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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Bencana atau krisis yang terjadi pada satu waktu dapat mengganggu tatanan

kehidupan masyarakat. Bencana dapat terjadi akibat faktor alam dan/atau faktor non
alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana kebakaran
hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kalimantan Tengah selama lebih dari 20 tahun
terakhir, memberikan dampak yang buruk di berbagai sisi kehidupan masyarakat. Salah
satu dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar adalah pencemaran udara
melalui bencana asap. Kunii et al., (2002) mencatat bahwa di daerah yang dekat dengan
lokasi kabut asap, lebih 90% dari penderita saluran pernafasan mengalami penurunan
kesehatan. Kelompok usia yang paling rentan terhadap gangguan pernafasan akibat kabut
asap adalah bayi, anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia dan orang dengan masalah
kesehatan pada paru dan/atau jantung.
Kejadian bencana alam, seperti kebakaran hutan dan asap mempengaruhi banyak
aspek kehidupan di Kota Palangka Raya. Selain memberikan dampak buruk di sisi
kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup, pendidikan adalah salah satu sektor yang
terpengaruh pada saat peristiwa kebakaran hutan terjadi. Selama kejadian kabut asap di
Kota Palangka Raya, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk
meminimalisir dampak kabut asap pada kesehatan. Salah satunya adalah aktivitas belajar
mengajar di sekolah. Pada kejadian kebakaran di tahun 2015, hampir dua bulan kegiatan
belajar

mengajar

diliburkan

karena

kabut

asap

yang

cukup

pekat

(https://www.beritasatu.com/nasional/305919/garagara-kabut-asap-sekolah-di-palangkaraya-libur-sepekan). Hal yang sama juga terulang kembali pada kejadian kebakaran hutan
di tahun 2019 (https://news.detik.com/berita/d-4662175/kabut-asap-di-palangka-rayasekolah-diliburkan). Instruksi untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah
kembali dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk mengantisipasi dampak
buruk kabut asap yang pekat.
Pandemi Covid-19 adalah salah satu bentuk bencana kesehatan yang telah
merubah tatanan kehidupan normal masyarakat saat ini. Tam & El-Azar (2020)
menyatakan pandemik virus corona menyebabkan tiga perubahan mendasar di dalam
pendidikan global. Pertama, mengubah cara jutaan orang dididik. Kedua, dibutuhkannya
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solusi baru untuk pendidikan yang dapat membawa inovasi. Ketiga, adanya kesenjangan
digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan pendidikan dan dapat
memperluas kesenjangan. Di Indonesia sendiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid. Dalam surat edaran
tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran
daring/jarak jauh.
Ketika terjadi bencana kebakaran hutan di Kalimantan Tengah di tahun 2019,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia

dalam rilis onlinenya menyarankan agar pihak

sekolah mempersiapkan strategi pembelajaran berbasis online (daring) atau melalui
aplikasi di Internet. Sehingga, siswa di wilayah bencana kabut asap tetap dapat mengikuti
pelajaran tanpa harus keluar rumah. Beberapa teknik yang telah dijalankan selama terjadi
bencana kabut asap di tahun 2019 adalah dengan memanfaatkan WhatsApp group
dimana guru dapat memberikan tugas-tugas sekolah dan memantau aktivitas siswa di
kelas. Hanya saja, sering kali metode seperti ini berjalan satu arah dan tidak terjadi
interaksi atau komunikasi interaktif antara guru dan siswa. Hal ini dikemukan oleh Astuti &
Febrian (2019) yang menemukan bahwa dalam pembelajaran tanpa tatap muka,
mengurangi interaksi antara siswa dan guru. Astuti & Febrian (2019) juga mengemukakan
adanya kesulitan bagi siswa untuk memahami materi perkuliahan pada saat materi
tersebut disampaikan tanpa interaksi tatap muka.
Cara belajar siswa aktif (CBSA) adalah cara belajar yang mengharapkan guru untuk
dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan pembelajaran
ini tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa (student centred).
Selama ini proses belajar mengajar yang berkembang di Indonesia adalah kegiatan yang
dilakukan di dalam kelas, dimana terjadi pertemuan langsung antara guru dan murid.
Sistem seperti ini dikenal sebagai “Kelas Tradisional”. Sekolah yang menerapkan kelaskelas tradisional, biasanya sudah memiliki kurikulum dan akreditasi untuk menjamin mutu
dan standar pendidikan. Para guru pun ada standar dan sertifikasi sehingga ada jaminan
untuk ketrampilan dan kapasitasnya sebagai pendidik.

Hanya saja, di dalam kelas

tradisional ini guru dan murid diwajibkan kehadirannya dalam ruang kelas dalam satu
waktu tertentu. Hal ini menjadi tidak efektif ketika terjadi bencana, dimana proses belajar
mengajar di dalam kelas tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang terjadi di Kota Palangka
Raya pada saat bencana kabut asap tahun 2015 dan 2019. Siswa terpaksa harus diliburkan
dan guru-guru diminta untuk membekali siswa dengan pekerjaan rumah agar siswa dapat
belajar secara mandiri (Tarigan, 2019)
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Kemajuan teknologi saat ini telah memudahkan guru-guru untuk tetap
memberikan materi dan pekerjaan rumah kepada siswa pada saat sekolah diliburkan.
Teknologi informasi dan komunikasi seperti SMS, WhatsApp, YouTube dipergunakan oleh
guru-guru untuk memfasilitasi proses belajar mandiri murid di rumah. Kendala yang
kemudian muncul adalah media tersebut hanya memfasilitasi proses belajar satu arah.
Interaksi secara langsung antara guru dan murid, seperti yang terjadi pada proses
pembelajaran tatap muka di kelas, cukup sulit dilakukan menggunakan media tersebut.
Video conference adalah salah satu teknologi yang sering dimanfaatkan dalam proses
belajar mengajar jarak jauh. Namun pada penerapannya, sering kali ditemukan kendala
terkait teknis. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah

bandwith, delay,

interoperabilitas dan mobility. Kendala interoprabilitas sering terjadi ketika komunikasi
terjalin antar peralatan yang berasal dari vendor-vendor berbeda. Sementara kendala
mobility terjadi karena umumnya perangkat video conference terpasang dalam satu ruang
meeting.
Teknologi cloud menawarkan kemudahan dalam melakukan video conference.
Harga perangkat yang terjangkau dan seringkali sudah terintegrasi dengan perangkat
mobil, menjadikan cloud video conference sebagai salah satu solusi yang cukup efektif
dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi Covid-19, cloud video
conference menjadi salah satu teknologi yang memberikan kontribusi penting dalam
pembelajaran jarak jauh. Teknologi ini telah diterapkan di banyak negara dan di semua
jenjang pendidikan. Berbagai aplikasi yang ditawarkan untuk mengakomodasi permintaan
akan layanan daring khususnya konferensi video (pertemuan online) mengakibatkan
meningkatnya penggunaan layanan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan cloudX
sebesar 443% (CNN_Indonesia, 2020) serta beberapa aplikasi lainnya yaitu Jitsi meet,
Skype, dan Google meet. Hanya saja, teknologi cloud video conference ini masih belum
banyak diterapkan di sekolah-sekolah, terutama di Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil
pertemuan antara Kepala Bappedalitbang dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
ditemukan beberapa kendala dalam penerapan pembelajaran daring di sekolah
dasar/menengah di Kota Palangka Raya. Kendala-kendala tersebut antara lain:
• Infrastruktur baik komputer maupun jaringan internet yang masih sangat kurang.
• Digital literasi yang masih sangat minim di kalangan guru, siswa dan orang tua. Saat
ini di Kota Palangka Raya masih banyak guru yang kurang cakap dalam penggunaan
teknologi informasi baik komputer maupun perangkat lunak yang mendukung
proses belajar mengajar secara daring.
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• Belum adanya panduan/role model pembelajaran jarak jauh yang dapat diterapkan
secara seragam di jenjang pendidikan dasar/menengah pertama di Kota Palangka
Raya. Saat ini sekolah-sekolah menerapkan dengan cara dan kesiapan masingmasing.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah
bagaimana teknologi cloud conference dapat diterapkan untuk membuat virtual class
sebagai alternatif pembelajaran siswa di tengah bencana kebakaran hutan dan bencana
kesehatan pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya.
Perumusan masalah ini sejalan dengan visi Kota Palangka Raya dalam RPJMD Kota
Palangka Raya untuk periode tahun 2018-2023 yaitu “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA
RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Berdasarkan
uraian dari makna visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan
salah satu misi yang diterapkan adalan untuk mewujudkan kerukunan seluruh elemen
masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas), meliputi: pengembangan kesehatan,
pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.

1.2

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana menerapkan teknologi cloud video conference untuk mewujudkan metode
virtual class, sebagai alternatif pembelajaran siswa?

2.

Bagaimana menangani keterbatasan digital literasi di kalangan guru, siswa, dan orang
tua dalam mewujudkan pembelajaran jarak jauh?

3.

Seberapa efektif metode virtual class dalam menggantikan proses belajar tatap muka
di kelas selama kondisi keterbatasan akses fisik dan sosial di Kota Palangka Raya.

1.3

Tujuan dan Sasaran Penelitian
Penelitian ini dibuat dengan tujuan menerapkan sebuah alternatif metode

pembelajaran yaitu virtual class, yang dapat dijadikan alternatif pengganti tatap muka di
kelas selama terjadi bencana.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur

keefektifitasan metode virtual class dalam mengganti metode pembelajaran tradisional,
yaitu tatap muka di kelas.
Sasaran dari penelitian ini adalah memberikan panduan penyelenggaraan virtual
class, sebagai alternatif metode pembelajaran dengan cakupan sebagai berikut:
a.

Persiapan yang perlu dilakukan, baik dari sisi siswa, guru dan sekolah, sebelum
pelaksaanan virtual class.
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b.

Teknis operasional penyelenggaraan virtual class

c.

Sistem evaluasi hasil pembelajaran bagi siswa pada saat metode virtual class ini
dilaksanakan.

1.4

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian akan dipahami secara holistik, dan penelitian ini
menghasilan data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks
khusus yang alamiah (Moleong, 2011).
Batasan masalah dalam penelitian ini meliput:
1.

Populasi. Populasi umum yang terlibat dalam penelitian ini adalah guru dan siswa dan
orang tua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palangka Raya.

2.

Sampel. Sampel yang dipilih adalah guru, siswa dan orang tua dari beberapa sekolah
yang memenuhi persyaratan sampel.

3.

Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah sekolah (SD/SMP) yang berada di Kota
Palangka Raya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah
Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30` - 114˚07` Bujur

Timur dan 1˚35` - 2˚24` Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 73, Nomor 74, dan Nomor 75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah
2.853,52 Km2 (285.351,28 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:
Sebelah Utara

:

Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur

:

Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan

:

Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat

:

Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan
Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km2, Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah
641,47 Km2, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km2, Kecamatan Bukit
Batu dengan luas wilayah 603,16 Km2 dan Kecamatan Rakumpit dengan luas wilayah
1.101,95 Km2.
Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30 (tiga
puluh) kelurahan yaitu:
1. Kecamatan Pahandut
Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung,
Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan
Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya
Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka,
Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
3. Kecamatan Sabangau
Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru,
Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan
Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu
Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai,
Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan
Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
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5. Kecamatan Rakumpit
Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager,
Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan
Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.
Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 266.020 orang yang
terdiri atas 135.256 orang laki-laki dan 130.764 orang perempuan. Penduduk terbanyak
terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,69% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di
kecamatan ini. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya adalah 362 orang setiap Km2.
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019
Kecamatan

Penduduk (Orang)
Perempuan
43.674

Jumlah
88.731

Rasio Jenis
Kelamin
103,2

Pahandut

Laki-laki
45.057

Sabangau

10.810

10.199

21.009

109,1

Jekan Raya

70.958

69.215

140.173

102,5

Bukit Batu

6.713

6.154

12.867

106,0

Rakumpit

1.718

1.522

3.240

112,9

135.256

130.764

266.020

103,4

Palangka Raya
(Sumber: BPS, 2020)

Profil pendidikan di Kota Palangka Raya sudah mencakup level pendidikan
terendah yaitu taman kanak-kanak sampai dengan level tertinggi yaitu perguruan tinggi.
Berdasarkan data BPS di tahun ajaran 2019/2020 jumlah fasilitas pendidikan tercatat
sebagai berikut: tingkat TK/RA sebanyak 168, setingkat SD/MI sebanyak 119, jenjang
SMP/MTs sebanyak 62, jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 50, jenjang perguruan tinggi
sebanyak 19. Adapun rincian sekolah dan perguruan tinggi berdasarkan lokasi kecamatan
dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.3 menunjukkan total siswa dari jenjang TK s.d.
jenjang SMA.
Tabel 2. 2 Data Jumlah Sekolah di Kota Palangka Raya
TK / RA

SD

SMP /
MTs

SMA /
SMK / MA

PERGURUAN
TINGGI

Pahandut

47

40

24

22

4

Sabangau

13

9

6

5

-

Jekan Raya

84

45

21

16

15

Bukit Batu

18

16

6

4

-

Rakumpit

6

9

5

3

-

119

62

50

19

KECAMATAN

Jumlah
168
(Sumber: BPS, 2020)
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Tabel 2.3 Data Jumlah Siswa di Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2019/2020
KECAMATA
N

TK/RA

SD

SMP/MTs

SMA/SMK/M
A

Pahandut

2.372

11.902

6.468

8.733

Sabangau

512

2.714

931

528

Jekan Raya

4.367

15.729

5.732

5.925

Bukit Batu

426

1.690

853

686

Rakumpit

138

555

202

177

7.815

32.590

14.186

16.049

Jumlah
(Sumber: BPS, 2020)

2.2.

