan mereka 
daripada hanya berfokus pada 
materi pelajaran.

-  Jaton Zulueta, Direktur Eksekutif dan Pendiri   
AHA! Learning Center. Filipina

“

PINDAI KODE QR UNTUK 
TAMBAHAN MATERI:

Bagaimana guru 
dapat mengelola 
kesejahteraan mereka 
sendiri selama 
pengajaran jarak jauh
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Membimbing orang tua tentang cara mendukung 
anak mereka

•  Menekankan peran penting yang dimiliki orang tua dalam 
pembelajaran anak saat mereka melakukan belajar dari rumah;

•  Mendorong orang tua untuk menetapkan aturan, sistem, dan 
jadwal yang tepat untuk mendukung pembelajaran mandiri anak 
sepanjang hari;

•  Memberikan instruksi rinci tentang bagaimana sekolah 
menyelenggarakan kelas daring serta bimbingan terkait 
bagaimana orang tua dapat membantu anak mereka selama 
proses tersebut;

•  Memandu orang tua untuk memahami kesulitan yang biasa 
dihadapi saat pembelajaran daring serta mengembangkan 
solusi yang relevan;

•  Menyelenggarakan kursus pelatihan untuk orang tua guna 
membimbing mereka tentang fungsi pembelajaran daring dan 
bagaimana anak mereka dapat memanfaatkan pengalaman 
tersebut secara maksimal.

•  Mendorong seluruh keluarga untuk mendengarkan program 
pembelajaran yang ditayangkan secara langsung;

•  Di akhir setiap sesi, minta orang tua untuk menyiapkan satu 
pertanyaan mengenai materi yang dapat didiskusikan di waktu 
makan. Ini dapat menjadi cara yang efektif bagi pengajar untuk 
memeriksa hasil pembelajaran siswa, karena siswa merespon 
dengan impulsif dan apa adanya. 



PESAN PENUTUP 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, para guru 
melakukan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik 
pengajaran dan pembelajaran mereka. Keberadaan teknologi seringkali menjadi 
berkah bagi para guru, memungkinkan mereka untuk menjelaskan sebuah konsep 
dengan lebih baik, menjangkau lebih banyak siswa, dan meningkatkan kualitas 
pendidikan secara keseluruhan. Namun pada praktiknya, perubahan tersebut 
berlangsung dalam waktu yang tidak instan, melainkan butuh proses adopsi 
teknologi secara perlahan dan bertahap.

Adanya penangguhan proses pembelajaran tatap muka untuk merespon adanya 
pandemi COVID-19 telah memaksa para guru untuk mengadopsi perangkat digital 
demi memastikan disrupsi yang terjadi dapat diminimalkan. Perubahan yang terjadi 
sangat cepat ini menimbulkan banyak kebingungan bagi semua pihak.

Tantangan untuk berpindah ke ruang virtual semakin diperparah dengan adanya 
kesenjangan sumber daya di negara-negara di Asia Tenggara. Merasa tertantang 
dengan kondisi ini, The HEAD Foundation meluncurkan seri ketiga dari Making 
HEADway, yaitu: Menjembatani Kesenjangan dalam Pembelajaran Jarak 
Jauh. Buku panduan ini merangkum praktik-praktik terbaik yang dibagikan oleh 
pembicara kami, dan menambahkannya dengan kiat dan saran yang dapat Anda 
terapkan di lingkungan Anda.

Jika nanti pandemi mereda dan masyarakat kembali hidup secara normal, 
pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat digital akan tetap ada. 
Para guru harus memanfaatkan kemajuan yang dicapai dalam pembelajaran digital 
ini, baik melalui inovasi modern maupun platform tradisional seperti radio dan 
televisi, untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka.

