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KATA PENGANTAR 

Dengan adanya penutupan sekolah akibat pandemi COVID-19, pembelajaran 
jarak jauh masih menjadi hal yang lumrah bagi siswa di berbagai bagian Asia 
Tenggara dan wilayah lainnya. Selagi kita bertransisi dari pandemi menuju 
endemi, kita harus melihat tantangan dan juga peluang di era new normal ini.

Pergeseran menuju metode pembelajaran jarak jauh memiliki arti yang lebih dari 
sekadar mengajar di depan webcam, atau sekadar mengirimkan materi berbentuk 
digital atau cetak. Bahkan dalam sistem pendidikan yang kaya sumber daya seperti 
di Singapura, banyak guru yang mengalami kesulitan untuk mengadaptasikan  cara 
mengajar mereka ke dalam ekosistem digital. Meskipun demikian, dalam dua tahun 
masa pembelajaran jarak jauh, kami telah menyaksikan bagaimana para pendidik 
dari berbagai bagian di Asia Tenggara menyesuaikan metode pengajaran mereka, 
memanfaatkan teknologi baru, dan berkolaborasi melakukan kolaborasi untuk 
mengatasi kehilangan pembelajaran, ketidakhadiran peserta didik, serta kasus-kasus 
putus sekolah.

Tanggung jawab guru, sekolah, dan sistem pendidikan menjadi lebih besar dengan 
adanya pandemi COVID-19. Kita sedang beralih dari sekadar memproduksi 
tenaga kerja muda melalui repetisi dan hafalan sesuai kurikulum dan tes-tes 
terstandar. Seperti yang akan banyak dibahas pada buku panduan ini, kita mencoba 
mengimajinasikan ulang kegiatan belajar mengajar : Mengapa kita ingin mereka 
belajar? Apa yang kita inginkan untuk mereka pelajari? Bagaimana kita ingin 
mereka belajar? Bagaimana kita tahu mereka sudah belajar?

Sebagai pendidik, kita harus mempersiapkan diri untuk terus mendidik para siswa, 
bahkan tanpa ruangan kelas secara fisik. Guru tidak hanya harus mengadopsi 
pendekatan pedagogis nan fleksibel yang mampu diadaptasi secara efektif dengan 
media pengajaran yang digunakan, tetapi juga harus tetap berpikiran terbuka dan 
senantiasa belajar menggunakan berbagai perangkat ajar yang baru.

Buku panduan dan seri webinar ini memberikan contoh praktik pembelajaran inovatif 
yang digunakan di Asia Tenggara. Saya harap saran, rekomendasi, dan praktik-praktik 
terbaik yang dibagikan di sini dapat menginspirasi Anda untuk 
terus bereksperimen dan mungkin mencoba mengadopsi 
sebagian ide tersebut.

S. Gopinathan
Penasihat Akademik,  
The HEAD Foundation

PESAN MODERATOR

Setelah hampir dua tahun sejak penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh 
dilaksanakan, para pendidik di seluruh dunia tengah memikirkan berbagai kemungkinan 
untuk menggabungkan pengalaman belajar tatap muka dan daring serta kombinasi 
yang seimbang antara sesi pembelajaran sinkron dan asinkron. Praktik pengajaran jarak 
jauh seperti pengintegrasian teknologi dalam penyampaian pelajaran atau keterlibatan 
orang tua dan orang dewasa lainnya dalam pembelajaran berbasis rumah dapat terus 
dimanfaatkan di era new normal, baik dalam bentuk pembelajaran campuran (hybrid) 
atau kelas tatap muka secara penuh; terutama di lingkungan yang mengalami kekurangan 
sumber daya.

Buku panduan ini merangkum berbagai ide berbasis pengalaman tentang bagaimana 
pengalaman belajar jarak jauh baik secara luring ataupun daring, dapat ditingkatkan. Enam 
bab dalam materi referensi ini menjahit berbagai saran praktis untuk pendidik dari berbagai 
masukan dan diskusi yang muncul di seri webinar kami, “Meningkatkan Pembelajaran 
Jarak Jauh”. Dua bagian pertama dari seri tersebut, yaitu “Meningkatkan Pengajaran 
Jarak Jauh secara Langsung” dan “Memfasilitasi Pengajaran Daring” berfokus terhadap 
bagaimana sesi tatap muka dapat difasilitasi dengan berbagai peralatan dan aplikasi; dan 
bagaimana merancang tugas pembelajaran asinkron yang menarik dan produktif sehingga 
dapat memperdalam pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Hal lain yang 
menjadi perhatian bagi banyak pendidik saat ini adalah terkait pemberian penilaian dalam 
pembelajaran jarak jauh. Bagian ketiga ini, “Memperkaya Penilaian Jarak Jauh”, memaparkan 
berbagai praktik penilaian secara jarak jauh yang menarik, termasuk praktik-praktik yang dapat 
dilakukan di lingkungan dengan ketersediaan teknologi yang terbatas. Tiga sesi seri webinar 
tersebut menekankan pentingnya pengoptimalan sumber daya yang ada serta keterlibatan 
masyarakat dalam upaya memperkuat pengajaran dan pembelajaran secara jarak jauh.

Seluruh panelis adalah praktisi yang berbicara langsung dari pengalaman mereka 
sendiri dalam melakukan kegiatan pengajaran dan pembelajaran secara jarak jauh. 
Melalui masukan mereka, kami melihat pentingnya melakukan inovasi secara konsisten. 
Sesuatu yang awalnya dianggap mengganggu dapat berubah menjadi peluang untuk 
munculnya berbagai ide dan terobosan terbaru dalam proses pendidikan. Seorang panelis 
menyatakan bahwa penting bagi kita untuk tidak terlalu terikat pada bentuk pertama dari 
sebuah solusi. Kami sangat berharap bahwa buku panduan ini akan membantu Anda untuk 
melanjutkan perjalanan dalam mencari berbagai cara untuk lebih melibatkan siswa dalam 
proses pembelajaran, yang dapat memberikan mereka motivasi lebih tinggi untuk belajar.

Carmela C. Oracion
Direktur, 
Ateneo Center for Educational Development
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KATA PENGANTAR

bagi siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran, baik secara individu 
ataupun kolaboratif dengan rekan sebayanya. Sayangnya, peserta dari sesi 
kedua webinar mengungkapkan bahwa siswa yang disiplin untuk menyelesaikan 
tugas di luar kelas daring sangat sedikit. Selain itu, para peserta webinar juga 
mengungkapkan bahwa banyak orang tua/wali yang mengerjakan tugas para 
siswa dan serta banyak siswa yang mengharapkan guru mereka dapat dihubungi 
untuk menjawab pertanyaan mereka selama 24 jam sehari. Ketiga pengalaman 
tersebut tampaknya membuktikan bahwa guru perlu melihat secara lebih 
saksama bagaimana mereka merancang tugas pembelajaran secara asinkron, 
sehingga dapat lebih memotivasi siswa untuk menyelesaikan sendiri tugasnya di 
luar waktu kelas secara mandiri.

Sejak awal pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, pada awal penutupan sekolah 
karena pandemi, banyak pendidik yang mengeluhkan sulitnya memberikan 
penilaian terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Pada webinar sesi ketiga, 
64% peserta mengungkapkan masalah yang cukup memprihatinkan, yaitu 
sulitnya mendeteksi kecurangan atau ketidakjujuran akademik. Banyak 
guru yang tampaknya curiga bahwa kecurangan lebih banyak terjadi selama 
pembelajaran jarak jauh. Ini menjadi PR tersendiri bagi para pendidik agar siswa 
dapat menyelesaikan ujiannya sendiri, bukan dengan bantuan orang lain atau 
dengan mencari jawaban di internet saat mengikuti tes secara daring.

Para pendidik yang menjadi narasumber dalam buku panduan ini memaparkan 
berbagai strategi untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, di saat 
mereka menghadiri sekolah melalui beragam cara dalam pengajaran dan 
pembelajaran jarak jauh. Mereka juga menyarankan proses-proses di mana 
pembelajaran siswa dapat dinilai dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan 
pembelajaran jarak jauh. Praktik-praktik teruji yang mereka bagikan dalam buku 
panduan ini menyajikan bermacam ide brilian yang dapat dipraktikkan atau 
dikembangkan oleh berbagai jenis pendidik, sembari mencari lebih banyak lagi 
cara untuk menumbuhkan bibit-bibit pembelajaran mandiri pada siswa, apapun 
metode belajar-mengajar yang digunakan. 

Jika setiap orang ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka 
pembelajaran secara mandiri harus menjadi tujuan penting dari proses 
pendidikan. Pembelajar yang mandiri memiliki motivasi dari dalam diri 
sendiri dan memiliki inisiatif untuk mengejar pembelajaran dengan atau 
tanpa bantuan orang lain. Untuk mendorong pembelajaran mandiri di antara 
para murid, sangat penting bagi mereka untuk terlibat dalam pembelajaran 
dan perencanaannya. Jika siswa tidak merasa kagum, tertarik, dan terpikat 
dalam mengikuti suatu pembelajaran, akan sangat sulit bagi mereka untuk 
memiliki minat atau merasa penasaran tentang suatu materi pelajaran 
serta keterkaitannya dengan materi-materi lainnya. Menurut Glossary of 
Education Reform, “pembelajaran meningkat saat siswa memiliki rasa 
ingin tahu, tertarik, atau terinspirasi. Sebaliknya, pembelajaran menurun 
ketika siswa merasa bosan, tidak tertarik, acuh, atau dengan kata lain ‘tidak 
terlibat’.'”

Melalui jajak pendapat selama sesi pertama webinar “Meningkatkan 
Pembelajaran Jarak Jauh”, para peserta menunjukkan bahwa apa yang 
mereka anggap paling menantang terkait pengajaran daring adalah: (1) 
melibatkan siswa dalam tugas kelompok dan (2) menjalin hubungan 
dengan siswa selama kelas berlangsung. Tidak dapat disangkal, perubahan 
mendadak dari ruang kelas fisik ke sesi pelajaran melalui Google Meet atau 
Zoom, atau bahkan ke moda radio atau buku bagi lingkungan yang memiliki 
keterbatasan, memberikan tantangan tersendiri terhadap kemampuan 
guru untuk memfasilitasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, 
koneksi internet yang buruk selama kelas daring menghalangi siswa untuk 
berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan interaktif seperti yang biasa 
dilakukan di kelas fisik.  

Tugas-tugas dalam pembelajaran asinkron dapat membuka kesempatan 

Tantangan dalam pembelajaran 
jarak jauh: Keterlibatan dan 
penilaian siswa 
Carmela C. Oracion
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Ryan Rizal D. Balandra adalah Fasilitator Biologi tingkat AS 
dan A-Level, serta Fasilitator Biologi IGCSE di Sekolah Menengah 
Atas Negeri di Jakarta, Indonesia. Ia telah mengajar sains, biologi, 
dan riset selama 14 tahun di Indonesia, Filipina, dan Singapura. 
Beliau meraih gelar sarjana pendidikan dari Philippine Normal 
University, menerima diploma pascasarjana pendidikan dari 
National Institute of Education di Singapura, dan saat ini sedang 
mengejar gelar magister pendidikan biologi di University of the 
Philippines.

Ramon B. Cristobal mengajar matematika di Sekolah 
Menengah Pertama Ateneo di Filipina dan menjabat sebagai 
ketua tim matematika untuk Kelas 7. Beliau menjadi sukarelawan 
sebagai pelatih bagi guru aktif dan guru purnabakti di berbagai 
provinsi di Filipina.

Adrian C. Cruz adalah pelatih EdTech, instruktur & inovator 
tersertifikasi Google, Emeritus Grup Pendidik Google Filipina, 
dan Pendiri Luke Beyond Digital Learning Solutions. Ia memiliki 
tujuan untuk memimpin sekolah-sekolah dan institusi-institusi 
pendidikan menuju transformasi digital dengan mengadopsi 
produk Google for Education dan program lain yang disarankan 
untuk meningkatkan kesadaran dan produktivitas.

Rachael Francis adalah Chief Executive Officer di MYReaders 
Resources, Malaysia. Beliau adalah alumni Teach for Malaysia 
dengan pengalaman delapan tahun di bidang pendidikan, 
mulai dari mengajar hingga menjadi pelatih untuk para guru. Ia 
memiliki diploma pascasarjana dalam jurusan pendidikan dari 
Universiti Utara Malaysia serta gelar sarjana seni (Hons) dalam 
jurusan Bahasa Inggris dari Universiti Tunku Abdul Rahman.

PROFIL PANELIS

Dr Fun Man Fung mendedikasikan waktunya untuk 
mengajarkan siswa tentang bagaimana cara belajar dengan 
memanfaatkan teknologi. Ia meneliti tentang beragam 
teknik videografi yang dapat meningkatkan hasil belajar 
dalam pembelajaran jarak jauh. Dr Fung adalah penerima 
NUS Annual Digital Education Award (2021) dan D2L award 
Innovation in Teaching and Learning (2019) atas upayanya 
yang penuh semangat dalam mendorong pembelajaran 
berbasis teknologi.

Obert Hoseanto saat ini memimpin program-program 
pendidikan dan inisiatif-inisiatif peningkatan keterampilan 
untuk Microsoft Indonesia, dengan fokus pada transformasi 
pendidik di seluruh Indonesia menuju era digital dan 
meningkatkan keterampilan tenaga kerja di masa depan untuk 
mempunyai kompetensi dan kemampuan digital. Ia memiliki 
20 tahun pengalaman di bidang pendidikan, sebagai guru, 
kepala sekolah, pelatih, dan dosen di universitas. Ia memegang 
gelar sarjana dalam ilmu komputer dan matematika, serta 
gelar magister dalam teknologi instruksional.

Dr Beverly T. Mangulabnan adalah Pengawas Program 
Pendidikan di Divisi Sekolah Nueva Ecija di Filipina. Ia 
mengelola Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Bagian 
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Belajar, mengawasi 
program instruksional divisi di tingkat dasar dan menengah. 
Ia juga menjadi penasehat bagi Kepala Dinas tentang 
peningkatan program pendidikan di daerah tersebut, serta 
bekerja dengan para guru, kepala sekolah dan pengawas 
distrik untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran 
di sekolah. Beliau meraih gelar PhD dalam pendidikan 
pembangunan dari Central Luzon State University.

v vi



Angelo A. Unay adalah kepala sekolah dari Sekolah Dasar Cayetano 
Topacio di Filipina. Ia berpengalaman menjadi seorang guru sekolah 
dasar selama 10 tahun, mengajar mata pelajaran seperti bahasa Inggris 
dan matematika. Ia juga menjadi fasilitator dan narasumber terkait 
pembelajaran, memberikan pelatihan terkait pendidikan matematika dan 
sistem manajemen kinerja dari guru sekolah negeri. Saat ini, beliau sedang 
mengambil gelar magister di jurusan kepemimpinan dan manajemen 
pendidikan di Philippine Normal University, Manila.

Thulasi Vikneswaran saat ini memimpin Unit Pengembangan di 
LeapEd Services Sdn. Bhd., Malaysia, dan mengerjakan berbagai program 
transformasi sekolah serta pengembangan profesional untuk siswa, 
guru, orang tua, dan pembuat kebijakan. Lulusan Universitas Kebangsaan 
Malaysia, Ia menyelesaikan studi S1 dan S2 dalam studi bahasa Inggris 
(jurusan linguistik) dengan pujian. Ia memiliki 11 tahun pengalaman di 
bidang pendidikan, dalam berbagai peran kepemimpinan dan mengajar, 
meliputi manajemen pendidikan dan pelatihan di sekolah internasional, 
perguruan tinggi swasta dan universitas.

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.

PERANGKAT 
PEMBELAJARAN DARING 
SECARA LIVE
Banyak guru kesulitan membuat pembelajaran 
daring yang menarik dan interaktif, terutama karena 
pembelajaran daring yang berkepanjangan telah 
menyebabkan guru dan siswa menderita Zoom 
Fatigue atau kelelahan Zoom. Dalam bab ini, kita 
melihat beberapa perangkat ajar interaktif yang 
gratis dan menyenangkan yang dapat digunakan 
pendidik untuk menyusun pembelajaran daring, 
serta memahami bagaimana pembelajaran jarak jauh 
yang kreatif dapat dilakukan bahkan hanya dengan 
menggunakan perangkat ajar sederhana.

Pokok Pembelajaran:
• Memahami faktor-faktor 

keberhasilan pembelajaran 
melalui aplikasi pesan instan 
WhatsApp 

• Mempelajari cara menggunakan 
Google Workspace sebagai 
perangkat ajar interaktif gratis 
untuk membuat pembelajaran 
yang menarik.

• Mempelajari cara mengoperasikan 
Microsoft Office untuk membuat 
pembelajaran jarak jauh yang 
inklusif dan progresif menggunakan 
perangkat manapun

Menurut Anda, bagaimana kita dapat menyusun 
pembelajaran jarak jauh yang menarik?

Untuk 
direnungkan

Lompat ke bagian akhir bab untuk melihat pandangan kami!

1

vii 1



Penilai melakukan penilaian tugas membaca melalui 
WhatsApp dengan mengirimkan teks-teks bacaan 
berjenjang kepada siswa. Siswa diminta untuk merekam 
bacaan mereka dengan menggunakan pesan suara dan 
mengirimkan kembali rekaman audio tersebut.

Siswa yang membutuhkan bantuan diidentifikasi 
berdasarkan perbedaan antara usia dengan tingkat 
literasi mereka. Perangkat ajar fisik dikirimkan ke 
rumah siswa-siswa yang terpilih sebagai bahan 
pembelajaran dalam program ini.

MYReaders adalah sebuah organisasi nirlaba di Malaysia 
yang memberdayakan anak-anak melalui komunitas, dengan 
menyediakan program membaca yang terstruktur dan 
berkelanjutan bagi komunitas marjinal. Dengan dukungan 
yang berkelanjutan dari komunitas dan berbagai organisasi 
mitra, MYReaders bertujuan untuk menjangkau lebih banyak 
orang untuk menyelesaikan permasalahan buta huruf di 
kalangan anak-anak.

Pemberlakuan karantina wilayah akibat pandemi 
menghambat program-program literasi yang selama ini 
dilakukan secara tatap muka, yang di dalamnya termasuk 
bimbingan secara fisik bagi siswa untuk menggunakan 
perangkat literasi oleh para relawan pengajar. Oleh karena itu, 
tim memanfaatkan aplikasi pesan instan yang telah popular 
digunakan yaitu WhatsApp untuk melakukan sesi remedial 
membaca secara perorangan. Menggunakan aplikasi pesan 
instan seperti WhatsApp merupakan cara yang efektif untuk 
menjangkau siswa yang tidak memiliki komputer di rumah, 
tetapi memiliki akses ke ponsel dan data internet. Begini cara 
mereka melakukannya!