Pembelajaran E-Learning
Pembelajaran menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional adalah proses interaksi yang terjalin antara pendidik, peserta didik dan
sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Interaksi dari ketiga aspek
tersebutlah yang membuat proses belajar tersistem melalui tahap rancangan, pelaksanaan
dan evaluasi. Dengan perkembangan teknologi, model pembelajaran pun berkembang.
Lingkungan belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan adanya teknologi

internet proses belajar mengajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Holmes &
Gardner (2006) mendefinisikan e-learning secara umum sebagai akses terhadapa sumber
belajar kapan saja dan di mana saja. Stokley (2010) menegaskan e-learning sebagai
penyampaian program pembelajaran atau pelatihan dengan memanfaatkan sarana
elektronik. Beberapa ahli pun mendefinisikan e-learning sebagai berikut:
“e-learning adalah penyampaian program pembelajaran, pelatihan atau pendidikan
dengan menggunakan sarana elektronik seperti komputer atau alat elektronik lain seperti
telepon genggam dengan berbagai cara untuk memberikan pelatihan, pendidikan atau
bahan ajar.” (Stockley, 2010)
“e-learning, secara fundamental, adalah proses pendidikan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk menjembatani kegiatan belajar dan pembelajaran baik
secara asinkron maupun sinkron.” (Naidu, 2006)
“e-learning adalah penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk menciptakan
pengalaman belajar. (Horton, 2011)
Rashty seperti dikutip Noirid & Srisa-ard (2007) mengklasifikasikan kontinum e-learning ke
dalam tiga kategori sebagai berikut:
a. Adjunct; yaitu pembelajaran tatap muka (tradisional) yang ditunjang dengan sistem
penyampaian secara daring sebagai pengayaan. Keberadaan sistem penyampaian
secara daring merupakan suatu tambahan. Contoh untuk menunjang pembelajaran di
kelas, seorang guru/dosen menugaskan siswa/mahasiswanya untuk mencari informasi
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dari internet, memanfaatkan komputer dan proyektor LCD dan multimedia di dalam
kelas, dll.
b. Mixed/blended; yaitu menempatkan sistem penyampaian secara daring sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Artinya
baik proses tatap muka maupun pembelajaran secara daring merupakan satu
kesatuan utuh. Berbeda dengan model adjunct yang hanya menempatkan sistem
penyampaian daring sebagai tambahan.
c. Fully Daring; yaitu semua interaksi pembelajaran dan penyampaian bahan belajar
terjadi secara daring penuh. Tidak ada pembelajaran tatap muka (tradisional) sama
sekali. Contoh, bahan belajar berupa video diunggah dan diterima via internet, atau
pembelajaran ditautkan (linked) melalui hyperlink ke sumber lain yang berupa teks
atau gambar. Ciri utama model ini adalah terjadinya pembelajaran kolaboratif secara
daring. Tidak ada tatap muka sama sekali.

2.3.

Blended Learning
Blended learning, adalah proses pembelajaran yang mengkombinasikan antara

pembelajaran tatap muka dan online/daring . Menurut Thorne (2003), keberadaan
blended learning ini merupakan suatu respon terhadap keberadaan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi yang dikombinasikan dengan

pembelajaran tradisional.

Sementara itu Watson (2008) menyatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran
yang mengkombinasikan komponen terbaik dalam pembelajaran daring dan pembelajaran
tatap muka. Hal senada juga diungkapkan oleh Bonk & Graham (2006) bahwa blended
learning adalah kombinasi pembelakaran dua model proses belajar-mengajar, yaitu antara
sistem pembelajaran tradisional (tatap muka) dan sistem pembelajaran terdistribusi
(distributed learning system). Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli di
atas, dapat disimpulkan bahwa dengan blended learning kelemahan pada pembelajaran
tatap muka dapat diatasi dengan kelebihan pembelajaran online. Begitu pula sebaliknya,
kelemahan online learning dapat diatasi dengan kelebihan pembelajaran tatap muka.
Antara keduanya, pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online, pada dasarnya
merupakan suatu kesinambungan historis antara cara tradisional dengan cara modern
(Chaeruman, 2013).

Kajian Metode Virtual Class sebagai Alternatif Pembelajaran Siswa di Tengah Keterbatasan Akses LAPORAN AKHIR
secara Fisik dan Sosial di Kota Palangka Raya Tahun 2020
BAB II

9

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Lokasi dan Subjek Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini adalah SD dan SMP yang berada di kawasan Kota
Palangka Raya. SD dan SMP yang terpilih untuk menjadi lokasi penelitian adalah sekolah
yang telah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh.

3.1.2

Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini, subjek sebagai sumber data dipilih secara purposive dan

bersifat snowball sampling. Sugiyono (2015) menjelaskan teknik purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti
orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan. Teknik snowball sampling
digunakan untuk memperbanyak jumlah subjek apabila diperlukan informasi yang lebih
mendalam.
Subjek-subjek dimaksud adalah:
1. Penyelenggara pendidikan (guru kelas dan/atau guru mata pelajaran)
2. Peserta didik (siswa)
3. Orang tua

3.2

Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
secara holistik, dan penelitian ini menghasilan data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah. Sujarweni (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan
menggunakan prosedur-prosedur

statistik atau cara-cara lain dari

kuantifikasi

(pengukuran) tetapi dapat dilakukan dengan mempergunakan cara bekerja atau metode
yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Koentjaraningrat (1993) mengemukakan metode kualitatif deskriptif adalah
penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok
tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Sementara Azwar (2012) menyatakan
bahwa tujuan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat
fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Soekanto (2009:
7) mengemukakan bahwa metode kualitatif deskriptif adalah prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu objek panel
(seorang, lembaga, masyarakat, dan lain lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan
fakta – fakta yang tampak pada objek.
Dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan karena
penelitian berusaha untuk menjelaskan objek penelitian yaitu penggunaan metode virtual
class pada proses pembelajaran secara daring yang terjadi di Kota Palangka Raya.

3.3

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga

tahapan yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.
1. Tahap pra-lapangan
Pada tahap pra-lapangan, peneliti menyusun rancangan penelitian berupa
pemahaman mengenai metode dan teknik dalam penelitian. Memilih lapangan
penelitian, menjajaki dan menilai lapangan berupa orientasi lapangan dengan
maksud dan tujuan supaya peneliti berusaha mengenal segala unsur lingkungan
sosial, fisik, dan keadaan alam serta pengenalan lapangan juga dimaksudkan untuk
menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya apakah terdapat kesesuaian dengan
masalah, menyiapkan perlengkapan penelitian berupa perlengkapan yang
dibutuhkan atau digunakan dalam penelitian seperti izin penelitian, alat tulis dan
perlengkapan lainnya dalam menunjang penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan
Pada tahap ini peneliti memahami latar penelitian terlebih dahulu. Peneliti perlu
menyiapkan diri untuk mulai melakukan penelitian guna mendapatkan data atau
informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data yang diperoleh berasal dari
kuisioner, wawancara dan observasi yang dilakukan kepada guru, siswa dan orang
tua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palangka Raya.
Peneliti membuat sebuah analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam
mengenai proses pembelajaran daring yang telah dilaksanakan oleh sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palangka
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Raya. Analisa ini termasuk faktor – faktor yang mendukung dan faktor – faktor
yang menjadi hambatan baik di pihak guru, siswa dan orang tua dalam
melaksanakan pembelajaran daring. Setelah data tersebut didapatkan, peneliti
menyusun data tersebut secara deskriptif dan mendalam agar data yang sudah
didapatkan dapat dipelajari dengan baik.
3. Tahap analisis data
Dalam penelitian kualitatif data yang didapatkan berasal dari berbagai sumber
data yang dikumpulkan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, serta
dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data yang
dilakukan peneliti yaitu mengolah data yang telah dikumpulkan dan didapatkan
selama di lapangan baik berupa informan maupun dokumen-dokumen pada tahap
sebelumnya, kemudian disusun menjadi sebuah penelitian.
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar
data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015)
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Menurut Larry Cristensen dalam Sugiyono (2017), observasi diartikan sebagai
pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk
mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Jenis observasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Dalam melakukan
observasi peneliti memilih hal – hal yang diamati dan mencatat hal – hal yang
berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada kelas –
kelas online untuk melihat interaksi, minat serta respon siswa dan guru pada saat
pembelajaran online berlangsung.
2. Angket (Kuisioner)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya
(Sugiyono, 2017). Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas
datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable.
Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliable adalah
instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama
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akan menghasilkan data yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk
mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin (Prasetyo
& Jannah, 2010).
3. Wawancara
Wawancara merupakan langkah untuk mengumpulkan data dengan cara
memberikan pertanyaan dan melakukan percakapan secara langsung untuk
mendapatkan informasi atau data. Teknik wawancara dalam penelitian ini
menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013: 199)
menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap
berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pedoman wawancara pada
penelitian ini dibuat berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan sebelumnya.
4. Pustaka
Studi pustaka menurut Ruslan (2013:31) adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan menggali materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku
referensi dan bahan-bahan publikasi.

3.5

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk

mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan
yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami
dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2012). Analisis data
kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.
Menurut Miles & Huberman (1994) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang
terjadi

secara

bersamaan

yaitu:

reduksi

data,

penyajian

data,

penarikan

kesimpulan/verifikasi. Alur-alur ini dilaksanakan setelah pengumpulan data dilakukan,
seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 1 Langkah-langkah analisis berdasarkan Miles & Humberman
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1. Reduksi Data
Menurut Miles & Huberman (1994) reduksi data merupakan suatu kegiatan
proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data mentah yang didapat dari catatan lapangan atau transkrip
wawancara. Reduksi data dapat berlangsung terus-menerus selama penelitian
kualitatif berlangsung. Pada saat pengumpulan data berlangsung, tahapan reduksi
selanjutnya dapat dilakukan seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur
tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo.
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian
rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan
reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data
kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara,
yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,
menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala
dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi
tindakan ini tidak selalu bijaksana
2. Penyajian Data
Alur berikutnya pada analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman,
(1994:10-12) adalah penyajian data. Penyajian adalah sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti
untuk memahami apa yang terjadi, serta dapat merencanakan langkah selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles & Huberman (1994:11)
menyampaikan bahwa penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi
analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan
bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam
suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis
dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik
kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut
saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.
3. Kesimpulan dan verifikasi data
Pada tahap ini, setelah peneliti mendapatkan data yang diinginkan, kemudian
peneliti melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi data yang telah diperoleh
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melalui alat pengumpul data, sehingga data yang tadinya belum pasti
kebenarannya dapat menjadi data yang valid. Menurut Miles & Huberman (1994)
penarikan kesimpulan hanyala sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang
utuh, dimana kesimpulan ini harus selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.
Verifikasi dilakukan dalam bentuk pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran
penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatancatatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan
tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat
untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang
luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
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BAB IV
HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Data Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian terdiri dari

hasil kuisioner, wawancara, observasi, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh
peneliti sebagai alat pengumpul data. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober
2020 sampai 16 Oktober 2020. Setiap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi
serta dokumentasi akan disajikan di dalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh
sebelumnya telah dipilah-pilah dan diuji keabsahan datanya melalui metode treangulasi
dan kemudian disajikan dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, khususnya Kecamatan Jekan
Raya dan Pahandut. Terdapat 13 sekolah dasar dan lima sekolah menengah pertama yang
ambil bagian dalam penelitian ini (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4. 1 Daftar Sekolah yang Diikutkan dalam Penelitian
No
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Nama Sekolah

Kecamatan

1

SDK St. Don Bosco Palangka Raya

Jekan Raya

2

SDN 1 Bukit Tunggal

Jekan Raya

3

SDN 1 Menteng

Jekan Raya

4

SDN 1 Panarung

Pahandut

5

SDN 2 Panarung

Pahandut

6

SDN 4 Menteng

Jekan Raya

7

SDN 5 Palangka

Jekan Raya

8

SDN 5 Panarung

Pahandut

9

SDN 6 Palangka

Jekan Raya

10

SDN 7 Menteng

Jekan Raya

11

SDN 7 Panarung

Pahandut

12

SDN Percobaan

Jekan Raya

13

SDS Santa Maria

Jekan Raya

14

SMPN 1 Palangka Raya

Pahandut

15

SMPN 2 Palangka Raya

Pahandut

16

SMPN 3 Palangka Raya

Jekan Raya

17

SMPN 9 Palangka Raya

Jekan Raya

18

SMPN 12 Palangka Raya

Pahandut
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Dalam penelitian ini, responden yang mengisi kuisioner dan diwawancara berasal dari
sekolah-sekolah yang ada di Tabel 4.1.