Meskipun seri ini membahas praktik baik yang beragam dalam menjembatani 
kesenjangan dalam pembelajaran jarak jauh, kami menyadari bahwa itu tidak cukup. 
Pendidik seperti Anda tentu ingin terus belajar lebih banyak, mengeksplorasi 
perangkat-perangkat ini secara lebih mendalam agar siswa Anda akan 
mendapatkan pendidikan terbaik yang dapat Anda berikan.

Kami di The HEAD Foundation mendengarkan Anda, dan kami memiliki beberapa 
program baru yang menarik sebagai bagian dari seri Making HEADway yang akan 
hadir dalam beberapa bulan mendatang, jadi tetap ikuti perkembangannya!

Vignesh Louis Naidu
Direktur, Operasi
The HEAD Foundation

Catat pikiran Anda!
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PINDAI UNTUK MENONTON

Seri webinar The HEAD Foundation 
Menjembatani Kesenjangan dalam 

Pembelajaran Jarak Jauh.
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2 Mendorong kolaborasi dan berbagi antar orang tua

•  Mulai perkumpulan orang tua dengan pertemuan bulanan untuk 
berkumpul dan mendiskusikan kemajuan anak mereka serta 
masalah yang biasa dihadapi selama pembelajaran jarak jauh;

•  Buat ruang yang aman bagi orang tua untuk membahas topik-
topik terkait bagaimana mereka dapat mendukung anak mereka 
secara akademis dan emosional.



83

Making HEADway disusun, dirancang, dan 
diluncurkan oleh The HEAD Foundation pada tahun 2020 sebagai 
tanggapan atas adanya krisis COVID-19 yang terjadi. Dalam 
setiap seri webinar dan buku panduan yang kami terbitkan, para 
pengajar teladan yang inovatif di Asia Tenggara saling berbagi 
pengalaman, strategi, dan kiat-kiat yang mudah diterapkan 
dalam melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, serta untuk 
membangun kembali sekolah dan sistem pendidikan untuk 
dapat bersiap menghadapi masa depan dengan lebih baik.

NO. 4 
MEMPERKUAT PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
Manajemen kelas kini memiliki makna yang baru, di mana guru dan siswa tidak 
bisa lagi saling bertatap muka seperti sedia kala. Melibatkan siswa secara aktif 
menjadi tantangan tersendiri ketika ada terlalu banyak distraksi yang bersaing untuk 
mendapatkan perhatian para siswa. Bagaimana kita dapat membuat pembelajaran 
lebih bermakna bagi siswa, sembari tetap mengukur kompetensi esensial mereka?  

TEMUKAN JAWABANNYA: headfoundation.org/making-headway

NO. 1 

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN 
DALAM KRISIS
Pemimpin-pemimpin sekolah di Asia 
Tenggara menunjukkan bagaimana mereka 
dapat memimpin sekolah dan sistem 
pendidikan untuk menghadapi disrupsi di 
dunia pendidikan yang disebabkan oleh 
pandemi COVID-19, sementara para pakar 
kepemimpinan pendidikan terkemuka 
membahas bagaimana pendidik dapat 
menerapkan strategi serta kiat-kiat tersebut 
sesuai dengan keadaan sekolah mereka.

NO. 2 

MEMBANGUN BUDAYA 
SEKOLAH YANG POSITIF
Lebih dari sekadar memenuhi 
kebutuhan kognitif dan sosial-
emosional yang mendasar bagi para 
siswa, para pendidik dalam seri ini 
menunjukkan bagaimana mereka 
dapat menciptakan lingkungan dan 
komunitas sekolah di mana guru dan 
siswa dapat berkembang maju di era 
new normal.

TONTON 
REKAMANNYA DI SINI

DAPATKAN BUKU 
PANDUANNYA DI SINI
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Memberi dampak kehidupan 
di Asia melalui pendidikan 
berkualitas dan layanan 
kesehatan yang efektif
The HEAD Foundation adalah organisasi amal yang didirikan pada 
tahun 2013 di Singapura untuk berkontribusi pada pembangunan 
berkelanjutan di Asia.

headfoundation.org
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