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ABSTRAK
Sistem pembelajaran edisi covid-19 sangat penting untuk di dorong dalam rangka
menjamin keberlangsungan pembelajaran yang mandiri, bermkna dan berpengalaman
luas bagi siswa. Keragaman sistem pembelajaran yang dilaksanakan mendorong untuk
tercapaianya tujuan pembelajaran, kemnadirian belajar dan pengalaman belajar siswa
yang leih luas. Pendalaman informasi dan pengambilan data mengenai keragaman
sistem pembelajaran di sekolah dasar kecamatan Ambunten menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dengan informan meliputi
kepala sekolah, guru, siswa dan wali murid. Observasi non partisipan dilakukan untuk
menjaga ketersinggungan dan memberikan kenyamanan tanpa merasa terbebani
selama pelaksanaan sistem pembelajaran di masa covid-19 berlangsung. dan studi
dokumenter untuk mendukung data yang diperoleh dari sumber atau informan
melalui laporan dan oto kegitan sistem pembelajaran di masa covid-19 pada SDN
Ambunten Timur I, SDN Ambunten Timur II, SDN Campor Barat II. Berdasarkan temuan
penilitian bahwa keragaman sistem pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan
sistem quasi home schooling dan learning visit sebagai upaya dalam menjamin
keberlangsungan pembelajaran di edisi covid-19 sehingga sekolah dan orang tua
berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran,
pembelajaran mandiri, bermakna dan mempunyai pengalaman pembelajaran yagn
luas.
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PENDAHULUAN
Indonesia terdampak Covid-19 pada awal tahun 2020 yang memberi perubahan pada dibidang
ekonomi, kesehatan termasuk pada kontek sistem pendidikan nasional. Meluasnya covid-19
diberbagai wilayah di Indonesia yang berdamapak juga pada sistem pendidikan nasional mendorong
Kemendikbud berdasarkan analisa dampak virus yang mematikan dengan mengadopsi kebijakan
publik oleh pemerintah melalui desain dan konten kebijakan yang beragam seperti halnya
melaksanakan sosial distancing (Engkus, 2020) yang mengharuskan masyakarat untuk beraktivitas
dirumah masing-masing (stay at home) sebagaimana juga aktivitas pembelajaran diharuskan untuk
belajar dirumah.
Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan melalui Kemendikbud dengan Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19
menjelaskan ada 6 point penting yang harus disikapi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan seluruh
warga sekolah, yaitu 1) pelaksanaan ujian nasional, 2) proses belajar dari rumah, 3) ujian sekolah, 4)
kenaikan kelas, 5) penerimaan peserta didik baru, dan 6) dana bantuan operasional sekolah.
Kebijakan tantang pemberlakuan pembelajaran dirumah yang mengadopsi prilaku sosial distancing
mengharuskan semua lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk mentaati dan
melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas
dan bermakna, hal ini juga dilaksanakan diberbagai sekolah di daerah seperti halnya pada sekolah
dasar di Kecamatan Ambunten Kabupaten seumenep Provensi Jawa Timur yang juga terdamapak
Covid-19.
Sejak dikeluarkannya instruksi dari pemerintah termasuk dari Kemendikbud untuk melakukan sosial
distancing, maka aktivitas pembelajaran di sekolah dialihkan pada satu rumpun kegitan pembelajaran
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di rumah masing – masing melalui pendampingan orang tua dan menggunakan media pembelajaran
online sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang sudah sangat maju saat ini. Pelaksanaan
pembelajaran online membutuhkan akses internet untuk bisa menghubingkan dan terlaksananya
interaksi siswa dan guru dalam kegiatan pembejalaran melalui laman e-learning. Langkah strategis
Kemendikbud dalam memaksimalkan pembelajaran daring sebagai dampak dari covid-19 telah
menyediakan platform belajar daring gratis disebut dengan “rumah belajar” sebagai alternativ dan
antisipasi lemahnya koneksi internet didaerah dengan melakukan bekerja sama dengan, stasiun
televisi negara (TVRI) untuk menyampaikan materi belajar yang ada di dalam program belajar di
rumah.
Realisasi sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan di SDN Ambunten Timur I, SDN Ambunten
Timur II, SDN Campor Barat II sebagai representasi sekolah terbaik di kecamatan Ambunten dalam
pelaksanaan pembelajarannya berlandaskan pada kebijakan social distancing dengan desain
pembelajaran yang beragam di masing-masing sekolah sesuai dengan kompetensi dan kemampuan
guru, dan siswa, fasilitas yang tersedia dalam menunjang maksimalnya program pembelajaran daring.