4.2

Hasil Penelitian

4.2.1 Analisa Hasil Kuisioner Guru
Jumlah guru yang mengisi kuisioner adalah 281 orang yang terbagi atas 148 guru
sekolah dasar dan 133 guru sekolah menengah pertama.
1. Pendapat guru terhadap sekolah daring
Pada saat penelitian ini dilaksanakan pembelajaran secara daring telah
dilaksanakan selama hampir 7 bulan di SD dan SMP di Kota Palangka Raya. Oleh
karena ini, peneliti mencari tahu pendapat guru-guru terkait metode pembelajaran
secara daring ini. Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa lebih dari 85% guru-guru SD dan
SMP di Kota Palangka Raya setuju dengan penerapan sekolah secara daring yang
selama ini sudah dilaksanakan. Hanya 3% saja yang menyatakan ketidaksetujuan
terhadap pembelajaran secara daring ini.
Berdasarkan

hasil

penggalian

informasi,

guru

yang

menyatakan

ketidaksetujuan dikarenakan ada kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan
pembelajaran secara daring ini. Kendala yang dihadapi tidak hanya kendala teknis,
seperti kuota internet dan sinyal yang lemah, namun juga kendala dalam melakukan
penilaian dan menyusun metode belajar agar target kurikulum dapat tercapai.
Penjelasan lebih lanjut mengenai kendala-kendala ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.

PENDAPAT GURU TERHADAP SEKOLAH DARING
2% 1%
11%
Setuju
Sangat setuju
17%

Tidak Setuju

Tidak Tahu
Sangat Tidak Setuju
69%

Gambar 4. 1 Pendapat Guru Terhadap Sekolah Daring
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2. Kesiapan guru dan sekolah terhadap sekolah daring
Walaupun sistem pembelajaran secara daring merupakan hal yang baru di
Kota Palangka Raya, 89% guru menyatakan siap untuk melakukan proses belajar
mengajar secara daring. Hanya 11% guru yang menyatakan belum siap untuk
melakukan proses belajar mengajar yang baru ini seperti yang terlihat pada Gambar
4.2.
KESIAPAN GURU
11%
89%

Siap

Tidak Siap

Gambar 4. 2 Kesiapan Guru dalam Pembelajaran Daring
Sebagian besar guru menyatakan kesiapan dalam melakukan sistem
pembelajaran online bisa jadi disebabkan adanya pelatihan atau training yang
diberikan oleh sekolah untuk memperlengkapi guru dalam melakukan model
pembelajaran yang baru ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat 87% guru
yang menyatakan siap untuk melakukan pembelajaran secara daring ternyata
mendapatkan pelatihan yang difasilitasi oleh sekolah masing-masing. Pelatihan
tersebut meliputi pelatihan untuk menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran
online seperti Google Classroom, Google Meet dan Zoom.

Belum ada pelatihan

Mendapatkan pelatihan
0

50

100

150

200

250

Gambar 4. 3 Guru yang Mendapatkan Pelatihan Sekolah Daring
3. Ketidaksiapan guru dan sekolah dalam melakukan pembelajaran secara daring
Menurut Pasal 25 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap,
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pengetahuan, dan keterampilan. Ini berarti bahwa pembelajaran dan penilaian harus
mengembangkan kompetensi peserta didik yang berhubungan dengan ranah afektif
(sikap), kognitif (pengetahuan), dan psikomotor (keterampilan). Walaupun sebagian
besar guru menyatakan telah siap dalam melakukan pembelajaran daring dan juga
telah diperlengkapi dengan pelatihan/training, namun jumlah guru yang menyatakan
tidak mudah penilaian kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik lebih banyak daripada yang menyatakan mudah dalam melakukan
penilaian.
Beberapa guru menyatakan bahwa untuk melakukan penilaian sikap (afektif)
tidak mudah salah satunya adalah kejujuran. Pada pembelajaran luring, penilaian
kejujuran dapat dilakukan dengan mengawasi siswa pada saat mengerjakan soal
untuk memastikan tidak ada kecurangan. Salah seorang guru pada saat wawancara
menyatakan bahwa dalam pembelajaran daring, orang tua berperan besar dalam
membantu peserta didik mengerjakan tugas sekolah.

“Kadang kala orang tua turun tangan dalam membantu siswa mengerjakan tugastugas sekolah, terutama untuk siswa yang lebih kecil. Bahkan ada tugas-tugas yang
dikerjakan oleh orang tua, bukan siswa” (Guru SD kelas 3)

KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN PENILAIAN
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Sangat Tidak
Mudah Dilakukan

Tidak Mudah
Dilakukan

Biasa Saja

Mudah Dilakukan Sangat Mudah
Dilakukan

Gambar 4. 4 Pendapat Guru dalam Melakukan Penilaian Aspek Kognitif, Afektif dan
Psikomotorik
4. Perangkat dan aplikasi yang dipergunakan guru dalam melakukan pembelajaran daring
Perangkat yang paling banyak digunakan oleh guru dalam melakukan
pembelajaran daring adalah handphone, ikuti oleh laptop/notebook, komputer PC
dan tablet (lihat Gambar 4.5).
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PERANGKAT DIGITAL YANG DIPERGUNAKAN GURU
200
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0
Handphone

Laptop/Notebook

Tablet

Komputer PC

Gambar 4. 5 Perangkat Digital yang Digunakan oleh Guru
Media digital yang paling banyak digunakan oleh guru dalam memberikan
pembelajaran daring adalah melalui WhatsApp (WA) Group (41%), Google classroom
atau Edmodo(33%), Zoom atau Google Meet (20%), Youtube (4%) dan ada 2% dari
jumlah guru yang menggunakan SMS. WA Group menjadi pilihan pertama dalam
menyampaikan materi pelajaran karena media ini dianggap mudah, praktis digunakan
dan tidak terlalu banyak menyita kuota. Guru bahkan memberikan tugas-tugas
melalui WA group dan kemudian siswa mengumpulkan tugas tersebut juga melalui
pesan WhatsApps. Biasanya siswa memfoto tugas yang telah dikerjakan dan
mengirimkan kepada guru melalui WA group. Bahkan video tutorial yang dibuat oleh
guru banyak juga yang diunggah lewat WhatsApps, sedikit sekali guru yang
mengunggah video tutorial di media digital seperti YouTube. Hal ini dikarenakan
banyak guru yang tidak tahu cara mengunggah video ke YouTube. Kurangnya
kemampuan guru dalam menjalankan aplikasi digital, juga menjadi salah satu
penyebab tidak banyak guru yang menggunakan Zoom atau Google Meet dalam
melalukan proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu
guru Sekolah Dasar, sebenarnya cukup banyak siswa dan orang tua menghendaki agar
guru melalukan video call atau tatap muka secara online. Namun kurangnya skill guru
dalam menjadi host di Zoom atau Google Meet menyebabkan guru tidak memilih
media digital ini sebagai media utama dalam proses belajar mengajar.
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MEDIA DARING YANG DIGUNAKAN

4%
20%

41%

33%

2%
WhatsApp Group

SMS

Google Classroom atau Edmodo

Zoom atau Google Meet

Youtube
Gambar 4. 6 Perangkat Digital yang Digunakan oleh Guru
5. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam melakukan pembelajaran daring
Berdasarkan data kuisioner, cukup banyak kendala yang dihadapi oleh guru
dalam melakukan pembelajaran daring. Kendala paling utama adalah sinyal internet.
Walaupun untuk Kota Palangka Raya terutama Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut
cakupan jaringan data seluler berkisar di antara 3G, 4G bahkan 4G+, ada 44% guru
yang menyatakan bahwa sinyal internet yang tidak prima menghambat mereka dalam
melalukan pembelajaran daring. Hasil penelitian Hendrastomo (2008) menyatakan
bahwa dalam melakukan pembelajaran daring ketersediaan internet sangatlah
diperlukan. Namun kecepatan akses jaringan internet di Indonesia masih relatif
lambat dibandingkan negara tetangga, ketersediaan jaringan internet yang masih
terbatas dan harga untuk mengakses internet relatif mahal sehingga menjadi
hambatan bagi pembelajaran daring (Mustakim, 2020).
Kendala lain adalah kuota internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal No 14 Tahun 2020,
tentang petunjuk teknis bantuan kuota data internet dimana siswa, mahasiswa, guru
dan dosen mendapatkan bantuan kuota data internet. Adapun rincian adalah sebagai
berikut Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB
per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Untuk
guru jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan
rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Hanya saja, dari hasil wawancaran
beberapa guru menyatakan bahwa kuota yang diberikan ini tetap tidak cukup untuk
melakukan pembelajaran daring.
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Hambatan lain dalam melakukan pembelajaran daring adalah kurangnya skill
guru dalam mengoperasikan perangkat/aplikasi digital dan dalam membuat materi
pelajaran yang menarik minat siswa. Membuat anak bisa berpartisipasi secara aktif
selama pembelajaran daring adalah salah satu kendala yang juga dihadapi oleh guru.
Walaupun hanya 3% guru yang menghadapi kesulitan ini, guru diharapkan untuk
memiliki kemampuan untuk membuat anak tidak bosan dan jenuh, kemudian
memotivasi anak agar mau ikut aktif dalam proses belajar.

Kuota internet

Sinyal internet

10%

44%

7%

13%
3%

33%

3%

Perangkat HP/Laptop

Kemampuan
mengoperasikan
perangkat/aplikasi
Pembuatan materi yang
menarik dan penilaian
Membuat anak bisa
berpartisipasi aktif

Gambar 4. 7 Kendala yang dihadapi oleh guru

4.2.2

Analisa Hasil Kuisioner Siswa
Jumlah siswa yang mengisi kuisioner adalah 569 orang yang terbagi atas 403 siswa

sekolah dasar dan 165 siswa sekolah menengah pertama.
1. Perasaan siswa terhadap sekolah daring
Di awal pandemi covid-19 Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran No 4
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa
Darurat Penyebaran Covid-19. Hal ini berarti sudah tujuh bulan siswa melaksanakan
sekolah dari rumah. Berdasarkan data pengisian kuisioner, 35% siswa menjawab
bahwa sekolah dari rumah menyenangkan, 34% menyatakan perasaan mereka biasa
saja, 16% menjawab bahwa sekolah daring membingungkan dan 15% menjawab
sekolah daring terasa membosankan.
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Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan beberapa siswa, bagi yang
menyatakan sekolah daring menyenangkan dikarenakan mereka tidak harus pergi ke
sekolah seperti biasa, waktu belajar yang fleksibel sehingga berasa seperti libur.
“senang sekolah dari rumah karena rasanya kayak liburan, bisa nonton tv
tiap pagi” (siswa kelas 3 SD)
Namun beberapa siswa juga menyatakan bahwa di awal-awal sekolah daring
memang terasa menyenangkan, namun semakin ke sini mereka mulai jenuh dan
bosan. Rasa jenuh dan bosan ini dapat disebabkan oleh metode pembelajaran
monoton dan kurang bervariasi, dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan
teman sekelas (Tim Penulis UNIKA Soegijapranata, 2020). Selain itu, sistem
pembelajaran yang kurang efektif dapat menyebabkan penyampaian materi sulit
untuk dipahami (Vitasari, 2016). Siswa terbiasa dengan penyampaian materi secara
langsung oleh guru di kelas dan adanya pendampingan selama proses belajar.
Sekarang ini, guru sering kali hanya memberikan materi atau tugas berupa teks dan
siswa dipaksa untuk belajar sendiri dan memahami materi tanpa ada pendampingan
dari guru seperti sebelumnya.