1.1

Memanfaatkan WhatsApp untuk 
materi bacaan
Rachael Francis

Penilaian tugas membaca 
untuk mengukur tingkat 
literasi

Perangkat ajar fisik 
dikirimkan ke siswa terpilih

1

2

Perjalanan Pembaca

PROFIL INSTITUSI

MYReaders

Kuala Lumpur, 
Malaysia

Organisasi  
Nirlaba

726 siswa, 
242 rumah  
tangga terlayani

210 sukarelawan,  
5 pegawai

Bagaimana kelas remedial dilaksanakan melalui WhatsApp:

• Relawan pengajar mengirimkan konten digital dalam bentuk video singkat 
dan gambar atau rekaman suara dimana mereka sedang membaca untuk 
dibagikan dengan mudah tanpa memerlukan data yang besar

• Siswa mengirim pesan suara berisi bacaan mereka dan mendapatkan 
masukan secara langsung serta pembinaan dari pengajar dengan cara 
yang sama.

• Untuk siswa yang belum bisa membaca, relawan pengajar lebih 
mengutamakan penggunaan pesan suara daripada pesan teks.

Kelas remedial melalui WhatsApp

3

 4

Orang tua memfasilitasi pembelajaran

Orang tua mendampingi anak mereka 
untuk memantau kemajuan mereka 
dan memastikan mereka tetap fokus. 
Menariknya, orang tua yang mengawasi 
anaknya justru sering ikut belajar 
bersama anak dan meningkatkan 
kemampuan membaca mereka sendiri!

2 3



Perkembangan, bukan kesempurnaan  
Rachael mengungkapkan, jika pada saat itu tim menunggu hingga mereka 
menemukan solusi yang lengkap sebelum memulai, mereka akan membutuhkan 
waktu yang panjang, dan anak-anak akan dibiarkan tanpa dukungan untuk waktu 
yang cukup lama. Ia memberikan saran kepada pendidik yang perlu melakukan 
penyesuaian, yaitu, jangan menunggu hingga kita memiliki solusi akan semua hal, 
dan mulai saja terlebih dahulu:

• Hindari keterikatan pada bentuk solusi pertama; karena itu biasanya belum 
sempurna.

• Buatlah perubahan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 
berdasarkan umpan balik.

• Beradaptasilah dengan kebutuhan siswa dan penerima manfaat; tempatkan 
siswa menjadi pusat dari solusi Anda yang buat.

   Memiliki solusi yang tidak sempurna lebih baik 
daripada tidak memiliki solusi sama sekali.

—  Rachael Francis, Chief Executive Officer, MYReaders, Malaysia
“

Referensi 
materi untuk 
Pendidik dan 
Orang Tua 

Perangkat 
literasi 
MYReaders   

        Cobalah! 
Apakah Anda memiliki ide yang meragukan untuk diterapkan tetapi akan 
bermanfaat bagi pembelajaran siswa? Tuliskan langkah-langkah kecil yang dapat 
Anda ambil untuk memulai inisiatif Anda, bahkan jika Anda belum memiliki semua 
solusinya.

Tuliskan manfaat yang akan diperoleh dari inisiatif Anda. Pertimbangkan bagaimana 
Anda dapat mengembangkan dan menyesuaikannya sambil berjalan.

Sudah dicoba?
Apakah Anda telah 
menyelenggarakan kelas melalui 
WhatsApp, Viber, LINE atau aplikasi 
pesan lainnya? Bagikan refleksi dan 
implementasi kelas Anda dengan 
rekan sejawat! Bergabunglah dalam 
percakapan di grup pembelajaran 
sosial kami, “Mengajar, Memimpin, 
Belajar” di Facebook.

PINDAI UNTUK 
BERGABUNG

Mengajar, 
Memimpin, 
Belajar 

PINDAI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG:
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Kegiatan interaktif menggunakan Google Drawings dan Jamboard 
memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas jarak jauh dan 
mendorong adanya rasa memiliki terhadap proses pembelajaran mereka. 
Dengan cara ini, mereka juga dapat belajar secara mandiri dan kolaboratif 
melalui berbagai eksperimen. Guru dapat menggunakan kegiatan ini untuk 
mengecek pemahaman siswa tanpa perlu melakukan ujian dalam skala besar.

PINDAI UNTUK MEMPELAJARI

Cara Meningkatkan 
Praktik Pengajaran 
Daring 

Tip: 

Pikirkan “pembelajaran singkat”. Memecah mata 
pelajaran menjadi pembelajaran-pembelajaran singkat 
selama 10 menit diikuti dengan aktivitas atau latihan 
dapat membantu membuat pembelajaran menjadi lebih 
mudah dicerna. Hal ini juga memberi siswa kesempatan 
untuk mengaplikasikan informasi baru secara langsung.

10 menit

Dalam pembelajaran jarak jauh di mana guru memiliki 
waktu sinkron yang terbatas dalam kelas, bagaimana 
dapat kita mengoptimalkan waktu ini dan meningkatkan 
keterlibatan siswa di dunia virtual yang penuh dengan 
distraksi? Google Workspace menawarkan rangkaian fitur 
gratis yang memberikan kebebasan kepada pengajar untuk 
menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang menarik, 
sekaligus mengajarkan keterampilan abad ke-21 yang penting 
bagi siswa. Cara yang baik untuk menyusun pembelajaran 
sinkron secara jarak jauh adalah dengan mengkombinasikan 
pengajaran selama 10 menit dengan aktivitas interaktif yang 
dapat dibuat dengan menggunakan fitur seperti Google 
Drawings dan Jamboard.

1.2 

Memanfaatkan Google 
Workspace untuk pendidikan
Adrian C. Cruz

PEMBELAJARAN SINKRON

• Kelas berlangsung pada waktu 
yang sama untuk semua 
siswa dan guru yang terlibat. 
Siswa dapat melihat dan/atau 
mendengar guru dan satu sama 
lain sesuai dengan teknologi 
yang tersedia.

• Gunakan pembelajaran sinkron 
untuk mendorong interaksi dan 
mengklarifikasi materi secara 
langsung di dalam kelas.

• Cek pemahaman dan alur 
berpikir siswa dengan 
menggunakan berbagai aktivitas, 
sesi Tanya Jawab, dll.

PEMBELAJARAN ASINKRON

• Mempromosikan pembelajaran secara mandiri

• Siswa belajar dengan tempo mereka sendiri 
dengan menggunakan materi pelajaran tanpa 
kehadiran guru dan teman sekelas secara 
langsung.

• Guru perlu terlebih dahulu mempersiapkan 
modul pegangan untuk siswa di rumah dan 
merekam video pembelajaran

• Dengan metode ini, siswa memiliki lebih 
banyak waktu untuk menyerap materi, serta 
lebih memiliki fleksibilitas tentang di mana dan 
kapan mereka akan belajar.

• Dengan metode ini, guru perlu secara teratur 
memeriksa kemajuan dan pemahaman siswa, 
karena lebih mudah bagi siswa untuk merasa 
hilang arah dan tertinggal.

Perbedaan dalam penerapan:

PROFIL ORGANISASI

Luke Beyond 
Digital Learning 
Solutions

Las Piñas,  
Filipina 

Konsultan
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Guru juga dapat menyisipkan gambar atau menggambar secara bebas pada aplikasi 
tersebut untuk mengajar mata pelajaran yang membutuhkan diagram. Anda juga 
dapat menambahkan tautan eksternal ke materi pembelajaran tambahan untuk 
referensi siswa.

Guru dapat menggunakan kembali materi pembelajaran yang ada untuk membuat 
latihan-latihan interaktif di Google Drawings. Cara yang menyenangkan untuk 
membuat pelajaran menjadi interaktif adalah dengan memanfaatkan bentuk dan 
kotak teks yang dapat dimodifikasi oleh siswa.

Contoh kegiatan pembelajaran untuk kelas bahasa Inggris yang dikembangkan di Google Drawings

Contoh kegiatan untuk kelas biologi yang dikembangkan di Google Drawings

Memanfaatkan Google Drawings

Google drawings adalah aplikasi diagram yang merupakan bagian 
dari Google Workspace. Aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi 
menggambar dengan fitur serbaguna yang berfungsi membuat lembar 
kerja interaktif dan materi pembelajaran untuk kelas jarak jauh.

Fitur
• Membuat diagram dan grafik 

• Membuat diagram alur dan infografik

• Membuat grafik interaktif dengan tautan materi

• Membuat poster, pamflet, dan kalender

• Menyematkan video dalam kata-kata dan gambar

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Cara 
Menggunakan 
Google Drawings 
untuk Guru 

2

1

Cara Mengakses Google Jamboard:

Ketik drawings.google.com di mesin pencari Anda

Dari Google Drive, klik New (dengan tanda plus +), kemudian klik 
More, dan pilih Google Drawings.

8 9

https://www.youtube.com/watch?v=3WiCpNN8gOM
https://www.youtube.com/watch?v=3WiCpNN8gOM


PINDAI UNTUK PELAJARI

Cara Menggunakan 
Google Jamboard 
untuk Pengajaran 
Jarak Jauh 

PINDAI UNTUK PELAJARI

10 Template 
Jamboard untuk 
Pembelajaran 
Jarak Jauh 

Menggunakan Google Jamboard untuk kegiatan pembelajaran dengan gambar dan catatan

  
Tip:

Jika Anda memiliki kegiatan yang siap pakai di Jamboard, bagikan 
secara mudah dengan siswa Anda melalui Google Classroom, atau 
kirim tautan melalui email atau teks!

Memanfaatkan Google Jamboard

Jamboard adalah aplikasi papan tulis digital dari Google Workspace yang 
menawarkan pengalaman kolaboratif untuk tim dan kelas. Untuk sekolah, 
aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan guru dan siswa berkolaborasi 
dengan cara yang inovatif. Jamboard cocok untuk semua mata pelajaran 
dan dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan berfungsi 
sebagai pintu masuk dari ide-ide yang lebih kreatif dan produktif dalam 
proses belajar mengajar.

Fitur
• Menambahkan catatan, sketsa, gambar, tulisan, dan lainnya

• Melakukan pencarian lewat Google dan memasukkan gambar atau halaman web

• Memindahkan gambar, tulisan, catatan, dan sketsa secara mudah

• Menarik dan mengatur ulang ukuran gambar dengan menggunakan jari 
(melalui layar sentuh)

• Membagikan konten kepada orang lain untuk ikut berkolaborasi

Buka tab baru di Google Chrome dan klik ikon Google Apps 
(ikon wafel  idi sudut kanan atas layar Anda) dan cari ikon 

 Jamboard. 

 
Ketik di mesin pencari Anda jamboard.google.com

 
Dari Google Drive, klik New (dengan tanda plus + ), kemudian 
klik More, dan pilih Google Jamboard.

 
Dalam sesi Google Meet, akses Jamboard dengan menuju ikon 
Activities  (di kanan bawah layar Anda) dan cari whiteboarding.

1

3

4

Cara Mengakses Google Jamboard:

2
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1.3

Menggunakan Microsoft Tools 
untuk pendidikan
Obert Hoseanto

Penting bagi teknologi pendidikan (EdTech) untuk menjadi 
inklusif bagi semua guru dan siswa, terutama di saat 
pembelajaran jarak jauh telah menjadi norma bagi banyak 
orang seperti saat ini. Bahkan sebelum pandemi, banyak 
keluarga yang harus berbagi satu ponsel, dan banyak 
yang tidak memiliki laptop dan tablet. Saat pandemi 
melanda, orang tua dan pendidik sama-sama berjuang 
untuk memenuhi kebutuhannya. Teams Education 
memprioritaskan aksesibilitas dan kompatibilitas — 
sekolah dapat mengintegrasikan perangkat ini dengan 
sistem yang mereka miliki, dan guru serta siswa dapat 
mengaksesnya bahkan dengan menggunakan telepon 
genggam yang sederhana. Microsoft memberikan 
pengalaman pembelajaran jarak jauh yang inklusif melalui 
fitur-fitur utama Teams Education:

• Mengaktifkan pembelajaran jarak jauh yang inklusif:  
Bagaimana kita dapat mengatur pembelajaran daring yang 
mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem yang ada?

• Membina keterlibatan yang berkelanjutan: 
Bagaimana kita dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan 
membangun komunitas?

PROFIL INSTITUSI

PT Microsoft 
Indonesia

Indonesia 

Perusahaan Teknologi 
Pendidikan

>100,000 sekolah 
terlayani

>30 Juta siswa, 
>1 Juta  
guru terlayani

         Cobalah! 
Apakah menurut Anda Google Drawings atau Jamboard (atau keduanya!) 
yang lebih cocok dipakai untuk pelajaran Anda?

Tinjau rencana yang anda miliki untuk pembelajaran daring. Bagaimana cara 
membuatnya lebih interaktif dengan menggunakan berbagai perangkat di Google 
Workspace?

Sebagai bagian dari upaya Microsoft Indonesia untuk 
membantu sekolah selama pandemi, Microsoft menawarkan 
perangkat Teams Education secara gratis ke semua sekolah 
dan universitas yang terdaftar di bawah Kementerian 
Pendidikan atau Kementerian Agama Republik Indonesia.

Siswa dan pendidik di sebagian besar lembaga publik di 
seluruh dunia dapat mendaftar ke Office 365 Education 
secara gratis, termasuk Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Microsoft Teams, dan alat pembelajaran lainnya.

 
PERIKSA APAKAH 
ANDA MEMENUHI 
SYARAT DI SINI:
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Kemajuan Pembaca
• Memungkinkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

meningkatkan kefasihan membaca.

• Menghemat waktu dengan membuat tugas membaca untuk seluruh 
kelas sekaligus atau secara individual

• Memvisualisasikan kemajuan membaca siswa dengan pandangan yang 
holistik berdasarkan berbagai data dan informasi, termasuk tingkat 
akurasi; memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti.

• Melibatkan siswa dalam praktik mandiri yang dapat mereka lakukan 
sendiri

Tangkapan Layar Kemajuan Pembaca yang sedang berjalan

PINDAI UNTUK PELAJARI

Kemajuan Pembaca 
dalam Microsoft 
Learn | Microsoft 
Docs 

Mengaktifkan pembelajaran jarak jauh yang inklusif untuk 
pembaca

Fungsi “Pembaca Imersif” dan “Kemajuan Pembaca " dalam aplikasi Microsoft membantu 
pembelajar bahasa Inggris, terutama mereka yang mengalami keterlambatan membaca 
dan berkebutuhan khusus, untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka 
secara mandiri dan dengan kecepatan mereka sendiri.

Pembaca Imersif
• Membantu orang dengan kesulitan membaca memahami materi 

tertulis

• Meningkatkan kefasihan bagi yang sedang mempelajari bahasa Inggris

• Membangun kepercayaan diri bagi pembaca baru untuk membaca di 
tingkat yang lebih tinggi

• Menawarkan solusi pembacaan teks untuk siswa dengan kesulitan 
membaca (misalnya Disleksia)

Tangkapan layar Pembaca Imersif yang sedang berjalan

PINDAI UNTUK PELAJARI

Pembaca Imersif 
dalam Microsoft 
Learn | Microsoft 
Docs 
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Tangkapan layar Whiteboard yang sedang berjalan

PINDAI UNTUK

Pindai untuk 
menjelajahi dan 
mengunduh 
Whiteboard 

Mendorong partisipasi daring dengan 
menggunakan Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard adalah aplikasi papan tulis online gratis yang dapat 
menjadikan ruang kelas lebih menarik dan kolaboratif. Terintegrasi dengan 
rangkaian Teams Education, Microsoft Whiteboard menghadirkan guru 
dan siswa dalam ruang kerja kolaborasi visual yang mendorong kelas untuk 
melahirkan ide dan berkreasi bersama, sehingga meningkatkan partisipasi 
di dalam kelas. Guru dapat membuat dan mengatur rencana pembelajaran 
untuk memfasilitasi sesi kelas dan tugas, serta menggunakan perangkat grafis, 
kerangka kerja umum, dan permainan sebagai aktivitas di kelas daring:

Kelola tugas kelompok dan pelajaran interaktif:  
kursor live memungkinkan guru untuk melihat di mana siswa berada, 
apakah mereka secara aktif terlibat dengan pekerjaan, dan siapa yang 
mungkin memerlukan bantuan tambahan dalam mengerjakan tugas

Whiteboard menawarkan lebih dari 40 template yang dapat disesuaikan 
untuk tugas atau sesi kreatif apa pun, memudahkan pendidik untuk 
merancang dan memimpin pembelajaran daring secara interaktif, serta 
membantu siswa untuk dapat berkreasi secara terorganisir

Buat materi kelas yang menarik secara visual: dapatkan 
perhatian siswa di dunia virtual yang penuh distraksi.

Berikan pelajaran yang terfokus dan dinamis: fitur penunjuk 
laser memudahkan guru untuk menarik perhatian siswa ke 
konsep-konsep esensial

Buat dan lacak tugas: tugas dapat dibuat untuk individu atau 
kelompok
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Catat pikiran Anda!

Bagaimana kita dapat 
membuat pembelajaran 
jarak jauh yang menarik?

Sekarang, setelah Anda membaca bab ini, berikut 
pandangan kami!

1. Pecah sesi penjelasan yang panjang menjadi kegiatan-kegiatan 
interaktif menggunakan berbagai perangkat daring yang tersedia 
secara gratis. Kegiatan-kegiatan ini dapat menguji pemahaman 
siswa tanpa perlu adanya ujian berskala besar.

2. Gunakan media yang sudah dikenal dan dapat diakses oleh siswa 
sehingga mereka dapat menghadiri pelajaran dan berpartisipasi 
secara penuh.

Apa yang Anda temukan? Apakah serupa?

Untuk 
direnungkan
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2.1

Penerapan kerangka kerja 
Community of Inquiry dalam 
pembelajaran jarak jauh
Dr Fun Man Fung

Kerangka kerja Community of Inquiry (CoI) menggambarkan 
sebuah komunitas pendidikan di mana para individu saling 
berkolaborasi, mengajukan pertanyaan dan belajar dari satu 
sama lain. Kerangka ini menyoroti proses untuk menciptakan 
pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna.

Terdapat tiga elemen utama dalam kerangka kerja ini, yaitu: 
kehadiran pengajaran (teaching presence), kehadiran sosial 
(social presence), dan kehadiran kognitif (cognitive presence). 
Di tengah-tengah kerangka kerja di mana ketiga elemen 
tersebut berada dan berinteraksi, pembelajaran pun terjadi, 
dan peserta didik memiliki pengalaman pendidikan yang 
bermanfaat dan kaya.

Gambar diadaptasi dari: D. Randy Garrison, Terry Anderson, and Walter Archer. (1999). Critical inquiry in a 
text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2–3): 
87–105. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6

 

Mendukung 
Adanya 

Diskursus Kehadiran kognitif 

Pengalaman
Pendidikan

Mengkondisikan 
Iklim 

Pembelajaran Kehadiran pengajaran 
Memilah 
Sumber 

Pembelajaran

Kemampuan siswa untuk 
berre�eksi, mengkonstruksi 
makna, dan mengembangkan 
pemahaman.

Siswa dapat terhubung, 
berkomunikasi, dan saling 
berbagi pendapat dalam diskusi 
yang difasilitasi.

