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KATA PENGANTAR
KEPALA BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA

Alhamdulillah, puji syukur kami penjatkan kepada Allah 

SWT, berkat karunia-Nya Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Jakarta (BLA Jakarta) dapat menerbitkan Bunga 

Rampai  Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19. Bunga 

Rampai ini memuat sepuluh  tulisan dari peneliti BLA Jakarta 

dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Dosen Universitas  

Persada  Indonesia,  Komisioner Bidang Pornografi dan 

Cyber Crime KPAI dan  Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan 

Bandung.

Bunga Rampai ini memuat tulisan tentang; Memperkuat 

Kompetensi Guru untuk Pembelajaran Efektif, Guru 

Pembelajaran Era Pandemi, Mempersiapkan Pendidikan 

Madrasah untuk Kenormalan Baru, Kesiapan Pesantren di Era 

Kenormalan Baru, dan Peran Keluarga dalam Pembelajaran 

Jarak Jauh. Isu-isu aktual yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar di era kenormalan baru, di mana pada masa 

kenormalan baru ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

secara daring atau pembelajaran jarak jauh yang masih 

banyak mengalami kendala di antaranya: keterbatasan 

kuota internet dan perangkat untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran jarak jauh dan masih belum familiarnya tenaga 

pendidik beserta peserta didik dalam mengaplikasikannya.  

Selain itu, juga  kompetensi guru yang perlu diperkuat untuk 

mendukung pembelajaran efektif di era kenormalan baru 
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adalah Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, 

Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, Kompetensi 

Spiritual, dan Kompetensi Kepemimpinan.

Untuk mendukung terwujudnya efektivitas pembelajaran 

di era kenormalan baru ini, komite sekolah/madrasah dan 

orang tua/wali peserta didik dapat mengambil peran yang 

sangat penting, seperti komite dapat berperan sebagai 

organisasi penggerak, untuk mengkoordinasikan para 

orangtua siswa atau masyarakat sekitar yang mampu 

memberikan kontribusi dalam bentuk finansial atau pemikiran 

terhadap pengembangan pendidikan.

Besar harapan kami semoga kehadiran buku  ini dapat 

memberi manfaat bagi peneliti, akademisi, pendidik, 

dan masyarakat umum, dalam membantu meningkatkan 

pembelajaran pada masa kenormalan baru. Terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 

penerbitan buku ini.

Jakarta,     November 2020

Kepala

Balai Litbang Agama Jakarta

Dr. Nurudin, M.Si
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PROLOG

Buku ini diberi judul Pembelajaran Jarak Jauh Era 

Pandemi Covid-19 yang memuat 10 tulisan dari akademisi, 

praktisi, peneliti, dosen, dan guru. Bab pertama membahas 

tentang guru. Guru belajar secara mandiri dan kelompok 

tentang literasi digital melalui internet, webinar, dan 

pelatihan. Pandemi menuntut guru memguasai kompetensi 

baru terkait pembelajaran berbasis daring. 

Bab kedua membahas tentang madrasah dan pesantren. 

Kepala madrasah sangat berperan dalam tata kelola PJJ era 

pandemi. Pilihan atas kurikulum, metode, media, dan evaluasi 

PJJ harus diketahui oleh Kamad. Beberapa pesantren telah 

melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol 

kesehatan. Hal ini tentu tidak mudah karena santri dan ustaz 

beresiko terpapar korona. Beberapa pesantren mengadakan 

pengajian kitab kuning secara daring. 

Bab ketiga membahas tentang peran vital keluarga 

dalam mendampingi anak-anak selama PJJ atau belajar dari 

rumah. Keterlibatan ayah dan ibu sebagai guru di rumah 

akan membantu psikologi anak dalam belajar, khususnya 

mengatasi kebosanan dan stres anak.

Bab keempat membahas tentang desain pelatihan PJJ. 

Efektivitas pelatihan PJJ sangat dipengaruhi kesiapan 

infrastruktur internet dan aplikasi PJJ yang simpel dan 

mudah dioperasikan oleh pengguna. Bab ini juga membahas 

perlindungan anak dari kejahatan siber. Penggunaan internet 

oleh anak harus mendapat pengawasan orang tua agar aman 

dari kejahatan siber. Disarankan laptop anak atau jaringan 
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internet di rumah menggunakan alat atau sistem pengaman 

terhadap akses laman-laman yang berbahaya bagi anak. 

Pada bagian epilog berisi tentang hikmah pandemi, di 

antaranya adalah guru belajar kompetensi literasi digital, 

peran guru tak tergantikan oleh apa pun, dan peran orang 

tua terhadap pendidikan anak, bagaimana seharusnya 

pemerintah memeratakan internet di daerah. 

Selamat membaca. Selamat dan terima kasih kepada 

para penulis atas kerja kerasnya meluangkan waktu dan 

menulis, dan terima kasih kepada Kepala Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Jakarta atas kepercayaannya kepada 

saya untuk menulis dan mengedit buku ini.

Pamulang, 9 November 2020

Jejen Musfah

--- PROLOG ---
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MEMPERKUAT KOMPETENSI GURU
UNTUK PEMBELAJARAN EFEKTIF

Oleh: Mulyana
Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Pendahuluan

Salah satu dampak paling mencolok merebaknya 

Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia adalah 

percepatan penghapusan ujian nasional (UN) bagi siswa 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang semula 

dijadwalkan baru akan dilakukan pada 2021. Dampak penting 

lain yang dialami pendidikan di Indonesia, yang juga dialami 

banyak negara, adalah metode pembelajaran yang secara 

mendadak  harus dilakukan secara jarak jauh atau melalui 

moda pembelajaran dalam jaringan (daring). Bisa dipastikan 

hanya sedikit dari lembaga pendidikan di Indonesia yang 

sempat menyiapkan moda daring sebagai bagian normal 

pembelajaran—sebelum terjadinya pandemi Covid-19. 

Mayoritas lembaga pendidikan di Indonesia mengkonversi 

pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan keterpaksaan  dan 

ketidaknyamanan pada saat Covid-19 mewabah.

Salah satu efek transformasi mendadak moda 

pembelajaran tersebut adalah munculnya berbagai laporan 

atau pengaduan terkait kesulitan yang dihadapi siswa maupun 

orang  tua dalam mengikuti PJJ. Sampai akhir April 2020, 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 
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sedikitnya 246 pengaduan terkait hal tersebut. Hal-hal yang 

menjadi poin aduan, antara lain, adalah beban tugas dari 

guru yang berlebih, pembelajaran yang bersifat satu-arah, 

pemberlakuan jam pembelajaran seperti pembelajaran tatap 

muka, biaya pendidikan yang tetap kendati sebagian beban 

pembelajaran berpindah menjadi tanggung jawab keluarga, 

hingga keterbatasan kuota internet dan perangkat untuk 

berpartisipasi dalam PJJ. Belum lagi keluhan dari orang tua 

yang juga harus mengalokasikan waktu lebih banyak untuk 

mendampingi anak mereka, terutama yang bersekolah di 

jenjang pendidikan dasar, selama proses PJJ.

Mengingat kesenjangan infrastruktur teknologi 

pendidikan dan variasi kemampuan akses pelajar Indonesia, 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring 

sulit menjadi pilihan moda pembelajaran utama atau satu-

satunya. Sebaliknya para ahli pendidikan menyebut model 

pembelajaran hibrida atau campuran (blended learning) 

antara tatap-muka dan jarak jauh merupakan pilihan yang 

lebih realistis bagi sebagian besar lembaga pendidikan di 

era kenormalan baru. Jika penerapan protokol kesehatan 

mengharuskan adanya pembatasan jumlah siswa dalam 

ruang belajar atau pembelajaran tatap muka bergilir, PJJ 

dapat berperan sebagai pelengkap dari berkurangnya jam 

pembelajaran tatap muka tersebut.  

Paper ini membahas aspek kesiapan dan kompetensi yang 

perlu dimiliki tenaga pendidik atau guru, baik guru di madrasah 

maupun guru pendidikan agama Islam di sekolah, untuk 

mendukung pembelajaran yang efektif dan bermutu pada era 

normal baru. Beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam 

paper ini mencakup antara lain: aspek kompetensi guru apa 

yang perlu diperkuat untuk mendukung pembelajaran efektif 

di era kenormalan baru? Strategi pembelajaran apa yang 

perlu ditempuh pada era kenormalan baru, baik pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian? Bagaimana 

--- BAB I: GURU ERA PANDEMI ---
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teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan 

secara efektif dan  efisien  untuk mendukung pembelajaran 

bermutu di era kenormalan baru? Peran apa yang dapat 

dijalankan komite madrasah/sekolah dan orang tua untuk 

mendukung pembelajaran di era kenormalan baru? Kebijakan 

dan strategi apa yang perlu ditempuh Kementerian Agama 

dalam upaya memperkuat kompetensi guru, baik guru di 

madrasah maupun guru pendidikan agama Islam di sekolah, 

untuk mewujudkan pembelajaran efektif dan bermutu di era 

kenormalan  baru?

Penguatan Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang 

pendidik. Seorang guru juga akan mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik apabila memiliki kemampuan 

sesuai dengan bidang keahliannya. Kajian tentang strategi 

peningkatan kompetensi guru sudah banyak dilakukan 

antara lain: Indah Susilowati (2013), Strategi Peningkatan 

Kompetensi Guru dengan Pendekatan Analyisis Hierarchy 

Process, Cut Fitriani (2017), Kompetensi Profesoinal Guru 

dalam Pengelolaan Pembelajaran di MTs Muhammadiyah 

Banda Aceh, dan Brigitta Putri (2018), Strategi Peningkatan 

Kompetensi Padagogik Guru untuk Meningkatan Mutu 

Sekolah. 

Selain harus selalu meningkatkan kompetensi, guru juga 

dituntut untuk dapat menciptaka lingkungan belajar yang 

efektif dan menyenangkan sehingga dapat menjadikan mutu 

pendidikan menjadi lebih baik. Oleh karena itu kompetensi 

guru juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hal tersebut dikemukakan oleh hasil penelitian Ummu 

Syaidah (2018) tentang Pengaruh Kompetensi Guru terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi Di SMAN Rambipuji Tahun Ajaran 
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2017/2018. Senada dengan hasil penelitian tersebut Feralys 

Novauli (2015) mengkaji Komptensi Guru dalam Peningkatan 

Prestasi Belajar pada SMPN dalam Kota Banda Aceh, Wati 

Purnamawati (2018), Implementasi Kompetensi Pedagogik 

dan Profesional Guru dalam Meningkatkan Prestasi Akademik 

Peserta Didik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 

Pasal 28 menyebutkan bahwa selain harus memenuhi 

kualifikasi tertentu, tenaga pendidik harus memiliki empat 

jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Empat jenis kompetensi tersebut merupakan kompetensi 

minimal yang harus dimiliki setiap tenaga pendidik, mulai 

dari guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

hingga guru besar pada jenjang perguruan tinggi. Kementerian 

Agama, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 

2011, memperluas jenis kompetensi yang perlu dikuasai tenaga 

pendidik menjadi 6 jenis, dengan tambahan kompetensi 

spiritual dan kompetensi kepemimpinan.

Seperti telah disebut sebelumnya, pandemi Covid-19 

telah memaksa transformasi cepat model pembelajaran 

konvensional tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh 

yang bertumpu pada penggunaan teknologi komunikasi dan 

informasi. Oleh sebab itu, kompetensi tenaga pendidik tidak 

cukup hanya berupa kemampuan membuat perencanaan, 

silabus, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Situasi 

saat ini mengharuskan guru meningkatkan kompetensi 

pedagogik mereka secara cepat hingga mencakup penguasaan 

dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi 

untuk mendukung pembelajaran virtual atau berbasis 

daring. Termasuk di dalam penguatan kompetensi ini 

adalah peningkatan kemampuan guru untuk mengemas 

dan menyajikan konten pembelajaran dalam bentuk 

--- BAB I: GURU ERA PANDEMI ---
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naratif-audio-visual yang menarik perhatian dan mudah 

dipahami peserta didik. 

Berkaitan dengan kompetensi kepribadian, selain 

harus menjadi teladan yang baik (uswah hasanah), perlu 

peningkatan kompetensi guru untuk menjadi pembelajar 

sepanjang hayat (long-live learners), tekun, gigih, adaptif, dan 

responsif terhadap perubahan yang cepat dalam penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. 

Penguatan kompetensi ini diperlukan  agar guru mampu 

berperan sebagai pendidik, pembimbing, pelatih, motivator, 

dan fasilitator yang berkarakter pembelajar. 

Dalam kaitan dengan keniscayaan pembelajaran jarak 

jauh, perlu ada peningkatan kompetensi  sosial guru berkaitan 

dengan kemampuan interaksi, komunikasi, dan kolaborasi 

berbasis daring, selain berbasis tatap-muka seperti selama 

ini terjadi. Interaksi dilakukan secara etis, bijak, efektif, 

dan efisien antarsesama guru, antara guru dan peserta 

didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pemangku 

kepentingan lain.

Pada aspek kompetensi profesional, perlu ada peningkatan 

kemampuan guru dalam menyerap secara cepat, kritis, dan 

mendalam informasi yang tersedia melimpah di dunia maya 

sehingga dapat melahirkan pengetahuan yang berguna 

bagi pembelajaran. Selain itu, kompetensi guru juga perlu 

ditingkatkan dalam hal kemampuan membuat paket dan 

modul pembelajaran yang fleksibel, menarik, serta mudah 

diakses dan dicerna peserta didik.

Penguatan kompetensi spiritual guru perlu dilakukan 

pada aspek peningkatan ketaatan beribadah, keikhlasan dalam 

mengajar, dan penumbuhan keyakinan bahwa mengajar 

adalah bagian dari ibadah. Selain itu, guru perlu ditanamkan 

semangat berjihad untuk memerangi kebodohan dan mengejar 

ketertinggalan dalam peradaban baru pembelajaran berbasis 

teknologi komunikasi dan informasi. 
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Terakhir, berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan 

(leadership), peningkatan kompetensi harus dapat 

melahirkan guru yang mampu berperan sebagai pemimpin 

dalam lingkungan sekolah/madrasah maupun lingkungan 

tempat tinggalnya. Guru agama tidak saja bertanggung 

jawab mengajar pengetahuan agama dalam kelas, tetapi juga 

harus dapat memengaruhi penguatan karakter, sikap, dan 

perilaku keberagamaan peserta didik di luar kelas. Guru perlu 

memiliki kemampuan memengaruhi lingkungan keluarga dan 

masyarakat untuk mendidik secara bersama peserta didik.

Strategi Pembelajaran Era Kenormalan Baru

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kondisi 

kesenjangan infrastruktur teknologi pendidikan dan 

variasi kemampuan akses pelajar Indonesia menyebabkan 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring 

sulit menjadi pilihan moda pembelajaran utama atau satu-

satunya. Namun, wabah Covid-19 yang belum menemukan 

tanda-tanda peredaan menuntut kita dapat mencari berbagai 

strategi pembelajaran alternatif yang dapat memastikan 

bahwa kegiatan pembelajaran tetap dapat berjalan dalam 

periode jangka pendek, sambil merancang strategi pemulihan 

atas hilangnya atau merosotnya mutu pendidikan generasi 

peserta didik dalam jangka menengah. Hal yang perlu 

ditekankan adalah strategi apa pun yang dipilih harus tetap 

dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan 

penanganan Covid-19 secara ketat, seperti pembiasaan cuci 

tangan, menjaga jarak, mengenakan masker, dan menjaga 

imunitas tubuh.

Ada empat strategi pembelajaran yang dapat berlangsung 

di tengah masih merebaknya wabah Covid-19, yaitu: 

konvensional tatap-muka, konvesional berasrama (boarding), 

sepenuhnya daring, dan campuran. 

--- BAB I: GURU ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 9 ~

Pembelajaran konvesional tatap-muka dapat dilakukan 

dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 secara 

ketat. Misalnya, tersedianya fasilitas untuk mencuci tangan 

secara berkala, kewajiban penggunaan masker bagi seluruh 

civitas sekolah/madrasah, dan kelas dengan jumlah peserta 

didik yang dibatasi dengan pembelajaran yang berlangsung 

secara paralel atau bergilir. 

Strategi pembelajaran konvensional tatap-muka 

berasrama pada dasarnya serupa dengan strategi 

pembelajaran tatap-muka tak berasrama. Perbedaanya 

adalah strategi pembelajaran tatap-muka berasrama dapat 

lebih mengendalikan dinamika pembelajaran peserta didik. 

Namun, tanpa penerapan protokol kesehatan penanganan 

Covid-19 yang ketat, lembaga pendidikan berasrama 

berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, 

seperti baru-baru ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur 

(Kompas, 2020). Untuk mencegah terbentuknya kluster baru 

penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan berasrama, 

perlu disiapkan terlebih dahulu fasilitas yang memadai dan 

pembiasaan perilaku interaksi sesuai dengan penerapan 

protokol kesehatan penanganan Covid-19. Selain itu, frekuensi 

interaksi civitas sekolah berasrama/pesantren dengan pihak 

luar perlu dibatasi dan diawasi secara ketat.

Strategi pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran jarak 

jauh (PJJ), merupakan strategi yang paling efektif untuk 

mencegah terbentuknya lembaga pendidikan sebagai 

klaster baru penyebaran Covid-19. Hal ini yang terjadi pada 

sebagian besar wilayah dan lembaga pendidikan saat ini. 

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan 

infrastruktur teknologi pendukung yang masih terbatas, 

keterbatasan kemampuan akses peserta didik, serta belum 

berkembangnya budaya pembelajaran jarak jauh atau 
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daring, baik pada pihak tenaga pendidik maupun peserta 

didik. Berbagai kendala tersebut mengakibatkan sebagian 

masyarakat, baik dari kalangan peserta didik, orang tua/wali, 

memandang strategi PJJ masih belum dapat menjadi strategi 

yang efektif bagi kegiatan pembelajaran saat ini.  

Terakhir, strategi campuran atau hibrida yang 

mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka. 

Dalam strategi ini, pembelajaran dialokasikan untuk 

dilakukan secara daring maupun tatap muka. Strategi ini 

tidak cocok untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan yang 

menerapkan kegiatan pembelajaran berasrama, mengingat 

secara umum jarak antara tempat tinggal peserta didik dan 

tempat belajar jauh, sehingga kombinasi pembelajaran tatap 

muka akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit. 