PERASAAN SISWA TENTANG SEKOLAH DARING

Menyenangkan

34%

35%

Membosankan
Membingungkan

16%

15%

Biasa saja

Gambar 4. 8 Perasaan siswa tentang sekolah daring
2. Cara belajar yang dijalani selama ini
Selama pandemi covid-19, model pembelajaran daring menjadi salah satu
alternatif yang diterapkan untuk menggantikan metode pembelajaran konvensional
atau tatap muka di kelas. Pada sub bab 4.2.1 telah dijelaskan bahwa media digital
WhatsApp merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh guru dalam
memberikan materi pelajaran. Hal ini sesuai dengan jawaban dari siswa ketika
ditanyakan mengenai cara belajar di rumah selama sekolah daring. Berdasarkan data
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kuisioner, 45% siswa menjawab bahwa mereka belajar dari materi dan tugas yang
diberikan oleh guru melalui WA Group dan/atau Google Classroom. Siswa biasanya
mengunduh materi dan mempelajari materi dari guru, yang kemudian tugas-tugasnya
dikirimkan kembali ke guru lewat WA group atau Google classroom.
Pada sub bab 4.2.1, cukup banyak guru yang menyatakan kesulitan dalam
menjadi host ketika harus melakukan kelas online menggunakan Zoom atau Google
Meet. Namun berdasarkan data kuisioner, terdapat 25% siswa menyebutkan bahwa
selama ini mereka juga mengikuti proses belajar secara online lewat zoom atau
google meet. Selain dua metode belajar ini, cukup banyak siswa yang juga mencari
alternatif pembelajaran lain. Menonton materi lewat YouTube adalah salah satu
media yang dipergunakan oleh siswa dalam memperdalam materi yang diberikan oleh
guru. Sebanyak 19% siswa yang menonton video pelajaran via YouTube. Adapula 9%
siswa yang memperdalam materi menggunakan aplikasi dari pihak ketiga yaitu Ruang
Guru, Rumah Belajar atau Zenius.

CARA BELAJAR DI RUMAH
Guru memberi materi pelajaran
dan tugas melalui WA Group orang
tua dan/atau Google Classroom

2%

Mengikuti proses belajar secara
online lewat Zoom atau Google
Meet meet

9%
19%

45%

25%

Menonton video materi lewat
YouTube
Belajar menggunakan platform
bimbingan belajar, seperti Ruang
Guru, Rumah Belajar, Zenius dll
Megikuti pelajaran lewat media
televisi nasional

Gambar 4. 9 Cara Siswa Belajar di Rumah
3. Kendala yang dihadapi oleh siswa
Pembelajaran daring dalam pelaksanaannya memiliki hambatan. Gambar 4.10
memperlihatkan beberapa kendala yang dihadapi siswa ketika melakukan proses
belajar secara daring. Hambatan utama adalah sinyal internet yang lemah dan tidak
ada paket internet. Untuk kendala paket internet, sebenarnya Kemendikbud telah
memberikan bantuan kuota bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah,
namun banyak siswa merasakan bantuan tersebut tidak cukup. Bantuan kuota yang
diberikan Kemendikbud adalah 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota
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umum dan kuota belajar 30 GB. Kuota belajar sebesar 30 GB hanya dapat
dipergunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran (sumber: buku saku
kuota). Laman dan aplikasi pembelajaran tersebut termasuk aplikasi digital yang
paling banyak digunakan oleh guru dalam memberikan materi dan tugas adalah WA
Groups dan Google Classroom. Hanya saja YouTube tidak ada dalam daftar laman
pembelajaran yang dapat diakses oleh kuota belajar.
Kendala lain yang memiliki proporsi cukup besar adalah suasana di rumah
yang tidak mendukung. Ada sekitar 20% siswa menjawab suasana di rumah tidak
mendukung untuk melakukan proses belajar secara daring. Dari hasil wawancara
diketahui bahwa ada cukup banyak gangguan yang dialami oleh siswa ketika mereka
belajar di rumah sehingga mereka tidak dapat fokus belajar. Gangguan ini antara lain,
keberadaan adik atau kakak di rumah, godaan untuk menonton tv, bahkan ada
permintaan untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah.
“Saya kalau pagi hari dirumah, sering diminta oleh Ibu untuk membantu
menjaga adik yang masih kecil” (Siswan SD, kelas 3)
Pada penelitian dari Cahyani dkk (2020) menyatakan bahwa kondisi lingkungan
belajar yang kondusif akan mendukung dan memperkuat semangat belajar peserta
didik.
KENDALA YANG DIHADAPI OLEH SISWA
Tidak punya hp/laptop untuk
menunjang proses belajar
Tidak ada paket internet

4%
29%

41%

6%

20%

Suasana di rumah tidak
mendukung
Tidak mengerti cara
mengoperasikan
perangkat/aplikasi pendukung
Sinyal internet yang lemah

Gambar 4. 10 Cara Siswa Belajar di Rumah
4.2.3

Analisa Hasil Kuisioner Orang Tua
Jumlah orang tua yang mengisi kuisioner adalah 611 orang yang terbagi atas 403

siswa sekolah dasar dan 165 siswa sekolah menengah pertama.
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1. Peran orang tua dalam proses pembelajaran daring
Selama proses pembelajaran daring, orang tua memiliki peran yang sangat
penting dalam memastikan bahwa proses belajar terjadi dengan baik, dimana siswa
dapat mengerti materi yang dikirimkan oleh guru dan dapat mengerjakan tugas
dengan baik. Hasil data kuisioner di Gambar 4.11 memperlihatkan bahwa mayoritas
orang tua yaitu 89% ikut terlibat dalam proses belajar secara daring ini. Hanya 11%
orang tua yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembelajaran daring.
Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, mayoritas orang tua yang tidak terlibat adalah
orang tua dengan anak yang sudah duduk di bangku sekolah dengan jenjang yang
agak tinggi yaitu kelas 6 atau yang berada di sekolah menengah pertama dimana
mereka dianggap sudah mampu untuk belajar mandiri.
Dalam penelitian ini, peran orang tua akan dibedakan dalam dua aspek yaitu
peran orang tua dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital dan peran
orang tua dalam membantu proses belajar secara daring. Hasil dari data kuisioner
dapat dilihat pada Gambar 4.12 dan 4.13.

KETERLIBATAN ORANG TUA
11%
Ya
Tidak
89%

Gambar 4. 11 Keterlibatan orang tua dalam sekolah daring
Menurut Winingsih (2020) salah satu peran orang tua selama pembelajaran
daring adalah fasilitator. Fasilitator di sini berarti orang tua menyediakan sarana dan
pra-sarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh termasuk
membantu anak dalam mengoperasikan aplikasi pembelajaran. Hasil kuisioner pada
Gambar 4.12 memperlihatkan bahwa terdapat 69% dari orang tua ikut mendampingi
anak dalam menggunakan aplikasi digital, 18% orang tua yang sepenuhnya
mengoperasikan aplikasi digital dan anak hanya menggunakan saja, sementara itu
terdapat 13% orang tua yang mempercayakan sepenuhnya pengoperasian aplikasi
kepada anak.
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PERAN ORANG TUA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL
Orang tua sepenuhnya
mengoperasikan aplikasi
digital, anak hanya
menggunakan

18%
13%
69%

Anak sepenuhnya
mengoperasikan dan
menggunakan aplikasi digital
tanpa didampingi orang tua
Orang tua mendampingi
anak menggunakan aplikasi
digital

Gambar 4. 12 Peran orang tua dalam penggunaan perangkat dan aplikasi digital
Winingsih (2020) juga menyatakan bahwa peran lain dari orang tua selama
proses belajar secara daring adalah orang tua sebagai guru di rumah, di mana orang
tua menggantikan peran guru dalam membimbing anaknya belajar secara jarak jauh
dari rumah. Hasil kuisioner yang diisi oleh orang tua memperlihatkan bahwa
mayoritas anak mampu untuk mengerjakan tugas sekolah secara mandiri tanpa
dibantu oleh orang tua, hanya 6% orang tua yang menyatakan bahwa mereka turut
serta membimbing anak dalam mengerjakan tugas. Sementara itu, 15% orang tua
yang menyatakan bahwa selama pembelajaran di rumah, orang tua lah yang juga ikut
membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PROSES BELAJAR
6%
15%

Orang tua menjelaskan
materi, membimbing anak
dalam mengerjakan tugas
Tugas-tugas sekolah anak
lebih banyak dikerjakan oleh
orang tua

79%

Anak mengerjakan tugas
sekolah secara mandiri tanpa
dibantu oleh orang tua

Gambar 4. 13 Keterlibatan orang tua dalam proses belajar
2. Kendala yang dihadapi oleh orang tua
Hambatan dalam proses pembelajaran secara daring tidak hanya dihadapi oleh
guru dan siswa sebagai pelaku utama dalam proses belajar mengajar secara daring ini.
Orang tua sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar secara daring juga
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menghadapi cukup banyak hambatan (lihat Gambar 4.14). Dua kendala utama yang
dihadapi oleh orang tua sama dengan kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa
yaitu kuota internet dan sinyal internet yang lemah, masing-masing adalah dipilih
oleh 42% dan 26% guru. Selama pembelajaran di rumah, terdapat 17% dari orang tua
menyatakan bahwa mereka menemui kesulitan dalam memahami dan menjelaskan
materi yang diberikan guru kepada anak. Tidak mudah untuk menjelaskan dengan
materi pelajaran secara detil ke anak dan dibutuhkan kesabaran dalam mendampingi
anak belajar karena siswa kadang juga tidak menurut seperti ketika diajari guru di
sekolah (Anugrahana, 2020). Kesibukan orang tua dalam bekerja juga menjadi salah
satu hambatan dalam mendampingi anak selama sekolah daring. Orang tua yang
bekerja dari pagi sampai sore hanya mempunyai waktu untuk mendampingi siswa
dalam mengerjakan tugas hanya saat malam hari saja.

Kuota internet

Sinyal internet yang lemah

26%

1%

2%
Tidak ada perangkat HP/Laptop
yang memadai

32%
42%

17%

12%

Tidak tahu cara mengoperasikan
perangkat/aplikasi pembelajaran
online
Kesulitan dalam menjelaskan
materi yang diberikan oleh guru
kepada anak
Karena kesibukan orang tua
kesulitan mendampingi anak
saat proses belajar online

Gambar 4. 14 Keterlibatan orang tua dalam proses belajar
3. Proses belajar mengajar yang diharapkan oleh orang tua
Seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, kendala orang tua
dalam mendampingi anak sekolah daring adalah keterbatasan waktu dan kemampuan
dalam menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Oleh karena itu, 62% orang tua
mengharapkan agar guru dapat memberikan penjelasan materi pelajaran dalam
bentuk video yang kemudian dapat ditonton oleh anak. Menurut (Daryanto, 2012)
video merupakan suatu media yang sangat efektif dalam membantu proses
pembelajaran. Dengan menggunakan video, pesan-pesan/materi pelajaran dapat
disampaikan secara audio dan visual. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
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Agustiningsih (2015) menemukan bahwa siswa menjadi lebih mengerti tentang materi
pelajaran dengan melihat video pembelajaran, sebab di dalam video tersebut
memaparkan kejadian nyata dengan jelas yang dapat dilihat dan didengar langsung
oleh siswa. Siswa mampu menjelaskan materi pelajaran dengan mengamati video
tersebut dan dengan tetap dengan pemberian informasi dari guru agar siswa lebih
jelas lagi dalam memahami materi tersebut.
Orang tua juga mengharapkan agar guru dapat memberikan penjelasan materi
pelajaran secara langsung melalui tatap muka online, baik itu menggunakan Zoom
ataupun Google Meet. Hal ini juga untuk mengatasi kurangnya kemampuan orang tua
dalam mengajari atau menjelaskan materi dengan lebih detil kepada anak. Dengan
adanya tatap muka secara online, orang tua mengharapkan guru dapat menjawab
pertanyaan anak terkait materi-materi yang sulit untuk dipahami secara mandiri.
Selain itu, orang tua menyadari bahwa anak-anak memiliki kebutuhan untuk
bersosialisasi. Dengan menggunakan tatap muka online, maka anak berkesempatan
untuk bertemu secara virtual dengan teman-teman sekolahnya.