Strukturisasi pelajaran untuk 
mendukung kehadiran sosial 
dan kehadiran kognitif untuk 
memenuhi hasil pembelajaran 
yang diinginkan

Kehadiran sosial 

STRATEGI PELIBATAN 
SISWA DALAM KELAS 
DARING
Saat pandemi mengubah secara drastis bagaimana 
proses pendidikan dilaksanakan dan disampaikan, 
para guru perlu mencari cara untuk mendorong 
dan memfasilitasi interaksi antarmanusia 
dalam kelas virtual. Dalam bab ini, pelajari dari 
Dr  Fun Man Fung tentang penelitiannya dalam 
penggunaan Kerangka Kerja Community of Inquiry 
(CoI) untuk merancang pembelajaran daring yang 
menarik, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat 
diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran 
jarak jauh yang direkam. 

2

Pokok Pembelajaran:
• Pahami tiga prinsip inti dari Kerangka 

Kerja Community of Inquiry dan 
bagaimana cara menggunakannya 
untuk menciptakan pengalaman yang 
bermakna bagi murid-murid Anda

• Pelajari cara untuk merekam dan 
menciptakan sebuah pembelajaran 
daring yang menarik

• Pahami bagaimana prinsip-prinsip 
inti ini dapat diterapkan dengan 
menggunakan Microsoft’s Education 
Suite

Menurut anda, apa sajakah komponen yang 
penting untuk menciptakan pembelajaran jarak 
jauh yang menarik?

Untuk 
direnungkan

Lihat akhir bab untuk mengetahui pandangan kami!
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Digunakan oleh pendidik di seluruh dunia, kerangka 
kerja ini mendorong keaktifan bertanya dan kolaborasi 
antarteman dan/atau guru, dan dapat berguna dalam 
memperdalam pemahaman siswa tentang materi 
pelajaran dan mengembangkan cara berpikir kritis.

Pengingat
Peningkatan cara berpikir kritis tergantung pada kemampuan 
siswa untuk bertanya dan melibatkan diri dalam dialog dengan para 
gurunya, yang merupakan sosok yang berwenang. Siswa harus 
merasa aman untuk dapat bertanya tanpa rasa takut akan adanya 
tanggapan negatif dari lingkungan belajarnya.

Meningkatkan rasa kehadiran guru 
dalam pengajaran jarak jauh

Ketika tim pengajar Kimia di National University of 
Singapore beralih ke pengajaran secara jarak jauh, 
Dr Fung dan timnya menggunakan kerangka kerja COl 
dan mendapatkan inspirasi dari studio penayangan 
berita untuk menciptakan sebuah kelas virtual yang 
unik. Kerangka kerja COl diterapkan dalam mengajar 
dua mata kuliah, yaitu: CM1121 (Kimia Organik 1) dan 
CM3261 (Kimia Lingkungan). Cobalah beberapa tips 
dan triknya untuk untuk meningkatkan penyampaian 
dan keterlibatan dalam pelajaran daring Anda!

Mikrofon 
eksternal

Asisten 
pengajar

Pengajar berdiri 
selama kelas 
berlangsung

Kamera setara 
dengan posisi mata

Layar 
eksternal

Kamera 
eksternal

Gunakan kamera eksternal alih-alih webcam dari laptop untuk merekam 
diri anda dan rekan guru dari sudut yang lebih luas. Hal ini memungkinkan 
siswa untuk melihat semua pengajar mengajar dalam bingkai tunggal, dan 
menangkap interaksi mereka.

Letakkan kamera di depan monitor eksternal setara dengan posisi mata 
anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat ke depan, ke hadapan para 
siswa, alih-alih melihat ke bawah, menuju laptop atau catatan Anda.

Gunakan mikrofon eksternal untuk merekam sesi. Menggunakan 
mikrofon eksternal dapat meminimalisasi suara latar agar Anda tidak 
perlu membesarkan suara untuk bisa terdengar.

Tempatkan layar eksternal yang menggambarkan rekaman di depan 
Anda. Layar dapat dihubungkan ke laptop Asisten Pengajar, untuk 
merefleksikan apa yang akan dilihat siswa. Ini dapat membantu Anda 
mengatur penyampaian pelajaran Anda.

Berdiri selama kelas berlangsung! Ini membantu Anda mengekspresikan 
diri dengan lebih baik dengan menggunakan tangan dan bahasa tubuh 
Anda. Bahkan jika kamera hanya menangkap kepala dan bahu Anda, siswa 
dapat menangkap gerakan tubuh Anda dan memahami pesan yang tersirat. 
Mengajar dengan cara berdiri juga memberi Anda energi yang lebih baik. 

Jika memungkinkan, mintalah Asisten Pengajar untuk membantu sesi 
Anda dalam menangani masalah teknis, mengelompokkan siswa, dan 
memberikan ringkasan dari pertanyaan dan diskusi dalam obrolan grup 
saat itu juga. Mereka dapat mengumpulkan pertanyaan dari siswa dan 
melakukan manajemen waktu.

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Lebih lanjut 
tentang Kerangka 
Kerja CoI 

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI 

Pengenalan 
Kerangka 
Kerja CoI 
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Pembelajaran yang aktif dicapai ketika siswa dapat berrefleksi dan bertukar ide 
dengan teman-teman mereka. Dalam ruang kelas daring, hal tersebut dapat dicapai 
dengan kegiatan seperti:

• Diskusi kelompok
• Studi kasus
• Pembelajaran praktikal

Saat Dr Fung dan timnya beralih ke pembelajaran secara daring, mereka berusaha 
mengoptimalkan perangkat digital untuk mempertahankan adanya diskusi 
kelompok dan memfasilitasi komunikasi antarsiswa, agar pembelajaran secara aktif 
dapat terjadi dalam ruang kelas daring

Meningkatkan kehadiran sosial dalam kelas daring: 
Mencapai pembelajaran dan partisipasi yang aktif

Ruang kelas Zoom

Mengajukan pertanyaan secara 
langsung di dalam kelas 

Diskusi kelompok dengan 
pengaturan tempat duduk 

Diskusi kelompok dengan 
papan tulis �sik 

Menggunakan Miroboard untuk 
pembelajaran kolaboratif 

Menggunakan Zoom breakout 
room untuk diskusi kelompok kecil

Menggunakan PollEverywhere 
untuk kuis dan jajak pendapat 
secara langsung

Pembelajaran yang aktif mengacu kepada strategi-strategi pengajaran 
yang melibatkan siswa untuk aktif berpartisipasi selama pembelajaran 
berlangsung.

 
Diadaptasi dari: Beatrice Jia Min Ng, Jia Yi Han, Yongbeom Kim, Kenzo Aki Togo, Jia Ying Chew, Yulin Lam, and 
Fun Man Fung (2022). Supporting social and learning presence in the revised Community of Inquiry framework 
for hybrid learning. Journal of Chemical Education, 99(2): 708–714. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.
jchemed.1c00842

 

Mengajar Secara Berkelompok untuk Pengajaran yang Lebih 
Efektif

Dengan adanya pembatasan kegiatan yang diperketat dan Singapura mengalami 
semi-lockdown, tim pengajar kimia tidak dapat lagi bertemu secara langsung untuk 
merekam perkuliahan. Meskipun demikian, hal itu tidak menghambat mereka dalam 
mengajar secara efektif sebagai sebuah tim:

• Para dosen mengadakan pertemuan daring setiap akan memulai kelas, untuk 
mendiskusikan dan merencanakan pelajaran berikutnya. 

• Untuk setiap kelas, tim menunjuk seorang pengajar utama dan pengajar 
pendukung. Pengajar utama akan memimpin sesi dan membagikan layar mereka 
(share screen) di dalam aplikasi Zoom. Mereka secara berkala akan memberikan 
waktu kepada pengajar pendukung untuk memberikan masukan tambahan.

• Asisten pengajar terus menanggapi pertanyaan siswa dalam kotak obrolan

Keutamaan dari cara mengajar tim dosen kimia tersebut adalah cara unik mereka 
dalam mengajar secara berkelompok. Pengajaran secara berkelompok mengekspos 
siswa kepada berbagai perspektif tentang materi pembelajaran dan mendorong 
siswa untuk mengevaluasi setiap perspektif secara kritis. Setiap dosen yang berada 
dalam tim pengajar menyumbangkan pengetahuan dan pendapat mereka mengenai 
materi tertentu. Dosen-dosen tamu juga diundang untuk membagikan keahlian 
praktis mereka.
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Menggabungkan semuanya:  
Pengoptimalan fungsi kolom chat dalam Zoom

  Saya merasa kelas Zoom lebih menarik, terutama 
karena adanya kotak obrolan dimana siswa 
dan Asisten Pengajar dapat berinteraksi serta 
mengklarifikasi setiap pertanyaan. Ini lebih 
efisien. Dengan jumlah siswa dan ruang kelas 
yang besar, sulit bagi pengajar untuk mendatangi 
siswa sekaligus, dan saya pikir Zoom memudahkan 
terkumpulnya berbagai pertanyaan dan ide di 
dalam satu tempat, yang membuat pembelajaran 
berjalan dengan lebih baik

-  Masukan dari seorang siswa

“

Karena keterbatasan pemantauan secara visual, Dr Fung dan timnya kurang 
yakin jika siswa mereka benar-benar memahami pelajaran yang diberikan. Untuk 
mengatasi masalah ini, tim pengajar menggunakan kotak obrolan di Zoom untuk 
menjembatani komunikasi antardosen, Asisten Pengajar, dan para siswa.

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Lebih lanjut 
mengenai 
Miro  

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Bagaimana cara 
menggunakan 
Miroboard 

Untuk memfasilitasi diskusi kelompok, tim menggunakan fitur breakout room yang 
ada di Zoom.

Tim pengajar merasa gembira mendapati bahwa para siswa bersemangat 
untuk terlibat dalam diskusi pada breakout room masing-masing. Penggunaan 
Miroboard juga dapat memfasilitasi antusiasme siswa untuk berbagi gagasan, 
yang mendukung terjadinya pembelajaran secara aktif.

Meningkatkan kehadiran sosial dan kognitif di dalam 
kelas: Menggunakan fitur breakout room Zoom 

Sebelum kelas dimulai, para murid dibagi ke dalam beberapa 
breakout room. Dalam setiap breakout room, guru atau 
Asisten Pengajar juga ditugaskan untuk memfasilitasi diskusi.

Selama sesi breakout room, para murid diminta untuk 
menyalakan mikrofon dan membagikan pendapat mereka 
terhadap studi kasus tertentu. Setiap ruangan juga memiliki 
seorang ketua kelompok yang ditugaskan untuk memimpin 
dan mencatat hasil diskusi. 

Para ketua kelompok juga diminta untuk membagikan pokok-
pokok pembahasan mereka dengan menggunakan papan 
Miroboard, sebuah aplikasi papan tulis virtual.

2

1

3

Pertanyaan para siswa ini juga membantu dalam memberikan informasi bagi para 
dosen tentang materi mereka. Memberikan jeda dan mendengarkan pertanyaan 
siswa sangat penting untuk pengajaran sinkron yang dilakukan secara daring, karena 
memungkinkan siswa untuk merefleksikan dan memahami materi secara lebih dalam.

Tim dosen secara aktif mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan 
dan mengklarifikasi pertanyaan mereka melalui kotak obrolan atau dengan 
mengangkat tangan dan membagikan pertanyaan mereka secara langsung di 
kelas.

Asisten Pengajar memoderatori obrolan dan akan memberi tahu pengajar jika 
ada banyak pertanyaan serupa. Dr Fung dan timnya mengamati bahwa lebih 
banyak pertanyaan diajukan dalam kotak obrolan daripada dalam kelas tatap 
muka secara fisik!
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         Cobalah! 

1. Bagaimana Anda dapat mengatur pengajaran Anda untuk meningkatkan kehadiran 
pengajaran (teaching presence) secara daring?

2. Bagaimana siswa Anda menanggapi pertanyaan-pertanyaan di Zoom? Apakah 
mereka lebih responsif daripada di kelas tatap muka?

 
Bab 2.1 diadaptasi dari:
Hui Ru Tan, Wei Heng Chng, Christian Chonardo, Magdeline Tao Tao Ng, and Fun Man Fung (2020). How 
chemists achieve active learning online during the COVID-19 pandemic: Using the Community of Inquiry (CoI) 
framework to support remote teaching. Journal of Chemical Education 2020, 97(9), 2512–2518. DOI: 10.1021/acs.
jchemed.0c00541

Fun Man Fung and Yulin Lam (2020). How COVID-19 disrupted our “flipped” freshman Organic Chemistry 
course: Insights gained from Singapore. Journal of Chemical Education, 97(9): 2573-2580. https://pubs.acs.org/
doi/10.1021/acs.jchemed.0c00590

Beatrice Jia Min Ng, Jia Yi Han, Yongbeom Kim, Kenzo Aki Togo, Jia Ying Chew, Yulin Lam, and Fun Man Fung 
(2022). Supporting social and learning presence in the revised Community of Inquiry framework for hybrid 
learning. Journal of Chemical Education, 99(2): 708–714. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.1c00842

 

Dengan menggunakan perangkat dan fitur di atas, tim kimia NUS memastikan 
tiga elemen kunci dari kerangka kerja CoI diterapkan dalam kelas daring 
mereka:

• Menekankan kehadiran sosial (social presence): penyampaian 
gagasan selama diskusi kelompok dan pertanyaan yang diajukan 
melalui kotak obrolan Zoom menyediakan kesempatan bagi siswa 
untuk saling berkomunikasi dan terhubung satu sama lainnya.

• Menekankan kehadiran kognitif (cognitive presence): studi kasus 
yang dibahas selama sesi breakout room berlangsung mendorong 
siswa untuk merefleksikan dan memperoleh pemahaman yang lebih 
dalam mengenai materi kuliah tersebut.

• Menekankan kehadiran pengajaran (teaching presence): Asisten 
Pengajar dan dosen hadir di setiap breakout room untuk memastikan 
kegiatan diskusi berada di jalur yang benar.

??
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3. Bagaimana Anda dapat mempertahankan setidaknya satu fitur kelas daring 
bahkan ketika nanti Anda sudah kembali ke ruang kelas tatap muka?

Koneksi awal ini 
membuat siswa 
merasa lebih 
nyaman untuk 
mengajukan 
pertanyaan serta 
memberikan 
komentar 
selama kelas 
berlangsung dengan 
memanfaatkan fitur 
kolom chat

1.Memperkuat interaksi siswa dan pengajar

Ketika siswa dan pengajar berjauhan secara fisik, penting 
bagi kita untuk menciptakan hubungan sosial. Oleh 
karena itu, Dr Fung melakukannya dengan:

• Memanfaatkan fungsi kotak obrolan guna menanyakan 
kabar siswa sembari menunggu kelas dimulai

• Memahamkan siswa terkait struktur dan prasyarat 
pembelajaran di sesi pertama kelas

• Mengoptimalkan teknik komunikasi dari tim pengajar, 
termasuk memastikan kualitas suara, video, serta 
pencahayaan 

2.2

Pendekatan humanistik tiga 
cabang untuk merancang 
pembelajaran jarak jauh
Dr Fun Man Fung

Berdasarkan pengalamannya menggunakan kerangka 
kerja CoI untuk merancang pembelajaran jarak jauh, 
Dr Fung kini membagikan pendekatan tiga cabang 
yang Ia gunakan untuk merancang pembelajaran jarak 
jauh yang menarik.

Memperkuat
Interaksi siswa 

dan pengajar

1
Merencanakan 

Titik-titik 
pemberian 
tanggapan 

langsung

2

3
Mengoptimalkan 

Interaksi 
antar siswa

Sudah dicoba?
Apakah Anda telah 
menyelenggarakan kelas melalui 
WhatsApp, Viber, LINE atau aplikasi 
pesan lainnya? Bagikan refleksi dan 
implementasi kelas Anda dengan 
rekan sejawat! Bergabunglah dalam 
percakapan di grup pembelajaran 
sosial kami, “Mengajar, Memimpin, 
Belajar” di Facebook.

PINDAI UNTUK 
BERGABUNG

Mengajar, 
Memimpin, 
Belajar  
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3. Mengoptimalkan interaksi siswa

Dalam bab 2.1, Dr Fung menjelaskan bagaimana guru dapat menggunakan fungsi 
breakout room dan kotak obrolan pada Zoom guna menciptakan pembelajaran yang 
lebih menarik dan bermanfaat. Di bagian ini, Ia menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi ini 
juga dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi antarsiswa dengan tips berikut ini:

Melakukan aktivitas ice-breaking di awal sesi kelompok untuk 
memfasilitasi siswa memperkenalkan diri satu sama lain

Dengan menggunakan teknik pengajaran yang efektif dan perangkat daring yang 
tersedia, pendidik dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik sekaligus 
mengadakan interaksi yang bermakna antara tim pengajar dan siswa. Para pengajar 
perlu menginvestasikan waktu di setiap breakout room untuk memantau mereka 
dan memfasilitasi diskusi kelompok, dengan tetap tidak menggantikan peran dari 
ketua kelompok tersebut. Meskipun mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai 
metode untuk membuat pembelajaran daring lebih menarik bagi siswa cukup 
memakan waktu, hal ini sepadan dengan hasil yang didapatkan.

Memberi giliran untuk memimpin kelompok pada tiap siswa, sehingga 
semua memiliki kesempatan untuk berperan

Jika memungkinkan, biarkan siswa untuk memilih teman kelompok 
mereka sendiri

Bagi breakout room dengan anggota antara lima hingga tujuh orang saja, 
sebagai jumlah yang optimal. Ruangan dengan lebih dari sembilan atau 
kurang dari empat anggota kurang efektif dalam mendukung pembelajaran

Mendorong siswa untuk menyalakan mikrofon mereka dan membagikan 
layar mereka sehingga mereka dapat berdiskusi lebih efisien dengan 
rekan-rekan mereka

 

Bab  2.2 diadaptasi dari: 
Fun Man Fung, Magdeline Tao Tao Ng, and Robert K. Kamei (2020, June 10). How to create online learning amid 
COVID-10 pandemic: Lessons from Singapore. https://theconversation.com/how-to-create-engaging-online-
learning-amid-covid-19- pandemic-lessons-from-singapore-138979 

Fun Man Fung, Wei Heng Chng, Hui Ru Tan, and Magdeline Tao Tao Ng (2020). Sustaining active learning in virtual 
classroom. Chemistry International, 42(3), 6–7. https://doi.org/10.1515/ci-2020-0303

 

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI 

PollEverywhere: 
10 strategi 
pembelajaran 
aktif yang dapat 
menghubungkan 
guru dan siswa 

2. Merencanakan titik-titik pemberian tanggapan langsung

Respons langsung sangatlah berharga untuk mengecek pemahaman siswa selama 
kegiatan pembelajaran dilakukan. Respons langsung dapat membantu guru untuk 
menyesuaikan pembelajaran berikutnya agar sesuai dengan kecepatan dan tingkat 
pemahaman siswa, serta membuat mereka tetap terlibat dalam pembelajaran daring.