Untuk lembaga pendidikan tak berasrama dengan 

jarak tempat tinggal peserta didik dan sekolah/madrasah 

terjangkau, sesi tatap-muka dapat diselenggarakan dengan 

frekuensi minimal sebagai cara untuk penyegaran, review, 

dan penguatan materi pembelajaran yang telah disampaikan 

secara jarak jauh atau daring. Namun, untuk penerapan 

strategi ini, perlu dipastikan bahwa lembaga pendidikan 

memiliki fasilitas memadai dan menerapkan aturan interaksi 

peserta didik secara ketat sesuai dengan protokol penanganan 

Covid-19. Selain itu, harus dibuat prosedur yang dapat 

memastikan bahwa peserta didik tercegah dari penularan 

Covid-19 selama menempuh perjalanan pergi-pulang dari 

lembaga pendidikan. 

Pembelajaran yang sepenuhnya daring maupun 

campuran perlu mempertimbangkan ketersediaan perangkat 

teknologi pembelajaran yang mampu mendukung secara 

efisien dan efektif pembelajaran tersebut serta meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan peserta didik maupun orang 

tua/wali dalam mengakses pembelajaran daring tersebut. 

Ketersediaan seluruh moda akses harus dimanfaatkan secara 

--- BAB I: GURU ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 11 ~

maksimal, mulai dari aplikasi pembelajaran maupun aplikasi 

yang sudah umum digunakan sebagai media komunikasi. 

Pembelajaran juga dapat mengombinasikan model 

daring sinkronus (misal, melalui tatap muka langsung secara 

virtual) maupun asinkronus (misal, melalui e-mail, aplikasi 

media sosial, atau situs internet). Dalam konteks ini, perlu 

peningkatan secara cepat kemapuan tenaga pendidik untuk 

mengemas materi pembelajaran dalam bentuk naratif-

audio-visual yang menarik dan mudah dipahami, yang dapat 

membangkitkan minat peserta didik untuk mengakses materi 

tersebut kapan saja.

Pembelajaran sepenuhnya daring atau campuran juga 

memerlukan dukungan dan kolaborasi kuat antarpihak 

yang berkepentingan, meliputi pihak sekolah/madrasah/

pesantren, komite sekolah/madrasah/pesantren, tenaga 

pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua/wali 

peserta didik, pemerintah pusat dan daerah, badan usaha, 

dan elemen masyarakat lainnya. Dengan kolaborasi yang 

kuat, berbagai kendala tersebut dapat diatasi.

Dukungan Komite Sekolah, Keluarga, dan Pemerintah

Untuk mendukung terwujudnya efektivitas pembelajaran 

di tengah pandemi Covid-19, komite sekolah/madrasah dan 

orang tua/wali peserta didik dapat mengambil peran yang 

sangat penting. Komite sekolah/madrasah dapat berperan 

mengordinasikan dan menggerakkan sumber daya dukungan 

dari orang tua/wali dan masyarakat sekitar, guna memberi 

kontribusi baik dalam bentuk sumbangsih pikiran, tenaga, 

waktu, maupun keuangan. Komite sekolah/madrasah dapat 

pula menyelenggarakan pelatihan bagi orang tua/wali dalam 

mendampingi pembelajaran daring putra-putri mereka, atau 

melakukan pendampingan dan fasilitasi guna membantu 

keluarga yang mengalami kendala dalam mengakses 

pembelajaran jarak jauh.
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Sementara itu, kebijakan dan strategi yang perlu 

ditempuh Kementerian Agama adalah memperkuat 

kompetensi guru, dengan mengadakan pelatihan atau 

bimbingan teknis yang secara cepat dapat meningkatkan 

literasi digital guru dan penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pembelajaran. Kementerian Agama juga 

perlu mengedepankan strategi afirmatif untuk mendukung 

keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil yang 

umumnya terkendala dengan ketersediaan infrastruktur 

teknologi untuk mendukung pembelajaran daring. Selain 

itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala 

untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan 

dalam rangka perbaikan pembelajaran di masa mendatang. 

Kementerian Agama perlu meningkatkan kolaborasi dengan 

berbagai pihak, seperti organisasi yang peduli pada upaya 

peningkatan mutu pendidikan, serta menjalin kerja sama 

dengan badan-badan usaha, untuk mendukung kelangsungan 

pembelajaran dan mempertahankan mutu pembelajaran di 

tengah masih mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penutup 

Dari paparan di atas berapa kesimpulan dapat diambil 

antara lain: Pertama, kompetensi guru yang perlu diperkuat 

untuk mendukung pembelajaran efektif di era kenormalan 

baru adalah Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, 

Kompetensi Profesional, Kompetensi Sosial, kompetensi 

Spiritual, dan Kompetensi Kepemimpinan.  

Kedua, strategi pembelajaran yang perlu ditempuh 

pada era kenormalan baru, baik pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, maupun penilaian adalah konvensional tatap-

muka, konvensional berasrama (boarding), sepenuhnya 

daring, dan campuran. 
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Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan  efisien  untuk mendukung 

pembelajaran bermutu di era kenormalan baru. Kompetensi 

penggunaan tekhnologi daring harus dimiliki oleh semua 

tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan. 

Penyusunan materi pembelajaran dalam bentuk modul dan 

bebasis tekhnologi virtual, sarana pembelajaran berbasis 

tekhnologi virtual perlu disediakan pada satuan pendidikan. 

Kerjasama dengan pihak orang tua siswa perlu ditingkatkan. 

Kolaborasi dan kerjasama dengan pihak yang relevan 

untuk penguatan kompetensi IT para pendidik dan tenaga 

kependidikan dan pesera didik.

Keempat, peran yang dapat dijalankan komite madrasah/

sekolah dan orang tua untuk mendukung pembelajaran 

di era kenormalan baru yaitu komite dapat berperan 

sebagai organisasi penggerak, untuk mengkoordinasikan 

para orangtua siswa atau masyarakat sekitar yang mampu 

memberikan kontribusi dalam bentuk finansial atau pemikiran 

terhadap pengembangan pendidikan.

Kelima, kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh 

Kementerian Agama dalam upaya memperkuat kompetensi 

guru, baik guru di madrasah maupun guru pendidikan agama 

Islam di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran efektif 

dan bermutu di era kenormalan  baru, yaitu memperkuat 

upaya proses pembelajaran berbasis tekhnologi digital 

pada penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan; 

Penguatan kompetensi IT virtual pada para pendidik dan 

tenaga kependidikan di lingkungan Kementrian Agama 

melalui program seperti pelatihan-pelatihan, pendampingan 

dan pemagangan; Pengembangan pendidikan yang bersifat 

afirmatif untuk daerah-daerah remote area, dengan sistem 

pembelajaran berbasis daring; Memperkuat kemampuan 

adaptasi, inovasi, kreativitas pendidik pada satuan pendidikan 
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dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia 

pendidikan agama dan keagamaan serta madrasah di era 

peradaban virtual ini.
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GURU PEMBELAJAR ERA PANDEMI
Oleh: Jejen Musfah

Dosen UIN Syarif Hidayatullah

Pendahuluan

Era pandemi menuntut pembelajaran berbasis daring 

untuk menghindari penyebaran virus korona melalui 

kerumunan di sekolah. Guru era ini harus menguasai 

keterampilan pembelajaran berbasis digital. Guru dituntut 

terampil menggunakan komputer karena beberapa guru 

senior tidak mampu menggunakannya. 

Berdasarkan hasil riset Alia dan Siagian (2020) 

menunjukkan, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di MAN 

1 Sukabumi umumnya masih terbatas pada pemanfaatan LCD 

proyektor sebagai media pembelajaran oleh sebagian kecil 

guru. Kemampuan dasar TIK pada sebagian guru dan siswa 

yang masih relatif rendah.

Karena itu, guru harus memiliki jiwa pembelajar sehingga 

selalu siap menghadapi perubahan zaman dan perkembangan 

pengetahuan baru. Guru pembelajar akan menjadi guru yang 

efektif. Guru pembelajar bisa tumbuh karena sifat bawaan 

guru sendiri atau dari sekolah yang pembelajar di mana 

kepala sekolah sebagai kuncinya. 

Guru Pembelajar

Di samping dampak degatif, pandemi menimbulkan 

dampak positif dalam dunia pendidikan. Jika sebelumnya 
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guru awam dengan aneka aplikasi pembelajaran daring maka 

pandemi membuat mereka belajar tentang aplikasi tersebut. 

Guru mahir dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena 

tidak bisa mengajar tatap muka di sekolah. 

Guru belajar secara mandiri dan kelompok untuk 

menguasai kompetensi mengajar daring. Mereka ikut seminar 

dan pelatihan tentang PJJ berbasis digital. Mereka adalah 

kelompok guru-guru pembelajar dengan ciri-ciri pembaca 

yang baik, pendengar yang baik, penulis yang baik, dan 

pembuat video yang baik.

 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan memfasilitasi 

webinar dan pelatihan tentang PJJ mulai dari tema materi, 

metode, media, penilaian, psikologi anak, hingga komunikasi 

yang efektif. Organisasi profesi guru, sekolah, dan kampus 

juga menyelanggarakan webinar dengan tema-tema serupa. 

Setiap webinar itu dihadiri oleh banyak kalangan peserta 

bahkan dari banyak wilayah di nusantara karena memakai 

zoom, facebook, youtube, dan instagram.  Jumlah peserta 

yang banyak dan beragam wilayah, dan profesi itu sulit terjadi 

jika dalam situasi normal atau nonpandemi.

 Guru pembelajar bisa belajar mandiri kapan dan di mana 

saja. Jika ada hal yang tidak bisa atau tidak dimengerti mereka 

langsung mencari tahu melalui googling atau youtube. Bagi 

mereka tidak ada hal yang tidak bisa atau tidak tahu jika mau 

mencarinya di internet atau bertanya kepada teman guru 

lainnya atau guru senior.

 Guru-guru juga belajar bersama melalui kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok 

Kerja Guru (KKG), dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis 

(APKS) PGRI. Narasumbernya dari guru atau dosen. Ragam 

perkumpulan guru itu telah menjadi wadah guru berbagi 

pengetahuan dan keterampilan baru. 

Tujuannya memastikan guru-guru terampil dalam PJJ. 

Prinsipnya dari guru untuk guru. Guru saling menguatkan 
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dan saling mencerahkan satu sama lain. Sambil mengajar, 

guru belajar keterampilan-keterampilan baru. Era pandemi 

menghidupkan makna aneka perkumpulan guru tersebut. 

Guru pembelajar merupakan guru yang selalu belajar dan 

mengembangkan potensi dirinya dan kapasitasnya sebagai 

seorang guru yang profesional. Pengembangan kapasitas guru 

sebagai guru pembelajar dapat dilakukan melalui strategi 

penerapan pembelajaran organisasional (organizational 

learning) di sekolah hingga terwujudnya sekolah sebagai 

organisasi pembelajar. Strategi penerapan pembelajaran 

organisasional di sekolah dapat dilakukan melalui tiga 

tahapan, yaitu: (1) keterampilan pembelajaran, (2) tingkat 

pembelajaran, dan (3) jenis pembelajaran (Wiyono, 2017). 

Menurut Prastowo (2020), profil guru pembelajar di 

Indonesia dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan 

Era Revolusi Industri 4.0 yakni guru memiliki “growth 

mindset” atau mindset yang tumbuh, yang terus belajar 

dan mengembangkan diri, sekaligus menginspirasi orang 

lain untuk melakukan hal serupa, memiliki keterampilan 

mendidik, kecakapan personal, sosial, dan profesional, 

sekaligus keterampilan digital. 

Kepala Sekolah

Kepala sekolah juga mengambil inisiatif pelatihan internal 

guru dan staf dalam hal keterampilan PJJ. Memastikan bahwa 

semua guru di sekolahnya siap dan terampil melaksanakan 

PJJ. Dengan demikian siswa tetap terlayani dengan baik. 

Keberhasilan PJJ era pandemi ini tergantung kepada 

kepemimpinan kepala sekolah.

Pelatihan itu akan memperlihatkan kualitas dan jati diri 

guru-guru yang sebenarnya. Mana guru-guru asli dan mana 

guru-guru palsu. Siapa guru pembelajar dan siapa guru 

pemalas. Guru yang senang dengan membaca dan belajar hal-

hal baru untuk meningkatkan kompetensinya. 
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 Gambaran PJJ era pandemi guru pembelajar adalah 

sebagai berikut. Guru mengajar menggunakan zoom. 

Tugas-tugas siswa dikumpulkan melalui Google Class Room 

(GCR) atau drive bersama. Tugas-tugas siswa tersusun dan 

tersimpan rapih dalam kedua aplikasi tersebut sehingga guru 

mudah membuat laporan kegiatan siswa dalam 2 mingguan. 

Guru memeriksa, menilai, dan memberikan umpan balik atas 

tugas-tugas siswa. 

Di samping materi yang ada dalam buku mata pelajaran, 

guru juga harus memasukan atau mengaitkan materi pandemi, 

virus korona, dan bagaimana pencegahannya. Dengan 

demikian siswa mengetahui tentang virus dan bagaimana 

sikap hidup agar terhindar dari korona.

Kepala sekolah juga melakukan supervisi PJJ secara 

rutin untuk perbaikan PJJ berikutnya. Tujuan supervisi PJJ 

adalah memberikan saran-saran atas kelemahan-kelemahan 

PJJ setiap guru baik aspek materi, metode, media, maupun 

penilaian. Hasil supervisi ditindaklanjuti dalam bentuk 

diskusi rutin guru dengan kepala sekolah.  

Kepala sekolah memastikan fasilitas PJJ tersedia di 

sekolah dan di rumah siswa. Mereka memastikan ada solusi 

jika ada guru dan siswa yang tidak memiliki hp atau laptop, 

termasuk jaringan internet yang lemah atau tidak ada sama 

sekali. Misalnya bisa saja dalam satu sekolah sebagian siswa 

PJJ murni dan sebagiannya semi PJJ.

Guru Efektif

Banyak pihak menyangsikan efektivitas PJJ baik karena 

kualitas jaringan atau kualitas guru. Apa pun kondisi 

lingkungannya, guru menjadi tokoh kunci efektivitas 

pembelajaran, termasuk di era pandemi ini. 

Menurut Robert J. Walker (2020: 7), “guru efektif 

dimaknai sebagai guru yang memberikan pengaruh besar 

dalam hidupnya. Guru efektif mampu melahirkan Siswa 
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yang memiliki kualitas yang sama”. Guru efektif mampu 

mengatasi perbedaan kecerdasan siswa yang beragam dengan 

menghadirkan metode pembelajaran yang menyenangkan. 

Walker (2020: 10) menulis, salah satu ciri guru efektif adalah 

guru sangat kreatif dalam pengelolaan pembelajaran. 

Guru efektif adalah guru yang memosisikan diri sebagai 

fasilitator pembelajaran. Harold Lyon (2014: xxvii) menulis, 

fasilitator pembelajaran yang menggunakan metode berpusat 

pada manusia yang memiliki sifat empati, genuine, positif 

pada yang lain, adalah guru dan orang tua yang paling efektif. 

Meski dalam situasi pandemi, RPP tetap penting 

dibuat oleh para guru karena ia menentukan pelaksanaan 

pembelajaran. PJJ akan berhasil jika RPP dibuat secara 

matang dan serius. Menurut Jeff C. Marshall (2016: 23), 

kemampuan guru merencanakan dan mengimplementasikan 

pelajaran dengan jelas sangat penting. 

Selain persiapan mengajar, guru juga harus memiliki 

kepercayaan diri yang kuat bahwa ia akan mampu mengajar 

dengan baik meskipun melalui PJJ. Model mengajar yang 

mungkin belum pernah mereka lakukan sebelumnya, 

termasuk bagi siswanya. Muijs dan Reynolds (2017) menulis, 

kepercayaan guru sangat penting disamping apa yang 

dilakukannya saat mengajar meskipun kepercayaan guru itu 

tidak berpengaruh langsung terhadap siswa. 

Waktu Luang 

Pandemi membuat mayoritas orang berdiam diri di rumah 
dalam jangka waktu cukup panjang. Termasuk guru mengajar 
dari rumah mulai dari Maret hingga desember nanti—bahkan 
mungkin akan sampai 2021 jika status pandemi tidak berakhir. 
Meskipun sejak Juli sebagian sudah orang sudah keluar rumah 
dengan protokol kesehatan.

Pandemi membuat orang lebih banyak memiliki waktu 
luang di rumah. Selain mengajar guru bisa memanfaatkan waktu 
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untuk berkarya. Ciri guru pembelajar adalah memanfaatkan 
waktu luang untuk berkarya. Misalnya menulis pengalaman 
mengajar selama pandemi atau PJJ, mengikuti lomba-lomba 
menulis, dan mengumpulkan tulisan-tulisan untuk dijadikan 
buku. 

Pandemi memberikan manfaat bagi guru untuk lebih 
produktif karena memiliki banyak waktu luang. Referensi bisa 
didapatkan dari google books, sinta, dan media daring. Hasil 
riset akademisi Indonesia dapat mudah diakses melalui laman 
jurnal secara gratis tanpa proses administrasi yang rumit. 

Satu kondisi yang memudahkan para penulis untuk mencari 
referensi dan data. Masalahnya klasik, di tengah berlimbahnya 
sumber data dan informasi tersebut, guru tidak memiliki waktu 
atau tidak fokus menulis atau berkarya. Kebijakan akses jurnal 
secara terbuka atau gratis dari pemerintah dan lembaga tidak 
berbanding lurus dengan produktivitas guru-guru Indonesia.
 
Penutup

Kunci peningkatan kompetensi guru adalah guru itu 

sendiri yang berjiwa pembelajar dengan pemanfaatan internet 

dan pelatihan-pelatihan secara daring. Kunci lainnya adalah 

dorongan kepala sekolah melalui pelatihan-pelatihan untuk 

guru-guru dan supervisi PJJ. Kepala sekolah juga memastikan 

kelengkapan fasilitas PJJ seperti internet dan laptop guru dan 

siswa.
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MEMPERSIAPKAN PENDIDIKAN 
MADRASAH UNTUK KENORMALAN  BARU

Oleh: Nursalamah Siagian
Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 

penyakit akibat virus corona baru (Covid-19) sebagai pandemi 

pada 12 Maret 2020. Para ahli telah memperkirakan bahwa 

wabah Covid-19 kemungkinan besar masih akan terus 

berlangsung hingga beberapa bulan ke depan atau bisa 

jadi dalam hitungan tahun. Sejak itu pula para ahli telah 

menyarankan agar pemerintah dan masyarakat di berbagai 

negara mempersiapkan diri untuk memasuki suatu fase 

tatanan kehidupan kenormalan baru (a new normal life). 

Meski belum ada rumusan yang disepakati secara 

universal tentang apa yang dimaksud kenormalan baru 

(the new normal) itu, istilah itu setidaknya mengacu pada 

situasi ketika kita tidak dapat terus menerus menerapkan 

langkah isolasi diri, melainkan harus mulai menjalani lagi 

aktivitas ekonomi dan sosial kita, sambil pada saat yang sama 

menerima kenyataan bahwa virus korona baru itu akan tetap 

hidup bersama dengan kita, setidaknya sampai ditemukannya 

vaksin anti-virus tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri 

saat ini masih menyiapkan langkah-langkah menuju fase 

kenormalan baru tersebut. 
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WHO dan para ahli sains menyarankan langkah dasar 

aman dari covid-19: pertama, social distancing/psysical 

distancing (satu meter berbicara dengan orang lain). 