Bapak/Ibu guru
memberikan
materi dan tugas,
siswa kemudian
mengerjakan
secara mandiri

8%

Bapak/Ibu guru
memberikan contoh
dan penjelasan
materi dalam bentuk
video dan tugas yang
dikerjakan siswa
secara mandiri

Lainnya

3%

Bapak/Ibu guru hanya
memberikan contoh dan
penjelasan materi dalam
bentuk video, tanpa tugas

5%

Bapak/Ibu guru
memberikan
penjelasan materi
dalam bentuk tatap
muka langsung secara
online.

22%

62%
Gambar 4. 15 Harapan orang tua terhadap proses belajar mengajar secara daring
4.3

Kesimpulan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil analisa kuisioner yang diisi oleh guru, siswa dan orang tua, dapat

disimpulkan kondisi eksisting pembelajaran dengan sistem daring yang telah diterapkan di
Kota Palangka Raya sebagai berikut:
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1. Meski dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi Covid-19, beberapa sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palangka Raya telah melakukan
pembelajaran dengan cara daring.
2. Walapun mayoritas guru menyatakan kesiapannya dalam melakukan pembelajaran
secara daring, namun ketidaksiapan guru terlihat pada kesulitan yang dihadapi dalam
mengejar ketercapaian kurikulum, melakukan penilaian aspek afektif, kognitif dan
psikomotorik siswa.
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi guru, siswa dan orang tua dapat dibagi menjadi
kendala teknis dan non-teknis
a. Kendala teknis : sinyal internet yang kurang mendukung, paket data tidak tersedia,
perangkat digital yang tidak memadai
b. Kendala non-teknis : kurangnya kemampuan guru dan orang tua dalam
mengoperasikan perangkat digital, suasana di rumah anak yang tidak mendukung,
kesibukan orang tua, guru terkendala dalam mendesain metode belajar yang
interaktif dan menarik.
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BAB V
REKOMENDASI

Peningkatan

kasus

Covid-19

yang

cepat,

menyebabkan

Pemerintah

menerapkan berbagai langkah untuk mencegah penularan. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020. Dalam surat edaran tersebut, proses
belajar dari rumah (PJJ) dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang
bermakna. Siswa diminta untuk belajar dari rumah. Institusi pendidikan diminta
menerapkan metode pembelajaran secara daring.
Selama periode pembelajaran dari rumah, sejumlah sekolah di Kota Palangka Raya
telah melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan menghadapi era new normal,
pembelajaran secara daring merupakan alternatif pilihan pembelajaran yang dapat
dilakukan. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab IV, cukup banyak
hambatan dan kedala yang dihadapi oleh guru, siswa dan orang tua dalam melakukan
pembelajaran daring di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu dalam Bab V ini, diberikan
beberapa rekomendasi solusi yang dapat diterapkan oleh guru dan sekolah di Kota
Palangka Raya dalam menghadapi proses belajar mengajar secara daring. Solusi dan
rekomendasi ini juga dapat diterapkan ketika Kota Palangka Raya mengalami bencana
kabut asap seperti yang terjadi di Tahun 2019. Kondisi dimana proses belajar mengajar
secara tatap muka di sekolah harus dihentikan karena bencana kabut asap yang dapat
mengganggu kesehatan.

5.1

Blended Learning
Model pembelajaran yang paling banyak direkomendasikan pada saat ini adalah

blended learning, dimana pola pembelajarannya merupakan campuran antara
pembelajaran di kelas (face to face) dan online (webinar, LMS). Menurut beberapa ahli
seperti

Driscol

(2002),

blended

learning

merupakan

pembelajaran

yang

mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web, untuk
mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu Thorne (2013) mendefinisikan blended
learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia, seperti video
streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk
tradisional pelatihan di kelas. Graham (2005) menyebutkan blended learning secara lebih
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sederhana sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online
dengan face-to-face (pembelajaran tatap muka). Sehingga dapat disimpulkan blended
learning adalah pembelajaran yang menggabungkan antara teknologi dan manusia (Lihat
Gambar 5.1).

Gambar 5. 1 Diagram blended learning
Setting belajar dalam pembelajaran blended dapat dibedakan ke dalam empat kuadran
(Chaeruman, 2013), seperti yang terlihat pada gambar 5.2 berikut:
Pembelajaran Sinkron (Synchronous Learning)
Pembelajaran
Belajar pada waktu
yang sama dan tempat
yang sama

Belajar kapan saja,
dimana saja dgn siapa
saja

TATAP MUKA

TATAP MAYA

KOLABORATIF

MANDIRI

Belajar pada waktu
yang sama dan tempat
yang berbeda

Belajar kapan saja,
dimana saja tanpa
orang lain

Pembelajaran
Pembelajaran
Asinkron (asynchronous Learning)
Gambar 5. 2 Diagram blended learning
Empat kuadran ini terbagi atas dua kategori setting belajar yaitu pembelajaran sinkron
(synchronous) dan pembelajaran asinkron (asynchronous). Setting belajar pada Gambar
5.2, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut (Chaeruman, 2013):
1. Tatap Muka atau Sinkron Langsung (SL); adalah pembelajaran yang terjadi dimana
antara yang belajar dan memberikan pelajaran berada pada lokasi/ruang dan
waktu yang sama. Aktivitas pembelajaran antara lain seperti ceramah, diskusi,
praktik lapangan, dan lain-lain.
2. Tatap Maya atau Sinkron Maya (SM); adalah pembelajaran yang terjadi dalam
situasi dimana antara yang belajar dan yang memberikan pelajaran berada pada
waktu yang sama, namun berada pada tempat berbeda-beda. Aktivitas belajar
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dalam tatap maya dapat terjadi melalui teknologi sinkron seperti video conference,
audioconference atau web-based seminar (webinar).
3. Belajar Mandiri (BM); adalah pembelajaran asinkron yang terjadi dalam situasi
belajar mandiri secara daring. Peserta belajar dapat belajar kapan saja, di mana
saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya masing-masing. Aktivitas
belajar dalam BM di antaranya adalah membaca mendengarkan, menonton,
mempraktekkan, mensimulasikan dan latihan dengan memanfaatkan objek belajar
(materi digital) tertentu yang relevan. Aktivitas belajar lebih banyak terjadi secara
daring. Walapun tidak menutup kemungkinan terjadi secara luring.
4. Belajar Kolaboratif (BK). adalah setting pembelajaran asinkron yang terjadi dalam
situasi kolaboratif (melibatkan lebih dari satu orang) antara peserta belajar dengan
peserta belajar lainnya atau orang lain sebagai narasumber. Aktivitas belajar BK di
antaranya difasilitasi dengan forum diskusi, miling list, penugasan, dan lain-lain.
5.2

Virtual Class
Pada saat terjadi pandemi covid-19 dan bencana kabut asap, proses belajar

mengajar di kuadran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Pembatasan fisik dan sosial
tidak memungkinkan untuk siswa dan guru berada pada satu ruang yang sama untuk
melakukan pembelajaran (Lihat Gambar 5.3). Artinya selama masa covid bahkan pada saat
new normal diberlakukan pada satuan pendidikan, proses pembelajaran yang memiliki
peluang besar untuk dilakukan adalah pada setting belajar tatap maya, kolaboratif dan
mandiri proses (Chaeruman, 2020). Inilah konsep virtual class yang direkomendasikan
untuk dapat dilakukan pada kondisi pandemi Covid-19, new normal bahkan jika terjadi
bencana asap di Kota Palangka Raya (Lihat Gambar 5.3)
Pembelajaran
Inilah yang dimaksud dengan
VIRTUAL CLASS (KELAS MAYA)

Belajar kapan saja,
dimana saja dgn
siapa saja

KOLABORATIF

TATAP MAYA

Belajar pada
waktu yang sama
dan tempat yang
berbeda

MANDIRI

Belajar kapan saja,
dimana saja tanpa
orang lain

Pembelajaran
Gambar 5. 3 Konsep virtual learning
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan siswa
melakukan kegiatan belajar tidak hanya secara formal atau dengan bertatap muka
langsung dengan guru, tetapi juga dapat belajar melalui media internet. Suranto (2009)
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menyatakan bahwa konsep virtual class menawarkan kesempatan untuk dapat melakukan
kolaborasi, koneksi, akses terhadap informasi, visualisasi yang menarik dan mendorong
pihak-pihak yang terlibat untuk lebih produktif dan lebih cepat dalam memahami suatu
pengetahuan.
Tantangan dalam mengaplikasikan konsep virtual class pada proses belajar
mengajar adalah mendesain model pembelajaran yang dapat mengakomodasi tiga setting
belajar, yaitu tatap maya, kolaboratif dan mandiri. Chaeruman (2013) memperkenalkan
standar proses pembelajaran dalam konteks lingkungan e-learning yang dapat
diaplikasikan dalam konsep virtual learning yang direkomendasikan pada penelitian ini.
Standar proses ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat tahap (lihat gambar 5.4), yaitu 1)
tahap mempelajari (learning), 2) mendalami (deepening), 3) menerapkan (applying) dan 4)
mengevaluasi (measuring).

Gambar 5. 4 Tahapan proses pembelajaran (Chaeruman, 2017)
5.2.1 Tahapan Proses Pembelajaran Daring
Hubungan antara empat tahapan belajar dengan strategi dan kuadran belajar
adalah sebagai berikut:
1. Tahapan Mempelajari (Learning)
Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh siswa dalam mempelajari materi, seperti
membaca melalui teks, melihat/memperhatikan melalui visual, mendengarkan melalui
audio, menonton melalui video dan atau animasi, mencoba dan mempraktekkan
melalui simulasi dan games, dan lain-lain. Tahapan mempelajari dapat dicapai melalui
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strategi presentasi dan demonstrasi yang dapat dipelajari secara mandiri dalam setting
asinkronous mandiri dengan cara mempelajari bahan ajar yang dikemas secara digital
dalam berbagai jenis dan format media. Sehingga dapat dipelajari kapan saja dan di
mana saja.
Karena konteks pembelajaran adalah virtual class maka materi pelajaran harus
disediakan dalam aneka ragam jenis dan bentuk media digital. (Chaeruman, 2017)
memberikan beberapa contoh aneka jenis dan bentuk media digital yang dapat
dipergunakan sesuai dengan aktivitas yang dipilih oleh guru (Lihat tabel 5.1).
Tabel 5. 1 Bentuk media digital
Aktivitas
Membaca
Melihat
Mendengar
Mendengar dan melihat
Membaca dan
Mempraktekan

Media
Teks
Visual
Audio
Video, animasi

Format Media
doc, pdf, html, epub, dll.
jpeg, png, ppt, gif, dll.
mp3, mp4, wav, wma, midi, dll.
dat. flv, mp3, mp4, wmv, swf,
3gp, dll.
Simulasi dan games swf, mp3, mp4, wmv, dll.

2. Tahapan Mendalami (Deepening)
Tahapan mendalami materi pelajaran dapat dicapai melalui strategi demonstrasi,
praktek dan tutorial. Hal ini dapat dilakukan dalam setting belajar sinkronous langsung
(demonstrasi dan praktek langsung) dan/atau setting belajar asinkronous mandiri
(mempelajari video tutorial atau praktek secara online). Siswa dapat memperdalam
apa yang telah dipelajari dengan berpartisipasi aktif dalam forum diskusi daring.
Forum diskusi daring ini juga merupakan salah satu bentuk asesmen dalam
pembelajaran asinkron. Karena baik partisipasi maupun kualitas respon yang diberikan
dalam diskusi tersebut dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian
hasil belajar secara keseluruhan.
3. Tahapan Menerapkan (Applying)
Di dalam tahapan menerapkan siswa mencoba menerapkan apa yang telah dipelajari
dengan mengerjakan tugas daring yang diberikan. Sama halnya dengan forum diskusi,
penugasan daring ini pun merupakan salah satu bentuk asesmen dalam pembelajaran
asinkron. Dapat dicapai melalui strategi pemecahan masalah dan pembelajaran
kolaboratif yang terjadi dalam setting belajar sinkronous langsung maupun sinkronous
kolaboratif (melalui penugasan).
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4. Tahapan Evaluasi (Measuring)
Tahapan evaluasi adalah tahapan terakhir dalam alur pembelajaran daring. Evaluasi
dapat dilakukan dengan mengerjakan asesmen dalam tes bentuk tes obyektif seperti
pilihan ganda, benar/salah, mencocokan, jawaban pendek dan lain-lain. Tahapan ini
dapat dilakukan melalui strategi evaluasi hasil belajar yang dapat terjadi dalam setting
belajar sinkronous langsung (seperti performance assessment) dan terjadi dalam
setting belajar asinkronous mandiri (seperti mengerjakan tes secara online).