Beberapa perangkat digital yang dapat memfasilitasi adanya tanggapan secara 
langsung (real time) adalah:

• PollEverywhere 
• Mentimeter
• Kahoot!
• Pigeonhole Live

Siswa biasanya malu atau enggan untuk menjawab pertanyaan secara sukarela di 
kelas tatap muka. Meskipun demikian, lebih mudah bagi mereka untuk mengikuti jajak 
pendapat secara daring, yang memungkinkan mereka untuk memberikan jawaban 
secara anonim (tanpa nama/identitas). Lebih lanjut, fitur ini juga memungkinkan guru 
untuk mengetahui pendapat dari seluruh siswa, yang berguna untuk mendapatkan 
umpan balik siswa serta meningkatkan keterlibatan mereka di kelas

Tangkapan layar dari Kahoot

Bukalah Bab 5.3 untuk melihat bagaimana Mentimer dan PollEverywhere dapat 
digunakan sebagai alat penilaian kecil (micro-assessment)!
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Membuat studio rekaman mini di sekolah 

Program Pembelajaran Jarak Jauh 365 yang diinisiasi 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai adalah kurikulum 
pembelajaran daring yang resmi digunakan di wilayah 
tersebut untuk tahun ajaran 2020/2021. Setiap sekolah di 
wilayah tersebut memiliki jadwal pembelajaran yang sama 
untuk semua tingkat kelas, yang disiarkan langsung secara 
bersamaan melalui Microsoft Teams Live. Sesi tersebut 
juga direkam dan diunggah ke Learning Management 
System (LMS) sekolah, sehingga siswa yang tidak dapat 
menghadiri pembelajaran langsung dapat menontonnya 
ketika mereka memiliki akses ke perangkat seluler.

Guru-guru di wilayah tersebut berkolaborasi dan secara bergantian membuat materi 
pembelajaran yang cocok untuk disiarkan secara langsung. Dengan perangkat Microsoft 
Education Suite yang mereka miliki, guru dapat berinvestasi untuk menciptakan studio 
rekaman yang memadai di sekolah mereka, untuk menyiarkan pembelajaran ke seluruh 
wilayah di Kabupaten Sinjai.

Dengan menggunakan Microsoft Education Suite, para guru di Kabupaten Sinjai 
diberdayakan untuk membuat serta menyiarkan pembelajaran bagi siswa di wilayah 
mereka dengan penyesuaian konteks dan pedagogi lokal, alih-alih mengandalkan 
sumber daya eksternal. 

Dalam menayangkan pembelajaran campuran, ruang kelas ditampilkan secara lebih 
luas dengan menampilkan murid-murid sekelas dalam live stream— bukan hanya wajah 
guru — untuk menciptakan kembali pengalaman belajar dari kelas bagi mereka yang 
menonton dari rumah.

Sebuah pembelajaran langsung yang sedang direkam menggunakan handphone milik guru di Sinjai, Indonesia

Ingat kembali prinsip-
prinsip dasar dari Dr Fung 
untuk membuat pengajaran 
jarak jauh yang menarik 
pada bab 2.1. Bagaimana 
para guru di Sinjai dapat 
mendemonstrasikan 
prinsip-prinsip tersebut 
dalam penayangan kelas 
secara  jarak jauh?

2.3

Memberdayakan instruktur 
dan staf IT di Sinjai, Indonesia
Obert Hoseanto

Kabupaten Sinjai merupakan daerah terpencil di Provinsi 
Sulawesi Selatan di Indonesia, dengan akses konektivitas 
fisik dan digital yang rendah— banyak tempat yang tidak 
dapat dijangkau dengan mobil atau jalan setapak yang 
layak, dan kecepatan internet seringkali lambat dan tidak 
stabil. Microsoft telah bermitra dengan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sinjai untuk menyediakan Microsoft 
Tools bagi sekolah-sekolah di wilayah tersebut, agar 
pendidikan dapat berlanjut di masa pandemi.

Sekolah-sekolah di Kabupaten Sinjai menghadapi 
tantangan dan jenis karantina wilayah yang berbeda, 
dimana beberapa daerah dapat melakukan kelas 
tatap muka lebih awal dari yang lain. Dalam kasus-
kasus pembelajaran campuran seperti itu, guru akan 
mengadakan kelas tatap muka dengan setengah dari 
siswa mereka, sembari menyediakan tayangan langsung 
(live stream) dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
pada perangkat seluler sederhana yang mereka miliki. 

Menyeberangi sebuah sungai untuk mengakses 
sekolah di Kabupaten Sinjai

Seorang guru di Kabupaten Sinjai memberikan arahan 
kepada siswa

PROFIL INSTITUSI

PT Microsoft 
Indonesia

Indonesia 

Perusahaan 
Teknologi Pendidikan

>100,000 sekolah 
yang dilayani

>30 Juta siswa, 
>1 Juta guru  
yang dilayani

34 35



Teknologi hanyalah 
sebuah alat. Manusialah 
yang membuatnya 
menjadi bermakna. 
Begitulah cara manusia 
untuk dapat membuka 
cakrawala dan menjadi 
inovatif. Transformasi 
digital adalah tentang 
manusia, bukan 
teknologi.

— Mr Obert Hoseanto, Spesialis Pembelajaran dan 
Keterampilan, Microsoft Indonesia

“

Menurut Anda, apa 
komponen penting untuk 
membuat pembelajaran 
jarak jauh yang menarik?

Sekarang setelah Anda membaca bab ini, inilah 
pandangan kami!

1. Keterlibatan antarsiswa

2. Keterlibatan antara siswa dan guru

3. Membuat titik-titik pemeriksaan langsung menjadi kegiatan 
yang menyenangkan bagi siswa untuk menunjukkan 
pemahaman mereka mengenai materi pembelajaran

Bagaimana menurut Anda? Apakah serupa?

Untuk 
direnungkan

Catat pikiran Anda!

Materi pembelajaran yang dibuat untuk Kabupaten Sinjai 
disiarkan melalui Microsoft Teams Live
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SMP Ateneo

Kota Quezon, 
NCR, Filipina

SMP Swasta,  
Kelas 7-10

2,000 siswa

200 staf pengajar

3.1

Materi asinkron dan pembelajaran 
terbalik ( flipped classroom)
Ramon B. Cristobal

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI 
LEBIH LANJUT 

Pembelajaran terbalik (flipped classroom) adalah 
bentuk pembelajaran di mana siswa diperkenalkan 
dengan materi pelajaran di luar jam pelajaran, kemudian 
mengerjakan latihan-latihan terkait di sekolah. Ini 
adalah kebalikan dari model pengajaran yang umum, 
dimana guru mengajarkan materi baru selama kelas 
kemudian siswa mengerjakan latihan di rumah.

Pembelajaran secara asinkron bukanlah ide yang 
benar-benar baru. Selama satu dekade terakhir, ada 
banyak diskusi tentang penerapan pembelajaran 
asinkron secara efektif, terutama menggunakan 
konsep pembelajaran terbalik (flipped classroom). 
Ide ini telah dieksplorasi lebih lanjut sebagai model 
pembelajaran berbasis rumah yang layak diterapkan 
selama ditutupnya sekolah akibat pandemi.

MENGELOLA MATERI 
PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN 
ASINKRON
Dengan terbatasnya interaksi dan waktu dengan 
siswa, pengajar kini membutuhkan kreativitas dan 
eksperimen yang lebih banyak dalam menyusun 
materi asinkron yang efektif dan interaktif. Dalam 
bab ini, kita akan melihat bagaimana para pendidik 
berhasil menyusun materi pembelajaran asinkron 
yang efektif, yang dapat membangkitkan semangat 
dan memberdayakan para siswa untuk belajar secara 
mandiri, sembari mengatasi kekhawatiran bersama 
mengenai metode penilaian siswa dengan cara ini.

3

Pokok Pembelajaran:
• Fitur-fitur dari materi 

pembelajaran asinkron yang 
efektif

• Ide untuk membuat materi 
pembelajaran asinkron yang 
interaktif dengan perangkat 
sederhana

• Pelajari bagaimana guru 
dan pengurus sekolah dapat 
berkolaborasi untuk mendorong 
inovasi di sekolah mereka

Apa kegiatan pembelajaran asinkron menarik 
yang dapat Anda pikirkan? Mengapa menurut 
Anda menarik?

Untuk 
direnungkan

Baca akhir bab untuk mengetahui pandangan kami!
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Melalui eksperimen, Ramon dan rekan-rekannya berkesimpulan bahwa materi 
pembelajaran asinkron yang efisien memiliki karakteristik sebagai berikut:

6  Eksplorasi dan penyusunan hipotesis
Pengetahuan menjadi lebih bermakna ketika siswa dibimbing untuk menggali 
solusi bagi diri mereka sendiri. Saat mereka berinteraksi dengan materi 
pengajaran dengan bimbingan yang proporsional dari guru, peserta didik 
dapat mengembangkan kompetensi mereka sekaligus merasakan sukacita 
dalam proses pencarian makna, sembari mengontekstualisasikan temuan-
temuan tersebut dalam pengalaman pribadi mereka.

1   Peningkatan interaksi satu sama lain 
Aplikasi sesederhana presentasi PowerPoint-
pun dapat dimodifikasi untuk memberikan 
pengalaman belajar yang lebih bermakna dan 
menarik dengan memanfaatkan tombol-tombol 
interaktif dan fitur-fitur navigasi.

2  Pengalaman yang bervariasi
Platform daring seperti Scratch menawarkan aplikasi sederhana yang mudah 
digunakan dan gratis. Mereka memberikan kesempatan kepada para guru 
untuk membuat permainan berbasis web menggunakan pemrograman 
sederhana yang mudah dipahami.

3  Pembelajaran bersama
Platform sederhana seperti Google Slide, Padlet, atau Jamboard dapat digunakan 
sebagai papan virtual di mana siswa dapat dengan kolaboratif melibatkan 
diri dalam konten pembelajaran. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, peserta 
didik dapat memaknai pembelajaran sesuai dengan tingkat mereka dan 
memverifikasinya menggunakan sumber daya yang banyak tersedia secara daring.

  Berpikir kreatif
Alih-alih menyediakan format atau prototipe untuk diikuti oleh siswa, 
siswa dapat lebih memaksimalkan imajinasi dan orisinalitas mereka jika 
mereka diizinkan untuk memilih media presentasi mereka. Anda akan 
terkejut melihat betapa inovatifnya siswa Anda!

5  Pemecahan masalah
Sebagai keterampilan hidup yang lintas disiplin, mencari solusi untuk setiap 
masalah yang ditemukan di kehidupan nyata harus menjadi bagian penting 
dari mata pelajaran apa pun. Latihan dalam memecahkan masalah tidak hanya 
melatih kemampuan mental mereka, namun yang lebih penting juga dapat 
mengasah kecerdikan, ketangguhan, dan kesabaran mereka.

Untuk daerah-daerah di mana para anggota keluarga harus berbagi gawai 
dan dengan konektivitas internet yang tidak stabil atau lambat; kita perlu 
membayangkan kembali gagasan mengenai pembelajaran asinkron dan 
bertanya pada diri kita sendiri:

Apakah kita menggunakan waktu belajar asinkron secara 
produktif?

• Kegiatan apa yang dapat kita berikan kepada siswa kita? 

• Apakah siswa memanfaatkan waktunya dengan bijaksana saat 
mereka berada jauh dari gurunya?

• Bagaimana kita memutuskan mata pelajaran mana yang harus 
diprioritaskan?

Sejauh mana kita dapat memercayai siswa untuk dapat belajar 
mandiri? 

• Tugas apa yang dapat dilakukan sendiri oleh siswa dan tugas apa 
yang membutuhkan pengawasan lebih dari guru?

• Apakah siswa dapat mengerjakan latihan sendiri, terutama untuk 
mata pelajaran berbasis pemecahan masalah seperti Matematika?  

• Bagaimana kita dapat menyeimbangkan waktu belajar mereka di 
rumah dengan waktu bersama keluarga, agar kesehatan mental 
dapat tetap terjaga?

Bagaimana agar materi-materi pembelajaran asinkron 
tidak hanya sekadar bacaan dan tontonan sederhana, dan 
bagaimana materi tersebut dapat bermanfaat bagi siswa? 

• Upaya apa lagi yang dapat dilakukan untuk dapat melibatkan siswa 
selain memberikan tautan video YouTube dan menugaskan mereka 
membuka halaman buku untuk dibaca dan dijawab?

• Bagaimana kita membuat materi pembelajaran asinkron yang lebih 
menarik?

Buka sub bab 5.2 untuk 
mempelajari lebih lanjut 
mengenai bagaimana 
menciptakan pembelajaran 
interaktif menggunakan 
PowerPoint!
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SMP Ateneo

Kota Quezon, 
NCR, Filipina

SMP Swasta,  
Kelas 7-10

2,000 siswa

200 staf pengajar

3.2

Membuat materi 
pembelajaran asinkron 
dengan Google Tools
Ramon B. Cristobal

Setelah kita memahami prinsip-prinsip panduan dasar 
dalam menyusun Materi Pembelajaran Asinkron yang 
menarik, berikut adalah empat cara Ramon dan tim 
dalam menerapkannya!

1. Mendorong pembelajaran yang 
kolaboratif 

Cobalah bereksplorasi untuk menciptakan lingkungan 
belajar bersama, bahkan dalam modalitas asinkron. 
Ramon dan timnya membuat latihan di Google Slide 
di mana siswa diperkenalkan dengan sebuah topik, 
kemudian mereka dapat dengan bebas dan aktif 
mengeksplorasi topik itu sendiri.

Dalam contoh di bawah, mereka memberikan materi 
awal kepada para siswa untuk mendorong mereka 
untuk mulai mencari jawaban di internet. Mereka 
diharapkan untuk mencari berbagai sumber informasi 
untuk menyelesaikan lembar kerja yang diberikan. Siswa 
juga harus mengisi slide untuk membuat penjelasan 
tentang topik yang ditugaskan, sebagai cara untuk 
mendemonstrasikan pemahaman mereka.

Tangkapan layar Google Slide yang digunakan untuk kelas Matematika

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri tidak hanya 
meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran, tetapi juga 
membantu membangun keterampilan dan sikap yang diperlukan, seperti 
kedisiplinan diri, kemampuan analitis, dan semangat untuk belajar dan 
bereksplorasi.

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

6 Strategi 
Pembelajaran 
Terbimbing Bagi 
Siswa Anda 

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI 

Mengajar Secara 
Efektif dan 
Membimbing 
Siswa Secara 
Terukur 

   Tips:
• Jadilah positif. Dengan upaya-upaya tertentu, kompetensi pembelajaran 

yang tercantum di kurikulum dapat dipelajari oleh siswa, apa pun 
perangkat pembelajarannya

• Jelajahi internet untuk menemukan berbagai materi, situs, dan platform-
platform daring gratis yang memberikan pengalaman belajar yang 
menyenangkan, interaktif, dan menyenangkan layaknya permainan

• Buat pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan 
siswa dan dapat memunculkan pemikiran-pemirikan reflektif mereka, 
alih-alih pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan mereka mengikuti 
prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

• Sertakan semua elemen-elemen yang spesifik, mulai dari tujuan 
pembelajaran hingga kesimpulan yang bermakna dari setiap topik yang 
dibahas. Ini dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti pelajaran.

• Lakukan penilaian siswa dengan metode yang memungkinkan jawaban 
terbuka dan mendorong cara berpikir kritis, serta dapat memberikan 
informasi yang bermakna bagi para guru

7  Mengembangkan wawasan
Ketika tugas yang diberikan dapat menggali konten pembelajaran tidak 
hanya di permukaan saja kita sebenarnya memberikan kesempatan kepada 
para siswa untuk mengembangkan pemahaman materi yang jauh lebih 
dalam, dan melatih mereka untuk menyaring informasi dan mencari fakta 
sembari menemukan dan mengoreksi kekeliruan yang ada.
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3. Mendorong pemecahan masalah

Ramon dan timnya merasa bangga karena telah melatih para siswa untuk 
menjadi pencari solusi yang baik. Para pendidik secara berkala memberikan tugas 
pemecahan masalah yang tidak monoton bagi para siswa. Sejak sebelum pandemi, 
mereka menggunakan Count von Count dari serial Sesame Street sebagai contoh. 
Mereka melanjutkan tradisi ini ke lingkungan virtual dengan menampilkan masalah 
yang harus dipecahkan melalui Google Sites. Siswa dapat memasukkan jawaban 
mereka, dan pemenang akan diumumkan beberapa waktu kemudian. Dengan 
mengubah pemecahan masalah menjadi sebuah kompetisi yang menyenangkan, 
Ramon dan timnya melihat adanya partisipasi yang tinggi dari siswa mereka setiap 
minggunya. Metode seperti itu adalah cara yang sederhana namun efektif untuk 
melibatkan siswa dan menjaga mereka dalam jalur yang tepat!

Tangkapan layar dari pertanyaan Turnamen “Problem of the Night”, Sekolah Menengah Pertama Ataneo

2. Eksplorasi dan penyusunan hipotesis

Cara lain untuk membuat latihan secara asinkron adalah dengan menekankan 
kepada siswa untuk mampu menemukan informasi dan membuat hipotesis, alih-alih 
memberikan jawaban langsung kepada mereka. Pada contoh di bawah ini, Ramon 
dan timnya menggunakan Google Slide untuk membuat template sederhana bagi 
siswa untuk mencoba berbagai permutasi angka dan mengeksplorasi konsep 
matematika secara mandiri. Ini adalah sebuah perubahan menarik dari bagaimana 
kelas biasa dijalankan, di mana para guru mendiktekan konsep dan meminta para 
siswa menyalinnya. Ramon telah melihat bagaimana aktivitas eksplorasi mandiri ini 
membantu murid-muridnya memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 
konsep-konsep tersebut.

Tangkapan layar dari template soal matematika yang dibuat di Google Slides
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Kerjasama dalam mengajar

Seperti halnya semua perangkat digital, guru perlu mengingat bahwa perangkat ini 
hanyalah sarana untuk menyampaikan konten, dan bahwa pengetahuan dan pengalaman 
guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Kunci untuk melibatkan teknologi dalam 
pengajaran jarak jauh adalah untuk melakukannya secara kolaboratif. Guru yang 
lebih berpengalaman namun memiliki keterbatasan teknologi dapat berperan dalam 
membuat materi pembelajaran, sementara guru yang lebih paham teknologi dapat 
menyumbangkan ide untuk mengubah pelajaran ini ke dalam format digital.

Pengurus dan pimpinan sekolah juga memiliki perannya masing-masing. Meskipun upaya 
melembagakan perubahan ini dapat menjadi cukup menantang, inisiatif-inisiatif yang 
efektif seringkali dimulai dengan ide sederhana yang diadvokasi oleh orang-orang di 
lapangan. Kuncinya ada pada guru untuk memulai upaya-upaya kecil dengan mencoba 
beberapa latihan di kelas, dan perlahan-lahan melibatkan pengurus sekolah untuk 
mendukung praktik yang baru ini secara institusional.