Kedua, cuci tangan sesering mungkin. Ketiga, menghindari 

menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, menutup 

hidung dan mulut kita dengan masker yang sesuai standar. 

Kelima, jika demam, badan sakit-sakit (nggreges) dan sesak 

nafas segerahlah periksa ke dokter. Keenam, bagi yang 

berpindah-pindah khususnya lintas negara dan daerah, maka 

harus menisolasi diri (self-isolation/quarantine) selama 

minimal empat belas hari. Ketujuh, terus menjaga kekebalan 

tubuh agar tidak mudah terserang penyakit (Maliki, 2020: 

64). 

Sektor yang paling terdampak akibat wabah pandemi 

Covid-19  di antarannya adalah pendidikan. Sampai dengan 25 

Mei 2020, Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mencatat sebanyak 

150 negara menutup pembelajaran di sekolah akibat pandemi 

Covid-19. Jumlah pelajar/mahasiswa yang terdampak secara 

global sekitar 1,2 milyar orang atau sekitar 68 persen dari total 

pelajar/mahasiswa terdaftar. Menurut data UNSECO pula, 

jumlah total pelajar/mahasiswa Indonesia yang terdampak 

sekitar 68 juta siswa, terdiri dari sekitar 60 juta siswa PAUD- 

Menengah dan 8 juta mahasiswa perguruan tinggi (https://

en.unesco.org/covid19/educationresponse; diakses 26 Mei 

2020). 

Sementara itu, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

Islam (EMIS) mencatat jumlah siswa RA/madrasah (tahun 

pelajaran 2019/2020) sekitar 9,4 juta pelajar, jumlah 

santri pondok pesantren sekitar 3,6 juta santri, dan jumlah 

mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sekitar 900 

ribu orang, di luar jumlah mahasiswa yang terdaftar pada 

Fakultas Agama Islam (FAI) di perguruan tinggi umum, 

sekitar 6 ribu orang. Dengan demikian, persentase siswa RA/

--- BAB II: MADRASAH DAN PESANTREN ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 29 ~

madrasah mencapai 21,7 persen dari jumlah total siswa secara 

nasional, sementara jumlah mahasiswa PTKI mencapai 

seperdelapan dari jumlah total mahasiswa secara nasional. 

Upaya mencegah penyebaran virus semakin meluas, dan 

mendapat respon dari pemerintah. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 2020; 

Surat Edaran Sekjen Kemendikbud No. 3660/A.A5/OT/2020 

pada 15 Maret 2020. Menanggapin surat edaran tersebut 

banyak instansi pemerintah terutama sekolah-sekolah  

memutuskan untuk melakukan pembelajaran di rumah.

Selain itu juga ada 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 dilaksanakan 

untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan 

kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19 

(Dewi, 2020: 56).

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah 

di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Agama telah 

menerbitkan Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah 

yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 2791 Tahun 

2020 tertanggal 18 Mei 2020. 

Panduan tersebut menjelaskan kurikulum darurat adalah 

kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan 

pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-

rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan 

masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa 

darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat 

Covid-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena 

terjadi bencana alam, huru-hara dan sebagainya. Kurikulum 
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yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan pada 

masa darurat. 

Oleh karena itu semua aspek yang berkenaan dengan 

perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan 

penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat 

yang terdapat dan dirasakan oleh setiap satuan Pendidikan 

madrasah. Mempertimbangkan kondisi darurat setiap daerah 

dan madrasah berbeda, maka implementasi kurikulum 

darurat setiap satuan pendidikan bisa berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Panduan ini berlaku bagi jenjang pendidikan madrasah 

mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA). 

Menurut Direktur KSKK Panduan ini sejak pertengahan Mei 

2020 sudah disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah 

Kementerian Agama (Kanwil) dan pengawas madrasah untuk 

diteruskan kepada semua pihak terkait sampai di tingkat 

teknis  madrasah. 

Pada masa darurat Covid-19, madrasah telah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi 

darurat sesuai dengan kondisi dan kreativitas masing-masing 

madrasah. 

Menurut Heru Purnomo, pembelajaran jarak jauh dengan 

penerapan metode pemberian tugas secara daring bagi para 

siswa melalui WhatsApp grup dipandang efektif dalam 

kondisi darurat karena adanya virus korona seperti sekarang 

ini. Banyak guru mengimplementasikan dengan cara-cara 

beragam belajar di rumah, dari perbedaan belajar itu basisnya 

tetap pembelajaran secara daring. Ada yang menggunakan 

konsep ceramah online, ada yang tetap mengajar di kelas 

seperti biasa tetapi divideokan kemudian dikirim ke aplikasi 

WhatsApp siswa, ada juga yang memanfaatkan konten-

konten gratis dari berbagai sumber (Ashari, 2020).
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Untuk melihat bagaimana kesiapan madrasah pada Era 

Kenormalan Baru, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama 

Jakarta melaksanakan seminar secara daring (webinar) 

dengan tema “Mempersiapkan Pendidikan Madrasah untuk 

Era Kenormalan Baru.” Webinar diikuti peserta sebanyak 

240 orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang mewakili 

unsur kepala madrasah, pengawas madrasah, guru madrasah, 

komite madrasah, organisasi siswa intra madrasah, peneliti 

dan pemangku kebijakan pendidikan Islam di daerah. 

Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020. 

Webinar nasional ini mendiskusikan berbagai aspek terkait 

kesiapan pendidikan madrasah menyongsong era kenormalan 

baru, antara lain,  problem ketersediaan dan kesenjangan 

infrastruktur teknologi pendidikan, perlunya fleksibilitas dan 

kreativitas dalam mengimplementasikan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) yang menjadi acuan pendidikan di 

madrasah, serta peran kepala madrasah, komite madrasah, 

siswa, dan pembuat kebijakan di Kementerian Agama 

dalam mendukung pembelajaran madrasah bermutu di era 

kenormalan baru. 

Kegiatan Webinar ini menghadirkan 4 (empat) 

narasumber: Ahmad Umar, Direktur Kurikulum, Sarana, 

Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama, Ishom Yusqi, 

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 

Muhammad Zuhdi, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN 

Syarif Hidayatullah, dan Nurudin Sulaiman, Kepala Balai 

Litbang Agama Jakarta.

Kesiapan Madrasah

Untuk keberlangsungan Pendidikan di madrasah pada 

masa pandemi ini  Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan 

dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kementerian Agama 

menyiapkan kurikulum darurat, berdasarkan Keputusan  
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Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 tahun 

2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah.  

Panduan ini merupakan pedoman bagi satuan pendidikan 

dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah saat kondisi 

darurat Covid-19. Kurikulum darurat ini lebih menekankan 

pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan 

kemandirian peserta didik. Meski demikian, pemenuhan 

aspek kompetensi, baik dasar maupun inti, tetap menjadi 

perhatian di tengah belajar dari rumah.

Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi 

setiap satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. 

Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap warga madrasah. 

Menurut SK Dirjen Pendis Tahun 2020 Tentang Panduan 

Umum Kegiatan Pembelajaran Madrasah Pada Masa Pandemi 

Covid-19, dalam pembelajaran tatap muka, kewajiban 

madrasah untuk menjamin keamanan layanan pembelajaran 

yaitu:

1. Memeriksa kesehatan guru, tenaga kependidikan 

madrasah, GTK yang memiliki penyakit bawaan diberikan  

opsi work from home (WFH), atau bekerja dari rumah. 

2. Guru dan tenaga pendidik yang bertempat tinggal di zona 

merah disarankan bekerja dari rumah.

3. Melakukan test Covid-19 bagi seluruh GTK.

4. Sosialisasi oleh madrasah. Sekurang-kurangnya satu 

minggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan 

di madrasah, setiap madrasah wajib melakukan sosialisasi 

virtual dan/atau bentuk lainnya, misalnya selebaran 

kepada orang tua, siswa, guru, dan staf madrasah terkait 

kebijakan dan prosedur yang wajib ditempuh sebelum 

dan selama proses pembelajaran di madrasah pada masa 

pandemi covid-19.

5. Madrasah wajib mengatur waktu kegiatan belajar yang 

akan dilaksanakan di madrasah agar tidak bersamaan 

dengan waktu padat lalu lintas. Begitu pula durasi belajar 
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di madrasah pada setiap harinya agar diperhitungkan 

secara layak selama masa pandemi covid-19 terjadi.

6. Madrasah berkewajiban memastikan bahwa guru kelas/

wali kelas melakukan pendataan dan pengecekan kondisi 

siswa dan orang tua siswa secara virtual. Siswa yang sakit 

diberikan keringanan tetap belajar dari rumah hingga 

dokter menentukan sehat.

7. Madrasah berkewajiban melakukan pengaturan agar 

Peserta didik memasuki ruangan kelas secara bergantian 

satu-persatu dengan tetap menjaga jarak aman, dilakukan 

pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru 

minimal berjarak 1,5 meter, dan dilakukannya skrining 

fisik harian di madrasah untuk semua warga madrasah.

8. Madrasah menyediakan dukungan UKS, dan psikologis 

harian di madrasah dan informasi pencegahan korona. 

Pemasangan informasi pencegahan Covid-19 seperti di 

pintu gerbang dan di kelas. 

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 

pada Zona Hijau dilakukan dengan penentuan prioritas 

berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih 

dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik 

untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak 

dengan ketentuan: Madrasah Aliyah sederajat dan Madrasah 

Tsanawiyah sederajat melaksanakan pembelajaran tatap muka 

di satuan pendidikan terlebih dahulu. Madrasah Ibtidaiyah 

sederajat paling cepat dua bulan setelah MA melaksanakan 

pembelajaran tatap muka di satuan Pendidikan. Demikian 

juga PAUD formal Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal 

(RA), dan TK Luar Biasa) dan nonformal paling cepat 2 (dua) 

bulan setelah  MI melaksanakan pembelajaran tatap muka di 

satuan pendidikan. 

Pada masa pandemi berbagai masalah dan kondisi 

dihadapi dunia pendidikan di antaranya kondisi geografis 

daerah kepulauan membuat konektivitas dan aksebilitas 
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menjadi rumit, sulitnya penerapan physical distancing 

di madrasah, penguasaan teknologi yang rendah serta 

keterbatasan sarana dan prasarana. 

Berbagai upaya dilakukan oleh Kanwil Kementerian 

Agama seperti Kanwil Sulawesi Tenggara menjelaskan dua 

solusi dalam pembelajaran di masa kenormalan baru,  yaitu: 1) 

Melalui transformasi pembelajaran dengan penguatan literasi 

digital dan pembelajaran, e-learning, teaching ke learning 

dan pendekatan CTL dengan melibatkan peran peserta didik 

aktif kreatif, 2) Melalui sosialisasi protokol kesehatan bagi 

guru, orangtua dan peserta didik, revitalisasi rombel maksimal 

15 orang, mentoring sistem dan komite kelas menyangkut 

CTPS, kebersihan kelas, penggunaan disinfektan. Selain itu, 

perlu adanya penerapan reward and punishment bagi guru 

dan peserta didik, sistem shift dan antar jemput peserta didik 

oleh orangtua (https://sultra.kemenag.go.id). 

Kanwil Kemenag Aceh menyusun beberapa konsep untuk 

belajar-mengajar di ruang kelas jika madrasah kembali dibuka 

yaitu: 1) setiap peserta didik akan menempati satu meja 

dan diberi jarak khusus di dalam kelas; 2) pihak madrasah 

menyemprotkan disinfektan setiap kali kegiatan belajar-

mengajar berakhir; 3) pihak madrasah wajib memastikan 

peserta didik dalam keadaan sehat dengan mengukur suhu 

tubuh; 4) Para guru mengajak para pelajar bermain lebih dulu 

agar suasana belajar kembali menyenangkan. Pembelajaran 

diselingi ice breaking agar tidak jenuh; 5) melakukan 

sosialisasi pelaksanaan belajar mengajar selama new 

normal ke orang tua peserta didik  dan guru  (https://news.

detik.com).

Madrasah di Masa Kenormalan Baru

Kenormalan Baru, perubahan aturan, kebiasaan, sikap 

dan pola hidup sebagai response dari mewabahnya covid-19. 

Kenormalan Baru tersebut meliputi penerapan protokol 
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kesehatan, seperti memakai masker, rajin cuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan yang lainnya. Isu 

global pendidikan di era pandemi, yaitu: 1) belajar di rumah, 

2) penyederhanaan konten, 3) flekbilitas waktu, 4) perubahan 

peran guru, 5) perubahan pola belajar, 6) perubahan media 

belajar, 7) Peran orang tua (Zuhdi, 2020).

Madrasah dalam menuju kenormalan baru, harus 

menerapkan protokol kesehatan bagi peserta didik. Peserta 

didik diajarkan tertib mencuci tangan, wajib menggunakan 

masker, dan jaga jarak. Karena masa kenormalan baru, 

pembelajaran di madarsah harus mempertimbangkan 

kesehatan dan keselamatan semua warga madrasah. 

Pembelajaran harus menyenangkan peserta didik.

Selain itu juga pendidik di era kenormalan baru ini harus 

memiliki kompetensi: 1) Review kurikulum, yaitu kemampuan 

mereview kurikulum, kemampuan pengembangan perangkat 

pembelajaran baru, dan tidak membebani peserta didik 

berlebihan, 2) Media, penguasaan media belajar, dan 

penguasaan Teknologi Informasi, 3) Sumber, menciptakan 

sumber belajar (cetak, daring), mereview sumber belajar 

(daring dan lainnya ) yang layak. 

Ada tiga prinsip yang diberlakukan terkait persiapan 

pelaksanaan masa kenormalan baru, yaitu penyesuaian 

sistem kerja, dukungan sumber daya manusia (SDM) dan 

dukungan infrastruktur. Seluruh Kepala madrasah dan 

Waka Bidang Kurikulum, harus mempedomani ketentuan 

yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan 

Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor: 01/KB/2020, 516 tahun 

2020, HK. 03.01/MENKES/363/2020, dan 440-882 Tahun 

2020, tentang Panduan Kegiatan Pembelajaran Pada Tahun 

Pelajaran 2020/2021 pada masa Pendemi Covid-19.

Panduan ini juga menjadi acuan pemerintah daerah 

dalam mengatur satuan pendidikan sebelum dapat diizinkan 

melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan 
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ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Karena 

prinsip utama dalam pembelajaran di tahun ajaran dan tahun 

akademik baru adalah kesehatan dan keselamatan seluruh 

peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan 

keluarganya. 

Pembelajaran Madarsah di Masa Kenormalan Baru 

Pada masa pandemi ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

merupakan alternatif untuk  kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan bantuan teknologi, yang bisa mempertemukan 

peserta didik dan pendidik. Menurut Isman, pembelajaran 

daring atau pembelajaran jarak jauh merupakan pemanfaatan 

jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan 

pembelajaran daring siswa memiliki keleluasaan waktu 

belajar, dapat belajar kapan pun dan di mana pun. Siswa dapat 

berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi 

seperti google classroom, video converence, telepon atau live 

chat, zoom maupun melalui WhatsApp group. 

Kementerian Agama memfasilitasi PJJ melalui aflikasi 

e-learning madrasah yang bisa diunduh secara gratis, 

memberikan pelonggaran penggunaan dana Bantuan 

Operasional Madrasah, memberikan fasilitas kuota terjangkau 

bagi siwa dan guru, memberikan perlakuan dan layanan 

khusus bagi peserta didik yang tidak bisa akses internet baik 

karena tidak ada jaringan internet maupun karena tidak 

memiliki perangkat seperti laptop, atau smartphone. 

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan 

Kepesertadidikan (KSKK) Madrasah juga bersinergi 

dengan google education dalam penyiapan sistem jaringan, 

pemerograman platform, dan cloud layanan digitalisasi 

madrasah. Sinergi juga dijalin bersama stasiun televisi negeri 

maupun swasta, serta berbagai lembaga yang dimungkinkan 

dapat membantu layanan madrasah di masa pandemi 

Covid-19, agar pendidikan madrasah tetap berjalan dengan 

--- BAB II: MADRASAH DAN PESANTREN ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 37 ~

baik. Di masa pandemi ini, dunia pendidikan khususnya guru 

dan peserta didik sangat membutuhkan sarana akses internet 

untuk melakukan PJJ.  

Kementerian Agama memberikan bantuan paket 

data internet gratis kepada peserta didik madrasah yang 

menjalankan PJJ. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam bantuan ini untuk meringankan beban orang tua yang 

anaknya menjalani pembelajaran jarak jauh. Kementerian 

Agama bekerjasama dengan sejumlah perusahaan provider 

internet, yakni Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri dan 

Smartfren (https://www.tribunnews.com). 

Paket data diberikan secara gratis dalam bentuk kartu 

perdana. Besaran kuotanya, berbeda-beda sesuai kesepakatan 

kerjasama dengan XL Axiata (30GB), Indosat (30GB), 

Smartfren (30GB), Tri (27GB) dan Telkomsel (10+11GB). 

Mekanisme penyaluran bantuan kuota gratis ini dilakukan 

dengan cara pendistribusian kartu SIM kepada madrasah di 

seluruh Indonesia. Pihak madrasah nantinya akan mengatur 

distribusi kepada peserta didik.

Selama pandemi berlangsung pembelajaran daring telah 

dilakukan di hampir seluruh dunia (Goldschmidt, 2020). 

Sehingga, pada pembelajaran daring ini, semua elemen 

pendidikan dituntut untuk tetap mampu memfasilitasi 

pembelajaran agar tetap aktif meskipun tanpa tatap muka 

secara langsung. Pendidik selaku elemen utama dalam 

pendidikan formal dipacu untuk melakukan adaptasi dengan 

pelaksanaan pembelajaran yang semula menggunakan metode 

tatap muka konvensional dan beralih ke pembelajaran daring 

(Setyorini, 2020: 96).

Sebagian madrasah sudah  menggunakan platform 

e-learning untuk PJJ, juga sedang melaksanakan Penilaian 

Akhir Tahun (PAT) menggunakan e-learning. Kelebihan 

dari e-learning dapat mengerjakan tugas dengan simpel dan 

mudah dipahami, sedangkan kekurangannya sering terjadi 
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gangguan pada jaringan. Misal soal tidak muncul lengkap dan 

pekerjaan banyak yang kosong, padahal sudah dikerjakan 

semaksimal mungkin. Madrasah memberikan toleransi 

kepada peserta didik yang mengalami gangguan tersebut.