5.2.2 Media Digital yang dapat Dipergunakan dalam konsep Virtual Class
Memilih dan menentukan aplikasi dan media/aset digital yang tepat pada saat
menerapkan konsep virtual class di dalam pembelajaran daring merupakan usur yang
sangat penting. Merril (1998) dan Smaldino (1999) menggambarkan beberapa kriteria
pemilihan dan penentuan media/asset digital yang dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5. 2 Kriteria penentuan media/asset digital
Ragam
Pengetahuan

Ragam Media
Visual
Video

Teks

Audio

Animasi Simulasi

Fakta









-

-

Konsep











-

Prinsip













Prosedur













Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa ada berbagai ragam pengetahuan berbeda dan
media digital yang dapat dipergunakan pun berbeda. Sehingga, dalam merancang
pembelajaran asinkron, guru sebagai perancang materi pelajaran harus memperhatikan
dan mempertimbangkan ragam pengetahuan. Contohnya, pada saat menjelaskan konsep
siklus hidup mahluk hidup, guru dapat menggunakan media teks atau audio. Namun
sebenarnya konsep lebih baik disampaikan menggunakan visual bahkan lebih tepat jika
menggunakan video atau animasi. Namun sering kali guru terkendala pada kurangnya skill
untuk membuat sendiri video atau animasi yang diperlukan, keterbatasan waktu dan biaya.
Jika ternyata guru tidak mampu untuk mengembangkan media digital sendiri (by design)
maka pilihannya adalah dengan memanfaatkan yang telah ada (by utilization).
Mengacu pada kriteria pemilihan media digital di atas, Chaeruman (2018)
memberikan contoh jenis dan format media digital yang dapat dipergunakan untuk
menyampaikan materi pembelajaran :
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No
1
2
3
4
5
6

Tabel 5. 3 Contoh Jenis dan Format Media Digital
Media Digital
Contoh
Teks
Tautan artikel, sepenggal tulisan/bacaan (pdf, doc, xls),
instruksi penjelasan sendiri
Audio
Rekaman suara (mp3, mp4), audiocast, dll.
Visual
Slide presentasi, infografis, ilustrasi, komik, diagram, tabel,
grafik, sketsa, dll.
Video
Rekaman video, videografis (MP4, flv, mov, dll)
Animasi
Animasi video, animasi dalam bentuk swf, html, dll
Simulasi
Simulator, games, augmented reality, virtual reality

5.2.3 Aplikasi Digital yang dapat Dipergunakan dalam konsep Virtual Class
Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 membuat konsep virtual class dapat
dipergunakan sebagai alternatif model pembelajaran di era new normal atau ketika terjadi bencana
kabut asap. Berikut penjelasan untuk beberapa aplikasi digital yang dapat dipergunakan untuk
mewujudkan konsep virtual class dan hubungannya dengan strategi pembelajaran di sub bab 5.2.1
1. Aplikasi Video Conference
Pada konsep virtual class yang direkomendasikan pada pembelajaran daring,
komunikasi sinkron terjadi melalui perantaraan video conference, audio conference,
atau chatting (tekstual). Penggunaan video conference yang terkoneksi internet
memungkinkan guru dan siswa dapat berinteraksi dua arah meskipun tempatnya
berjauhan dan tidak berada dalam satu tempat yang sama. Tujuan dari
penggunaan video conference ini adalah agar guru dan siswa dapat berinteraksi dalam
rangka penyampaian materi pembelajaran. Dengan video conference, siswa dan guru
dapat berinteraksi secara dua arah, sehingga dapat dilakukan diskusi secara langsung
terkait materi pembelajaran.
Saat ini banyak aplikasi video conference yang bisa dipergunakan untuk kegiatan
pembelajaran, seperti zoom, cisco webex, google meet, dan microsoft teams dan lainlain. Beberapa aplikasi video conference ini telah masuk ke dalam daftar aplikasi yang
bisa diakses dengan kuota belajar. Masing-masing aplikasi memiliki keunggulan dan
kelemahan tersendiri. Sebelum mempergunakannya ada baiknya kita mempelajari
terlebih dahulu masing-masing aplikasi tersebut agar dapat dimanfaatkan dengan
maksimal.
a. Zoom Meeting.
Zoom adalah aplikasi pertemuan berbasis berbasis cloud yang memberikan
layanan meeting dan webinar dan juga menyediakan fasilitas untuk sharing konten
dan video conferencing (sumber). Awalnya aplikasi ini lebih banyak dipergunakan
dalam kapasitas perkantoran, namun sejak pandemi Covid-19 aplikasi ini banyak
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dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Berikut akan
disampaikan beberapa fitur yang ada di dalam Zoom yang dapat dipergunakan
untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar.
Whiteboard atau Annotate
Zoom mempunyai dua interaktif tool yang tidak banyak diketahui orang sehingga
cukup jarang dipergunakan terutama dalam proses belajar mengajar yaitu
Whiteboard dan Annotate. Gambar 5.5 memperlihatkan fitur Whiteboard atau
papan tulis dan annotate pada Zoom. Fitur Whiteboard dipergunakan jika kita
ingin menulis pada layer kosong dan dapat dilihat oleh semua yang hadir.
Sementara dengan menggunakan Annotation, kita dapat menggambar pada layer
yang sedang dibagikan/diperlihatkan ke pengguna lain. Fungsi fitur Whiteboard
pada zoom mereplikasi fungsi papan tulis yang ada di ruang kelas, dimana dapat
ditampilkan layer yang berisi kanvas kosong dan partisipan didalam zoom tersebut
dapat berpartisipasi untuk menulis atau menggambar pada kanvas tersebut.

Gambar 5. 5 Fitur Whiteboard dan Annotate pada Zoom
Polling
Zoom memiliki satu fitur yang cukup menarik dan dapat dipergunakan untuk
secara cepat mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan.
Fitur ini sebenarnya dipergunakan untuk jajak pendapat atau polling. Dengan
mengalokasikan beberapa menit untuk mengisi polling, dapat mengetahui
pemahaman siswa akan apa yang telah disampaikan oleh guru. Fitur ini juga dapat
dipergunakan untuk mengembalikan fokus siswa ke layar zoom, terlebih ketika
presentasi sudah berlangsung agak lama. Dengan fitur polling memberikan
kesempatan untuk semua orang untuk berpartisipasi dalam presentasi, sehingga
proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
Sebelum dapat membuat jajak pendapat, guru harus mengaktifkan fitur ini dengan
cara mengakses Account Management > Account Settings > Polling. Kemudian,
untuk membuat polling, bisa mengakses Meetings > Poll > Add (Lihat Gambar 5.6).
Di sini, guru bisa membuat pertanyaan dan opsi yang bisa dipilih untuk polling.
Guru juga dapat mengakses laporan hasil polling yang berisi mengetahui jawaban
siswa.
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Gambar 5. 6 Fitur Polling
Breakout Room
Memaksimalkan interaksi antar siswa di dalam ruang zoom adalah salah satu
tujuan yang perlu dicapai dalam implementasi kelas virtual. Hanya saja jika jumlah
siswa yang terlibat dalam video conference banyak, sering kali menjadi tidak
produktif, karena siswa tidak punya cukup waktu untuk berkomunikasi. Aplikasi
Zoom menawarkan solusi untuk masalah ini dengan memungkinkan siswa untuk
bergabung dalam ruang yang terpisah dimana mereka dapat mendiskusikan topik
tertentu yang guru berikan.
Cara terbaik untuk mengaktifkan kerja secara berkelompok dalam aplikasi Zoom
adalah dengan menggunakan Breakout Room. Anda dapat menetapkan beberapa
sesi terpisah untuk peserta dimana mereka hanya dapat berinteraksi dengan
anggota grup mereka. Breakout Room berfungsi dengan baik untuk berkolaborasi
dan mendiskusikan topik tertentu dari presentasi yang disampaikan oleh guru.
Setelah berdiskusi di Breakout Room, misalnya, satu anggota grup dapat
membagikan temuan atau ide grupnya kepada peserta lainnya.

Gambar 5. 7 Breakout Room pada Zoom
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b. Google Meet
Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi
video yang dikembangkan oleh Google. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun
2017, Google Meet mengembangkan berbagai fitur yang dapat mendukung proses
belajar mengajar secara daring.
Whiteboard menggunakan Jamboard
Jamboard merupakan aplikasi yang diintegrasikan oleh Google ke Meet untuk
menghadirkan papan tulis kolaborasi interaktif. Dengan menggunakan Jamboard,
papan tulis virtual dapat dengan mudah dihapus dengan tangan dan menjadi
media bertukar ide antar partisipan secara langsung (https://support.google.com/
meet/answer/10071448). Jamboard membuat pembelajaran dapat dilihat dan
diakses oleh semua kolaborator selama sesi Jam. Selain itu, guru dapat
mempresentasikan Jamboard secara real time melalui Meet dengan mudah,
sehingga berbagi atau menjalin hubungan di dunia nyata menjadi lebih mudah
pula. Pengajar dapat melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, baik
berupa kerja sama di kelas tradisional, seminar grup, atau melalui pembelajaran
jarak jauh. Aplikasi Jamboard untuk Android dan iOS memudahkan siswa serta
pengajar berkreasi bersama dari ponsel, tablet, atau Chromebook mereka.

Gambar 5. 8 Breakout Room pada Zoom
Breakout Room
Fitur baru pada Google Meet, yaitu Breakout Rooms memungkinkan membagi
peserta dapat ke dalam kelompok-kelompok kecil selama panggilan video Google
Meet berlangsung. Dengan fitur ini, kegiatan pendidikan menjadi lebih mudah
dilaksanakan secara online. Pengajar dapat membagi siswa ke dalam beberapa
kelompok kecil, tanpa berpindah atau keluar dari kelas Google Meet. Hal tersebut
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dapat dilakukan jika siswa diperlukan untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas
kelompok, tanpa keluar dari kelas online tersebut. Dengan begitu, keterlibatan dan
keaktifan siswa tetap terjaga secara efektif. Tidak hanya itu, dengan fitur Breakout
Rooms, pengajar atau moderator dapat memonitor aktivitas siswa di setiap
kelompok kecil yang dibuat. Mereka pun dapat masuk dan hadir di antara
kelompok-kelompok Breakout Rooms untuk memantau dan berpartisipasi dalam
diskusi para siswa (Mardiyah, 2020).