Berdasarkan kebijakan pemerintah dan surat edaran yang dikemukan Kemendikbud dalam proses
pelaksaanaan pembelajaran disekolah, maka artikel ini bertujuan untuk menelusuri keragaman sistem
pembelajaran yang dilaksanakan pada masa covid-19 jenjang pendidikan dasar di Kecamatan
Ambunten
METODE
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif agar semua informasi terserap
untuk membuktikan keragaman sistem pembelajaran di masa covid-19. Jenis penelitian ini
menggunakan rancangan studi multi kasus, (Creswell, 2014: 96-149) yaitu berusaha mendeskripsikan
suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam tentang keragaman sistem
pembelajaran di masa covid-19 pada SDN Ambunten Timur I, SDN Ambunten Timur II, SDN Campor
Barat II. Tercapainya kedalaman informasi dan kekayaan diskripsi maka peneliti sebagai instrumen
kunci dalam proses penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan
meliputi kepala sekolah, guru, siswa dan wali murid. Observasi non partisipan dimaksudkan untuk
menjaga ketersinggungan dan memberikan kenyamanan tanpa merasa terbebani selama pelaksanaan
sistem pembelajaran di masa covid-19 berlangsung. dan studi dokumenter untuk mendukung data
yang diperoleh dari sumber atau informan dan dokumen yang dimaksud berupa catatan, foto kegitan
dan laporan mengenai pelaksanaan sistem pembelajaran di masa covid-19 pada SDN Ambunten Timur
I, SDN Ambunten Timur II, SDN Campor Barat II. Prosedur pengumpulan data menggunakan model
interaktif sebagaimana Miles, et.al. (2014:10) terdiri empat tahap secara interaktif yaitu pengumpulan
data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.
PEMBAHASAN
Kerangaman sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada masa covid-19 di sekolah dasar Kecamatan
Ambunten Kabupaten Sumenep teradapat sistem pembelajaran yang variatif dan dikatagorikan pada
dua aspek sitem pembelajaran :
1. Quasi Home Schooling
Dampak covid-19 sebagai peristiwa duka nasional tidak menjadi alasan untuk mengurangi dan
meniadakan kegiatan proses pembelajaran di sekolah, sehingga hadirnya pemerintah melalui
kemendikbud melahirkan beberapa kebijakan dengan melaksanakan sistem pembelajaran berbasis
sosial distancing dengan ragam realiasasinya berbentuk pembelajaran yang dilaksanakan di rumah
dengan menggunakan istilah quasi homeschooling atau “semi sekolah rumah” digunakan sebagai
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sekolah alternatif di masa darurat Covid-19. Wakhudi (2020:7) proses belajar-mengajar berlangsung
di rumah, dan sebagai bentuk alternatif pendidikan formal akibat tidak mungkin penyelenggaraan
pendidikan formal di sekolah karena kondisi darurat pandemi covid-19. Kemdikbud melalui siaran pers
(24 Maret 2020) “Walaupun sekolah menerapkan belajar dari rumah, bukan berarti gurunya hanya
memberikan pekerjaan kepada muridnya tetapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu
muridnya dalam mengerjakan tugasnya dan perhatiannya pada siswa untuk dibimbing melalui akses
e-learning, whatsapp group, google class, google form, zoom. Sistem pembelajaran quasi home
schooling ini mendorong dalam pelaksanaanya diterapkan dengan metode yang lebih berbasis digital
sebagaimana. (Driscoll, 2002; Graham, 2005) blended learning merupakan proses pembelajaran yang
menggabungkan pembelajaran tatap muka dan sistem digital dalam praktiknya bisa dalam berbentuk
tatap muka, live e-learning dan tugas mandiri. Harjanto dan Sumunar (2018) menyatakan
pembelajaran daring ini merupakan proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk
digital sehingga memiliki tantangan dan peluang tersendiri. (Eggen dan Kauchak, 2012: 27) khususnya
di abad 21 ini (Sari, 2014) literasi teknologi (Jamaluddin et all. 2020) sudah seharusnya ditanamkan
dan dikuasai disekolah-sekolah setelah membaca, menulis dan berhitung. (Zhuodan dan Jiani, 2020)
Pembelajaran daring untuk meyikapi situasi dimasa covid-19 perlu terus dipromosikan dan dilatih
disekolah sebagai bagian dari penguasaan tekhnologi yang terus berkembang terlebih digunakan
dalam sistem kemudahan pembelajaran daring di masa-masa berikutnya. Pelakasanaan sistem
pembealajaran quasi home schooling memberikan prinsip bahwa proses pembelajaran dapat terjadi
di mana saja dan kapan saja secara fleksibel dengan tujuan terbentuknya tujuan pembelajaran dan
penanaman nilai-nilai dalam pembelajaran. Verawardina., et all (2020) pembelajaran daring (Fauzi
2020) terlaksana dengan baik dan maksimal dengan adanya persiapan dan langkah yang jelas dalam
menerapkan dan membutuhkan peran semua unsur sekolah dalam menjamin kemudahan dalam
pembelajaran online.