Penggunaan platform e-learning di madrasah sudah 

digunakan, namun platform tersebut bukan menjadi yang 

utama dalam proses PJJ. Pembelajaran e-learning bagi para 

peserta didik di madrasah saat pandemi covid-19 cukup baik. 

Program ini membuat peserta didik lebih mudah menerima 

pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Selain itu, untuk akses masuk ke e-learning juga mudah. 

Akan tetapi, sebagian kecil dari peserta didik kurang mampu 

untuk memahami cara penggunaan pembelajaran e-learning 

terutama untuk akses masuknya karena keterbatasan sinyal 

dan perlu adanya bimbingan lebih dari guru.

Terkait dengan penggunaan aplikasi e-learning 

madrasah, Balai Litbang Agama Semarang melakukan survei 

secara daring terhadap sejumlah guru madrasah/PAI 17.661,  

yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, dan 

Bali. Tentang kesiapan guru dalam PJJ, diperoleh data, 

16.384 guru menyatakan siap, hanya  1.277 menyatakan 

tidak siap. Media yang digunakan guru madrasah dalam PJJ 

adalah WhatsApp (38%), google form (12.59%), video call 

(8,81%) dan yang menggunakan e-learning madrasah hanya 

(6.31%) dan zoom meeting, dan google class room. Demikian 

pula untuk guru PAI, media WA masih favorit untuk media 

pembelajaran selama PJJ, yakni 36.16%, google class room 

sebanyak (13.64%), google form (11.10%) dan video call 

(9.74%) dan sisanya menggunakan media lain.

Implementasi pembelajaran secara daring ini paling 

banyak dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi 

WhatsApp (Dewi, 2020; Gunawan, et. all., 2020; Purwanto, 

et all., 2020; Setyorini, 2020), dengan pertimbangan rata-

rata pendidik dan peserta didik atau orang tua peserta didik 

--- BAB II: MADRASAH DAN PESANTREN ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 39 ~

memiliki aplikasi ini pada gawai masing-masing. Selain itu 

juga  memilih menggunakan WhatsApp karena lebih familiar 

dan sudah terbiasa dalam penggunaannya (Bulan, 2020: 22). 

Bagi guru hebat, PJJ bisa menjadi tantangan untuk 

mencari cara bagaimana menyampaikan materi pendidikan 

kepada peserta didik di rumah. Mereka belajar secara mandiri 

melalui berbagai media sehingga menemukan cara-cara 

terbaik untuk PJJ (Musfah, 2020).

Semua yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sudah 

sangat membantu dalam PJJ yang dilaksanakan pada saat ini. 

Kesulitan yang mungkin dialami oleh para peserta didik, yaitu 

tidak memiliki handphone, dan keterbatasan penjelasan dari 

guru. Fasilitas yang disediakan madrasah sangat membantu 

PJJ yang sedang berlangsung saat pandemi ini. Hal yang 

sangat membantu juga adanya dukungan dari setiap orang 

tua.

Penyelenggaraan PJJ di masa pandemi ini adalah solusi 

bagi madrasah untuk tetap eksis membelajarkan peserta 

didiknya. Pelaksanaan PJJ di madrasah dilaksanakan 

semaksimal mungkin, namun ada beberapa kondisi 

madrasah yang mengganggu kelancaran PJJ, yaitu: 1) 

terbatasnya fasilitas teknologi dan lokasi tempat tinggal yang 

tak terjangkau signal menjadi kendala utama di beberapa 

madrasah. Dalam hal ini perlu trick khusus untuk mencari 

solusi; 2) kesulitan sebagian guru dalam PJJ ini adalah 

masalah kompetensi dalam merancang  PJJ. Sebagian 

besar guru di madrasah belum mampu merancang PJJ yang 

menarik, sehingga tugas yang diberikan ke peserta didik 

terkesan monoton dan kurang menarik. Perlu pembinaan 

pada guru tentang model pembelajaran bervariasi sesuai 

kondisi. Selain itu kepala madrasah dituntut kemampuan 

manajemennya,  harus inovatif dalam merancang PJJ, harus 

menjadi motivator untuk pendidik  dan peserta didiknya; 3) 

fasilitas kuota internet untuk peserta didik  sangat membantu 
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orang tua dan peserta didik  untuk PJJ. Awalnya PJJ dinikmati 

oleh peserta didik dan orangtua, juga guru, tapi akhir-akhir 

ini mereka sering mengeluh bosan dan sudah rindu dengan 

suasana sekolah. Jadi perlu persiapan ekstra di madrasah 

untuk menyongsong era new normal.

Ada beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik, 

guru dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar daring 

yaitu penguasaan teknologi masih kurang, penambahan biaya 

kuota internet, adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua 

dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan sosialisasi 

antar peserta didik, guru dan orang tua menjadi berkurang 

dan jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena 

harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, 

guru lain, dan kepala sekolah (Purwanto, 2020: 1). 

Selain itu juga kesibukan orangtua mencari nafkah, 

tempat tinggal peserta didik yang jauh dari jangkauan 

internet, dan keterbatasan ekonomi. Bagi peserta didik yang 

sama sekali tak memiliki fasilitas komunikasi, guru masih 

meluangkan waktu berkunjung ke rumah peserta didik satu 

persatu dalam rangka memberikan kegiatan pembelajaran 

(Bulan, 2020: 30).

Hasil diskusi dengan beberapa peserta webinar, beberapa 

hal yang harus dipersiapkan dalam PJJ, yaitu:

1. Perlu ada SOP yang jelas terhadap pelaksanaan PJJ yang 

berlaku untuk semua tingkatan, bukan sekedar kurikulum 

kedaruratan yang sudah diterbitkan oleh Dirjen Pendis 

(RA, MI, MTs, dan MA).

2. Pemberian kuota/data jangan terpusat di negeri saja, 

tetapi swasta juga perlu untuk mendukung PJJ. Mayoritas 

orangtua peserta didik di madrasah swasta berasal dari 

kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga perlu 

ada afirmasi khusus. Kelebihannya, bisa mendorong 

peserta didik belajar mandiri. Kekurangannya, belum 
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banyak guru dan peserta didik yang mengerti prinsip 

prinsip belajar jarak jauh/mandiri.

3. Menyiapkan aturan teknis yang implementatif dan mudah 

dimengerti.

4. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran daring 

dan membantu masyarakat atau peserta didik yang 

terkendala dengan pemenuhan jaringan atau kuota 

internet terutama masyakat pedalaman. Persiapkan 

infrastruktur bagi tenaga pendidik dan akses internet 

gratis bagi guru dan peserta didik madrasah.

5. Fasilitasi madrasah agar mendapatkan akses untuk 

memperoleh perlengkapan kesehatan APD, hand 

sanitizer, layanan cepat kesehatan, sebagai langkah 

antisipatif penyebaran covid-19 di madrasah.

6. Penguatan Kompetensi IT Guru madrasah melalui diklat 

jarak jauh, pembimbingan, dan lainnya.

7. Siapkan konten dan aplikasi PJJ.

8. Bangun kerjasama dengan provider untuk diberikan 

kuota murah bagi peserta didik madrasah.

Beberapa ahli Pendidikan juga telah menyampaikan 

beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran di era kenormalan baru, yaitu: 1) Partisipasi 

aktif keluarga (anggota keluarga harus dilibatkan menjadi 

fasilitator pembelajaran), 2) Pergeseran ruang belajar, 3) 

Pembelajaran individul dan berbeda, dari ujian ke penilaian 

formatif (https://edukasi.kompas.com).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) melakukan survey singkat di media sosial (Kompas, 

4/6/2020) menyebutkan, dari 196.546 orangtua murid yang 

berpartisipasi, 66 persen di antarannya tidak setuju sekolah 

kembali dibuka, alasannya adalah kasus covid-19 masih 

tinggi sehingga anak rawan tertular dalam perjalanan menuju 

sekolah. Mereka juga mencemaskan fasilitas kebersihan di 

sekolah yang masih terbatas. 
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Pembelajaran pada masa darurat dapat dilakukan dengan 

beberapa jenis yaitu: 1) Pembelajaran dapat dilakukan dengan 

tatap muka, tatap muka terbatas, dan/atau pembelajaran jarak 

jauh, baik secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar 

jaringan), 2) Pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, 

rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi 

masing-masing madrasah, 3) Pembelajaran perlu berkembang 

secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya 

kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif 

peserta didik, 4) Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa 

siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di 

mana saja adalah kelas, 5) Pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran, seperti pendidik menggunakan grup di media 

sosial seperti WhatsApp (WA), instagram, telegram, aplikasi 

zoom sebagai media pembelajaran. Dengan demikian pendidik 

bisa memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam 

waktu yang bersamaan walaupun di tempat yang berbeda.

Penutup 

Pembelajaran Jarak Jauh menjadi alternatif untuk 

kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, termasuk di 

madrasah. Kementerian Agama memfasilitasi pembelajaran 

secara daring melalui aflikasi e-learning madrasah yang 

bisa diunduh secara gratis, memberikan fasilitas kuota 

terjangkau bagi peserta didik dan guru, memberikan 

perlakuan dan layanan khusus bagi peserta didik yang tidak 

bisa akses internet, baik karena tidak ada jaringan internet 

maupun karena tidak memiliki perangkat seperti laptop, atau 

smartphone.  

Kementerian Agama harus mempersiapkan kurikulum 

PJJ. Madrasah perlu melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) 

daring kepada pendidik untuk meningkatkan kompetensi IT 

pendidik madrasah. Selain itu juga pihak madrasah perlu 
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melakukan sosialisasi kepada orangtua dan peserta didik 

melalui media cetak dan media sosial tentang peran orang tua 

dan guru dalam pelaksanaan PJJ. 

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapakan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah mendukung acara seminar dalam daring (webinar). 

Terutama kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta Dr. 

Nurudin, M.Si yang telah menfasilitasi terselenggaranya 

kegiatan berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima 

kasih kepada Dr. Jejen Musfah, M. Pd yang telah memberi 

komentar dan saran terhadap tulisan ini. Terima kasih juga 

penulis sampaikan kepada seluruh narasumber dan pihak-

pihak lain yang turut membantu kegiatan ini dan memberi 

masukan berharga bagi artikel ini. Kendati demikian, segala 

kesalahan dalam isi dan penulisan artikel ini merupakan 

tanggung jawab penulis semata.

Daftar Pustaka
Bulan, S., dan Zainiyati, H. S. 2020. Pembelajaran Online 

Berbasis Media Google Formulir dalam Tanggap Work 
From Home Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Paser, dalam SYAMIL: Jurnal 
Pendidikan Agama Islam, 8 (1), h. 15-34. 

Dewi, W. A. F. 2020. Dampak Covid-19 terhadap Implementasi 
Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar, dalam Edukatif: 
Jurnal Ilmu Pendidikan, 2 (1), h. 55-61.

Keputusan Bersama 4 Menteri: Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 
Menteri Dalam Negeri. Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun 
Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19). 

Maliki, M. 2020. Covid-19, Agama, dan Sains, dalam MAARIF, 
15 (1), h. 60-92.



~ 44 ~

Musfah, Jejen. 2020. Guru Hebat Tak Akan Keluhkan Sistem 
Pembelajaran Online, dalam Batampos.co.id, 27/6.

Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Hyun, C. C., Wijayanti, 
L. M., & Putri, R. S. 2020. Studi Eksploratif Dampak 
Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran 
Online di Sekolah Dasar, dalam EduPsyCouns: Journal 
of Education, Psychology and Counseling, 2 (1), h. 1-12.

Setyorini, I. 2020. Pandemi COVID-19 dan Online Learning: 
Apakah Berpengaruh terhadap Proses Pembelajaran Pada 
Kurikulum 13?, dalam Journal of Industrial Engineering 
& Management Research, 1 (1), h. 95-102.

Zuhdi. 2020. Menuju Normal Baru Madrasah Pasca Covid-19, 
dalam Webinar BLK Jakarta, 4 Juni.

https://sultra.kemenag.go.id/berita/read/509819/kakanwil-
sebut-dua-solusi-pembelajaran-madrasah-di-era-
normal-baru

https://news.detik.com/berita/d-5044771/kemenag-aceh-
bicara-konsep-new-normal-di-madrasah-meja-berjarak-
1-3-meter

https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/31/172306571/
menyiapkan-normal-baru-pembelajaran-yang-berpihak-
pada-peserta didik-kita?page=all

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/24/
kemenag-berikan-bantuan-paket-data-gratis-untuk-
peserta didik-madrasah-yang-menjalani-pjj., diakses 
tanggal 19 oktober 2020.   

https://kabar24.bisnis.com/read/20200526/15/1244796/
catatan-penting-kurikulum-darurat-bagi-madrasah-di-
tengah-covid-19, diakses tanggal 20 Oktober 2020.

--- BAB II: MADRASAH DAN PESANTREN ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 45 ~

KESIAPAN PESANTREN
DI ERA KENORMALAN BARU

Oleh: Abdul Basid dan Saimroh
Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Pendahuluan

Wuhan, Tiongkok adalah tempat bermula wabah Covid-19 

kemudian menyebar ke negara-negara di dunia, hingga di 

awal Maret 2020 diumumkan telah masuk ke Indonesia, 

dan terus mengalami masih mengalami peningkatan jumlah 

yang terkonfirmasi. Hingga tanggal 02 Juni 2020 pasien yang 

terkonfirmasi terinfeksi sebanyak 26,940 orang, dinyatakan 

sembuh sebanyak 7,637 orang, dan meninggal sebanyak 1,641 

orang (https://covid19.go.id). Wabah Covid-19 membuat 

tatanan sistem kehidupan masyarakat termasuk dunia 

pendidikan. 

Negara secara resmi melalui Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan meliburkan proses pembelajaran di 

lembaga pendidikan. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan 

pendidikan jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR). 

Selain pembelajaran dilakukan di rumah dengan pendekatan 

PJJ, Kementerian Agama menerbitkan panduan Kurikulum 

Darurat. 

Selain sekolah dan madrasah serta perguruan tinggi, ada 

pesantren dalam sistem pendidikan di negara kita. Pesantren 

adalah lembaga pendidikan asli (indegenous) Indonesia, 

dengan ciri khasnya ada Kiai, Asrama, Masjid, Kitab Kuning 
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dan Santri. Menurut Gus Dur, pesantren merupakan sub 

kultur dari kultur masyarakat. 

Secara nasional jumlah pesantren sebanyak 26.971 

lembaga, baik sebagai satuan pendidikan maupun 

pesantren yang mengelola satuan pendidikan. Jumlah 

santri di pesantren tersebut kurang lebih 37.006.069 santri 

(ditpdpontren.kemenag.go.id). Artinya, bila tidak berhati-

hati dalam membuka pembelajaran di tahun pelajaran 

baru tanpa mempertimbangkan kedisiplinan menerapkan 

protokol kesehatan, bukan tidak lagi pesantren dapat menjadi 

klaster baru penyebaran covid-19. Kementerian Agama telah 

menerbitkan protokol kesehatan bagi pesantren dalam 

memulai tahun pelajaran baru. Apakah pesantren telah 

siap menerima kembali santri ke pondok dengan protokol 

kesehatan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama?

Untuk itu, Balai Litbang Agama Jakarta mengangap 

penting menyelenggarakan kegiatan seminar nasional secara 

daring (Webinar Series) yang ke-6 dengan topik Kesiapan 

Pesantren di Era Kenormalan Baru. Ada tiga sub topik 

pembahasan dalam kegiatan Webinar Series Balai Litbang 

Agama Jakarta #6, yaitu kesiapan pesantren di era kenormalan 

baru, pengajian daring sebagai alternatif pendidikan jarak 

jauh dan peran pemerintah dalam penguatan pesantren di era 

kenormalan baru. 

Narasumber pertama kegiatan tersebut adalah KH. 

Muhammad Yusuf Chudhori atau Gus Yusuf, Pengasuh 

Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo 

Magelang, Jawa Tengah. Sistem pembelajaran di pesantren 

Tegalrejo terdapat sistem pembelajaran salafiyah dan modern. 

Narasumber kedua adalah Kiai Ulil Abshar Abdalla, MA. atau 

Gus Ulil, merupakan founder ngaji ihya daring yang berencana 

mendirikan “Ghazalli Colege” yang menganut pembelajaran 

secara daring. Ketiga, Dr. Imam Syafei, Sekretaris Jenderal 
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Pendidikan Islam (Sekjen Pendis) yang merangkap sebagai 

Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 

Kesiapan Pesantren

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang 

Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021, 

tahun pelajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. 

Kemendikbud melalui siaran pers juga mengumumkan awal 

tahun pelajaran 2020/2021 dimulai pada tanggal tersebut. 

Meski awal tahun pelajaran pada tanggal 13 Juli 2020, 

proses pembelajaran tatap muka mempertimbangkan zonasi 

penyebaran Covid-19. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

memberlakukan strategi masuk tatap muka pembelajaran 

dimulai dari jenjang pendidikan menengah, tiga bulan 

berikutnya untuk pendidikan dasar (di Bulan September) 

dan tiga bulan berikutnya (Januari 2021) untuk satuan 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Pelaksanaannya tetap 

mempertimbangkan perkembangan penyebaran covid-19. 

Apabila penyebaran covid-19 semakin menunjukkan warna 

merah, maka pembelajaran tatap muka akan diberhentikan. 

Penyelenggaran pembelajaran dengan tatap muka juga 

harus sesuai ijin dari kepala daerah selaku pemegang 

kendali penanganan pencegahan covid-19. Pemerintah juga 

memberikan kelonggaran kepada orang tua siswa, apabila 

merasa ada kekhawatiran pada anak-anaknya tertular, maka 

satuan pendidikan harus memberikan ijin pembelajaran di 

rumah. 

“Orang tua santri API Tegalrejo lebih memilih anak-

anaknya kembali ke pesantren untuk belajar di pesantren. 

Para santri yang telah menjalani stay at home selama kurun 

Maret – Juni 2020, justru disibukkan dengan gawai”, tutur 

Gus Yusuf. Maklum saja, di pesantren biasanya ada aturan 
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pelarangan penggunaan hand pone (HP) oleh para santri 

di lingkungan pesantren. Penggunaan HP oleh santri lebih 

banyak dampak negatifnya dibandingkan manfaatnya di 

pesantren. Meski ada larangan, ada penitipan HP santri di 

luar pondok pesantren Walisongo, Cukir Diwek, Jombang 

(Mahtumah & Daniel, 2020). 

Pesantren sesuai dengan tipologinya, ada pesantren 

salaf atau salafiyah, pesantren khalaf dan kombinasi. Dalam 

penggunaan kurikulum, terdapat pesantren yang mengikuti 

kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

seperti pesantren yang menyelenggarakan sekolah. Kedua, 

pesantren yang mengikuti kurikulum Kementerian Agama 

seperti pesantren yang menyelenggarakan madrasah. Ketiga, 

pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan basis 

kurikulum mandiri atau biasa dikenal dengan pesantren salaf 

atau salafiyah. 