Gambar 5. 9 Breakout Room pada Google Meet (Sumber:
https://workspaceupdates.googleblog.com/2020/10/create-breakout-rooms-formore-engaged.html)
Breakout Rooms hanya dapat dibuat selama panggilan Google Meet dalam mode
video. Sayangnya, fitur ini tidak dapat digunakan secara umum. Hanya pengguna
yang memiliki lisensi G Suite Enterprise for Education yang dapat menikmati fitur
baru tersebut.
Polling atau Jajak Pendapat
Fitur yang juga baru diluncurkan oleh Google Meet pada bulan Oktober 2020
adalah Polling. Fitur ini memungkinkan penyelenggara rapat mengadakan jajak
pendapat untuk mengidentifikasi topik yang membutuhkan banyak diskusi dan
penilaian. Dengan fitur ini penyelenggara rapat dapat mengetahui kesepakatan di
antara peserta dengan mudah.
2. Learning Management System
Learning management system (LMS) adalah platform perangkat lunak yang
menyediakan lingkungan untuk melakukan pembelajaran daring secara interaktif,
membagikan materi pembelajaran, menjadi media komunikasi antara murid dengan
tutor atau murid dengan murid dan mengorganisasi administrasi kelas (Turnbull, Chugh,
& Luck, 2020). Berikut penjelasan beberapa aplikasi LMS yang memiliki interface yang
mudah dan simple dipergunakan oleh guru—guru di Kota Palangka Raya.
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Google Classroom
Google classroom adalah layanan yang diberikan secara gratis oleh Google untuk
menciptakan ruang kelas secara online. Google classroom bisa menjadi sarana
pendistribusian tugas, pengumpulan tugas, bahkan melakukan penilaian terhadap
tugas-tugas yang telah dikumpulkan. Google classroom bisa dikatakan salah satu
media pembelajaran yang berbasis metode pembelajaran inkuiri karena google
classroom dapat melibatkan kemampuan siswa secara maksimal dalam mencari,
memahami, menyelidiki, menganalisis dan merumuskan hasil belajar (Ghofur, 2018).
Jika dilihat dari konteks setting belajar dan tahapan pembelajaran, penggunaan google
classroom dapat mencakup empat tahapan pembelajaran yang dijelaskan pada sub
bab 5.2.1, seperti yang terlihat pada Gambar 5.9. Guru dapat mengupload materimateri untuk dipelajari siswa secara mandiri dan kapan saja pada google classroom.
Adapun jenis postingan yang diupload tidak hanya berupa teks namun juga dapat
berupa gambar, video, link ke video di YouTube dan lainnya. Selain itu, google
classroom menyediakan fitur forum diskusi sehingga guru bisa membuka sebuah
diskusi kelas yang bisa ditanggapi dan dikomentari seperti aktivitas berkomentar pada
facebook (Kusuma, Astuti, & Setyawan, 2019). Fitur ini menjawab kebutuhan tahapan
pembelajaran mendalami (deeping), dimana siswa dapat berdiskusi tentang topik
yang diberikan oleh guru sebagai proses pendalaman materi. Salah satu fitur yang juga
sering digunakan oleh para pengajar untuk melakukan evaluasi adalah create
assignment yang berfungsi untuk memberikan tugas kepada siswa. Guru juga dapat
mengembangkan materi pelajaran sebagai penerapan dari materi yang sudah
diberikan dengan memberikan tugas atau topik dengan menggunakan fitur create
question atau create topic.

Gambar 5. 10 Google Classroom
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Edmodo
Salah satu media yang dapat digunakan dalam e-learning adalah edmodo. Edmodo
adalah platform pembelajaran yang aman bagi guru, siswa, dan sekolah yang berbasis
sosial media. Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah untuk terhubung
dengan guru dan siswa lain. Tidak ada yang bisa masuk ke ruang Edomodo tanpa
undangan

sehingga

dapat

dengan

mudah

mengetahui

jika

ada

pelanggaran/penyusup/orang asing yang terdaftar di kelas yang dikelola dengan
Edmodo. Melalui edmodo guru dan siswa dapat berbagi dokumen dalam bentuk buku
maupun link. Selain itu edmodo dapat membantu guru membangun sebuah kelas
virtual berdasarkan pembagian kelas nyata di sekolah, dimana dalam kelas tersebut
terdapat penugasan, kuis, dan pemberian nilai pada setiap akhir pembelajaran.
Edmodo memiliki kemiripan dengan facebook hanya saja lebih bersifat edukatif dan
lebih banyak digunakan untuk kepentingan dunia pendidikan. Edmodo memiliki
banyak fitur yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran. Fitur-fitur
tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhann masing-masing guru dan
siswa. Fitur-fitur yang ada pada edmodo antara lain group (grup), library
(perpustakaan), note (catatan), assignment (penugasan), alert (pengumuman), dan
lain sebagainya.

Gambar 5. 11 Platform Edmodo
Kelebihan Edmodo
1. User Interface. Mengadaptasi tampilan seperti facebook, secara sederhana
edmodo relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun.
2. Compatibility. Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti: pdf,
pptx, html,swf dan sebagainya
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3. Aplikasi. Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan menggunakan PC
(laptop/desktop) tetapi juga dapat diakses dengan menggunakan gadget berbasis
Android OS.
Kekurangan Edmodo adalah:
1. Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun, seperti facebook,
twitter atau google plus. Padahal pada saat sekarang ini, hampir setiap website
terintegrasi dengan media sosial agar penggunanya dapat berbagi (sharing).
2. Video Conference belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan
siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas.
3. Edmodo memerlukan jaringan internet untuk bisa mengaksesnya.

Rumah Belajar
Di Indonesia, salah satu media pembelajaran online yang sudah dikembangkan dan
mulai dikenalkan sebagai rujukan bagi guru dan siswa adalah Portal Rumah Belajar.
Melalui beragam fasilitasnya, portal ini berupaya memudahkan guru dan siswa untuk
mendapatkan materi pelajaran sesuai jenjang pendidikan dan minatnya. Sebagai
salah satu upaya menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan
Belajar dari Rumah, Kemendikbud melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Kemendikbud No. 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari
Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 telah merekomendasikan Rumah
Belajar sebagai salah satu sumber dan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan
oleh peserta didik, pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat untuk Belajar
dari Rumah (Pusdatin, 2020).
Portal Rumah Belajar memuat bahan-bahan belajar yang dapat digunakan guru dan
peserta didik sebagai sumber belajar di sekolah maupun di rumah. Adapun yang
dimaksud bahan belajar adalah segala bentuk konten, baik teks, gambar, foto, audio,
video, animasi, simulasi, maupun lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar (Tasri,
2011). Konten dalam fitur sumber belajar sudah sangat lengkap. Bahan belajar mulai
dari SD sampai SMA/SMK ada di sini termasuk semua mata pelajaran dan semua topik.
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Gambar 5. 12 Platform Edmodo
Salah satu fitur utama Portal Rumah Belajar adalah fitur Kelas Maya. Fitur Kelas Maya
ini merupakan sarana untuk pembelajaran online yang sangat cocok dengan kondisi
saat ini dimana pembelajaran dilakukan secara daring. Kelas maya ini dikembangkan
khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran virtual antara peserta didik dan
guru kapan saja dan di mana saja termasuk guru dapat mengajar peserta didik dari
jarak jauh. Pada waktu tertentu yang terjadwal oleh guru, peserta didik dapat
mengikuti pembelajaran virtual dengan guru melalui tool komunikasi sinkronous (chat,
video conference, audio conference, desktop sharing, whiteboard, dll). Selain itu,
peserta didik dapat belajar secara asyncronous mempelajari materi ajar secara mandiri.
Strategi pembelajaran yang dikembangkan di Kelas Maya yaitu strategi pembelajaran
yang bersifat konstruktivistik, pembelajaran aktif, dan berpusat pada peserta didik
untuk mendorong keterampilan peserta didik
3. Aplikasi untuk Evaluasi atau Kuis
Di setiap akhir proses pembelajaran, setiap pendidik melakukan evaluasi pembelajaran
untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami apa yang sudah
diterangkan dengan berbagai macam cara, bisa dengan memberi kuis, presentasi
secara berkelompok, test tertulis. Berikut adalah beberapa aplikasi digital yang dapat
dipergunakan untuk melakukan evaluasi yang interaktif dan menarik.
KAHOOT
Aplikasi

Kahoot

adalah

sebuah

platform

teknologi

pembelajaran

yang

mengkombinasikan pengalaman evaluasi pembelajaran dengan mengkombinasikan
melalui game interaktif dan dilengkapi sistem monitoring aktifitas para peserta didik
(Correia & Santos, 2017). Game-based Learning menjadi salah satu cara memberikan
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pengalaman pembelajaran yang mampu meningkatkan keikutsertaan kolaborasi
peserta didik dalam pembelajaran. (Dewi, Rakhmawati, & Mujib, 2018) menemukan
bahwa inovasi pada platform Kahoot ini mampu membantu aktifitas evaluasi
pembelajaran menjadi menarik, interaktif, kondusif dan mudah dalam memonitoring
hasil belajar.
Kahoot memiliki dua alamat website, yang pertama adalah https://Kahoot.com/ dapat
diakses oleh guru dan yang kedua adalah https://Kahoot.it/ diakses oleh peserta didik.
Platform ini dapat diakses dan digunakan seluruh fitur di dalamnya secara gratis.
Dengan menggunakan platform ini proses evaluasi siswa terhadap hasil pembelajaran
dapat dilakukan melalui konsep permainan baik individu maupun secara berkelompok.
Proses evaluasi pembelajaran dapat dikolaborasikan dengan sumber belajar yang
sudah tersedia banyak di internet. Kemudahan dalam mengakses dan pengunaan
Kahoot yang fleksibel juga menjadi kelebihan dalam pengunaan Kahoot. Kahoot
menjadi pilihan bagi guru untuk dapat mengevaluasi siswa menjadi lebih efektif,
efisien, dan menarik. Kegiatan ujian pun tidak lagi harus dilakukan secara tertulis.
Kahoot juga dapat melatih cepat tanggap siswa melalui sistem dan konsep kuis pada
Kahoot itu sendiri (Sururoh, 2020)

Gambar 5. 13 Aplikasi Kahoot (Sumber gambar: https://kahoot.com/schools/how-itworks/)
QUIZIZZ
Quizizz merupakan salah satu media pembelajaran berbasis digital dan online yang
terdiri dari fitur kuis, survey, game maupun diskusi. Aplikasi quizizz memiliki format
web tool yang dapat dijalankan pada perangkat digital untuk membuat permainan kuis
interaktif multiplayer (Amornchewin, 2018). Fitur-fitur menarik yang dimiliki quizizz
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bisa digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar.
Dengan menggunakan platform ini, guru dapat membuat kuis interaktif lebih dari 4
pilihan jawaban, dapat menambahkan gambar ke dalam pertanyaan dan
menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai dengan keinginan.
Quizizz memiliki fitur yang dapat membantu guru dalam memonitor kinerja siswa
dengan memberikan data statistik yang dapat didownload dalam bentuk spreadsheet
excel. Laporan ini juga memberikan informasi berapa banyak siswa yang menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu ada pula fitur “Pekerjaan Rumah” yang
memungkinkan guru untuk memberikan tugas dan evaluasi dengan Batasan waktu
yang ditentukan (lihat Gambar 5.14).

Gambar 5. 14 Aplikasi Quizizz untuk Evaluasi Pembelajaran

5.3

Rekomendasi Lanjutan
Kemajuan teknologi informasi, kondisi bencana seperti pandemi Covid-19 dan

bencana kabut asap telah memaksa sekolah, guru, siswa dan orang tua untuk beradaptasi
dengan model pembelajaran yang berbeda. Virtual class adalah model pembelajaran yang
direkomendasikan untuk dapat diimplementasikan di Kota Palangka Raya, terutama ketika
new normal diberlakukan atau ketika terjadi bencana kabut asap. Hanya saja dengan
kondisi eksisting guru, siswa dan orang tua saat ini perlu persiapan dan banyak hal yang
harus ditingkatkan. Gambar 5.14 memperlihatkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh
sekolah untuk dapat mengakomodasi kebutuhan guru, siswa dan orang tua dalam
melakukan pembelajaran daring.
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Gambar 5. 15 Kondisi Eksisting di Kota Palangka Raya dan Solusi Penyelesaian

1. Membekali guru dengan kemampuan literasi digital.
Salah satu hambatan utama guru dalam melakukan pembelajaran daring adalah
kurangnya kemampuan dalam menggunakan perangkat/aplikasi digital untuk
menunjang proses pembelajaran. Sekolah yang sudah terbiasa melaksanakan
pembelajaran daring, tentu tidak lagi melalui kendala konektivitas dengan peserta
didik di rumah dan masalah perangkat. Tetapi bagi sekolah yang belum memiliki
pengalaman atau masih pada level dasar, seharusnya momentum ini dianggap sebagai
peluang (Wahyono, Husamah, & Budi, 2020). Memberikan pelatihan dan
pendampingan manajemen pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan media
pembelajaran daring kepada kepala sekolah dan guru.
Mendorong guru untuk mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi khususnya
media sosial sebagai sarana memberikan pembelajaran yang lebih interaktif.