 Guru 

Berpikiranlah terbuka dan selalu bersedia untuk belajar dan mencari 
tutorial dan materi lainnya secara daring

Mulailah dengan tujuan yang jelas dan beranilah dalam mengeksplorasi 
berbagai pilihan untuk mengajarkan pelajaran

Mulai dari yang kecil! Cobalah latihan kecil di kelas Anda

Dokumentasikan tahapan implementasi untuk berbagi poin-poin 
pembelajaran dengan rekan satu tim Anda, dan bantu pengelola sekolah 
untuk memahami bagaimana inisiatif Anda dapat bermanfaat bagi siswa

 Pengurus sekolah 

Bersikaplah terbuka dan dorong inovasi sambil tetap berpegang 
pada praktik yang telah teruji

Berikan peluang dan dukungan pengembangan profesional reguler 
untuk guru Anda

Bangun jaringan dan komunitas dengan sekolah lain untuk saling 
belajar

4. Mengembangkan wawasan

Sebisa mungkin, rancangan materi disusun untuk membantu siswa memperoleh 
wawasan yang luas terkait topik tertentu. Sebagai contoh, Ramon dan timnya 
membuat latihan di Google Slide menggunakan konsep matematika untuk 
menjelaskan isu yang ada di dunia nyata. Di sini, mereka menyertakan tautan ke 
materi eksternal yang faktual tentang vaksin COVID-19. Setelah siswa terpapar 
dengan materi pembelajaran, mereka menggunakan pemahaman mereka tentang 
fitur-fitur vaksin untuk menyelesaikan latihan diagram Venn.

Tangkapan layar latihan diagram Venn yang dibuat di Google Slide

“

PINDAI UNTUK MEMPELAJARI

Cara Mengajar dari Jarak 
Jauh dengan Google Slides 
Hyperdoc 

Dengan menggunakan berbagai modalitas dan platform, 
Anda akan dapat sangat mudah tenggelam dalam 
antusiasme untuk belajar dan mencoba sesuatu yang baru 
di dalam kelas. Mari kita ingat kembali bahwa teknologi 
dan inisiatif ini hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, 
dan bahwa tujuan yang tertera dalam kurikulum yang 
ditetapkan untuk pelajar harus tetap menjadi fokus dari 
seluruh tindakan kolektif kita. 

 — Ramon B. Cristobal, Guru Matematika, SMP Ateneo, Filipina

46 47

https://newedtechclassroom.com/how-to-teach-remotely-with-a-google-slides-hyperdoc/
https://newedtechclassroom.com/how-to-teach-remotely-with-a-google-slides-hyperdoc/


3.3

Poin-poin Diskusi:  
Pemantauan siswa dan pemaknaan pembelajaran

Pertanyaan: Bagaimana Anda dapat memantau 
pembelajaran siswa selama pelajaran asinkron? Bagaimana 
guru dapat mempercayai bahwa tugas asinkron dikerjakan 
oleh siswa itu sendiri? 

Dr Beverly T. Mangulabnan
Pengawas Program Pendidikan di Divisi Sekolah, 
Nueva Ecija, Filipina

Dari pengalaman saya, saya telah menyaksikan 
kecurangan terjadi karena siswa dan orang 
tua mereka ingin mendapatkan nilai tinggi. 
Meskipun penting untuk menetapkan 
konsekuensi atas perilaku menyontek, guru juga 
harus meyakinkan siswa dan orang tua bahwa 
pemahaman siswa tentang materi pembelajaran 
adalah yang paling penting. Di Filipina, kami juga 
menghentikan sementara adanya peringkat 
untuk siswa dan penobatan siswa berprestasi. 
Dengan cara ini, kami berharap siswa merasa 
lebih terdorong untuk fokus pada pembelajaran 
dibandingkan untuk mencapai nilai yang tinggi.

        Cobalah! 
Buat sebuah kuis atau instruksi menggunakan Google Sites untuk mendorong 
siswa menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari. Bagaimana Anda dapat 
mengaplikasikan berbagai kiat dan metode yang telah dijelaskan dalam bab ini 
untuk membuat instruksi Anda lebih interaktif?
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Catat pikiran Anda!

Apa saja kegiatan pelajaran 
asinkron yang menarik 
yang dapat Anda pikirkan? 
Mengapa menurut Anda 
menarik?

Sekarang setelah Anda membaca bab ini, berikut 
pandangan kami!

Buat latihan di Google Slide yang memungkinkan siswa 
bereksperimen dan bereksplorasi untuk mempelajari konsep. Hal ini 
tidak hanya membuat kegiatan itu menyenangkan bagi siswa, tetapi 
juga mendorong mereka untuk menemukan jawaban bagi diri mereka 
sendiri, yang mendorong pemahaman yang lebih mendalam serta rasa 
memiliki atas pengetahuan yang didapatkan.

Apa yang Anda temukan? Apakah serupa?

Untuk 
direnungkan

Angelo A. Unay
Kepala Sekolah, SD Cayetano Topacio, Filipina

Jika kami mendapati siswa tidak mengumpulkan tugas 
secara tepat waktu, kami akan melakukan kunjungan 
rumah untuk memastikan siswa yang bersangkutan tidak 
ketinggalan pelajaran. Para guru menyampaikan kembali 
materi pembelajaran dan mengecek pemahaman siswa 
secara langsung di tempat. Dengan cara ini, guru dapat 
menilai apakah siswa benar-benar telah menyelesaikan 
tugas asinkronnya sendiri.

Metode lain untuk memeriksa pemahaman siswa dari 
pembelajaran asinkron adalah dengan meminta orang 
tua untuk mengirim gambar atau video saat anak 
mereka mengerjakan modul. Hal ini juga membantu 
mengorientasikan orang tua untuk menekankan pentingnya 
integritas akademik selama pembelajaran jarak jauh. Selain 
itu, guru juga berbagi beragam cara praktis bagi orangtua 
untuk dapat membantu anak-anak mereka, alih-alih ikut 
menyelesaikan pekerjaan rumah mereka.

Ramon B. Cristobal
Pengajar matematika, SMP Ataneo, Filipina

Sebagai pendidik, kita dapat bertanya: bagaimana 
kita bisa menyusun bahan pembelajaran terstruktur 
sehingga siswa dapat dibimbing untuk menemukan 
jawaban yang tepat untuk diri mereka sendiri? 
Saya percaya bahwa mengajarkan siswa untuk 
bertanggung jawab atas pembelajaran mereka lebih 
penting daripada menemukan cara untuk memantau 
partisipasi mereka dalam kegiatan asinkron. Ketika 
siswa memahami esensi dari penyelesaian tugas 
tanpa harus terus-menerus dipantau, mereka 
tidak hanya berhasil dalam memenuhi tuntutan 
pembelajaran, tetapi juga berhasil mempelajari nilai-
nilai yang bermakna untuk seumur hidup mereka, 
yaitu proaktivitas, akuntabilitas, dan ketekunan.
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MEMIKIRKAN KEMBALI 
PENILAIAN DALAM 
PEMBELAJARAN JARAK 
JAUH 
Di saat siswa dan guru menghadapi tantangan 
dalam beradaptasi dengan mode pembelajaran jarak 
jauh, kita juga perlu memikirkan kembali bagaimana 
penilaian dapat dilakukan. Bab ini membahas 
pentingnya beralih dari melakukan penilaian demi 
mendapatkan nilai semata, ke penilaian untuk 
mengevaluasi proses pembelajaran, serta berbagai 
bentuk yang dapat dilaksanakan untuk mode 
pembelajaran jarak jauh yang berbeda.

Pokok Pembelajaran:
• Pahami bagaimana Anda 

dapat beralih ke penilaian 
yang bertujuan untuk menilai 
pemahaman, dan mengapa 
hal tersebut bermanfaat

• E k s p l o ra s i  p e r t a nya a n -
pertanyaan umum tentang 
penilaian jarak jauh, dan 
pelajari dari sudut pandang 
pendidik yang berpengalaman.

Bagaimana Anda dapat mengubah format penilaian 
untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik?

Untuk 
direnungkan

Lompat ke bagian akhir bab untuk melihat pandangan kami!

4
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Kuala Lumpur, 
Malaysia

Penyedia Layanan 
Pendidikan

188,098 siswa, 
6,930 guru, 
1,080 pimpinan 
sekolah terlayani

49 pegawai

Penilaian untuk Pembelajaran (Assessment for 
Learning/AFL) adalah pendekatan belajar-mengajar 
yang menciptakan umpan balik, yang kemudian dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan performa siswa. Siswa 
menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran, dan 
dari sini ia memperoleh kepercayaan diri terkait apa yang 
diharapkan untuk dipelajari dan hingga sejauh mana.
 — DARI CAMBRIDGE ASSESSMENTS 

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

4.1

Penilaian untuk pembelajaran
Thulasi Vikneswaran

Sebelum diterapkannya pembelajaran jarak jauh, ada 
penekanan besar pada nilai yang didapatkan siswa 
sebagai ukuran dari seberapa baik mereka belajar. Namun, 
dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi guru dan siswa 
selama pembelajaran jarak jauh, penilaian telah menjadi 
masalah yang lebih kompleks, karena guru dituntut untuk 
membuat penilaian yang adil, sembari memastikan bahwa 
siswa dapat mengikuti pembelajaran mereka. Kita harus 
memikirkan bagaimana sebaiknya kita melakukan penilaian 
selama mode pembelajaran tersebut, terutama ketika:

Banyak guru dan pemangku kebijakan yang hanya 
berfokus pada penilaian yang semata-mata dilakukan 
untuk memberikan nilai, di saat pembelajaran harusnya 
berfokus pada kemajuan belajar anak, terutama saat 
mereka berada di rumah. Sekolah harus memikirkan 
kembali metode dan tujuan penilaian, selagi kita 
beralih dari pola pikir penilaian demi memberikan nilai, 
ke penilaian demi kemajuan pembelajaran.

• Banyak guru yang memiliki literasi teknologi 
terbatas dalam melakukan kelas daring dan 
mengalami kesulitan mengajar karena hal tersebut.

• Banyak siswa yang memiliki masalah konektivitas 
dan teknis, serta kesulitan untuk menghadiri kelas 
dan mengikutinya.

PROFIL INSTITUSI

LeapEd Services 
Sdn. Bhd.

Bright Ideas

Bright Ideas memberikan solusi sederhana bagi para pimpinan sekolah, guru, 
dan orang tua untuk mendukung berbagai pengembangan pembelajaran dan 
aktivitas secara daring maupun luring di rumah. Semua referensi dari Bright Ideas 
tersedia secara daring dan gratis, dalam bahasa Inggris dan Bahasa Melayu, serta 
dikembangkan secara khusus dengan melibatkan para pimpinan sekolah, guru, dan 
orang tua. Referensi yang dapat diakses secara terbuka ini juga memberi orang tua 
dukungan yang mereka butuhkan untuk memahami bagaimana membantu anak 
mereka belajar di rumah.

Fokus LeapEd selama ini adalah memastikan anak-anak dapat benar-benar 
aktif belajar saat mereka melakukan pembelajaran dari rumah. Mereka 
mengembangkan Bright Ideas dan PdPR Live! sebagai tanggapan atas kebutuhan 
guru dan siswa saat ini yang terhambat pandemi, dengan menyediakan sumber 
daya seperti standar kurikulum, bahan ajar, serta contoh-contoh penilaian. Sumber 
daya ini selaras dengan panduan pembelajaran dari rumah yang dikembangkan 
oleh Kementerian Pendidikan, yang mencakup berbagai pendekatan (online, 
offline, dan off-site) dan metode (modul, proyek, dan lainnya) untuk membantu 
guru merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran dari rumah.

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Lebih lanjut tentang 
Bright Ideas dan 
unduh semua 
referensi secara 
gratis!  

 Untuk mengevaluasi penilaian, pertama-tama kami 
perlu memikirkan kembali cara kami mengajar.

— Thulasi Vikneswaran, Pimpinan Unit (Unit Pengembangan), LeapEd Services Sdn. Bhd, Malaysia
“
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PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI 
LEBIH LANJUT 

Mengajukan pertanyaan sebagai penilaian 
untuk menerapkan strategi pembelajaran:

Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan kunci 
di akhir setiap unit atau bab untuk mendorong siswa 
berpikir tentang pembelajaran mereka:
• Apa yang saya pelajari tentang topik ini?
• Mengapa saya perlu mengetahui informasi ini?
• Bagaimana hubungannya dengan topik lain yang 

telah kita pelajari?

PdPR Live! (Pembelajaran dan Pengajaran dari Rumah) 

PdPR Live! adalah sekumpulan referensi yang selaras dengan berbagai pendekatan 
dan metode pembelajaran jarak jauh. Program ini memberikan berbagai tugas 
untuk diterapkan para guru di kelas dan berbagai jenis penilaian untuk mengamati 
perkembangan siswa. Rubrik penilaian juga disediakan bagi guru untuk memeriksa 
pemahaman siswa saat mereka menyelesaikan sebuah tugas.

Contoh lembar tugas PdPR Live! berdasarkan buku teks 
Bahasa Inggris Kelas 4 SD.

LeapEd telah membuat lembar kerja 
agar memenuhi persyaratan yang 
sesuai dengan standar kurikulum dan 
kebijakan pendidikan di Malaysia, sehingga 
memudahkan guru untuk memenuhi 
standar pembelajaran nasional. Lembar 
tugas tersebut juga memberikan panduan 
kepada para guru tentang penilaian 
berbasis kelas yang dapat dengan mudah 
diadaptasi untuk pembelajaran dari rumah. 
Untuk siswa yang mengalami kesulitan 
menggunakan teknologi atau mengakses 
pembelajaran, lembar tugas tersebut 
memberi mereka tips tambahan tentang 
bagaimana mereka dapat menyesuaikan 
aktivitas untuk belajar secara efisien dari 
rumah!

PdPR Live! menawarkan bentuk-bentuk 
alternatif penilaian yang dapat digunakan 
untuk kelas jarak jauh, dan memandu guru 
serta orang tua dalam menerapkannya 
ke berbagai format pembelajaran jarak 
jauh. Sebagian besar guru belum memiliki 
bekal yang memadai untuk menerapkan 
pengajaran dan pembelajaran daring, dan 
mereka harus dapat menjadi fleksibel, 
mengikuti perkembangan zaman, dan 
memaksimalkan keuntungan yang didapat 
dari adopsi dan inklusi teknologi. Di sisi lain, 
perhatian lebih harus diberikan kepada 
anak-anak yang memiliki akses teknologi 
dan literasi digital yang terbatas.

Contoh referensi dari laman Bright Ideas
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  Kita tidak bisa berinovasi jika terikat dengan aturan-
aturan yang biasa diterapkan di masa lampau. Di 
masa sekarang ini, setiap hari norma baru terbentuk.

 — Thulasi Vikneswaran, Pimpinan Unit (Unit Pengembangan), LeapEd Services Sdn. Bhd, Malaysia

“

   Tips:
•   Konsistensi adalah kunci. Terapkan suatu kegiatan dan 

lakukan itu selama beberapa waktu untuk memungkinkan 
siswa terbiasa dengannya, dan juga untuk memastikan 
terdapat waktu yang memadai untuk evaluasi 

•  Ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan! Ingatlah 
ini karena siswa mungkin masih berjuang untuk 

menyesuaikan diri dengan metode belajar dan mengikuti 
kelas. Nilailah kemajuan dan pembelajaran siswa alih-alih 

berfokus pada nilai kuantitatif.

•  Kolaborasi merupakan hal yang penting dalam 
memastikan tercapainya solusi menyeluruh. 
Bekerjalah di dalam dan luar komunitas sekolah 

Anda, dan belajar dari sekolah lain, bahkan negara lain 
untuk mengadopsi praktik terbaik.

4.2

Tiga pertanyaan untuk  
Dr Beverly T. Mangulabnan

01
Bagaimana kita dapat membuat penilaian yang 
menarik dan bermakna dalam mode pembelajaran 
cetak?

Dr Beverly: Kita dapat menggunakan modul cetak untuk 
mendorong pembelajaran mandiri, memberdayakan siswa untuk 
belajar, dan membantu mereka mengembangkan rasa memiliki 
dalam pembelajaran mereka sendiri.

Salah satu cara terbaik untuk membuat penilaian yang menarik 
dalam mode cetak adalah dengan memberikan siswa tugas-
tugas dengan sasaran kinerja yang realistis serta melibatkan 
aktivitas-aktivitas yang mirip dengan permainan. Hal ini dianggap 
menyenangkan dan tidak terasa seperti “ujian”, sekaligus 
menjadi indikator yang baik untuk memeriksa pengetahuan dan 
keterampilan siswa.

02
Dapatkah Anda menyarankan perangkat penilaian yang 
interaktif untuk pelajar yang masih sangat muda?

B: Salah satu cara terbaik dalam memberikan penilaian bagi 
pelajar muda secara menarik dan kolaboratif adalah dengan 
menggunakan tugas-tugas dengan target yang mudah dipenuhi, 
yang dapat dicapai dengan melibatkan aktivitas berbasis 
permainan. Wajar bagi anak-anak untuk suka bermain. Kegiatan 
berbasis permainan sangatlah menyenangkan dan tidak membuat 
anak kecil stres, dan juga dapat bertindak sebagai indikator 
yang baik dari keterampilan yang telah mereka pelajari. Kegiatan 
berbasis permainan juga telah terbukti dapat meningkatkan 
pembelajaran dengan mempromosikan pengembangan 
keterampilan non-kognitif, seperti kedisiplinan, pengambilan 
risiko, kolaborasi, dan pemecahan masalah.
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03
Bagaimana kita dapat menilai hasil belajar dan 
kinerja siswa hanya dengan metode berbasis 
kertas? Bagaimana kita dapat menilai kualitas 
pembelajaran dari pemberian tugas-tugas berbasis 
non-kertas dalam penilaian secara jarak jauh?

B: Keuntungan dari instruksi modular adalah lebih banyaknya 
pilihan, dan siswa dapat mengikutinya dengan kecepatan masing-
masing. Selain itu, terdapat lebih banyak variasi dan fleksibilitas 
dari materi-materi instruksional. Guru dapat mencoba berbagai 
bentuk penilaian:

• Jika terdapat tugas yang rumit dan memiliki banyak bagian, akan 
lebih mudah untuk memecahnya menjadi komponen yang lebih 
kecil sehingga guru dapat menilai siswa pada titik yang berbeda 
dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik.

• Menyediakan rubrik yang eksplisit dan rinci kepada siswa untuk 
mengkomunikasikan ekspektasi terhadap kinerja siswa secara 
akurat.

• Saat penilaian hasil kinerja dan penilaian secara daring tidak 
memungkinkan untuk dilakukan, khususnya untuk mata pelajaran 
seperti musik atau eksperimen sains, meminta siswa membuat 
video rekaman dapat menjadi pilihan yang baik

• Jika mata pelajaran yang dinilai bersifat sangat teknis, 
pertimbangkan untuk menerapkan kuis-kuis yang dinilai 
secara mandiri sebagai penilaian formatif untuk mengecek 
tingkat pembelajaran siswa, dan menentukan apakah strategi 
pengajaran harus diubah.