Pembukaan pembelajaran pada pondok pesantren 

harus memperhatikan zona penyebaran covid-19 (bnpb.

go.id). Untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan lembaga 

pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran sesuai 

ijin Pemerintah Daerah. Untuk zona orange dan merah, 

sebaiknya tidak dilakukan pertemuan pembelajaran klasikal, 

sebab dikhawatirkan akan terjadi klaster baru dari lembaga 

pendidikan. KPAI menyarankan sektor pendidikan dibuka 

paling akhir saat penerapan new normal (Kurnia, Kata Data, 

29 Mei 2020). 

Terkait pembukaan pembelajaran di pesantren, Asosiasi 

Pesantren NU/Rabithah Ma’had Islamiyah (RMI) mengajukan 

tiga syarat pencegahan Covid-19 dalam menghadapi era new 

normal di pesantren. Pertama, kebijakan pemerintah yang 

konkret dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah 

dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran virus 

Covid-19. Kedua, pemerintah diminta memberi dukungan 

fasilitas kesehatan ke pesantren seperti: menyediakan rapid 
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test, hand sanitizer, serta akses pengobatan dan tenaga ahli 

kesehatan di pesantren. Ketiga, dukungan sarana dan fasilitas 

pendidikan untuk pembelajaran daring bagi santri yang 

belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan yang 

terdampak pandemi (CNN Indonesia, 2020). 

Pengurus Pusat Muhammadiyah menganggap penerapan 

kenormalan baru sangat berisiko, sebab para santri berasal 

dari berbagai daerah. Ketua Lembaga Pengembangan 

Pesantren Muhammadiyah menawarkan beberapa syarat 

yang harus dipenuhi pesantren, adalah penilaian gugus tugas 

terhadap daerah tersebut memiliki tren kurva kasus positif 

Covid-19 menurun hingga batas aman, kapasitas layanan 

rumah sakit di daerah tersebut harus terjamin. Adapun 

pesantren di daerah aman dan sudah bisa dibuka, dengan 

memenuhi protokol kesehatan, seperti penydiaan masker, 

wastafel, dan hand sanitizer serta pesantren memasang poster 

dan spanduk besar berkaitan dengan tindakan preventif 

Covid-19 (republika.co.id). 

Kementerian Agama telah menerbitkan protokol 

santri saat kembali ke pondok pesantren sebagai 

antisipasi penyebaran Covid-19 di pesantren. Santri 

yang akan berangkat dari rumah kembali ke pondok 

pesantren, diharuskan membawa peralatan makan pribadi, 

multivitamin/madu, masker dan hand sanitizer; dan sajadah 

yang mudah dicuci, serta memperhatikan protokol kesehatan. 

Sesampai di pesantren, santri harus menjalani rapid test/

PCR, tidak bersalaman selama pandemik, menjaga jarak 

berinteraksi termasuk shalat, tidur, dan belajar; selalu 

menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun/hand 

sanitizer; mengkomsumsi multivitamin; tidak makan dalam 

wadah bersama; hanya menggunakan pakaian, handuk dan 

peralatan mandi pribadi; tidak keluar pondok kecuali ada 

kepentingan khusus dan seizin pengasuh; wali santri tidak 

diperkenankan menjenguk selama pandemik belum berakhir, 
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kecuali terpaksa; dan santri yang sakit untuk segera diisolasi 

di kamar khusus/klinik pesantren (Kebijakan Menteri Agama, 

2020). 

Implikasinya, pesantren harus menyiapkan diri untuk 

memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Pesantren tidak bisa 

sendiri dalam mengantisipasi tidak ada penyebaran covid-19 

di era kenormalan baru di pesantren. Kementerian Agama 

di daerah, Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan harus 

memastikan pesantren dapat melaksanakan kebijakan 

tersebut. 

Di sisi lain, pembukaan pembelajaran dan pelaksanaan 

kehidupan kenormalan baru di pesantren menyisakan 

kehawatiran orang tua. Mereka khawatir anak-anak mereka 

tertular virus covid-19 di pesantren. Misalnya, tentang 

penerapan jarak sosial. Di sejumlah pesantren, penerapan 

jarak sosial ini sangat sulit dilaksanakan. Sebab jumlah 

setiap kamar bisa mencapai belasan hingga puluhan santri. 

Di Pesantren API Tegalrejo, 1 kamar bisa dihuni hingga 30-

an santri (Humas Jateng, Youtube, 2020). Belum lagi dengan 

jumlah kamar mandi yang terbatas dapat menyebabkan 

antrian panjang, saat pembelajaran di kelas, interaksi selama 

dua puluh empat jam dengan ribuan santri lain di pesantren 

dapat menyebabkan penerapan jaga jarak terkendala. 

Syarat lainnya, santri harus melakukan pengecekan 

kesehatan atau rapid test/PCR. Siapa yang akan menanggung 

biaya pengecekan tersebut? Biaya pengecekan kesehatan 

hingga mencapai empat ratus ribuan tidak mungkin bila 

harus dibebankan oleh pesantren, lebih-lebih pesantren 

dengan ribuan santrinya (Kompas.com, 2020). Di Batang, 

Jawa Tengah, Pemerintah Daerah memfasilitasi rapid 

test santri saat akan kembali ke pesantren masing-masing 

(radarpekalongan.co.id). Apakah semua Pemerintah Daerah 

akan memfasilitasi pengecekan kesehatan para santri?
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Pesantren di zona hijau diizinkan untuk membuka 

kembali pembelajaran. Di beberapa pesantren telah 

menyiapkan ketentuan penerimaan santri sekembalinya dari 

daerah masing-masing. Di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 

santri dari daerah zona hijau harus registrasi di posko zona 

hijau dan dapat mendiami kamar yang disediakan. Sementara 

santri dari zona merah, registrasi di posko zona merah 

dan harus isolasi mandiri di ruang yang telah disediakan 

pesantren (m.ayotasik.com, 2020). Sebagian pesantren di 

Jawa Timur juga sudah menerima kembali para santrinya 

ke pondok pesantren, misalnya: Pesantren Lirboyo Kediri, 

akan menerima kembali santri secara bertahap dengan hanya 

sepuluh persen jumlah santri pada tahap pertama di Bulan 

Juni. Pesantren Al-Falah Ploso sedang mempersiapkan diri 

untuk menerima kembali para santrinya pada bulan Juli. 

Sebagian besar (71,2%) dari 265 peserta webinar 

yang dimintai pendapat tentang kapan pesantren harus 

memulai menerima kembali para santrinya menyatakan 

persetujuan apabila pesantren membuka pembelajaran pada 

tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru pesantren ada dua. 

Pertama, pembelajaran pada pesantren salaf atau salafiyah 

yang mengikuti kalender hijriah sebagai kalender pendidik 

mandiri, tahun ajaran baru pesantren diselenggarakan pada 

pertengahan Bulan Syawal. Pada tahun 1441H, bertepatan pada 

Bulan Juli 2020. Kedua, pesantren yang menyelenggarakan 

pendidikan formal yang mengacu pada kalender pendidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian 

Agama. Awal tahun ajaran baru ditentukan pada tanggal 13 

Juli 2020. 
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Persetujuan mereka terhadap pembukaan pendidikan 

di pesantren pada awal tahun ajaran baru dengan alasan: 

pesantren telah menjamin kesehatan santri, daerah tempat 

tinggal santri dan pesantren aman dari penyebaran Covid-19 

dan pembelajaran secara daring kurang efektif. Responden 

yang tidak setuju pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran 

baru karena meragukan pesantren dalam menegakkan disiplin, 

kuatir tertular covid-19, dan fleksibilitas pembelajaran yang 

bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan. 

Sebagai pengelola pesantren, Gus Yusuf merespon 

keresahan orang tua terhadap anak mereka bila kebijakan 

stay at home tetap dilaksanakan anak-anak tidak konsentrasi 

lagi pada ngajinya. Mereka lebih banyak menghabiskan 

waktu dengan bermain gawai, yang selama ini tidak mereka 

lakukan saat di pondok pesantren. Orang tua meminta agar 

pesantren segera menerima kembali anak-anak mereka untuk 

belajar agama dibandingkan berada di rumah. Kapan waktu 

yang tepat untuk memulai tahun ajaran baru?

Sebagian besar responden tetap menyarankan 

pembelajaran dilakukan pada tahun ajaran baru (Juli 2020) 

atau seperti biasanya pesantren memulai pembelajaran. Di 

Pesantren Tegalrejo, santri kembali ke pesantren dengan 

beberapa tahapan. Tahap awal untuk santri yang berada di 

wilayah sekitar pesantren seperti di Magelang, Tamanggung, 

dan sekitarnya. Tahapan berikutnya menyesuaikan dengan 

zona penyebaran covid-19 di wilayahnya. 
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Selaras dengan kebijakan pesantren Tegalrejo, Pesantren 

Lirboyo juga membuat tahapan yang hampir sama. 

Untuk menerapkan protokol kesehatan dalam penyiapan 

tahun ajaran baru pesantren telah melakukan sosialisasi 

protokol kesehatan. Sosialisasi dilakukan melalui media 

sosial (WhatsApp, facebook, instagram dan lainnya) dan 

pendekatan personal. 

Hal-hal yang sudah dilakukan pesantren dengan 

membentuk gugus covid-19, menyediakan fasilitas pencegahan 

Covid-19, fasilitas pengobatan dan karantina. 
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Dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 ada anjuran 

menjaga jarak antara satu sama lain atau social distancing 

yang kemudian berubah istilah menjadi physical distancing 

atau menjaga jarak fisik. Pesantren dengan jumlah santri yang 

cukup besar dengan luas area pesantren yang terbatas sangat 

tidak mungkin menerapkan social distancing atau physical 

distancing secara ketat. Bila pesantren dituntuk menerapkan 

pangaturan demikian maka dibutuhkan perluasan lahan dan 

pembangunan asrama. Menurut Gus Yusuf, dapat mencapai 

tiga kali lipatnya. Hal itu membutuhkan anggaran besar, dan 

pesantren tidak memiliki anggaran sebesar itu dan belum 

tentu ada lahan terdekat di lingkungan pesantren yang dijual. 

Proses pembangunan pun akan memakan waktu yang cukup 

lama, hanya untuk menyiapkan pembelajaran. Pemerintah 

pun tidak dapat menyediakan anggaran untuk pengadaan 

lahan dan asrama dalam sejumlah besar pesantren. 

Yang bisa dilakukan oleh pesantren adalah memberlakukan 

protokol kesehatan yang ketat, tidak memberatkan dan 

berdoa serta bertawakal kepada Allah Swt. Ikhtiyar batin yang 

dilakukan Pesantren Tegalrejo Magelang adalah membaca Al-

Qur’an setelah Maghrib. 

Pengajian Kitab Kuning Daring sebagai Alternatif PJJ

Berdasarkan data UNESCO tanggal 19 Maret 2020, 112 

negara telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah, 101 

negara menerapkan kebijakan tersebut secara nasional dan 11 

lainnya menyesuaikan zona penyebaran covid-19. Di Indonesia 

sekitar 28,6 juta pelajar dari jenjang SD sampai dengan SMA/

SMK di berbagai provinsi mengikuti pembelajaran dari rumah 

(bebas.kompas.id, 31 Maret 2020). 

Pembelajaran dari rumah di masa pandemi menghadapi 

tantangan antara lain kesiapan sumber daya manusia, kurang 

jelasnya arahan pemerintah daerah, belum adanya kurikulum 

yang tepat, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Penugasan 
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terlalu berat dengan waktu singkat, tugas merangkum dan 

menyalin buku, jam belajar masih kaku, keterbatasan kuota 

internet untuk pembelajaran daring, dan sebagian siswa tidak 

memiliki gawai pribadi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease 

(Covid-19) dan diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari 

Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. 

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam menerbitkan Panduan Kurikulum Darurat 

melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor 2791 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020. Panduan 

Kurikulum Darurat berlaku untuk jenjang pendidikan 

madrasah mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga 

Madrasah Aliyah (MA). 

Dalam penelusuran di youtube, banyak ustadz dan kiai 

menyelenggarakan pengajian kitab kuning secara daring 

atau virtual. Pengajian kitab kuning merupakan salah satu 

syarat sebuah lembaga pendidikan disebut sebagai pesantren. 

Syarat lainnya adalah kiai, santri, masjid, dan pondok atau 

asrama (lihat Dhofier, 2008). Berikut adalah para ustadz dan 

kiai yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning secara 

daring:

PENGASUH STATUS NAMA KITAB

Dr. (HC) KH. 
Muhammad Mustofa 
Bisri (Gus Mus)

PP Leteh 
Rembang

Bidayah al Hidayah, 
Kimya’u al-Sa’adah, 
Burdah, Tafsir al Ibriz, 
Tajul Arus, Idhatu an-
Nasyiin, Arba’in Nawawi, 
dan Kitab Abi Jamrah. 

KH. Anwar Mansyur
Pengasuh PP. 
Lirboyo Kediri 

al-Hikam dan Adzkar 
an-Nawawi
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KH. Bahaudin 
Nursalim (Gus Baha)

Nashoih al-Ibad, Minhaj al-
Abidin, Hayat al-shahabah, 
al-Muwaththa’, Tafsir 
Jalalain, Adab al-Mufrad, 
Kifaat  al-Atqiya’, Tafsir 
Munir, Fathu al-Mu’in, al-
Hikam, Thariq al-Hushul 
‘ala Ghoyah al-Wushul, 
Arba’in al-Nawawi, 
Syajarah al Ma’arif, Maulid 
al Barzanji, Syari’atullah al-
Khalidah, Hilyah al-Auliya’, 
Ihya Ulumuddin, al Qawaid 
al-Asasiyyah fi Ulumi al-
Quran, Safina an-Najah, 
Shahih a-Bukhari dan 
I’anat al-Thalibin

Dr. KH. Said Aqil 
Siraj

Pengasuh PP 
Al-Tsaqafah, 
Ciganjur, 
Jakarta Selatan

Tafsir Yasin, Nashoih al-
ibad, Maulid Burdah, dan 
Maulid al-Barzanji

KH. Muh. Yusuf 
Chudhori

Pengasuh PP 
API Tegalrejo 
Magelang

Arbain Nawawi, Ayyuha al-
Walad, tafsir Yasin, Durrot 
an-Nasihin, Washiiat 
al-Mustofa dan Lubbab al 
Hadits

KH. Afifudin Muhajir
PP Sidogiri, 
Jawa timur

Syarah Waraqad, Riyad 
al-Shalihin dan Jam’u 
al-Jawami’

Dr. KH. Muqshid 
Ghozali

Dosen UIN 
Jakarta 

Fathu al-Mu’in, 
Syarah Waraqat

Tabel di atas, hanya sebagian kecil pengasuh pesantren, 

kiai dan para ustadz yang menyelenggarakan pengajian secara 

daring. Masih banyak lagi yang membuka layanan pengajian 

di kanal youtube, facebook dan media sosial lainnya baik 

sebelum, saat pandemik hingga sekarang. 

Varian masalah dalam pembelajaran daring menurut 

Halal Syah (2020), yaitu keterbatasan penguasaan teknologi 

informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana kurang 

memadai, akses internet terbatas dan kurang siapnya 

penyediaan anggaran. Begitu pula yang disampaikan oleh 
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Gus Yusuf Chudhori, sebagian santrinya merupakan memiliki 

latar belakang ekonomi dari menengah ke bawah. Selain 

latar belakang ekonomi, daerah asal para santri kadang tidak 

terjangkau oleh jaringan internet. 

Menurut penuturan responden, dari 254 responden, 

46,9% menginformasikan bahwa pesantren membuka 

pengajian kitab kuning secara daring. Hal ini dapat menjadi 

sebuah kebiasaan baru, yang dapat dijadikan sebagai layanan 

pendidikan pesantren untuk para santri dan alumni juga 

sebagai informasi keagamaan masyarakat umum yang 

bersumber pada kitab-kitab klasik yang biasa dibaca di 

pesantren salaf.

Penyelenggaraan pengajian kitab kuning secara daring 

direspon oleh 75,2% responden sebagai alternatif layanan 

pendidikan pesantren jarak jauh. Selain keterjangkauannya 

lebih luas, penyelenggaraan kitab kuning secara daring oleh 

pesantren dapat mengisi ruang rindu para alumni pondok 

pesantren. 
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Gus Yusuf sependapat dengan Gus Ulil, bahwa pengajian 

kitab kuning secara daring dapat menjadi kebiasaan baru 

sebagai bentuk layanan pendidikan pesantren jarak jauh. 

Hanya untuk santri yang sudah memiliki dasar-dasar 

keilmuan pesantren atau santri dewasa, dan berkehidupan 

mapan (memiliki gawai). Pengajian kitab kuning secara 

daring sangat sulit dilakukan untuk anak-anak pemula 

dan penanaman akhlakul karimah yang membutuhkan 

pengawasan dan teladan tersendiri. 

Pengajian kitab kuning secara daring dapat saja diterapkan 

sebagai alternatif layanan pendidikan pesantren jarak jauh 

dengan berbagai ketentuan yang diberlakukan. Misalnya, 

saat pandemik covid-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

membuat kebijakan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

atau belajar dari rumah (BDR), dan bisa saja kebiasaan ini 

menjadi kebijakan yang tetap berlangsung setelah pandemik. 

Di tingkat pendidikan tinggi, kita memiliki Universitas 

Terbuka (UT) yang melakukan layanan pendidikan jarak jauh 

dan diakui oleh negara. 

Sekolah/Madrasah Formal di Pesantren

Pesantren sebagai satuan pendidikan dan penyelenggara 

pendidikan. Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan 

dapat mengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pesantren sebagai 

satuan pendidikan hanya mengajarkan kitab kuning yang 

disebut oleh Dhofier sebagai pesantren salaf atau salafiyah. 

Selain mengkategorikan pesantren salaf, Dhofier juga 

menyebut pesantren yang mendirikan sekolah dan madrasah 

dalam pengelolaan pesantren sebagai pesantren khalaf.

Pesantren dibedakan menjadi pesantren salaf/

salafiyah, pesantren khalaf dan kombinasi. Jamhari Makruf, 

membedakan pesantren berdasarkan organisasi pengelola 

menjadi pesantren NU, Pesantren Muhammadiyah, Pesantren 
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Hidayatullahi, Pesantren KMI Gontor, dan Pesantren 

Independen (ibtimes.id). 

Secara umum pembelajaran pada saat pandemi Covid-19 

mengacu pada surat keputusan bersama antara Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri 

Kesehatan dan Menteri dalam Negeri tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 

di Masa Pandemi Covid-19. Semua satuan pendidikan baik 

sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi memiliki 

acuan umum penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi 

Covid-19. 