2. Koordinasi antara orang tua, siswa, guru dan sekolah
Di dalam model pembelajaran virtual class, keterlibatan orang tua lebih diperlukan
daripada dengan cara belajar konvensional sebelumnya. Terutama karena siswa akan
lebih banyak belajar secara mandiri dari rumah. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama
antara guru, siswa dan orang tua untuk kesuksesan belajar para siswa. Kuncinya
adalah komunikasi. Guru dan orang tua harus berdiskusi tentang bagaimana cara anak
belajar di rumah. Termasuk informasi-informasi mengenai kondisi orang tua dalam
keluarga, misalkan mencakup waktu yang tepat untuk mendampingi anak agar tercipta
suasana yang kondusif untuk belajar. Dengan adanya penerapan belajar dari rumah ini,
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guru juga harus mengkomunikasikan rencana program pembelajaran (RPP) kepada
orang tua dengan harapan orang tua akan menerapkan dan mendampingi anak dalam
belajar di rumah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam RPP (Membangun
Komunikasi Positif Antara Guru PAUD dengan Orang Tua Murid (Selama Kebijakan
Belajar dari Rumah), 2020).
Dengan kemajuan teknologi saat ini komunikasi antara guru dan orang tua dapat
dilakukan melalui pesan (misalnya WA dan SMS), audio (misalnya telepon, pesan suara
atau rekaman video), atau melalui aplikasi video conference (zoom, google meet, dll).
Penelitian yang dilakukan oleh Telem & Pinto, (2006) membuktikan bahwa komunikasi
antara orang tua, guru dan komunitas (seperti anggota keluarga yang lain, karyawan di
sekolah, dll) memainkan peran yang penting bagi kemajuan akademik dan sosial anak
di sekolah dasar sebaik di sekolah menengah.
3. Meningkatkan kreatifitas dan profesionalisme guru
Guru belum menggunakan sistem manajemen pembelajaran secara teratur, perlu
belajar sekarang dan cepat sehingga tidak akan ada gangguan dalam komunikasi
setelah adanya kebijakan penutupan aktivitas di sekolah. Guru harus melatih diri dan
peserta didik mereka tentang aplikasi dan teknologi yang mungkin perlu mereka
gunakan saat belajar di/dari rumah. Berlatih di kelas/sekolah dan kemudian meminta
peserta didik untuk mencoba menggunakan alat-alat dari rumah.
4. Sekolah menyiapkan infrastruktur digital bagi guru
Keterbatasan perangkat digital dan sinyal internet adalah salah satu kendala yang
tidak hanya dihadapi oleh guru namun juga oleh orang tua dan siswa. Oleh karena itu
perlu kiranya sekolah melalukan pendataan guru dan orang tua/siswa untuk
mengetahui siapa yang membutuhkan perangkat daring, paket data (bandwith) dan
sinyal internet.

Sekolah kemudian dapat menyediakan dan memperbaiki kondisi

fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh seperti listrik, internet, dan perangkat
komputer/laptop

untuk

kemudian

dapat

dipergunakan

oleh

guru

dalam

mempersiapkan pembelajaran daring.
Untuk memenuhi kebutuhan sinyal internet bagi siswa yang belajar dari rumah,
sekolah dan dinas pendidikan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan
perangkat desa/kelurahan sampai ke RT/RW untuk dapat menyediakan wifi yang
dapat mempermudah anak-anak mengakses internet untuk kebutuhan belajar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menegaskan kepala sekolah
bisa mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk
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pembelian pulsa, paket data, dan layanan platform online oleh guru maupun siswa
(Prodjo, 2020). Hal ini tertuang dalam dalam Penyesuaian petunjuk teknis (juknis)
penggunaan BOS Reguler diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

3. Kerjasama dengan pihak ketiga
Konsep pembelajaran jarak jauh ataupun daring, tidak hanya melibatkan guru sebagai
pengajar dan siswa sebagai objek ajar. Untuk dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa dan mensukseskan proses belajar mengajar di rumah, sekolah dapat menjalin
kerja sama pihak-pihak lain. Sekolah atau instansi terkait seperti dinas pendidikan,
dapat bekerja sama dengan media lokal untuk pengembangkan program atau
tayangan TV (khususnya TVRI) yang lebih inovatif sebagai sajian pembelajaran yang
baik untuk siswa selama belajar dari rumah. Mengeksplorasi potensi penggunaan radio
sebagai alternatif media pembelajaran selain televisi, khususnya stasiun RRI

Gambar 5.15 memperlihatkan hubungan antara solusi yang diambil oleh sekolah,
guru dan orang tua dalam meningkatkan mutu pembelajaran daring dengan keberhasilan
model pembelajaran virtual class. Seperti sudah dijelaskan pada sub bab 5.2.1, model
pembelajaran virtual class yang direkomendasikan terdiri atas tiga strategi pembelajaran
yaitu tatap maya, kolaboratif dan mandiri.
Keberhasilan pembelajaran tatap maya didukung oleh kemampuan guru, siswa dan
orang tua dalam menggunakan aplikasi digital untuk melakukan pembelajaran daring. Saat
ini banyak tersedia aplikasi digital untul melakukan video atau audio conference, baik itu
yang berbayar ataupun yang gratis. Banyak pilihan teknologi yang dapat digunakan oleh
guru, baik itu teknologi untuk mendukung pembelajaran asinkron (asynchronous
technology) seperti media sosial (whatsapp group), email (milist), short message service
(SMS), sampai dengan learning management system mulai dari yang sederhana (seperti
google classroom, edmodo, MSTeams) sampai dengan yang lebih kompleks (seperti
moodle, blackboard, brightspace, dan lain-lain) (Chaeruman, 2020). Namun yang perlu
diperhatikan adalah guru harus berkoordinasi dengan orang tua dan siswa untuk
menentukan aplikasi mana yang dapat dipergunakan dalam proses belajar mengajar,
terkait dengan ketersediaan perangkat digital, kemudahan dan biaya (Caladine, 2008).
Selain itu, pembekalan dan pelatihan yang diberikan oleh pihak sekolah kiranya dapat
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meningkatkan kemampuan guru dalam mengoperasikan aplikasi digital dan dalam
menjadi host kegiatan video conference.
Di dalam strategi pembelajaran mandiri, siswa diharapkan dapat belajar sendiri,
tanpa bantuan siapapun dan kapan pun. Oleh karena itu guru mendesain pembelajaran
mandiri, dimana pembelajaran ini tidak memerlukan banyak dukungan dari orang tua
(Wahyono et al., 2020). Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini,
memungkinkan guru untuk dapat menghasilkan materi pelajaran digital yang lebih fokus,
dinamis, interaktif, luwes, dan mudah digunakan (Dabbagh, 2002). Sebagai contoh,
dengan menggunakan canva (http://canva.com) guru dapat dengan mudah membuat flyer,
slide presentasi, layout buku, infografik, dan lain-lain. Guru juga dapat dengan mudah
merekam video dengan aplikasi screencast o matic, kinemaster¸ dan authoring tools lainya
(Chaeruman, 2020).

Gambar 5. 16 Rekomendasi Untuk Implementasi Model Pembelajaran Virtual Class
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan
Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membuat banyak pihak

harus beradaptasi dengan perubahan dan kebiasaan baru. Bidang pendidikan salah
satunya, penutupan sekolah-sekolah dan pelaksanaan pembelajaran secara daring
memberikan banyak tantangan kepada pemerintah, sekolah, guru, siswa bahkan orang tua.
Di Kota Palangka Raya sendiri, penutupan sekolah karena adanya bencana bukanlah hal
baru. Bencana kabut asap yang sering terjadi, mengakibatkan banyak sekolah mulai dari
PAUD sampai dengan tingkat universitas harus merumahkan siswanya. Pembelajaran jarak
jauh atau secara daring adalah solusi pembelajaran yang direkomendasikan oleh banyak
peneliti bahkan oleh pihak KEMENDIKBUD sendiri.
Model pembelajaran yang paling banyak direkomendasikan pada saat ini adalah
blended learning atau pembelajaran yang mengkombinasikan antara teknologi dan tatap
muka di kelas. Blended learning memiliki empat kuadran, yaitu tatap muka, tatap maya,
pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Namun kondisi pandemi Covid-19 dan bencana
kabut asap pembelajaran tatap muka tidak mungkin untuk dilakukan. Pembelajaran di tiga
kuadran yang tersisa inilah yang dikenal dengan virtual class. Kemajuan teknologi
memungkinkan terwujudnya implementasi virtual class yang akan mendorong
terwujudnya kolaborasi, koneksi, akses terhadap informasi, visualisasi yang menarik dan
pihak-pihak yang terlibat menjadi lebih produktif dan lebih cepat dalam memahami suatu
pengetahuan.
Tantangan dalam mengaplikasikan konsep virtual class pada proses belajar
mengajar adalah mendesain model pembelajaran yang dapat mengakomodasi tiga setting
belajar, yaitu tatap maya, kolaboratif dan mandiri. Terdapat empat tahap proses
pembelajaran dalam konteks lingkungan e-learning yang dapat diaplikasikan dalam
konsep virtual learning yang direkomendasikan pada penelitian ini. Standar proses ini
dapat diklasifikasikan ke dalam empat tahap yaitu: 1) tahap mempelajari (learning), 2)
mendalami (deepening), 3) menerapkan (applying) dan 4) mengevaluasi (measuring).
Dalam penelitian ini ditemukan kondisi eksisting proses belajar mengajar di Kota
Palangka Raya sebagai berikut:
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1. Meski dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi Covid-19, beberapa sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palangka Raya telah melakukan
pembelajaran dengan cara daring.
2. Walapun mayoritas guru menyatakan kesiapannya dalam melakukan pembelajaran
secara daring, namun ketidaksiapan guru terlihat pada kesulitan yang dihadapi dalam
mengejar ketercapaian kurikulum, melakukan penilaian aspek afektif, kognitif dan
psikomotorik siswa.
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi guru, siswa dan orang tua dapat dibagi menjadi
kendala teknis dan non-teknis
a.

Kendala teknis : sinyal internet yang kurang mendukung, paket data tidak
tersedia, perangkat digital yang tidak memadai.

b. Kendala non-teknis : kurangnya kemampuan guru dan orang tua dalam
mengoperasikan perangkat digital, suasana di rumah anak yang tidak mendukung,
kesibukan orang tua, guru terkendala dalam mendesain metode belajar yang
interaktif dan menarik.
Dengan memperhatikan kondisi eksisting guru, siswa dan orang tua di Kota
Palangka Raya saat ini, untuk dapat mengimplementasikan model pembelajaran virtual
class perlu persiapan dan banyak hal yang harus ditingkatkan.
i.

Membekali guru dengan kemampuan untuk mengoperasikan perangkat dan
aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

ii.

Sekolah dapat mempersiapkan dan menyediakan infrastruktur perangkat digital
dan jaringan internet di sekolah untuk mendukung guru dapat menyiapkan materi
pelajaran dan melakukan proses belajar mengajar.

iii.

Sekolah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, universitas atau pihak ketiga
lainnya dalam memperlengkapi guru untuk dapat membuat media pembelajaran
digital yang menarik dan interaktif.

iv.

Saat ini telah banyak platform pembelajaran mandiri yang dapat dipergunakan
oleh siswa, pihak sekolah ataupun dinas pendidikan kota dapat menjajaki
kemungkinan untuk bekerja sama dengan platfrom ini agar dapat menyediakan
akses gratis ke guru dan siswa.

v.

Pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan metode virtual class tidak
hanya guru dan siswa, namun juga orang tua. Oleh karena itu perlu
dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada orang tua mengenai model
pembelajaran yang diadopsi oleh sekolah dan guru serta sejauh mana peran orang
tua dalam mensukseskan pembelajaran daring ini.
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6.2

Saran
Model pembelajaran daring adalah hal baru bagi sekolah dasar dan sekolah

menengah di Kota Palangka Raya. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini
merekomendasikan model pembelajaran virtual class

yang

diharapkan dapat

meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara daring. Berikut adalah beberapa hal
yang dapat dilakukan ke depannya untuk mewujudkan pengimplementasian model
pembelajaran virtual class di Kota Palangka Raya:
1.

Penelitian ini masih berupa kajian yang bersifat umum, dimana penerapannya
dapat dilakukan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Akan tetapi,
metode pengajaran di jenjang kelas yang memiliki karakteristiak yang berbeda.
Oleh karena itu perlu dilakukan eksperimen untuk melihat seberapa efektif model
pembelajaran ini di usia siswa yang berbeda dan kelas yang berbeda pula.

2.

Selain itu, materi pelajaran eksakta dan non eksakta pun memiliki pendekatan yang
tidak sama dalam penyampaian materinya. Oleh karena itu perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk tiap mata pelajaran yang berbeda sehingga dapat
dirumuskan kembali metode pembelajaran virtual class yang tepat untuk jenis
mata pelajaran yang berbeda.

3.

Perlu ada prosedur yang standar yang merupakan turunan dari model
pembelajaran virtual class ini

untuk menjadi panduan teknis pelaksanaan di

sekolah-sekolah.
4.

Perlu dijalin kerjasama dengan pihak akademisi untuk dapat bersama-sama
melakukan penelitian eksperimen terkait perumusan panduan standar model
pembelajaran dengan metode virtual class ini.
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