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DINAMIKA PEMBELAJARAN DARING DI DAERAH

PENGANTAR:

 Himbauan tegas dari perintah untuk
melakukan aktivitas Belajar Dari 
Rumah (BDR), Menegaskan kepada
kita semua akan pentingnya
pengetahuan dan penerapan IT dalam
Pembelajaran.

 Pembelajaran dengan moda daring 
menjadi Alternatinaf Utama KBM 
selama pandemi covid-19
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GURU

 Hasil Evaluasi MGMP IPA dan MGMP Lain di Kab. Takalar (April 

s/d Mei 2020) menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam

membelajarkan peserta didik secara daring masih minim.

 Kemampuan (Kompetensi) Sebagian guru dalam menggunakan

fasilitas aplikasi (Installer atau online berbasis web)          

sangat perlu diupgrade.

 Sebagian aktifitas pembelajaran daring yang                      

dilaksanakan guru tidak lengkap sebagai satu

siklus pembelajaran (Sebagian guru hanya

mengirim online soal atau bentuk penugasan

lain tanpa materi atau pengantar lainnya )
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Keterbatasan Infrastruktur Pembelajaran

Daring

 Ketersediaan Perangkat pendukung

pembelajaran daring (Komputer, Gadget dan 

sejenisnya) masih terbatas dimiliki khususnya

oleh peserta didik.

 Ketersediaan jaringan seluler belum

menjangkau seluruh wilayah, sehingga menjadi

kendala klasik pembelajaran daring
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Kesiapan Mental Peserta Didik

 Kegiatan Belajar Mengajar tatap muka dan 

daring menghasilkan “sugesti” yang berbeda

pada peserta didik.

 Di daerah, masih ada pandangan Orang Tua dan 

Peserta Didik yang menganggap Belajar Dari 

Rumah (Daring) “bukan” kegiatan belajar atau

bersekolah
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Upaya mendorong efektifitas pembelajaran

daring sebagai bagian dari New Normal

 Pembelajaran daring bagian dari

new normal di bidang pendidikan.

 Dibutuhkan tafsir tekhnis sesegera

mungkin tentang new normal di 

sekolah; pakai masker, cuci tangan

dst..

 Membiasakan diri (Membangun

Mental) mengikuti pembelajaran

daring sama halnya dengan KBM 

tatap muka.
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Sinergitas Pemangku Kepentingan
(Dinas Pendidikan, Sekolah dan MGMP) Menyongsong T.P 2020/2021

1. Bimtek Pembelajaran Daring bagi guru (Diknas Takalar & MGMP)
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2. Penyiapan Sarpras Pendukung Pembelajaran Daring Oleh Sekolah

a. Akses Internet

b. Lab. Komputer

c. Pengenalan Kelas2 
Virtual

d. Anggaran Pulsa Data 
Melalui Dana BOS 

e. Sarpras pendukung    
‘New Normal’
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3. Program Workshop Pembelajaran Daring

Sedapat mungkin setiap Sekolah menyelenggarakan workshop pembelajaran

sebelum memasuki tahun ajaran baru (13 juli 2020) untuk memberikan pembekalan

dan penyegaran khususnya bagi guru dalam meyongsong era baru
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4. Sekolah tetap Menyiapkan Alternatif KBM 
Selain Daring bagi peserta didik yang 

mengalami keterbatasan akses

Materi pelajaran dan petunjuk aktivitas belajar termasuk penugasan siswa

tetap disiapkan dalam bentuk Hard Copy yang bisa dijemput oleh siswa atau

diantarkan untuk dipelajari di rumah .

Untuk materi-materi tertentu mungkin guru dapat mendesain aktivitas belajar

yang sifatnya lebih mandiri (misalnya untuk ranah keterampilan; praktek, 

proyek, produk dll) 
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Harus Terus Belajar Meningkatkan 
Kompetensi khususnya Kompetensi 

Profesionalitas adalah Sisi lain yang 
mungkin menjadi hikmah dari pandemi 

covid-19 ini

Terima Kasih
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