Pesantren yang berada dalam pembinaan organisasi 

Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Hidyatullah 

mengikuti kebijakan-kebijakan organisasi dengan tidak 

melanggar ketentuan umum. Pesantren harus berkoordinasi 

dengan Pemda setempat untuk menentukan kebijakan 

membuka pembelajaran kembali di masa pandemi. 

Sekolah atau madrasah di bawah pengelolaan pesantren 

mengikuti kebijakan pesantren. Misalnya, Pesantren API 

Tegalrejo memiliki layanan pendidikan salafiyah dan 

pendidikan sekolah umum di Pesantren Subbanul Wathon. 

Kebijakan umum pesantren memberlakukan penerimaan 

kembali santri yang dilakukan secara bertahap, dan 

pembelajaran mengacu pada kebijakan umum pencegahan 

covid-19 dengan pengetatan protokol kesehatan yang 

dilakukan oleh pesantren.  

Peran Pemerintah terhadap Pesantren 

Kementerian Agama telah menyiapkan protokol kesehatan 

untuk pesantren memulai pembelajaran tahun ajaran baru. 

Menurut Sekretaris Jenderal Pendidikan Islam, Dr. Imam 

Syafi’i, Kementerian Agama telah menyiapkan sejumlah 

anggaran dan kebijakan untuk membantu penyelenggaraan 

pendidikan di pesantren di era kenormalan baru. Salah satu 
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kebijakan tersebut adalah bantuan operasional yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan protokol 

kesehatan.  

Di dalam petunjuk teknis Bantuan Operasional (BO) 

pondok pesantren (Kemenag, 2019), dana bisa dimanfaatkan 

untuk pembelian/pengadaan buku pendidik atau bacaan 

santri, pembelian alat tulis untuk kegiatan pembelajaran, 

belanja bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, 

penyelenggaraan kegiatan pembinaan santri, pelaksanaan 

akreditasi pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan 

pondok pesantren, dan penyelenggaraan Ujian Nasional 

Pendidikan Kesetaraan (UNPK) bagi pesantren penyelenggara 

pendidikan kesetaraan. Belum ada ketentuan pemanfaatan 

untuk pemenuhan protokol kesehatan di era kenormalan 

baru. Dalam hal pembelajaran di pesantren, Kemenag 

mengalokasikan anggaran untuk membantu proses 

pembelajaran secara daring bagi pesantren yang santrinya 

sebagian atau seluruhnya belum dapat kembali ke pesantren 

karena Covid-19.  

Kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan menteri 

nomor HK.01.07/Menkes/2322/2020 tentang Panduan 

Pemberdayaan Masyarakat Pesantren dalam Pencegahan 

dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di 

Pesantren. 

Pemerintah daerah (Pemda) telah membantu pondok 

pesantren dalam menyiapkan pembelajaran di era kenormalan 

baru. Menurut responden, Pemda telah memberikan fasilitas 

kesehatan untuk para santri, membantu peningkatan gizi 

para santri, seperti dalam grafik di bawah ini:
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Dalam penelusuran di beberapa media daring, Pemerintah 

Daerah (Pemda) telah membantu pencegahan penyebaran 

virus Covid-19 dalam proses pengembalian santri ke pondok 

pesantren. Pemda Kabupaten Batang membantu pelaksanaan 

rapid test bagi santri yang akan kembali ke Pesantren 

Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah 

Indar Parawansa, Rabu (10/6) meluncurkan “Pesantren 

Tangguh Semeru Covid-19” di Pondok Pesantren Darul 

Ulum, Gersempal, Kabupaten Sampang, sebagai persiapan 

menyambut era kenormalan baru di masa pandemi Covid-19 

(Fakhrudin, 2020).

Menurut penuturan Gus Yusuf Chudhori, Pusat Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) membantu pelayanan 

rapid test gratis dan membantu pencegahan penyebaran 

covid-19 di pesantren baik melalui upaya promotif, preventif 

maupun kuratif. Di tingkat desa, Kepala Desa memberikan 

surat keterangan bebas covid-19 salah satu syarat santri dapat 

kembali masuk ke pesantren. Surat tersebut diberikan setelah 

Ketua RT/RW memberikan laporan pengawasan isolasi 

mandiri di rumah selama empat belas hari saat akan kembali 

ke pesantren. 
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Penutup

Pesantren telah siap menerapkan protokel kesehatan 

untuk pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan 

pesantren dengan mensosialisasikan kebijakan pesantren 

kepada orang tua/wali dan santri, menyiapkan prosedur 

penerimaan kembali santri ke pesantren, menyiapkan 

sarana dan prasarana pencegahan di pesantren seperti 

hand sanitizer, alat pemeriksaan suhu badan, tempat cuci 

tangan, dan tempat isolasi mandiri di pesantren. Pesantren 

menerapkan protokol yang ketat saat berada di lingkungan 

pesantren seperti jaga jarak, penggunaan masker, tidak 

berjabat tangan, tidak menerima kunjungan kepada santri 

maupun pengasuh pesantren. Selain upaya pencegahan yang 

dilakukan berdasarkan protokoler kesehatan, pesantren 

melakukan riyadhah batiniah berupa dzikir dan doa agar 

terlindung dari wabag covid-19. 

Pengajian kitab kuning secara daring merupakan fenomena 

masif saat pandemi covid-19 yang dilakukan oleh pengasuh 

pesantren, kiai, dan para ustadz. Fenomena ini dapat menjadi 

suatu kebiasaan baru setelah pandemi covid-19 berlalu 

sebagai bentuk layanan alternatif pendidikan pesantren jarak 

jauh. Hal ini tidaklah mustahil untuk diterapkan, karena di 

era disruptif setiap individu memiliki gawai untuk mengakses 

informasi melalui internet. Kita juga memiliki pengalaman 

layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang dilakukan oleh 

Universitas Terbuka. Pembelajaran dari rumah (BDR) pun 

diterapkan sebagai pencegahan penyebaran covid-19 pada 

satuan pendidikan dengan tetap menjaga keberlangsungan 

pembelajaran. Meski terdapat beragam kendala dalam 

penerapannya, BDR pun dapat menjadi kebiasaan baru di 

era kenormalan baru. Pesantren pun melakukan hal yang 

sama, dengan menggunakan ketetapan-ketetapan baru tanpa 

menghilangkan esensi pesantren sebagai pusat kajian kitab 

kuning dan penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan. 
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Untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di 

pesantren dan satuan pendidikan dalam pengelolaannya 

di era pandemi covid-19 pemerintah menerbitkan aturan-

aturan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di 

lingkungan pesantren. Baik pemerintah pusat, pemerintah 

daerah hingga pemerintahan desa telah memberikan fasilitasi 

upaya pencegahan penyebaran covid-19 di pesantren sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya. 

Dengan penerapan protokol yang ketat di pesantren sebagai 

upaya lahiriah dan riyadhah, diharapkan pembelajaran di 

pesantren dapat berlangsung dengan tetap menjaga kesehatan 

dan keselamatan santri, kiai dan lingkungan masyarakat yang 

berada di sekitar pondok pesantren. 
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RUMAH SEBAGAI SUPPORT SYSTEM 
PARENTING BELAJAR DI RUMAH

Oleh: Rilla Sovitriana
Dosen Universitas Persada Indonesia, Psikolog Rumah Sakit Islam Jakarta

Pendahuluan

Bulan Maret 2020, Indonesia mulai mengalami kasus 

pertama dengan terkonfirmasinya infeksi virus covid-19. 

Pandemi ini telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk 

sektor pendidikan. Pada masa ini merupakan sebuah 

kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh setiap orang saat 

pandemi covid-19, termasuk keluarga. 

Peran  ibu diharapkan hadir sebagai penopang keluarga 

yang tangguh dan cerdas, karena ia berperan penting dalam 

masa depan keluarga. Anak yang berada di bangku Sekolah 

Dasar belum memiliki kemandirian dalam belajar. Hal ini 

menjadikan stressor baru di Pandemi, dikarenakan ibu harus 

mendampingi anak belajar di rumah. 

Ibu juga harus melaksanakan tugas di tempat bekerja 

atau Ibu yang bertugas di rumah. Berbagai upaya dilakukan 

oleh semua jajaran, di antaranya dikeluarkannya peraturan 

pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan 

covid-19 yang berdampak pembatasan berbagai aktivitas 

termasuk pendidikan. Aktivitas  Belajar  Dari Rumah (BDR) 

secara resmi dikeluarkan melalui edaran Mendikbud Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring 
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dan bekerja dari rumah dalam upaya pencegahan penyebaran 

covid-19.

Awal perkembangan setiap anak sangat dipengaruhi 

sebuah lingkungan terkecil yaitu keluarga dan merupakan 

sebuah kesatuan yang amat penting dalam menciptakan 

pondasi  pendidikan  dan perkembangan bagi setiap anak. 

Keluarga adalah yang pertama dan utama   anak   memulai   

berinteraksi, berkomunikasi   dan   belajar   banyak pengalaman 

dari kedua orangtuanya.

Keluarga Idaman Anak-Anak

Kenyamanan, ketenangan, cinta dan kasih sayang yang 

tulus merupakan dambaan dari suatu keluarga dan harapan 

dari keluarga yang bahagia serta utuh. Apabila seorang 

merasa nyaman di dalam rumah maka masing-masing 

anggota keluarga akan segera pulang ke rumah karena di 

situlah keluarga menanti serta rumah menjadi surga dunia . 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan 

orang lain. Namun bantuan yang paling tulus dan ikhlas ialah 

dari keluarga. 

Keluarga menjadi tempat untuk berlabuh untuk 

melepas lelah dan keluh-kesah berupa kesedihan, kekesalan, 

kekecewaan hingga kebahagiaan. Bahkan keluarga akan 

selalu mendengarkan setiap cerita dan memberikan motivasi 

terbaik, sehingga rasa percaya diri pun akan kembali muncul 

dari keterpurukan.

Salah satu sisi positif dari keluarga adalah orang-orang 

yang begitu tulus menyayangi dan selalu menerima diri kita 

apa adanya. Keluarga juga bisa sekumpulan orang yang terikat 

dalam hubungan pernikahan, kelahiran ataupun adopsi yang 

hidup dalam satu rumah tangga. Terbentuk karena adanya 

hubungan darah dan ikatan emosional antara masing-masing 

individu sebagai anggota keluarga (Mufidah, 2013).
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Di sisi lain fungsi keluarga menurut Jalaluddin (1986) 

ada tujuh fungsi keluarga yakni:

1. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan satuan sosial 

yang mandiri, yang anggota keluarga mengkonsumsi 

barang-barang yang diproduksinya. Fungsi ini berkaitan 

dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga 

yang diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga.

2. Fungsi sosial yaitu keluarga memberi status dan prestise 

kepada anggota-anggotanya.

3. Fungsi edukatif atau pendidikan yaitu keluarga 

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Keluarga 

berfungsi mendidik anak mulai dari awal pertumbuhan 

hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan 

tanpa bekal sosial, maka orang tua (ibu) berkewajiban 

memberikan sosialisasi tentang nilai yang ada dalam 

masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi 

dengan anggota keluarga dan kelak pada masyarakat. 

Kepribadian seorang anak diletakkan dalam keluarga 

pada usia yang sangat muda dan yang berpengaruh besar 

terhadap kepribadian seseorang anak adalah ibunya. 

4. Fungsi proyektif yaitu keluarga melindungi anggota dari 

ancaman fisik, ekonomis dan psikososial. Fungsi ini 

bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya yang 

mengancam keselamatannya.

5. Fungsi religius yaitu keluarga memberikan pengalaman 

keagamaan kepada anggotanya.

6. Fungsi rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi 

kepada anggotanya.

7. Fungsi afeksi yaitu keluarga memberi kasih sayang dan 

melahirkan keturunan. Fungsi ini memberikan kebutuhan 

akan kasih sayang dan rasa dicintai pada anggota keluarga 

yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya 

manusia.
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Ciri Keluarga dan Rumah Ideal 

Keluarga yang harmonis atau ideal adalah keluarga yang 

seimbang. Keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat 

hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, 

serta ibu dengan anak. Dalam keluarga, orang tua bertanggung 

jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling 

menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. 

Kekuatan keluarga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya keharmonisan keluarga. 

Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang 

berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan 

keluarga. 

Ada beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga 

sebagai berikut: Komitmen. Keluarga yang harmonis 

memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan 

waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan 

keluarga. Masing-masing anggota keluarga meluangkan waktu 

dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan 

pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

Apresiasi dan Kasih Sayang (Apresiasi dan 

Afeksi). Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian 

antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat 

anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota 

keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

Komunikasi Positif . Keluarga yang harmonis yang 

diidentifikasi sering masalah dan mencari jalan keluar dari 

masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-

sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan 

waktu untuk berkomunikasi dan mendengarkan satu sama 

lain, masalah-masalah yang dibahas tidak terlalu penting.

Mempunyai Waktu Bersama. Keluarga yang harmonis 

selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul 

bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan 

mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.
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Kesejahteraan Spiritual. Keluarga yang harmonis 

memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari karena di dalam agama 

terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

Kemampuan Mengatasi Stres dan Krisis (Kemampuan 

untuk Mengatasi Stres dan Krisis). Keluarga yang 

harmonis memiliki kemampuan untuk mengatasi stres 

sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang 

kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana 

mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama 

menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian 

masalah dari setiap permasalahan (Defrain, 1999).

Karateristik yang dimiliki keluarga antara lain:

1. Kebersamaan; keluarga merupakan bentuk yang hampir 

paling universal di antara bentuk-bentuk organisasi sosial 

lainnya. 

2. Dasar-dasar emosional; hal ini didasarkan pada suatu 

dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis 

manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan 

akan maternal dan perhatian orang tua.

3. Pengaruh perkembangan; hal ini merupakan lingkungan 

kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk 

kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia, dan 

pengaruh perkembangan yang paling besar dalam 

kesadaran hidup yang merupakan sumbernya. 

4. Ukuran yang terbatas; keluarga merupakan kelompok 

yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi-

kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan 

identitasnya. 

5. Tanggungjawab para anggota; keluarga memliki tuntutan-

tuntutan yang lebih besar dan kontinyu daripada yang 

biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lainnya.

6. Aturan kemasyarakatan; hal ini khususnya terjaga 

dengan adanya hal-hal tabu di dalam masyarakat dan 
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aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan 

kondisi-kondisinya.

7. Sifat kekekalan dan kesementaraannya; sebagai institusi, 

keluarga merupakan suatu yang demikian permanen dan 

universal, dan sebagai asosiasi merupakan organisasi 

yang paling bersifat sementara dan yang paling mudah 

berubah dari seluruh organisasi-organisasi penting 

lainnya dalam masyarakat (Mac Iver dan Charles, 1952).

Predikat ideal sukar diperoleh sepenuhnya oleh 

masing-masing pribadi yang akan menjadi pasangan dalam 

pernikahan, alangkah baiknya bila masing-masing pihak selalu 

memahami dan berusaha mendapatkannya di sepanjang jalur 

kehidupan bersama yang akan dijalani. Taraf kesadaran dan 

kesabaran yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman 

hidup yang cukup, sangat menunjang pencapaian tujuan-

tujuan pernikahan (Basri, t.th).

Pernikahan yang didasari atas asas islami, tentu telah 

memiliki taraf kedewasaan diri yang baik dengan segala 

cabang-cabangnya serta telah mempunyai dan memenuhi 

persyaratan-persyaratan pokok lainnya yang tidak dapat 

diabaikan bila menghendaki suatu pernikahan yang bahagia 

dan penuh kesejahteraan, keharmonisan dan keserasian yang 

menyeluruh.

Islam secara tegas tidak membedakan fungsi penciptaan 

perempuan dan laki-laki. Alquran menjelaskan bahwa laki-

laki dan perempuan diciptakan di muka bumi ini adalah 

untuk beribadah kepada Allah. Allah Swt. berfirman dalam 

QS adz-Dzariyat ayat 56: Dan Aku tidak Menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. 

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di 

dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. 

Alquran tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan 

dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga 

semata, tapi mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai 
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tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal 

menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah di muka bumi 

(Istiadah, 1999).

Adapun ciri-ciri keluarga yang berfungsi secara ideal di 

dalam rumah antara lain (Friedman, 1998):

1. Mendengarkan anak ketika di rumah;

2. Kesungguhan orang tua dalam melindungi anak;

3. Pemenuhan orang tua atas kebutuhan psikososial anak; 

4. Sikap saling mencintai dan terbuka antar anggota 

(komunikasi antar anggota);

5. Kemampuan keluarga dalam beradaptasi dengan 

perubahan; 

6. Kemampuan keluarga untuk mengatasi masalah. 

Dapat ditarik suatu kesimpulan, peran dan tanggung 

jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah memelihara, 

mendidik dan saling mencintai anak-anaknya dengan cara 

beradaptasi dengan perubahan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan untuk mengatasi masalah. Dengan menanamkan 

nilai-nilai yang baik dan  akhlak yang mulia pada anggota 

keluarga.

Pengertian Kenormalan Baru

Istilah kenormalan baru saat ini sangat mudah ditemui 

masyarakat dalam berbagai media. kenormalan baru dikatakan 

sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus korona yang 

angka kesembuhannya makin meningkat. Kenormalan adalah 

langkah percepatan penanganan covid-19 dalam bidang 

kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario kenormalan baru 

dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan 

hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. 

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, kenormalan baru 

adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas 
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normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan 

guna mencegah terjadinya penularan covid-19.

Prinsip kenormalan baru adalah bisa menyesuaikan 

dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata 

kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian 

akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin 

untuk covid-19 ini. Kenormalan baru adalah proses yang 

sulit tetapi sesuatu yang dapat diatasi oleh siapa pun setelah 

beberapa waktu.

Merupakan bagian dari strategi yang diterapkan di 

antaranya pembatasan jumlah kerumunan, pembatasan jarak, 

penggunaan masker, prosedur pengecekan suhu tubuh di 

tempat-tempat umum hingga kebiasaan hidup sehat dengan 

cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir (Dicky 

Budiman, epidemolog dari Griffith Universitiy, Australia). 

Kita semua harus bisa mulai mengadaptasi kebiasaan-

kebiasaan baru.

Tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada 

adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan 

sehat inilah yang kemudian disebut sebagai kenormalan baru. 

Organisasi kesehatan dunia WHO telah menyiapkan pedoman 

transisi menuju kenormalan baru selama pandemi covid-19. 

Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu 

mengendalikan penularan covid-19 sebelum menerapkan 

kenormalan baru.