• Penilaian terhadap diri dan rekan juga dapat digunakan untuk 
meningkatkan pengalaman belajar siswa dan membangun 
komunitas.

4.3

Poin-poin Diskusi:  
Mengubah penilaian untuk pembelajaran

Pertanyaan: Bagaimana pendidik dapat mengubah format 
penilaian mereka untuk membantu siswa belajar dengan lebih baik?

Dr Beverly T. Mangulabnan
Pengawas Program Pendidikan, Divisi Sekolah Provinsi Nueva Ecija, Filipina.

Penilaian-penilaian kecil dapat bermanfaat untuk menguji 
pemahaman siswa, tanpa perlu menerapkan ujian berisiko tinggi. 
Guru perlu menyediakan jadwal penyerahan tugas agar siswa 
tahu tanggung jawab mereka, dan tahu bahwa mereka dibimbing 
dalam perkembangan mereka. Memberi siswa umpan balik 
sesering mungkin dan mendorong mereka untuk merefleksikan 
diri sendiri adalah salah satu cara untuk memastikan siswa 
merasa didukung dan cukup termotivasi untuk menyelesaikan 
tugas. Peran penilaian, umpan balik, dan pendampingan 
sangat penting dalam membantu siswa berkembang.

Thulasi Vikneswaran
Pimpinan Unit (Unit Pengembangan), LeapEd Services Sdn. Bhd, Malaysia

Bentuk penilaian harus beragam dan digunakan untuk meningkatkan 
pembelajaran, alih-alih digunakan untuk menghakimi. Beri siswa beragam 
aktivitas yang dapat menambah nilai mereka di berbagai titik dalam 
perjalanan belajar mereka, seperti aktivitas dan proyek langsung, diluar 
dari ujian reguler. Ini akan mendiversifikasi poin pengambilan data secara 
lebih luas, mengurangi stres mereka, dan memberi guru pandangan yang 
lebih holistik dan otentik tentang pemahaman dan kemajuan siswa.

Kami juga melakukan penilaian di awal, dengan bentuk-bentuk penilaian 
berukuran kecil, sehingga siswa dan keluarga mereka tahu apa yang 
diharapkan di minggu-minggu mendatang. Dengan melakukan metode ini, 
orang tua secara bertahap merasa lebih nyaman, dan teralihkan fokusnya 
dari sekadar mendapat nilai yang baik menuju ke memberi anak ruang 
untuk belajar. Penilaian yang kecil namun teratur ini juga membuat guru 
merasa bahwa sasaran hasil pembelajaran dapat dicapai oleh para siswa.
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PENGALAMAN DARI ORANG LAIN

Memikirkan ulang mengenai penilaian juga 
membutuhkan pemikiran/perancangan ulang terkait 
konstruksi atau format penilaian. Dalam praktik kami, 
kami menghindari jenis penilaian berbentuk pilihan 
ganda yang terlalu banyak dan menambahkan lebih 
banyak jenis penilaian berbentuk isian terstruktur.

—  Peserta webinar dari Filipina

—  Peserta webinar dari Brunei

Kita juga harus memikirkan kembali sifat dasar 
penilaian dengan juga melibatkan siswa dalam 
proses penilaian. Melalui penilaian diri dan rekan, 
siswa dapat berpartisipasi dalam proses penilaian 
di bawah arahan guru. Ketika siswa menjadi bagian 
dari pengambilan keputusan dalam penilaian, 
mereka dapat lebih melihat relevansinya. Ditambah 
dengan berbagai teknik penilaian, hal itu akan 
berkontribusi pada pengambilan keputusan siswa 
yang lebih komprehensif.

Beberapa ilmu dari sesama pendidik dibagikan selama webinar!

Catat pikiran Anda!

Bagaimana Anda dapat 
mengubah format penilaian 
untuk membantu siswa 
belajar dengan lebih baik?

Setelah Anda membaca bab ini, berikut pandangan dari kami!

1.  Ajukan pertanyaan reflektif alih-alih pertanyaan yang 
membutuhkan hafalan konten.

2. Buat aktivitas-aktivitas praktikal sebagai sumber penilaian formatif.

3. Libatkan siswa dalam proses penilaian, melalui penilaian diri sendiri 
atau penilaian rekan

Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda memiliki 
kesimpulan serupa?

Untuk 
direnungkan
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Sudah dicoba?
Bagikan pemikiran Anda dengan 
sesama pendidik! Bergabunglah 
dalam percakapan di grup 
pembelajaran sosial kami, “Mengajar, 
Memimpin, Belajar” di Facebook.

PINDAI UNTUK 
BERGABUNG

Mengajar, 
Memimpin, 
Belajar 

PERANGKAT PENILAIAN 
DALAM PEMBELAJARAN 
JARAK JAUH
Seiring berlanjutnya pembelajaran secara jarak jauh, 
masalah yang terus dialami guru adalah tentang 
bagaimana merancang penilaian yang cocok untuk 
siswa mereka. Bagaimana guru dapat mengetahui 
apakah siswa mereka memahami kompetensi 
dasar pembelajaran? Dalam bab ini, kami meninjau 
strategi untuk melakukan penilaian bagi siswa 
dengan berbagai tingkat kepemilikan sumber daya, 
serta mengetahui bagaimana kita dapat membuat 
penilaian yang menyenangkan dan menarik untuk 
pembelajaran sinkron dan asinkron.

Pokok Pembelajaran:
• Memahami berbagai opsi penilaian 

untuk ruang kelas dengan teknologi 
rendah, sedang, dan tinggi

• Mempelajari cara membuat penilaian 
kecil secara asinkron dengan 
menggunakan PowerPoint dan Scratch

• Mempelajari cara membuat 
penilaian kecil secara sinkron 
dengan menggunakan Mentimeter 
dan PollEverywhere

Bagaimana Anda dapat membuat penilaian 
menjadi menyenangkan dan menarik?

Untuk 
direnungkan

Lihat akhir bab untuk mengetahui pandangan kami!

5
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5.1

Metode penilaian untuk 
ruang kelas berteknologi 
rendah, sedang dan tinggi
Dr Beverly T. Mangulabnan 

TEKNOLOGI 
RENDAH

• Aktivitas dan 
penilaian melalui 
media cetak

• Penilaian 2 arah 
menggunakan  
Radio HT

TEKNOLOGI 
MENENGAH

Penilaian mini melalui:
• SMS
• Komik
• Radio
• CD, DVD
• USB 
• Penilaian kinerja 

terintegrasi

TEKNOLOGI  
TINGGI

• Penilaian yang diambil 
dari sumber-sumber 
daring lokal dengan 
akses terbuka

• Penilaian digital: format 
e-book, video, audio 
atau gambar

• Kombinasi penilaian 
formatif dan media 
dinamis

Jenis-jenis Penilaian yang Relevan

PROFIL DIVISI

Kantor Divisi 
Sekolah Nueva 
Ecija, Departemen 
Pendidikan

Nueva Ecija,  
Filipina

Departemen 
Pendidikan

300,000 
siswa

3 di Bagian 
Pengembangan dan 
Pengelolaan Sumber 
Daya Pembelajaran

Dengan beragamnya modalitas yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran jarak jauh, bagaimana kita 
dapat menilai apakah siswa benar-benar belajar, dan 
bagaimana kita dapat memaksimalkan penggunaan 
teknologi untuk menilai mereka? Di salah satu divisi 
di sekolah Dr Mangulabnan yang memiliki lebih dari 
300.000 siswa, sebagian besar siswanya melakukan 
pembelajaran berbasis modul cetak secara jarak jauh, 
sementara hanya 12 persen siswa yang dapat belajar 
secara daring. Dengan begitu, Ia harus membuat 
arahan strategis untuk melakukan penilaian bagi 
peserta didik di berbagai jenis lingkungan:

Contoh penilaian siswa dengan radio HT

Penilaian di lingkungan berteknologi rendah 

Untuk pelajar yang tidak memiliki konektivitas internet atau perangkat digital yang 
memadai, pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan berbasis modul dan percakapan 
dua arah dengan guru melalui radio HT. Guru menilai kinerja siswa melalui kegiatan-
kegiatan serta latihan-latihan yang dilaksanakan dengan bimbingan orang tua atau wali 
di rumah.

Penilaian Berbasis Modul berbentuk materi dan perangkat asesmen cetak yang 
dapat diambil dari sekolah atau dikirim ke rumah. Hal ini mencakup:
• Kartu flash (flashcards)
• Buku pop-up (pop-up books)
• Komik dan poster
• Pertanyaan-pertanyaan kreatif tentang evaluasi diri di akhir setiap topik
• Post-it multi-warna untuk menggambarkan tingkat pemahaman siswa dari setiap 

halaman tugas yang diselesaikan
• Lembar kegiatan belajar siswa

Secara khusus, lembar kegiatan siswa berguna untuk menilai kompetensi belajar, 
dan dibagikan kepada siswa setiap minggunya setelah menyelesaikan satu unit 
pembelajaran. Lembar ini secara menyeluruh mencakup penilaian sumatif siswa, di 
mana mereka harus menyelesaikan empat kuis tertulis serta empat penilaian kinerja 
pada akhir setiap bagiannya.

Radio dua arah atau radio HT merupakan cara yang baik untuk melakukan 
asesmen bagi pelajar dari daerah-daerah yang jauh dan tidak memiliki gawai atau 
konektivitas internet. Cara 
ini dapat digunakan sebagai 
metode pengajaran maupun 
sarana untuk menilai siswa 
secara real time. Penilaian 
berbasis radio HT sebaiknya 
menggunakan penilaian-
penilaian berukuran kecil, 
di mana siswa dapat diuji 
mengenai kompetensi belajar 
mereka setiap minggunya.
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Contoh penilaian performa siswa secara asinkron: Dua orang kakak beradik memfilmkan tugas 
pertunjukan mereka dengan mengintegrasikan bidang pembelajaran yang berbeda seperti musik, 
seni, dan ilmu sosial.

Contoh penilaian secara asinkron: Siswa menonton video pelajaran yang disimpan di USB 
dan menyelesaikan lembar kerja siswa berdasarkan pelajaran

Penilaian dalam lingkungan berteknologi tinggi

Siswa dengan akses ke teknologi daring yang memadai dapat dinilai dengan 
menggunakan penilaian kelas sinkron. Platform pertemuan daring digunakan untuk 
mengelola ujian serta memantau kinerja siswa secara real-time.

Penilaian secara sinkron dapat meliputi:

• Penilaian format PDF yang dibuat menggunakan iPad/tablet atau laptop atau 
komputer desktop, dengan aplikasi seperti Microsoft Word atau Apple Pages, 
Powerpoint atau Keynote, Excel atau Numbers, serta iBooks.

• Guru-guru di Filipina dapat mengakses sumber materi yang dapat diakses 
secara terbuka di internet dari Departemen Pendidikan, di mana mereka 
memiliki aplikasi penilaian formatif dan sumatif serta template Google Formulir 
siap pakai

• Diskusi daring berbasis chat
• Penilaian digital (format e-book, video, audio atau gambar, kombinasi penilaian 

formatif dan media dinamis) dibuat melalui situs dan alat berikut:
— Kotobee (kotobee.com)
— Buncee (app.edu.buncee.com)
— Thinglink (thinglink.com)
— EdPuzzle (edpuzzle.com/assessments)

Contoh penilaian secara sinkron di sebuah kelas TK. Guru meminta peserta didik untuk 
menuliskan namanya menggunakan aplikasi whiteboard.

Dikarenakan sebuah daerah atau sekolah dapat memiliki peserta didik dengan 
berbagai tingkat akses dan kepemilikan sumber daya, penting untuk mengategorikan 
peserta didik berdasarkan akses mereka ke teknologi, serta menyiapkan format 
penilaian yang relevan dan sesuai.

Penilaian di lingkungan berteknologi menengah

Siswa dengan akses ke teknologi tingkat menengah seperti televisi, radio, 
dan ponsel, dapat dinilai menggunakan penilaian kelas secara asinkron. Jenis 
penilaian ini terjadi selama periode waktu tertentu dengan jadwal yang lebih 
fleksibel. Penilaian asinkron meliputi:
• Penilaian-penilaian kecil melalui SMS, dimana siswa dapat mengirimkan:

— Contoh teks atau ringkasan
— Foto/gambar
— Rekaman suara
— Pertanyaan evaluasi diri atau pertanyaan reflektif 

• Komik/cerita singkat
• Penilaian kinerja terintegrasi: Video rekaman kinerja pelajar dan 

penilaian portofolio
• Radio/Sambungan TV seperti CD, DVD, dan USB yang hanya berisi 

penilaian-penilaian kecil 
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5.2

Merancang penilaian secara 
asinkron melalui PowerPoint 
dan Scratch
Ramon B. Cristobal

        Berbagi dengan kami!
Di tingkat mana siswa Anda dapat mengakses teknologi: tinggi, sedang, atau rendah?

Bagaimana Anda menyebarkan penilaian dengan modalitas pembelajaran Anda 
saat ini? Apakah mirip dengan apa yang disebutkan dalam bab ini?

Sudah dicoba?
Bagikan refleksi serta 
implementasi kelas Anda dengan 
sesama pendidik! Bergabunglah 
dalam percakapan di grup 
social learning group, Teaching, 
Leading, Learning milik kami di 
Facebook

PINDAI UNTUK 
BERGABUNG

Teaching, 
Leading, 
Learning 

Penilaian-penilaian kecil dapat berguna bagi guru 
untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai 
pemahaman siswa dan hasil belajar tanpa perlu 
melakukan ujian besar. Membuat dan menempatkan 
berbagai penilaian mini yang menyenangkan 
dalam pembelajaran sehari-hari sangatlah mudah. 
Ramon menunjukkan kepada kita bagaimana cara 
melakukannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
PowerPoint dan Scratch.

Platform daring menawarkan 
keuntungan seperti pemberian 
umpan balik secara langsung, 
variasi dalam presentasi, dan 
penilaian secara otomatis. 
Selain itu, perangkat ini juga 
dapat digunakan untuk penilaian 
pembelajaran, memberikan umpan 
balik instan guna membentuk pemahaman, serta dapat 
digunakan untuk meningkatkan performa siswa.

PROFIL SEKOLAH

SMP  
Ateneo

Kota Quezon,  
NCR, Filipina 

SMP Swasta,  
Kelas 7-10

2,000 siswa

200 tenaga pengajar

Kembali ke sub-bab 
4.1 untuk mempelajari 
lebih lanjut mengenai 
Penilaian untuk 
Pembelajaran!

Menggunakan Fungsi Trigger pada 
Microsoft PowerPoint 

Alih-alih hanya menggunakan slide PowerPoint untuk 
menyampaikan konten kepada siswa, slide ini dikirim 
kepada siswa sebagai bahan pembelajaran dan pekerjaan 
rumah yang harus mereka kerjakan di waktu yang nyaman 
bagi mereka. Guna mendorong siswa untuk lebih terlibat 
dengan materi pembelajaran, dibandingkan dengan hanya 
melihat, Ramon dan rekan-rekannya menggunakan fungsi 
"trigger" untuk menyisipkan kuis di slide.
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 Mengklik jawaban yang 
salah akan memicu 
trigger animasi untuk 
berubah menjadi 
tombol merah dengan 
kata-kata "coba lagi".

 Pada contoh-contoh di 
bawah ini, siswa harus 
mengklik salah satu dari 
tiga tombol persegi panjang 
berwarna kuning, untuk 
memilih jawaban yang benar:

 Mengklik jawaban yang 
benar akan memicu 
trigger animasi untuk 
mengubah pertanyaan 
menjadi penjelasan.

1

2

3

Anda dapat menggunakan fungsi trigger untuk memberikan efek animasi saat 
Anda mengklik objek yang akan dianimasikan. Trigger dapat digunakan untuk 
kuis dalam slide atau sebagai pop-up yang memberikan informasi tambahan.

PINDAI UNTUK MEMPELAJARI 

Panduan langkah demi langkah 
cara menggunakan "trigger" 
pada slide PowerPoint Anda

Guide 1      |    Guide 2 

Scratch merupakan bahasa dan komunitas pemrograman untuk 
anak-anak, dengan tampilan visual sederhana yang memungkinkan 
pengguna membuat cerita, permainan, serta animasi digital. Aplikasi 
Scratch memungkinkan Anda untuk membuat projek tanpa koneksi 
internet. Aplikasi Scratch dapat diakses secara gratis dan tersedia 
dalam lebih dari 70 bahasa.

Membuat tantangan dan permainan di Scratch

Membungkus penilaian-penilaian mini sebagai sebuah tantangan atau permainan 
dapat berfungsi sebagai cara lain untuk membuat pembelajaran menarik bagi 
siswa. Tanpa latar belakang coding atau bahasa pemrograman sebelumnya, 
Ramon dan rekan-rekannya mengembangkan permainan edukasi untuk siswa 
dengan menggunakan platform yang mudah digunakan, yaitu Scratch.

Cara membuat 
game di 
Scratch, 
langkah demi 
langkah 

Lebih lanjut 
tentang 
Scratch 

Sumber 
Scratch 
untuk tenaga 
pendidik 

PINDAI UNTUK  
MEMPELAJARI

Memanfaatkan fitur-fitur ini di PowerPoint dapat membantu memastikan 
bahwa materi pembelajaran dapat dengan mudah diakses oleh siswa. 
Selain itu, guru dapat membuatnya dengan mudah tanpa perlu mempelajari 
aplikasi baru untuk membuat penilaian yang menarik.
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5.3

Penilaian menggunakan fitur 
jajak pendapat
Ryan Rizal D. Balandra

PROFIL INSTITUSI

National High  
Jakarta School

Jakarta,  
Indonesia 

Sekolah Swasta  
Internasional  
(Piaget School)

542 siswa

79 tenaga pengajar

E=M
C
2

X+Y=?

X+Y=?

X+Y=?

ABC

E=M
C
2

E=MC
2

Pada contoh di bawah ini, Ramon dan rekan-rekannya mengembangkan permainan 
yang menyenangkan untuk menguji pengetahuan aljabar para siswa. Para siswa 
dapat memasukkan nama mereka, dan asisten virtual "Gello" akan memandu 
mereka melalui serangkaian pertanyaan. Selain itu, terdapat penjaga waktu dan 
skor untuk menyelenggarakan kuis yang menyenangkan dan kompetitif.

Ramon telah menunjukkan bahwa menciptakan materi yang menyenangkan dan 
interaktif untuk menilai pembelajaran siswa dapat dicapai dan dilakukan dengan 
mudah. Ada banyak alat, tutorial, dan sumber daya gratis yang tersedia di Internet 
untuk digunakan para pendidik. Dengan ketekunan dan penerapan pola pikir 
pembelajar, Anda juga dapat membuat materi interaktif Anda sendiri!