2. Learning Visit
Keberadaan learning visit semakin dibutuhkan dalam dunia pendidikan yang berperan dalam mencari
jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses belajar terlebih dimasa covid-19
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (memakai masker, membawa dan menyediakan
hand sanitizer, tidak bersentuhan atau bersalaman) sebagaimana telah disosialisakan di sekolah
maupun lembaga umum lainnya.
Learning visit yang dilaksanakan edisi covid-19 untuk mengetahui perkembangan belajar siswa secara
langsung dan untuk menyakinkan terlaksananya kegiatan pembelajaran jarak jauh dan kemandirian
siswa dalam belajar untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan bermakna.
Kunjungan guru pada siswa dirumah dimasa covid-19 merupakan bentuk silaturahmi perhatian dan
tanggung jawab yang tinggi terhadap perkembangan capaian belajar siswa terlebih memastikan
kesehatan selama masa covid-19 yang belum berakhir. Hadiansyah (2020) kunjungan guru mempunyai
nilai silaturahmi pada orang tua siswa dan siswa sendiri. Selama proses kunjungan guru ke rumah
siswa protokol kesehatan covid-19 tetap ditaati dengan maksud memberikan edukasi berkaitan
pentingnya memperhatikan aspek kesehatan dan juga terjaminnya kegiatan pembelajaran dirumah,
Rahman (2014) terlaksana dengan pendampingan dan terintegrasinya peran orang tua dalam proses
pembelajaran siswa untuk membantu ketercapaian luaran kompetensi pengetahuan, sikap, dan
ketrampilan siswa sebagai hasil dari program pembelajaran dirumah yang efektif. Minke, KM, &
Anderson, KJ, (2005), Feiler, A., (2009), Mendez, JL, (2010) keterlibatan orang tua dalam pendidikan
telah terbukti dalam beberapa penelitian yang secara positif berkorelasi dengan indikator prestasi
siswa, termasuk kompetensi guru, nilai siswa, nilai tes standar, serta meningkatkan perilaku siswa.
Pentingnya kunjungan guru pada siswa dirumah dengan menggunakan prosedur kesehatan covid-19
yang telah ditetapkan pemerintah dapat memberikan bentuk motivasi baru dan mengurangi
kebosanan siswa saat belajar secara mandiri dirumah melalui pendampingan orang tua, keterbatasan
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fasilitas dan akses internet atau kuota yang dimiliki walaupun belum bisa maksimal dilaksanakan
dengan keterbatasan guru, jumlah siswa dan jarak rumah antar masing-mmasing siswa.
KESIMPULAN
Keragaman sistem pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dasar edisi covid-19 membuktikan
bahwa petingnya pembelajaran tetap terus berjalan walaupun dilaksanakan pembelajaran dirumah
secara mandiri untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan bermakna. Kesiapan belajar siswa
dirumah secara mandiri sebagai dampak dari covid-19 membutuhkan maskimalnya peran orang tua,
tersedianya fasilitas dan akses pembelajaran secara daring untuk tecapainya tujuan pembelajaran.
Kepedulian dan tanggung jawab guru tetap harus perioritaskan pada perkembangan belajar siswa
melalui sistem daring dan kunjungan guru pada ssiwa secara berkala dengan memperhatikan prosedur
covid-19 dalam rangka memperhatikan kesulitan belajar siswa dan memotivasi siswa untuk terus
meningkatkan belajarnya di masa covid-19.
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