Orang Tua Dambaan Anak

Dilansir dari situs resmi Kemen PPPA (kemenpppa.

go.id), bahwa penerapan pengasuhan anak baik di masa 

sebelum pandemi, saat pandemi atau pada masa kenormalan 

baru, harus berbasis pada perlindungan anak yang meliputi 

pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 

Pengasuhan berbasis hak anak bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, 
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dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan, demi 

kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua harus menjelaskan 

kepada anak saat bersekolah pada masa kenormalan baru 

sebagai berikut:

1. Tidak melepas masker selama di sekolah;

2. Menjaga jarak selama menggunakan transportasi umum;

3. Tidak memegang benda dalam kendaraan umum;

4. Segera mencuci tangan jika tiba di tempat tujuan;

5. Jaga jarak dengan teman, guru, dan warga sekolah 

lainnya;

6. Hanya memakan bekal dari rumah;

7. Tidak berbagi makanan dengan orang lain;

8. Segera mengganti pakaian sesampainya di rumah;

9. Rajin mencuci tangan dengan sabun.

Adapun orang tua dambaan anak selama masa kenormalan 

baru ketika di rumah adalah:

1. Orang tua menjadi pengasuh dan guru pendamping bagi 

anak selama di rumah;

2. Teman bicara dan curhat bagi anak selama 24 jam di 

rumah;

3. Orang tua tanggap terhadap perubahan yang terjadi;

4. Kreatif dalam mengasuh dengan memberikan dan 

mencarikan hal-hal permainan menarik bagi anak di 

rumah;

5. Pengasuhan dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta 

kasih dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga 

anak tumbuh dan berkembang dengan rasa cinta pada 

orang sekitarnya;

6. Orang tua mendorong dan memotivasi anak dalam 

meraih cita-cita;

7. Orang tua menanamkan pada anak lebih percaya diri, bisa 

mengendalikan emosi dan lebih mandiri dengan situasi 

dan keadaan saat ini;
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8. Menjadikan anak memiliki daya tahan terhadap stres dan 

daya juang untuk lebih optimis, tidak mudah putus asa 

serta tidak mudah mengeluh;

9. Orang tua juga dapat memberikan contoh teladan 

pada anak supaya tidak mudah cemas dan panik ketika 

menghadapi masalah-masalah.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

masa kenormalan baru orang tua hendaknya memenuhi 

kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, 

dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan, demi 

kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua dapat menjadi 

pendamping anak, tempat curhat, tanggap terhadap 

perubahan anak, kreatif, tidak menggunakan kekerasan dalam 

mendidik anak, memotivasi, menanamkan rasa percaya diri, 

menumbuhkan optimistis, daya tahan terhadap stres dan 

memberikan contoh teladan pada anak ketika di rumah.

Dampak Psikologis Anak Belajar di Rumah 

Situasi tatanan hidup baru akibat pandemi bukanlah hal 

yang mudah bagi anak maupun orang tua, dibutuhkan suatu 

adaptasi di lingkungannya. Dikutip dari The Union Journal, 

dampak psikologis yang dapat terjadi bagi pada anak di masa 

ini di antaranya perilaku regresif, perubahan nafsu makan 

dan mengalami gangguan tidur. Dampak lain yaitu anak sulit 

berkonsentrasi, ada perubahan suasana hati seperti mudah 

marah dan menangis, keluhan somatik dan membutuhkan 

kasih sayang serta perlindungan dari orang tua. 

Dampak psikologis bagi anak yang belajar di rumah 

selama masa kenormalan baru di antaranya:

1. Tugas yang cukup banyak menyebabkan menurunnya 

semangat belajar anak;

2. Belajar dari rumah secara penuh secara daring 

menimbulkan kejenuhan/kebosanan;
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3. Anak lebih banyak menonton TV, main gawai dan aktivitas 

lainnya selama di rumah;

4. Saat sekarang orang tualah yang menjadi pengajar dan 

sumber informasi dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru, namun terkadang orang tua kurang sabar 

dan mudah emosi ketika mengajari anak (terjadi konflik 

antar anak dan orang tua); 

5. Anak cenderung mengalami kondisi emosi yang tidak 

stabil.

Berdasarkan dari dampak psikologis di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam situasi kenormalan baru diperlukan 

kasih sayang serta perlindungan dari orang tua.

Orang Tua sebagai Pendidik

Orang tua banyak yang mengeluhkan selama anak belajar 

di rumah dikarenakan kurang efektifnya pembalajaran 

dengan sistem ini, baik  dari segi penyampaian materi, waktu 

dan pemberian tugas individu yang terkadang memberatkan 

peserta didik. Tidak sedikit dari pengajar hanya memberikan 

tugas yang menumpuk dan dengan batas waktu yang singkat, 

namun kurang memberikan arahan atau bimbingan. 

Dibutuhkan peran orang tua dalam mengatur waktu 

antara bekerja di rumah dengan mendampingi anak belajar. 

Buat suasana rumah nyaman sehingga anak merasa ”betah” 

tinggal di rumah dan senang belajar di rumah. Kesungguhan 

dan kesiapan orang tua untuk mendampingi belajar serta 

menjadi guru anaknya dengan kesabaran dan keikhlasan.

Strategi Mendidik Anak 

Menurut UNICEF, semuanya bermuara pada 

penjelasan yang tepat kepada anak-anak mengapa 

pendidikan kenormalan baru dengan protokol kesehatan 

diperlukan. Seperti ketentuan mengenakan masker wajah, 
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dan cukup jelaskan kepada anak-anak bahwa ini hanya 

sementara karena ada pandemi covid-19. 

Adapun strategi mendidik anak di rumah selama 

kenormalan baru antara lain: 

1. Buatkan jadwal kegiatan yang dilakukan secara rutin di 

rumah;

2. Gunakan fasilitas daring di rumah;

3. Bersikap fleksibel ketika anak mengalami kejenuhan/

kebosanan di rumah;

4. Kreatif dan inovatif mencari kegiatan bersama dengan 

anggota keluarga;

5. Ajak anak berolah raga; 

6. Jelaskan bahwa masa kenormalan baru hanya sementara; 

7. Buat anak gembira dalam melakukan aktivitas. 

Demikian persiapan yang harus dilakukan ketika anak 

masuk sekolah di era kenormalan baru. Orangtua diharapkan 

memberikan edukasi yang cukup tentang bagaimana cara 

menghadapi lingkungan baru selama masa kenormalan baru.

Penutup 

Keluarga adalah yang pertama dan utama di mana 

anak   memulai   berinteraksi, berkomunikasi   dan   belajar   

banyak pengalaman dari kedua orang tuanya. Manusia 

adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang 

lain. Namun bantuan yang paling tulus dan ikhlas ialah dari 

keluarga. Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab 

dan dapat dipercaya dan setiap anggota keluarga saling 

menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Hal 

ini salah satu yang dikatakan sebagai keluarga harmonis atau 

ideal. Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-

anaknya adalah memelihara, mendidik dan saling mencintai 

anak-anaknya dengan cara beradaptasi dengan perubahan 

ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk mengatasi masalah. 
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Dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dan akhlak yang 

mulia pada anggota keluarga.

Pada masa kenormalan baru hendaknya orang tua 

sudah memberikan edukasi yang cukup tentang bagaimana 

cara menghadapi lingkungan baru. Orang tua juga dapat 

memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan demi kepentingan terbaik 

bagi anak. Orang tua dapat menjadi pendamping anak, tempat 

curhat, tanggap terhadap perubahan anak, kreatif, tidak 

menggunakan kekerasan dalam mendidik anak, memotivasi, 

menanamkan rasa percaya diri, menumbuhkan optimistis, 

daya tahan terhadap stres dan memberikan contoh teladan 

pada anak ketika di rumah. Buat suasana rumah nyaman 

sehingga senang belajar di rumah. Kesungguhan dan kesiapan 

orang tua untuk mendampingi belajar serta menjadi guru 

anaknya dengan kesabaran dan keikhlasan.

Diharapkan dalam keluarga hendaknya setiap anggota 

untuk saling menghormati dan memberikan kasih sayang. 

Orang tua sebaiknya dapat menjadi pendamping anak, 

tempat curhat, tanggap terhadap perubahan anak, kreatif, 

tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak, 

memotivasi, menanamkan rasa percaya diri, menumbuhkan 

optimistis, daya tahan terhadap stres dan memberikan contoh 

teladan pada anak ketika di rumah. Sebaiknya orangtua 

dapat memberikan edukasi yang baik pada anak-anak ketika 

menghadapi masa kenormalan baru.
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KELUARGA SEBAGAI SUPPORT SYSTEM 
PEMBELAJARAN DI RUMAH

Oleh: Neneng Habibah
Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Pendahuluan 

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keluarga adalah 

pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam praktiknya 

masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya 

tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah. Peran sekolah 

adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan 

lebih sistimatis, efektif, dan hasilnya tersertifikasi. Tidak 

semua kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi oleh satuan 

pendidikan maupun keluarga. Kerjasama keluarga dengan 

satuan pendidikan mutlak diperlukan. Satuan pendidikan 

wajib mendorong kemitraan dan pelibatan keluarga dalam 

memajukan pendidikan anak mereka.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017,  keluarga 

merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan 

anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam 

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat 

ketiga.
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Keluarga berperan sebagai lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama,  sejak  anak dilahirkan, diasuh  dan 

dibimbing  oleh orang tuanya sehingga anak mengenal 

terhadap keluarganya.  Dengan merawat dan mendidiknya, 

keluarga senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, 

baik biologis maupun psikologis bagi anak, dengan harapan 

anak dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

masyakatnya. Melalui pendidikan keluarga juga, anak dapat 

menerima nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan setempat. 

Selo Soemarjan  dan Abdullah  (dalam Roucek dan 

Warren, 1994: 127) menyebut keluarga itu adalah kelompok 

inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama 

yang bersifat alamiah. Di dalam keluarga anak dipersiapkan 

oleh lingkungan keluarganya untuk menjalani tingkatan-

tingkatan perkembangannya sebagai bekal untuk memasuki 

dunia orang dewasa. 

Karena keluarga sebagai  lingkungan pertama bagi anak, 

maka keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam 

membentuk support system terhadap anak di rumah. Ayah 

dan Ibu dapat bekerjasama dalam  memberikan dukungan 

terhadap anak berupa motivasi, kenyamanan,  perkembangan 

emosional, pengetahuan, perkembangan sosial, sehingga 

anak  dapat mengekspresikan emosinya kepada orang tuanya. 

Menurut Sarafino dan Smith  (2011), dukungan sosial 

adalah keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk 

memberi bantuan, semangat, penerimaan dan perhatian 

sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang. 

Bentuk dukungan sosial di antaranya adalah dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental 

dan informasi. Untuk dukungan yang dua terakhir ini 

merupakan dukungan dari para teman, sahabat dan rekan 

lainnya di luar konteks dukungan keluarga, meskipun bisa 

saja kedua dukungan ini memberikan pengaruh kepada 
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yang lainnya tapi bukan dalam konteks lingkungan keluarga 

sebagai support system.  

Dukungan emosional mencakup empati, kepedulian 

dan perhatian terhadap orang lain. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Retnowati  (2003), keberfungsian keluarga 

mendukung individu dalam mengungkapkan emosi 

seseorang.  Dukungan penghargaan meliputi memberikan 

penghargaan positif kepada orang lain sehingga meningkatkan 

harga diri dan rasa percaya diri yang dimiliki.

Peran keluarga terhadap supporting system, mulai 

terganggu tatkala para orang tuanya banyak aktif di luar 

rumah, baik sebagai pekerja penghasilan utama maupun 

sebagai pekerja penghasilan tambahan. Sebuah survei yang 

dilakukan oleh Institute for Social and Economic Research 

mengungkap bahwa:  anak dari ibu yang bekerja mengalami 

penurunan kemampuan dalam mengikuti ujian di sekolah 

sebesar 20 persen (okezone.com, 2015). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa adalah peran, dukungan dan keterlibatan keluarga. 

Membimbing anak belajar di rumah oleh orang tuanya 

memiliki peran dalam membantu perkembangan sikap, nilai, 

kebiasaan dan keterampilan yang mendorong keberhasilan 

siswa melalui kesediaan orang tua memotivasi anak sehingga 

berprestasi dalam belajar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juster Donal Sinaga 

(2018: 43-54) dari Universitas Sanata Dharma tentang: 

Tingkat Dukungan Orang Tua terhadap Belajar Siswa, dalam 

kesimpulannya menyatakan bahwa: tampak 41,9%  (13) orang 

tua yang memiliki daya dukung terhadap belajar anak masuk 

dalam kategori sangat tinggi, sementara 45,1%  (14) siswa 

yang berpendapat bahwa daya dukung orang tua atau wali 

terhadap belajar mereka masuk kategori sangat tinggi. 

Pada 12 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

menetapkan penyakit akibat virus Corona baru (Covid-19) 
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sebagai pandemi. Para ahli telah memperkirakan bahwa 

wabah Covid-19 kemungkinan besar akan terus berlangsung 

hingga beberapa bulan ke depan atau bisa jadi dalam hitungan 

tahun. Salah satu sektor yang paling terdampak akibat wabah 

pandemi Covid-19 adalah pendidikan. Sampai dengan 25 Mei 

2020, Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mencatat sebanyak 

150 negara menutup pembelajaran di sekolah akibat pandemi 

Covid-19. Jumlah pelajar/mahasiswa yang terdampak secara 

global sekitar 1,2 milyar orang atau sekitar 68 persen dari total 

pelajar/mahasiswa terdaftar. Menurut data UNSECO pula, 

jumlah total pelajar/mahasiswa Indonesia yang terdampak 

sekitar 68 juta siswa, terdiri dari sekitar 60 juta siswa PAUD-

Menengah dan 8 juta mahasiswa perguruan tinggi (en.unesco.

org). 

Ketua Dewan Pendidikan M. Ridwan mengatakan bahwa: 

sejak pandemi virus korona atau Covid-19 melanda, berbagai 

kebijakan diambil sebagai upaya memutus penyebaran virus 

tersebut, di antaranya mengambil kebijakan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) bagi semua siswa semua jenjang untuk 

belajar dari rumah melalui sistem daring (blokbojonegoro.

com, 2020). 

Kebijakan belajar dari rumah menjadi pilihan yang sangat 

tepat, pada saat situasi pandemi covid-19, yang memiliki nilai 

positif maupun nilai negatif. Orang tua memiliki peranan yang 

sangat penting dalam pendampingan belajar anak di rumah, 

sekaligus dapat mengerjakan tugas materi dari sekolah. 

Dengan belajar dari rumah, dapat menciptakan keakraban 

ikatan batin antara orang tua dengan anak. Dengan belajar di 

rumah juga, sebagai pembelajaran bagi anak membagi waktu 

terutama dalam  menggunakan gawai, sementara bagi orang 

tua bisa mengawasi  anaknya.  

Biasanya, rumah menjadi tempat berkumpul bersama 

keluarga dan beristirahat dari padatnya kesibukan bekerja 
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atau bersekolah. Pandemi Covid-19 mengubah segala tatanan 

cara hidup kita, termasuk soal sekolah anak-anak. Dengan 

belajar anak di rumah, tidak sedikit orang tua khususnya 

para ibu yang merasa terbebani anaknya belajar secara daring 

karena dibebani banyak tugas (palu.tribunnews.com, 2020). 

Hal ini terjadi, kemungkinan pertama,  tidak adanya 

kesiapan orang tua dan anak dalam menerima perubahan, 

para orangtua tidak mempunyai pengalaman mengajar secara 

akademis sebelumnya, belum memiliki pemahaman cara 

membimbing anaknya saat belajar di rumah; kedua orangtua 

memiliki tuntutan pekerjaan yang juga harus dituntaskan di 

tengah pandemi Covid-19,  dan tekanan dari orang tua kepada 

anak.

Pengalaman para orang tua “bermasalah” mendampingi 

anaknya dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah, 

terutama dirasakan oleh anak pada jenjang sekolah 

pendidikan dasar. Hal ini karena anak-anak pada jenjang 

Sekolah Dasar dan atau Sekolah Menengah Pertama, masih 

belum memiliki kemampuan belajar mandiri karena  masih 

belum bisa meninggalkan masa kanak-kanak, yang kadang-

kadang memerlukan pendampingan dalam belajar. Beberapa 

masalah yang dihadapi anak-anak Sekolah Dasar misalnya: 

malas belajar, cepat bosan, tidak bisa mengerjakan pekerjaan 

rumah (PR) dan kesulitan belajar, yang kesemuanya ini 

memerlukan perhatian dan pendampingan secara khusus. 

Sedangkan untuk lembaga PAUD yang merupakan 

lembaga pendidikan prasekolah, lebih menekankan pada 

dunia bermain dengan kecenderungan anak untuk berinteraksi 

secara langsung. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini  

lebih tepat dilakukan melalui tatap muka langsung, dan 

bermain. Anak lebih leluasa bereksplorasi dan berinteraksi 

bersama teman-temannya yang merupakan  pada tahapan 

pra operasional konkrit (geotimes.co.id). Dengan demikian 
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sangat sulit bagi anak usia dini melakukan pembelajaran 

melalui daring. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 

213 pengaduan terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

di rumah selama pandemi virus korona. Para peserta didik 

mengaku mengalami kejenuhan, karena guru selalu memberi 

tugas tiap harinya per mata pelajaran yang menguras energi. 

Namun guru tidak pernah menjelaskan materi, tidak terjadi 

pembelajaran dua arah. Retno mengatakan masih banyak 

guru yang mengaku bingung mengelola pembelajaran jarak 

jauh (cnnindonesia.com, 2020).

Pada kesempatan lain Retno menguraikan bahwa ada 

keluhan peserta didik mengenai tugas merangkum buku, 

mengerjakan soal-soal dan memberikan tugas lainnya,  ada 

juga sekolah yang memberlakukan pembelajaran disamakan 

dengan jam belajar di sekolah, yang akhirnya membuat siswa 

menjadi jenuh (padek.jawapos.com, 2020).

Beberapa hasil survei berkaitan dengan pembelajaran di 

rumah antara lain: dilakukan KPAI yang melibatkan 1.700 

siswa SD hingga SMA dari 20 provinsi menunjukkan bahwa 

79,9% responden tidak berinteraksi dengan guru mereka 

selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sisanya, sebagian 

besar interaksi dilakukan hanya dalam konteks pemberian 

dan pengumpulan tugas. Terkait kesulitan yang dihadapi 

siswa selama PJJ, 77,8% responden mengaku kewalahan 

dengan tugas menumpuk yang diberikan, sementara 42,2% di 

antaranya mengeluhkan biaya kuota internet yang dibutuhkan 

untuk merampungkan tugas (metrum.co.id).