Sebagai seorang guru biologi SMA, Ryan ingin 
menilai pemahaman siswa mengenai topik tertentu, 
tanpa disadari oleh siswa bahwa mereka sedang 
dinilai. Di kelasnya, Ryan membuat penilaian yang 
menarik untuk mendukung pembelajaran dengan 
menggunakan aplikasi jajak pendapat langsung 
PollEverywhere dan Mentimeter.

Menggunakan Mentimeter

Sebelum mengembangkan tes sumatifnya sendiri, 
Ryan menggunakan Mentimeter untuk membuat 
beragam jajak pendapat yang memungkinkannya 
untuk mengukur pengetahuan awal siswa 
mengenai suatu topik. Selain itu, jajak pendapat 
dapat  berfungsi untuk merefleksikan efektivitas 
pengajarannya, dan membantunya menyesuaikan 
pelajaran-pelajaran berikutnya guna memastikan 
bahwa siswa belajar secara memadai dan siap 
untuk melakukan ujian.

Beberapa jenis pertanyaan favorit Ryan adalah:

• Pilihan ganda — untuk pertanyaan berbasis konten

• Isian — jawaban singkat untuk pertanyaan berbasis 
konten

• Word cloud — untuk mencacah materi serta 
mengoreksi miskonsepsi

• Skala— untuk memeriksa pemahaman pribadi 
siswa mengenai topik tertentu

• Papan peringkat — untuk meningkatkan motivasi 
dan kompetisi antarsiswa
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Untuk mengukur pemahaman siswa mengenai suatu topik, Ryan menggunakan 
berbagai jenis pertanyaan. Siswa dapat mengungkapkan topik mana yang 
paling dimengerti serta topik mana yang masih membutuhkan lebih banyak 
bantuan. Dari sana, Ryan dapat merevisi rencana pembelajaran dan penilaiannya 
berdasarkan tanggapan yang paling populer, untuk memastikan bahwa para 
siswanya dapat belajar secara memadai dan dinilai secara adil.

Meskipun berbagai fitur tersebut memiliki tujuan yang sama, namun menggunakan 
format yang berbeda untuk mengukur pemahaman siswa mengenai berbagai topik 
dapat menambah ketertarikan dan kegembiraan mereka dalam proses pelajaran, 
sekaligus membantu guru memeriksa kemajuan belajar siswanya.

Contoh word cloud yang digunakan di kelas Ryan

Contoh dari pertanyaan berskala yang digunakan di kelas Ryan

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Panduan 
pemula untuk 
menggunakan 
Mentimeter, 
untuk guru 

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Apa itu Mentimeter 
dan bagaimana 
menggunakannya 
untuk mengajar? 

 Ada begitu banyak potensi untuk melakukan lebih banyak 
gamifikasi jika ada integrasi teknologi secara penuh di dalam kelas. 
Selain itu, teknologi memberikan kesempatan untuk menyesuaikan 
pembelajaran dengan tingkat kemajuan siswa, alih-alih ruang kelas 

biasa di mana seorang guru hanya dapat melakukan diferensiasi 
pembelajaran yang tingkatannya sedikit sekali

 
— Rachael Francis, Direktur Utama, MYReaders, Malaysia —

“

Menggunakan PollEverywhere 

Gunakan PollEverywhere untuk membuat aktivitas yang menarik bagi siswa, yang 
juga dapat langsung Anda hubungkan ke sistem manajemen pembelajaran (LMS) 
Anda. PollEverywhere memiliki berbagai fungsi, seperti pertanyaan pilihan ganda, 
word clouds, survei, bahkan diagram donat (donut chart) dan peta untuk guru 
Geografi.

Beberapa jenis pertanyaan favorit Ryan adalah:
• Ice breaker — untuk memperkenalkan pembelajaran (pertanyaan-pertanyaan trivia) 
• Emotion — untuk memeriksa pemahaman pribadi siswa mengenai topik tertentu
• Competition — untuk meningkatkan motivasi dan kompetisi

Contoh berbagai fitur di PollEverywhere

Ryan menggunakan opsi pilihan ganda untuk membuat kuis sederhana 
sepanjang pelajarannya.
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   Tips:

 Saat menyusun penilaian-penilaian kecil, 
pertimbangkan 3E:

 Explore: Jelajahi berbagai cara untuk 
mengevaluasi pembelajaran

 Engage:Tingkatkan keterlibatan siswa 
dalam penilaian yang Anda buat untuk 
mencapai pembelajaran yang bermakna

 Emote and encourage: Dorong siswa untuk 
mengungkapkan perasaan mereka terkait 
pemahaman akan suatu topika topik

Ia juga menggunakan skala emosi untuk memahami seberapa jauh siswa 
memahami suatu topik

Berdasarkan pengecekan pemahaman ini, Ryan dapat membuat penilaian berjenjang 
untuk siswanya sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka, serta memahami 
dengan lebih baik di mana mereka membutuhkan penjelasan lebih. Ini dapat 
memastikan bahwa siswa tidak merasa kewalahan dengan ujian-ujian penilaian, dan 
baik guru maupun siswa dapat bekerja sama untuk memastikan pembelajaran yang 
otentik dapat terjadi, alih-alih hanya berfokus pada pemberian nilai.

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Panduan 
instruktur 
PollEverywhere 

        Cobalah! 
Bagaimana Anda bisa memasukkan penilaian-penilaian kecil ke dalam pelajaran 
Anda untuk mengecek pemahaman siswa? Pilihlah alat yang paling cocok untuk 
kelas Anda serta ciptakanlah aktivitas menyenangkan yang dapat menimbulkan 
ketertarikan saat Anda menilai pembelajaran siswa.
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Catat pikiran Anda!

Bagaimana Anda bisa 
membuat penilaian 
menjadi menyenangkan 
dan menarik?

Sekarang setelah Anda membaca bab ini, berikut 
pandangan kami!

1. Tugaskan siswa untuk mengirimkan proyek atau video yang 
mendemonstrasikan penguasaan kompetensi pembelajaran utama

2. Sertakan elemen kompetisi, termasuk penggunaan papan peringkat 
real-time dalam pembelajaran secara sinkron

3. Dorong siswa untuk berbagi perasaan terkait bagaimana mereka 
memahami suatu topik

Apa yang Anda temukan? Apakah serupa?

Untuk 
direnungkan

80 81



6.1

Melibatkan orang tua dan 
sukarelawan dalam pencarian solusi
Rachael Francis

Ketika Malaysia memasuki masa karantina wilayah dan 
tim pengajar tidak dapat mengadakan sesi remedial 
secara tatap muka, salah satu tutor sukarelawan 
MYReaders mengajukan gagasan untuk melanjutkan 
sesi tersebut melalui media pembelajaran daring. Untuk 
mengidentifikasi apakah pelaksanaan kelas daring dapat 
dilakukan, tim menghubungi para orang tua murid 
untuk menanyakan media komunikasi mana yang paling 
mudah mereka akses, dan pilihan jawabannya jatuh 
ke WhatsApp — aplikasi pesan instan yang populer di 
Malaysia.

Dari survei tersebut, ditemukan bahwa banyak keluarga 
yang memiliki setidaknya satu ponsel dengan data 
internet prabayar, dan baik orang tua maupun para 
relawan pengajar mendapati bahwa penyelenggaraan 
kelas melalui WhatsApp adalah solusi yang cukup sesuai 
bagi para siswa. Hanya seminggu setelah ide itu disusun, 
tim mulai bekerja menerapkan kelas berbasis WhatsApp!

   Rancanglah 
solusi bersama 
dengan 
berbagai elemen 
masyarakat. 
Melibatkan 
relawan dan 
orang tua murid 
dalam proses 
diskusi sangatlah 
membantu.

— Rachael Francis, Direktur Utama, 
MYReaders, Malaysia

“

MASYARAKAT SEBAGAI 
PENDIDIK
Di saat para guru terus berusaha menemukan cara-
cara kreatif dalam melaksanakan kegiatan belajar-
mengajar jarak jauh, menjadi jelas bahwa solusi-solusi 
yang berkelanjutan banyak berasal dan membutuhkan 
dukungan dari komunitas masyarakat yang lebih 
besar. Guru, orang tua, dan anggota masyarakat perlu 
terlibat secara erat dalam memberikan pengajaran dan 
dukungan bagi siswa. Dalam bab ini, kita akan melihat 
cara-cara yang berhasil dilakukan para pendidik dalam 
mengikutsertakan orang tua dan anggota masyarakat 
dalam diskusi dan pencarian solusi, sembari mengatasi 
kekhawatiran terkait fenomena siswa yang putus 
sekolah pada masa ini. 

Pokok Pembelajaran:
• Pelajari bagaimana model 

pembelajaran jarak jauh yang 
berhasil melibatkan orang 
tua dan sukarelawan sebagai 
pemangku kepentingan utama.

• Pelajari bagaimana guru dan 
orang tua dapat menyediakan 
lingkungan yang mendukung 
siswa untuk belajar secara jarak 
jauh.

• Pahami perspektif dari para 
pendidik terkait bagaimana 
cara mendorong siswa untuk 
melanjutkan pendidikan di 
masa-masa ini

Bagaimana Anda dapat mendorong orang tua untuk 
lebih aktif terlibat dalam pembelajaran siswa?

Untuk 
direnungkan

Lihat pada akhir bab untuk melihat pandangan kami!

6 PROFIL INSTITUSI

MYReaders

Kuala Lumpur, 
Malaysia

Organisasi  
Nirlaba

726 siswa, 
242 rumah  
served

210 tenaga  
sukarelawan,  
5 staf
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Relawan Pengajar dan Pengalaman Mereka

Para relawan pengajar bukanlah guru dan tutor yang berpengalaman, 
melainkan mereka adalah anggota masyarakat biasa dengan misi luar biasa 
untuk memastikan bahwa siswa dapat terus belajar di masa pandemi. 
Untuk membekali mereka dengan keterampilan dalam mengajar para siswa, 
MYReaders terus memberikan dukungan kepada para sukarelawan berupa:

Mengikutsertakan orang tua dalam pencarian solusi

Tim memahami bahwa mereka harus bekerja sama dengan orang tua murid untuk 
memastikan kelanjutan sesi remedial secara daring. Hal ini dikarenakan siswa-
siswa tersebut masih sangat muda, dan membutuhkan akses ke perangkat orang 
tua mereka selama sesi tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya 
keterlibatan orang tua untuk dapat mengawasi anak-anak mereka selama sesi 
remedial, sehingga dapat memastikan anak-anak tersebut memperhatikan dan bisa 
mendapatkan bantuan saat mereka membutuhkannya.

Hal yang sangat menggembirakan bagi tim MYReaders adalah, dapat melihat para 
orang tua ikut belajar bersama anak-anak mereka selama sesi membaca, terutama 
karena banyak dari orang tua siswa ini yang tidak memiliki kemampuan bahasa 
yang baik. Nilai tambah dari melakukan sesi remedial membaca melalui WhatsApp 
adalah, adanya keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak-anak, dan juga 
membuat mereka sendiri belajar!

PINDAI UNTUK 
MEMPELAJARI

Melibatkan 
Orang-orang 
yang Paling 
Terdampak 
Masalah 

Pemecahan 
Masalah 
dengan 
Dukungan 
Masyarakat 

3. & 4. Pelatihan: 
Untuk memulai, semua tutor menjalani sesi 
pelatihan daring, termasuk melakukan 
observasi kelas WhatsApp dengan seorang 
siswa, dan bermain peran dalam sesi 
latihan dengan sukarelawan lainnya.  

5. Sumber Daya: 
Para pengajar 
disediakan berbagai 
sumber daya, 
seperti panduan 
rencana 
pembelajaran dan 
video tutorial. 

1

Pelatihan bagi 
relawan pengajar 

MYReaders

2

Pendaftaran 
relawan

4

Sesi simulasi 
dan konfirmasi

8

Acara 
Penutupan  

3

Pengamatan 
kelas

6

Pemantauan dan 
umpan balik

6. Komunitas 
Praktik: 
Semua relawan 
pengajar berada dalam 
grup WhatsApp di 
mana mereka dapat 
berbagi temuan dan 
praktik terbaik, serta 
melakukan tanya jawab 
setiap minggunya.

7

Pelatihan peningkatan 
keterampilan dan 

dukungan rekan sejawat

7. Pengembangan 
Lanjutan: 
Para relawan berhak 
mendapatkan 
pelatihan peningkatan 
keterampilan untuk 
terus meningkatkan 
keterampilan mengajar 
mereka.

5

Memulai 
sesi membaca
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6.2

Program 3O: Upaya masyarakat 
dalam pembelajaran asinkron
Angelo A. Unay

Ketika Sekolah Dasar Cayetano Topacio harus 
beralih ke pembelajaran jarak jauh, Angelo 
harus mempertimbangkan bagaimana Ia dapat 
memberdayakan siswa (dan orang tua mereka) untuk 
belajar secara efektif melalui pembelajaran jarak jauh. 
Ada tiga pertimbangan yang Ia miliki:

1. Memastikan aksesibilitas untuk pendidikan jarak 
jauh — bagaimana Ia dapat memastikan bahwa cara 
penyampaian dan konten pelajaran tetap relevan?

1. Menjaga interaksi dan komunikasi dalam mode 
jarak jauh — bagaimana Ia dapat mendorong 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran mereka?

1. Bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung 
pembelajaran jarak jauh — bagaimana Ia dapat 
memberdayakan orang tua dalam mendukung 
pembelajaran anak-anak mereka di rumah?

Model pembelajaran jarak jauh yang berhasil harus 
melibatkan seluruh komunitas sekolah. Maka dari itu, 
Angelo dan timnya memprakarsai strategi bernama 
Proyek 3O, yang mencakup: Komunikasi Terbuka (Open 
Communication), Pengajaran Daring (Online Instruction), 
dan Sesi Berkumpul secara Daring (Online Get-Togethers).

PROFIL INSTITUSI

SD Cayetano 
Topacio

Kota Imus,  
Cavite, Filipina

K-6

784 siwa

28 tenaga pengajar

1

2

3

Komunikasi 
Terbuka

Pengajaran 
Daring 

Sesi Berkumpul 
secara Daring  

Komunikasi Terbuka

Komunikasi yang terbuka dapat terjadi ketika orang-orang merasa berdaya untuk 
berbagi pemikiran dan menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa merasa takut 
akan dampaknya. Selama pembelajaran jarak jauh, media komunikasi yang paling 
umum adalah pesan teks, panggilan telepon, dan media sosial. Angelo dan timnya 
memaksimalkan penggunaan media tersebut untuk mendapatkan umpan balik 
yang akurat dari seluruh anggota komunitas pendidikan untuk memahami cara-cara 
membantu siswa dan orang tua, dengan menggunakan metode-metode berikut:

1. Forum Tatap Muka
Sekolah mengadakan forum tatap muka untuk mendapatkan umpan balik yang 
bermanfaat dan mendengarkan kekhawatiran orang tua sehingga sekolah dapat 
membuat pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Protokol 
kesehatan yang memadai diberlakukan ketika melaksanakan forum tersebut.

2. Mengunggah Foto Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa
Pihak sekolah meminta orang tua untuk mengirimkan foto saat siswa melakukan 
kegiatan dan mengerjakan pekerjaan rumah mereka kepada guru, sehingga guru 
dapat memberikan umpan balik yang cepat mengenai pekerjaan rumah mereka 
sebelum diserahkan.

3. Kunjungan Rumah
Jika siswa tidak responsif terhadap upaya-upaya di atas dalam kurun waktu tiga sampai 
empat minggu, sekolah akan menggunakan pilihan terakhir yaitu kunjungan rumah 
untuk memastikan siswa berada dalam kondisi yang baik. Guru akan secara langsung 
pergi ke rumah siswa untuk memeriksa kondisi keluarga mereka, menyampaikan materi 
pembelajaran, dan berdiskusi langsung dengan orang tua terkait pentingnya pendidikan 
anak mereka. Pihak sekolah akan berusaha untuk memahami keadaan keluarga siswa 
dan bagaimana sekolah dapat mendukung mereka dengan lebih baik.

Pengajaran Daring

Untuk melibatkan siswa dalam pengajaran daring, guru menggunakan klip video 
dan perangkat digital lainnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinanti-
nantikan oleh siswa setiap minggunya. Bagi Angelo, pengajaran daring terdiri dari 
tiga faktor penting, di antaranya:

• Integrasi Teknologi
• Interaksi antara Guru dan Siswa 
• Penciptaan Suasana Kelas di Rumah 
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Tangkapan Layar Kelas Daring di Sekolah Dasar Cayetano Topacio

Dua ruang pembelajaran di rumah yang berbeda

Selain mencoba memaksimalkan penggunaan berbagai macam teknologi yang 
dapat diakses siswa, Angelo dan timnya menginginkan para siswa untuk dapat 
merasakan pengalaman pembelajaran di ruang kelas, meskipun pembelajaran 
dilakukan secara virtual dari rumah. Untuk melengkapi pengalaman belajar daring 
mereka, sekolah memperkenalkan kepada orang tua konsep menciptakan ruang 
belajar bagi anak-anak mereka di rumah. Ruang belajar tersebut adalah lingkungan 
belajar yang bebas dari gangguan, serta memiliki akses yang mudah ke perangkat 
pendukung pembelajaran. Ruang-ruang ini dapat dirancang sedemikian rupa seperti 
foto pertama di bawah ini, atau sesederhana yang kedua.

Sesi Berkumpul secara Daring

Sesi berkumpul secara daring merupakan tempat 
dimana para wali kelas dapat bertemu dengan siswa 
mereka setiap minggunya melalui konferensi video. 
Hal Ini biasanya dilakukan hanya dengan para siswa, 
meskipun terkadang orang tua juga terlibat. Biasanya, 
wali kelas mengobrol dengan siswa untuk memahami 
permasalahan utama yang mereka hadapi, serta 
merayakan kemenangan kecil mereka untuk membuatnya 
tetap termotivasi. Pertimbangan utama dalam melakukan 
sesi berkumpul semacam itu adalah agar guru memahami 
tantangan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 
daring, meredakan kekhawatiran-kekhawatiran mereka, 
dan memberi mereka beragam  aktivitas psikososial 
untuk mendorong kesejahteraan holistik mereka selama 
pengajaran jarak jauh.

Mengingat Kembali: Pelajari 
lebih banyak tips untuk 
membangun komunitas dan 
membentuk sekolah yang 
peduli melalui buku panduan 
kedua kami, Menumbuhkan 
Budaya Sekolah Positif di 
era New Normal! [tautan]

Pergeseran ke mode pembelajaran jarak jauh dapat menjadi membingungkan dan 
membebani anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk tetap dapat menjaga perasaan 
normal bagi anak-anak; rutinitas dan pengaturan yang familier bagi mereka dapat 
memberikan anak-anak perasaan aman dan terstruktur, sehingga dapat membantu 
mereka untuk memasuki masa kenormalan baru dengan lebih baik.

PINDAI UNTUK MEMPELAJARI LEBIH LANJUT

Menciptakan kenormalan baru bagi 
anak-anak di tengah ketidakpastian 
COVID-19 
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2   Lakukan orientasi program

Guru memberikan orientasi kepada orang 
tua mengenai jadwal pembelajaran jarak 
jauh, dan aturan selama pembelajaran 
daring.

Rapat juga diadakan untuk membahas 
tentang program 3O dan komponen-
komponennya, sehingga orang tua dapat 
menyesuaikan diri dengan strategi sekolah.

Mengimplementasikan Program 3O

Siapkan 
media 

komunikasi

Laksanakan
Program 3O

Perkumpulan 
daring

Perkumpulan daring

Komunikasi terbuka

Instruksi daring

Pelaksanaan dan aspirasi 
terkait pembelajaran

Bantuan untuk 
orangtua dan murid

Pemantauan dan 
Penyesuaian

 Lakukan 
orientasi 
program

Media sosial

Panggilan Video

SMS/Telepon

Kunjungan Rumah

Jadwal

Guru

Peraturan

Orientasi

Siapkan 
media 

komunikasi

Laksanakan
Program 3O

Perkumpulan 
daring

Perkumpulan daring

Komunikasi terbuka

Instruksi daring

Pelaksanaan dan aspirasi 
terkait pembelajaran

Bantuan untuk 
orangtua dan murid

Pemantauan dan 
Penyesuaian

 Lakukan 
orientasi 
program

Media sosial

Panggilan Video

SMS/Telepon

Kunjungan Rumah

Jadwal

Guru

Peraturan

Orientasi
Contoh pengintegrasian program 3O di dalam jadwal kelas SD Cayetano Topacio

3   Melaksanakan 
Program 3Os

Komponen-komponen 
seperti komunikasi terbuka, 
metode pengajaran, dan sesi 
perkumpulan daring tercermin 
dalam jadwal kelas siswa. 
Sesi berkumpul secara daring 
dijadwalkan selama satu jam 
setiap minggunya, sementara 
komunikasi terbuka terjadi saat 
siswa melakukan pembelajaran 
mandiri dan selama sesi 
konsultasi.

Siapkan 
media 

komunikasi

Laksanakan
Program 3O

Perkumpulan 
daring

Perkumpulan daring

Komunikasi terbuka

Instruksi daring

Pelaksanaan dan aspirasi 
terkait pembelajaran

Bantuan untuk 
orangtua dan murid

Pemantauan dan 
Penyesuaian

 Lakukan 
orientasi 
program

Media sosial

Panggilan Video

SMS/Telepon

Kunjungan Rumah

Jadwal

Guru

Peraturan

Orientasi

1   Siapkan media komunikasi

Sebulan sebelum kelas daring, sekolah 
melakukan survei untuk mengetahui kesiapan 
siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
daring. Mereka mengumpulkan data mengenai: 
metode mengakses kelas daring, status 
ekonomi, mode belajar yang disukai, alamat, 
dan waktu luang untuk menerima panggilan 
telepon.

Sekolah memilih untuk menggunakan fitur 
obrolan di Facebook Messenger sebagai 
media komunikasi utama mereka, karena 
familiaritas dan aksesibilitasnya. Semua wali 
kelas membuat grup Facebook mereka sendiri 
dengan orang tua, dan menggunakannya untuk 
mengabari mereka tentang masalah apa pun.
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4   Pemantauan dan penyesuaian

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program dapat diintegrasikan 
ke dalam sistem sekolah, dan hal ini sangat penting untuk memastikan 
keberlanjutan dan relevansinya. Masing-masing aspek dari 3O dipantau 
sesuai tujuannya:

Komunikasi Terbuka (Open Communication): Untuk 
melihat apakah guru mampu memberikan pendampingan 
untuk siswa dan orang tua dalam proses belajar mereka.

Setiap guru mata pelajaran memiliki alat pemantauan 
untuk mengamati partisipasi orang tua dan siswa dalam 
hal pengumpulan hasil pembelajaran, respon terhadap 
pesan di grup dan panggilan telepon (yang semuanya 
terdokumentasikan), dan kehadiran dalam kelas daring. Hal 
ini merupakan dasar penilaian untuk melihat partisipasi dan 
kehadiran siswa di kelas berdasarkan kebijakan Departemen 
Pendidikan.

Pengajaran Daring (Online Instruction): Untuk melihat 
apakah guru dapat menyampaikan pembelajaran sesuai 
dengan tingkat kompetensi yang disyaratkan dalam 
kurikulum dan mengontekstualisasikan pengalaman 
pembelajaran berdasarkan keadaan siswa.

Kepala sekolah dan guru melakukan observasi kelas 
setidaknya sekali setiap triwulan untuk memantau kompetensi 
guru dan memeriksa serta memvalidasi performa siswa.

Sesi Perkumpulan Daring (Online “Get-
together”): Untuk melihat apakah guru dapat 
mengatasi tantangan terkait moda penyampaian 
pembelajaran dan memecahkan masalah-masalah 
utama siswa selama pembelajaran daring.

Kepala sekolah dan guru harus menghadiri sesi ini setidaknya 
satu kali setiap triwulannya untuk setiap tingkat kelas. 
Jika hal ini tidak memungkinkan, guru akan memberikan 
salinan digital rekaman sesi tersebut. Hal ini dilakukan 
agar para pimpinan sekolah dapat lebih memahami 
tantangan yang dihadapi para orang tua dan siswa.

Selama dua hingga empat minggu pertama pelaksanaan Program 3O, Angelo 
menjadwalkan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan orang tua dan siswa terpilih 
untuk mendapatkan umpan balik mengenai strategi tersebut. Kemudian, Angelo 
mengomunikasikan umpan balik yang Ia kumpulkan dari FGD tersebut kepada tim 
pengajar. Penyesuaian program berdasarkan pemantauan dan umpan balik dari 
siswa, orang tua, dan guru tersebut kemudian terus dilakukan oleh tim pengajar 
untuk memastikan bahwa proyek tersebut berdampak dan berkelanjutan.

“ Keberhasilan bergantung pada kerja sama 
antara sekolah dan masyarakat.

— Angelo A. Unay, Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Cayetano Topacio, Filipina

   Tips: 
• Maksimalkan waktu yang Anda miliki untuk berinteraksi 

dengan orang tua dan siswa agar tercipta percakapan yang 
produktif. 

• Bersikaplah akomodatif dan siap sedia untuk memberikan 
dukungan yang berkelanjutan bagi siswa. 

• Selalu bertindak dengan hati dan utamakan kepentingan 
siswa.
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6.3

Poin-Poin Diskusi:  
Menangani siswa yang berisiko dan putus sekolah

Pertanyaan:  Siswa yang tinggal di daerah terpencil dan di 
lingkungan yang memiliki keterbatasan sumber daya memiliki 
risiko yang tinggi untuk putus sekolah akibat pembelajaran secara 
jarak jauh. Apa saja saran yang dapat Anda berikan bagi para guru 
untuk membantu siswa-siswa tersebut?

Obert Hoseanto
Spesialis Pembelajaran dan Keterampilan, Microsoft Indonesia

Di Indonesia, pemerintah telah membangun laboratorium komputer di 
sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri selama lima tahun terakhir, 
namun banyak dari mereka yang kurang dimanfaatkan. Siswa atau mereka 
yang tinggal di sekitar di sekolah-sekolah tersebut dapat dijadwalkan 
untuk datang pada waktu-waktu tertentu untuk menonton rekaman 
pelajaran atau mengunggah tugas. Berdasarkan pengamatan saya, Anda 
tidak perlu sepanjang waktu terus memaksakan diri untuk selalu memiliki 
akses kepada teknologi. Akan tetapi, manfaatkanlah secara kreatif apa 
yang sudah tersedia untuk Anda.

Dr Fun Man Fung
Instruktur, National University of Singapore

Ada banyak cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 
ditemukan di lingkungan dengan keterbatasan teknologi, dan analogi 
yang tepat menurut saya adalah seperti menonton Piala Dunia. Di 
saat pergelaran Piala Dunia sepak bola berlangsung, sebagian besar 
orang tidak menontonnya sendiri di rumah, tetapi berkumpul di pusat 
keramaian atau tempat umum untuk menontonnya di layar lebar.

Hal serupa dapat dilakukan untuk para siswa  tanpa gawai, di mana guru 
dapat merekam kegiatan pengajaran sebelumnya atau mengirimkan 
modul cetak untuk dibaca oleh siswa, dan masyarakat dapat berkumpul 
untuk menayangkan video rekaman tersebut secara terbuka bagi para 
siswa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan. 
Gunakan waktu pembelajaran asinkron ini untuk menyampaikan materi 
berbasis pengetahuan, sehingga sesi pembelajaran sinkron (tatap 
muka) dapat digunakan secara lebih efektif untuk mengklarifikasi 
pertanyaan dan melibatkan siswa secara aktif.

Pertanyaan: Apa solusi bagi siswa yang telah berhenti sekolah 
selama pembelajaran jarak jauh? Dapatkah Anda memberikan 
saran untuk menangani siswa yang ingin menyerah dalam meraih 
pendidikan?

Angelo A. Unay
Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Cayetano Topacio, Filipina

Saya pribadi mengalami ini di sekolah kami. Tahun lalu ada lebih dari 
10 murid yang orang tuanya ingin mengeluarkan anaknya dari sekolah. 
Hal pertama yang kami lakukan adalah mencoba meyakinkan orang 
tua mengapa pendidikan mereka sangatlah penting. Kami mencoba 
memahami sudut pandang para orang tua, dan mengatasi kekhawatiran 
mereka. Sementara itu, untuk para siswa, kami membentuk pusat 
pembelajaran untuk memastikan lokasi kelas dekat dengan rumah 
mereka dan mudah untuk diakses.

Untuk mencegah siswa dari putus sekolah, perlu untuk menjalin 
kerjasama dan komunikasi yang kuat dengan orang tua dan siswa.

Rachael Francis
Direktur Utama, MYReaders, Malaysia

Orang tua adalah panutan penting bagi anak-anak mereka, 
dan di saat kondisi orang tua buta huruf, mereka tidak 
memiliki kapasitas untuk mendukung anak-anak mereka 
secara akademis. Dengan melihat tingkat literasi, kita melihat 
adanya siklus antargenerasi dimana banyak pendidikan anak-
anak yang terancam dikarenakan orang tuanya yang buta 
huruf. Kami telah berupaya untuk mengedukasi orang tua 
dan memberi tahu mereka bahwa meskipun mereka mungkin 
tidak dapat mengajar anak mereka, kami dapat melakukannya, 
dan menunjukkan beberapa cara yang dapat mereka lakukan 
untuk mendukung pembelajaran anak mereka. Penting untuk 
melakukan upaya-upaya ekstra untuk menjangkau rumah 
tangga seperti ini, mencoba memahami mengapa mereka 
mungkin tidak memprioritaskan pendidikan, dan menanamkan 
pentingnya pembelajaran anak mereka, serta menggabungkan 
dengan kebiasaan sederhana yang dapat mereka terapkan untuk 
mendukung pembelajaran di rumah.
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 Satu hal yang saya pelajari dari atasan saya adalah 
jika seseorang harus memilih antara bersikap baik 
atau bersikap adil, pilihlah untuk bersikap baik.

—  Ramon B. Cristobal, Pengajar Matematika, SMP Ateneo, Filipina

“

Ramon B. Cristobal
Pengajar Matematika, Sekolah Menengah Pertama Ateneo, Filipina

Saya pikir peran guru dan penasihat kelas sangatlah penting dalam 
mengatasi masalah kesejahteraan siswa selama pembelajaran jarak 
jauh. Kita perlu untuk terus-menerus mengecek keadaan siswa 
dan mengobrol dengan mereka, bahkan membicarakan hal-hal 
di luar akademik seperti menanyakan tentang hobi mereka. Kita 
dapat mempertimbangkan untuk memasukkan beragam aktivitas 
pendukung kesehatan jasmani dan rohani dalam rutinitas mingguan 
mereka untuk memastikan kesejahteraan holistik mereka tetap 
terjaga.

Jika sudah mencapai titik di mana siswa tidak ingin belajar lagi, 
penting untuk membiarkan mereka mengambil langkah mundur 
terlebih dahulu. Tidak semua keluarga menghadapi pandemi 
dengan keadaan yang sama. Sebagian keluarga mengalami kondisi 
yang lebih sulit daripada yang lain. Satu hal yang saya pelajari dari 
atasan saya adalah jika kita harus memilih antara bersikap baik atau 
bersikap adil, pilihlah untuk bersikap baik. Cobalah telusuri apa yang 
menjadi akar masalah, dan bekerjasamalah dengan para keluarga 
untuk memastikan kepentingan anak dapat diutamakan. Ini dapat 
memberi mereka ruang bernapas dan rehat sejenak dari rutinitas 
sekolah, atau menemukan cara untuk membuat pembelajaran 
menjadi lebih kondusif.

Catat pikiran Anda!

Bagaimana Anda dapat 
mendorong orang tua 
untuk lebih aktif terlibat 
dalam pembelajaran anak-
anak mereka?

Sekarang setelah Anda membaca bab ini, berikut 
pandangan kami!

1. Libatkan orang tua dalam menemukan solusi. Pahami konteks 
mereka dan tanyakan pandangan mereka terkait moda 
pembelajaran jarak jauh yang terbaik untuk keluarga mereka

2. Terapkan komunikasi terbuka yang berkelanjutan antara sekolah 
dan orang tua dengan mengalokasikan waktu untuk berbincang 
di tiap minggunya

3. Bimbing orang tua mengenai cara terbaik yang dapat mereka 
lakukan untuk mendukung anak-anak mereka, seperti 
menciptakan ruang belajar bagi mereka di rumah, dan memeriksa 
kemajuan pembelajaran anak-anak di waktu yang memungkinkan 
bagi mereka

Bagaimana menurut Anda? Apakah terdapat kesamaan?

Untuk 
direnungkan
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PINDAI UNTUK MENONTON 

The HEAD Foundation 
webinar series Enhancing 

Remote Learning 

PESAN PENUTUP
Dalam buku panduan kami sebelumnya yang berjudul “Menjembatani Kesenjangan dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh”, kami mengundang para praktisi dari berbagai wilayah untuk 
berbagi praktik-praktik inovatif yang telah mereka adopsi untuk meminimalkan kehilangan 
pembelajaran selama pandemi COVID-19. Banyak dari Anda yang telah menghubungi 
kami, meminta kami untuk menyelami lebih dalam beberapa ide yang telah dibagikan, 
menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk 
mengajar baik secara sinkron maupun asinkron, dan menilai siswa secara jarak jauh. Seri 
ini, “Meningkatkan Pembelajaran Jarak Jauh”, mencoba menjawab hal tersebut.

Bahkan sebelum kelas-kelas secara terpaksa diselenggarakan secara daring akibat dari 
pandemi, berbagai perangkat digital untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas 
telah berkembang pesat. Dengan pergeseran massal ke dalam moda pembelajaran 
digital, perangkat-perangkat baru ini kemudian lebih banyak lagi bermunculan. Layaknya 
sebuah palu, perangkat-perangkat digital ini hanya dapat memberikan dampak positif bagi 
pembelajaran siswa jika digunakan secara tepat.

Dalam buku panduan ini, kami telah menghimpun bermacam praktik inovatif yang 
dibagikan oleh panelis kami selama seri webinar terkait. Seperti yang banyak dari Anda 
minta, kami mempelajari lebih dalam tentang cara memanfaatkan perangkat digital 
yang umum digunakan, seperti Google, Microsoft, dan WhatsApp untuk meningkatkan 
pembelajaran jarak jauh. Ide-ide yang disajikan di sini telah dicoba dan diuji di berbagai 
ruang kelas di seluruh Asia Tenggara. Kami mengundang Anda untuk mencoba beberapa 
ide ini dalam konteks Anda sendiri, dan berbagi pengalaman Anda melalui halaman 
Facebook pembelajaran sosial baru kami: Teaching, Leading, Learning.

Diluncurkan pada akhir tahun 2021, Teaching, Leading, Learning dibuat untuk membantu 
Anda memulai dan melanjutkan percakapan dengan para pendidik dari seluruh Asia 
Tenggara. Kami di The HEAD Foundation sangat percaya bahwa pembelajaran dari rekan 
sejawat (khususnya antarpendidik dalam konteks yang serupa) adalah komponen penting 
dari pengembangan profesional yang bermakna, berkelanjutan, dan berdampak bagi para 
pendidik.

Saya harap buku panduan ini dapat menjadi referensi bagi Anda dalam upaya untuk 
meningkatkan kemampuan mengajar dalam ekosistem digital. Saya juga berharap Anda 
dapat bergabung dengan grup pembelajaran sosial kami untuk berbagi pengalaman, juga 
melibatkan dan memotivasi rekan-rekan pendidik Anda lainnya.

Sampai jumpa di seri webinar kami berikutnya!

Vignesh Louis Naidu
Direktur Operasi
The HEAD Foundation
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https://www.youtube.com/watch?v=BTqAEzXagGg&list=PLUAPMhnChAKfO2KfenMPlDsuhNoWQI_vA
https://www.youtube.com/watch?v=BTqAEzXagGg&list=PLUAPMhnChAKfO2KfenMPlDsuhNoWQI_vA
http://headfoundation.org/education/making-headway/enhancing-remote-learning/
https://www.facebook.com/groups/teachingleadinglearning


Making HEADway digagas, dirancang, dan 
diluncurkan oleh The HEAD Foundation pada tahun 2020. Setiap seri, 
yang terdiri dari tiga webinar dan sebuah buku panduan, menampilkan 
para pendidik teladan dan inovatif di Asia Tenggara yang membagikan 
pengalaman, strategi, dan kiat-kiat praktis terkait cara-cara 
meningkatkan praktik pengajaran, mempersiapkan sekolah untuk 
menghadapi masa depan, dan membangun sistem pendidikan yang 
lebih kokoh, tangguh, dan relevan.

 
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.
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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.
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NO. 3 
MENJEMBATANI KESENJANGAN DALAM  
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Ada banyak sekali pembahasan mengenai bagaimana kesenjangan di dunia pendidikan telah 
diperburuk oleh adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, apa yang dapat dilakukan untuk 
meringankan situasi ini? Selain platform daring, dapatkah sekolah menggunakan bentuk-bentuk 
teknologi lainnya untuk menjangkau para siswa? Di bagian pertama dari dua bagian seri yang 
berfokus pada pembelajaran jarak jauh ini, kami menjelajahi berbagai spektrum teknologi 
pendidikan, mulai dari ruang kelas virtual hingga pelajaran berbasis radio, memperlihatkan 
bagaimana komunitas masyarakat dapat berperan dalam pendidikan, dan bagaimana kita dapat 
menciptakan pembelajaran yang inklusif dan menarik meski secara jarak jauh.
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TONTON 
REKAMANNYA DI SINI    

DAPATKAN BUKU 
PANDUANNYA DI SINI

TEMUKAN JAWABANNYA:  
headfoundation.org/making-headway
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