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan 

pembelajaran daring di antaranya kuota internet yang terbatas 

dan masih belum familiarnya tenaga pendidik beserta peserta 

didik dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu perlu adanya 

upaya khusus yang lebih masif untuk mengatasi problematika 

ini mulai dari individu masing-masing, dukungan 
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keluarga, lembaga/institusi pendidikan, jasa provider dan 

pemerintah. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

memaksimalkan pembelajaran daring adalah pembelajaran 

berbasis proyek (Abidin, et all., 2020).  

Pesatnya perkembangan Tekhnologi Informasi 

terutama internet membuka peluang bagi pengembangan 

layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan. 

Pasca mewabahnya pandemi covid-19 ke Indonesia 

pada pertengahan maret 2020 maka pemerintah daerah 

mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu 

meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara 

langsung dan diganti dengan pembelajaran secara daring, baik 

pada tingkat sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat 

perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dalam suatu sistem 

yang disebut electronic university (e-University)  (Pujilestari, 

2020).

Mengingat pelaksanaan belajar di rumah  masih berlanjut 

sampai saat ini, dan tidak dapat diprediksi secara pasti 

kapan wabah covid-19 akan berakhir, kesiapan orang tua 

sebagai support system bagi anaknya dalam keluarga penting 

diterapkan. Adanya kebijakan dan program new normal, 

seluruh masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan 

lebih baik termasuk para orang tua pada pelaksanaan belajar 

anak di rumah. 

Keluarga sebagai Support System

Pembahasan peran orang tua terhadap pendidikan 

anaknya, menarik diperbincangkan. Hal ini selain setiap 

manusia di dunia yang telah berkeluarga dan memiliki anak, 

pasti mengalami peranannya sebagai orang tua. Selain anak 

sebagai makhluk dinamis, juga pendidikan terhadap anak 

sangat memiliki  keunikan dan kekhususan dalan mendidik 

anaknya. 
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Secara teologis, Islam menyebutkan bahwa peran orang 

tua penting dalam mendidik anaknya. Mulai dari pertemuan 

antara ovum/sel  telur dengan sperma, dalam prosesnya, 

hingga saat ditiup ruh ke janin dalam kandungan ibunya 

(ketika umur 4 bulan), hingga budaya  yang berkembang di 

masyarakat—diperingati saat umur kehamilan 7 bulan. 

Ketika anak lahir, maka pendidikan pertama yang 

ditanamkan kepada anaknya adalah melalui pengenalan 

tentang Tuhan Allah dan Rasulnya, yakni melalui  pendidikan  

langsung dengan memperdengarkan “adzan dan iqomat” 

di telinganya. Hadits Riwayat Abi Yu’la yang artinya: 

“Barangsiapa yang lahir anaknya lalu diadzankan pada 

telinga kanannya dan diiqomatkan pada telinga kirinya, 

maka anak itu tidak akan dimudhorotkan oleh ummush 

shibyan”, (H. R. Abi yu’la).

Pendidikan pertama, melalui pendidikan pengalaman 

secara langsung dalam bentuk mendengarkan ucapan kalimah 

adzan. Pendidikan tersebut mengandung arti memberikan 

pengucapan pengenalan kepada anak tersebut dengan diberi 

pendidikan tentang ketuhanan; yakni pengenalan akan 

Allah dan penanaman kepercayaan kepada-Nya. Penanaman 

pendidikan kepercayaan tentang ketuhanan penting sebagai 

pemberian keyakinan kepada anaknya bahwa Allah merupakan 

pencipta alam semesta termasuk manusia yang perlu 

disembah dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Umat Islam 

yang membawa ajaran bagi umatnya termasuk anak tersebut, 

sekaligus memperjelas terhadap seruan menegakkan perintah 

melaksanakan shalat untuk memperoleh kemenangan.  

Proses pendidikan dalam keluarga, juga ditegaskan secara 

ideologis dengan (Islam) mengajarkan bahwa orang tua memberi 

peran yang sangat penting terhadap nasib anak tersebut:  apakah 

anak tersebut akan dijadikan sebagai penganut agama Nasrani, 

Yahuni dan Majusi. Hadits Bukhori yang artinya sebagai berikut: 

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian 
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kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. 

Hal tersebut sejalan dengan teori tabularasa yang 

dipopulerkan John Locke bahwa manusia lahir dalam 

keadaan tanpa membawa pengetahuan apa pun dan 

kemampuan apa pun. Ibarat selembar kertas putih yang 

siap diisi oleh pengetahuan, pengalaman, dan suritauladan 

di sekelilingnya.

Menurut UU No. 52 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 6 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, 

menguraikan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri 

dan anaknya, atau ayah dan anak-anaknya (duda) atau ibu 

dengan anak-anaknya (janda). 

Keluarga memiliki pengertian secara psikologis dan 

paedagogis. Secara psikologi, keluarga sebagai sekumpulan 

orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan 

masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin 

sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, 

dan saling menyerahkan diri. Sementara keluarga secara 

paedagogis merupakan satu persekutuan hidup yang dijalin 

oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang 

dikukuhkan dengan pernikahan yang bermaksud untuk saling 

menyempurnakan diri. Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) 

dalam sebuah keluarga  sangat dibutuhkan dalam membantu 

anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar 

disiplin diri (Shochib, 2000). 

Mary Anne Fitzpatrick (2004), memberikan pengertian 

keluarga didasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, 

yakni  keluarga secara struktural. Keluarga didefinisikan 

berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari 

keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi 

ini memfokuskan pada siapa saja yang menjadi bagian dari 

sebuah keluarga. Dari perspektif ini didapatkan pengertian 
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tentang keluarga sebaga asal-usul, keluarga sebagai wahana 

melahirkan keturunan, dan keluarga batih. 

Sementara pengertian keluarga secara fungsional, 

memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. 

Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi 

tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, 

dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran 

tertentu. 

Pengertian keluarga secara transaksional, memfokuskan 

pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga 

didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan 

keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa 

identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman 

historis, maupun cita-cita masa depan (Lestari, 2000: 5).

Pendidikan dalam keluarga sangat penting bagi anak, dimana 

anak tersebut pertama  mengenal di lingkungan keluarganya,  dan 

sekaligus merupakan pilar penting dalam membangun karakter 

seorang anak. Pendidikan karakter yang dibangun dalam keluarga 

tidak saja  merupakan pembelajaran dari pengalaman, ucapan dan 

suritauladan dari para orang tuanya tetapi juga proses interaksi 

antar anggota keluarga lainnya menjadi kunci dalam membangun 

pendidikan karakter.

Krangka pendidikan karakter dalam keluarga, sebagaimana 

dalam Islam memberikan tuntunan bahwa:  tiada suatu 

pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya 

selain pendidikan yang baik. (HR. Al-Hakim). Semakin kuat  

diterapkan pembiasaan orang tua  dalam keluarga, akan semakin 

kuat pula respon anak  menangkap informasi yang diterimanya. 

Orang tualah yang memulai pendidikan tentang perilaku sosial 

anak, dan jika pendidikan orang tua terhadap anak  di rumah baik 

dan memadai maka sama dengan membangun  pondasi yang 

kokoh  terhadap kepribadian anak. Dengan demikian, pembiasaan 

akan melahirkan kepribadian (Kasmadi, 2013: 22 dan 81).
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Pada saat anak sudah mulai masuk sekolah, semua orang 

tua menitipkan pendidikannya di sekolah sesuai jenjangnya. 

Diharapkan anak dapat memperoleh pendidikan lanjutan dari 

pendidikan keluarga dengan terstruktur, terarah dan terukur 

dalam memberikan proses pembelajaran pada pendidikan 

formal.

Orang tua yang selama ini mempercayakan pendidikan 

anaknya kepada lembaga pendidikan/sekolah atau madrasah, 

harus mendampingi anak belajar dari rumah. Dengan kondisi 

yang hampir semua lembaga pendidikan belum siap dalam 

menghadapi proses pembelajaran secara daring. Demikian 

juga pemerintah belum memiliki kesiapan baik soal sarana-

prasanana, kesiapan tenaga pengajar dan materi pada 

masa pandemi covid-19. Pada sisi lain, para orang tua juga 

belum siap, dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan 

pengetahuan, sarana prasarana. Pada gilirannya belajar anak 

di rumah menjadi terhambat.

Keluarga merupakan bagian dari support system yang 

memelihara keberfungsian dalam keluarga.  Menurut Sarafino 

dan Smith (2011), support system merupakan salah satu bentuk 

dari dukungan sosial, yaitu  keberadaan orang lain yang dapat 

diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, penerimaan 

dan perhatian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 

hidup seseorang. Bentuk dukungan sosial di antaranya adalah 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental dan informasi. Dukungan emosional mencakup 

empati, kepedulian dan perhatian terhadap orang lain.

Dukungan sosial orang tua berfungsi sebagai faktor 

protektif bagi anak, yaitu sebagai faktor yang melindungi, 

penyayang, dan meringankan anak. Anak  yang mendapatkan 

dukungan sosial dari orang tuanya cenderung akan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  Orang tua 

sebagai sumber yang paling berpengaruh dalam pemberian 

supporting system, karena dengan adanya ikatan batin yang 
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erat dan memiliki hubungan darah sehingga mempunyai 

kedekatan secara emosional melalui pemberikan motifasi, 

perhatian, kepedulian, dan  kasih sayang.

Bentuk dukungan sosial menurut Sarafino (2007) adalah: 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental dan dukungan informasi. Dukungan emosional 

berupa ungkapan empati, seperti kasih sayang, kepedulian 

seseorang terhadap orang lain, contonya guru terhadap 

muridnya. Dukungan penghargaan, suatu bentuk dukungan 

yang berupa ungkapan yang diberikan orang tua, guru 

bahkan orang-orang di sekelilingnya dalam hal membantu 

anak membangun kompetensi dan mengembangkan harga 

diri anak. Pemberian dukungan ini juga dapat membantu 

individu untuk  melihat segi-segi positif yang ada dalam 

dirinya dibandingkan dengan keadaan orang lain yang 

berfungsi sebagai pembentukan rasa kepercayaan diri 

dan kemampuan serta merasa dihargai dan bisa berguna 

saat individu tersebut dalam tekanan/masalah. Dukungan 

Instrumental, bentuk dukungan yang berupa material dan 

lebih bersifat bantuan sumbangan dana, uang, dan lainnya. 

Dukungan informasi, suatu bentuk dukungan yang lebih 

bersifat nasihat, memberitahukan hal yang baik terhadap apa 

yang sudah dilakukan oleh individu tersebut.

Peran keluarga sebagai lingkungan terdekat tentunya 

memberikan peran yang besar dalam membentuk support 

system bagi setiap anggotanya, tak terkecuali bagi 

anaknya.  Orang tua dapat memberikan dukungan terhadap 

anak berupa motivasi, pengetahuan, bahkan menjadi teman 

curhat atau berbagi anak sehingga anak dapat mengekspresikan 

emosinya dengan orangtuanya. Dukungan orang tua terhadap 

anaknya dalam mendampingi belajar di rumah, dan saling 

memberikan kenyamanan, maka merupakan bentuk support 

system terhadap keduanya. Dukungan terhadap  support 
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system dalam keluarga, dapat mengurangi disfungsi dari 

peran setiap anggota keluarga.   

Menurut Erick Erickson ada 8 tahap perkembangan 

psikologis dalam kehidupan seorang individu, dan itu semua 

bergantung pada  pengalaman yang diperolehnya dalam 

keluarga, yaitu memberikan rasa memiliki,  rasa aman,  kasih 

sayang, hubungan cinta kasih, pemeliharaan, rasa tanggung 

jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk 

menumbuhkembangkan anak yang dicintainya (Yusuf, 2008: 

38).

Berikut hasil polling 500 peserta berkaitan dengan 

pendampingan belajar anak di rumah sebagai support system. 

56,2% orang tua membimbing belajar anak, 26,2% anak 

belajar secara mandiri, 7% tidak tahu. Sikap anak jika tidak 

didampingi orang tua belajar di rumah pada era normal baru, 

41,6% biasa saja, 40,8% marah/sedih, dan 9,4% tidak tahu. 

Sikap orang tua jika anak belajar dilakukan sendiri, orang 

tua memberi motivasi 70,2%, memberi pujian/hadiah 22,6%, 

sisanya tidak tahu. Perasaan orang tua mendampingi anak 

dalam belajar di rumah saat era normal baru: 56,6% senang, 

28,8% biasa saja, 8,6% tidak tahu dan 6% tidak senang.

Media yang paling sering anak gunakan dalam belajar di 

rumah pada era normal baru adalah smartphone/handphone 

66,8% (334), android 40% (200), buku 27,2% (136), Lembar 

Kerja Siswa (LKS) 19,2% (96), dan televisi 8,6% (43) dan 

sisanya tidak tahu. Volume anak belajar di rumah hampir 

setiap hari 72%, seminggu 2-3 kali: 15,6%, tidak pernah 

9,2%, seminggu sekali 3,2%. Sementara materi yang sering 

diberikan di rumah adalah 57,6% semua mata pelajaran, 

15,6% keterampilan, 9,2% agama saja, sisanya tidak tahu dan 

di luar mata pelajaran.

Jika belajar di rumah mengalami kesulitan, yang paling 

sering dilakukan anak adalah 62% minta bantuan orang tua, 

11,2% diselesaikan sendiri oleh anak, dan sisanya dibantu 
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teman dan atau kakak. Rata-rata orang tua mendampingi 

anak belajar di rumah pada era normal baru, tidak terbatas 

waktu selama anak membutuhkan 33%, 1-2 jam mendampingi 

anak belajar 31,6%, kurang dari 1 jam 17%, tidak pernah 

mendampingi anak belajar 10,2%, dan mendampingi anak 

belajar selama 3-4 jam sebanyak 8,2%. Penerapan pendidikan 

karakter di rumah pada pelaksanaan pembelajaran di rumah 

selalu 42%,  sering 32,8%,  kadang-kadang 19,6%, dan sisanya 

tidak pernah. Jika diterapkan pendidikan karakter di rumah 

berupa pembiasaan 72% (360), pada keteladanan  orang tua 

41,4% (207), menanamkan kepercayaan kepada anak 38,8% 

(194), melibatkan anak dalam pengambilan keputusan29,6% 

(148).

Menurut H Umar, belajar di rumah merupakan 

pendidikan dasar yang diamanatkan oleh Allah SWT dan 

Sunnah Rasul, bahwa anak menjadi tanggung jawab orang 

tua. Dengan adanya pandemi covid-19 memberi kesempatan 

kepada orang tua untuk mengembalikan tugas pokoknya yang 

mungkin selama ini para orang tua memiliki pemahaman 

kalau anaknya sudah masuk ke sekolah/madrasah dianggap 

sudah selesai tugas dan tanggung jawab mendidik anak. 

Dengan terjadinya wabah covid-19, memberi hikmah yang 

sangat berharga untuk menata kembali fungsi dan tugas 

keluarga dalam mendidik anak di rumah. 

Sementara Hj. Margaret Aliyatul menyatakan, bahwa 

secara sosiologis  anak adalah amanat Allah SWT yang harus 

dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi anak 

itu sebagai generasi penerus keluarga, bangsa dan negara. 

Rumah sebagai sarana pengembangan minat dan bakat 

anak. Hak anak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, 

diasuh oleh orang tua, berhubungan dengan orang tua bila 

terpisahkan, beragama, berkumpul, berserikat, kelangsungan 

hidup tumbuh dan berkembang. 

--- BAB III: KELUARGA DAN ANAK ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 95 ~

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 

pasal 19 ayat 1 menyatakan, Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya. Semua pihak wajib melindungi dan memenuhi 

hak anak, mulai dari orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, 

pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah 

pusat.

Mengenali minat dan bakat anak, disesuaikan dengan 

usia anak dan pendekatan ringan dengan cara memberi 

stimulus/rangsangan kepada anak untuk mengeksplorasi 

terhadap diri dan lingkungannya, mengenal berbagai aktifitas 

untuk mendeteksi minat anak. Kemudian mengamati tingkah 

laku anak, observasi jenis kegiatan yang diminati anak dan 

kebiasaan anak. Kemudian memperhatikan kecerdasan 

anak (bahasa, logika, matematika, visual spasial, kinestetik, 

interpersonal, intrapersonal, naturalis dan ekstensial). Maka 

hasilnya jangan memaksa kehendak tetapi menerima minat 

dan bakat anak sesuai yang dipilih.

Mengembangkan minat dan bakat anak adalah dengan 

memberi ruang ekspresi dan memberi dukungan positif. 

Ruang ekspresi yakni dengan cara:  (1) mendekatkan anak 

dengan orang yang ahli dengan aktifitas yang disukainya, (2) 

memberi ruang berkumpul dengan komunitas terkait, (3) 

ajak melihat pertandingan, pertunjukan, pentas seni yang 

sesuai, (4) memberikan kesempatan dengan mengikutkan 

pada pertandingan, perlombaan dan pertunjukan terkait, 

dan (5)  mengeksplorasi kemampuan. Sementara dukungan 

positif dengan cara: (1) Menghargai setiap usaha yg telah 

dilakukan, (2) Memberi motivasi dan dorongan semangat 

secara optimal, (3) Memberikan pujian dan apresiasi, (4) 

Memberikan fasilitas yang sesuai, (5) Memberikan perhatian 

dan waktu, (6) Menciptakan lingkungan rumah yang baik 
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yang sesuai dan mendukung, (7) Tumbuhkan ketekunan dan 

kerja keras.

Rilla Sofitriana menguraikan bahwa peran dan tanggung 

jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah memelihara, 

mendidik dan saling mencintai anak-anaknya dengan cara 

beradaptasi dengan perubahan ilmu pengetahuan dan 

kemampuan untuk mengatasi masalah. Dengan menanamkan 

nilai-nilai yang baik dan  akhlak yang mulia pada anggota 

keluarga. 

Kebijakan Pemerintah 

Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan 

Syahril bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi 

covid-19 sangat memprioritaskan menjaga kesehatan dan 

keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 

keluarga, dan masyarakat. Untuk daerah yang berada di zona 

kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran 

tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada 

zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah 

(maarifnu.org, 2020). 

Sementara pelaksanaan pembelajaran tatap muka 

diprioritaskan pada zona hijau (zona tidak terdampak) dan 

dimulai dari jenjang SMA dan SMP sederajat, kemudian 

disusul jenjang SD dan PAUD, sebagai mana tertuang dalam 

SKB 4 Menteri.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur Jenderal PAUD 

dan Dikdasmen Kemendikbud Harris Iskandar, bahwa 

pembelajaran di rumah tidak lagi memfokuskan pada 

akademik atau kognitif tetapi pada kompetensi dan survei 

karakter, yang menitikberatkan pada penalaran dan 

penekanan pada life skill, karakter, dan sebagainya (edukasi.

kompas.com, 2020).

Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 
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Penyebaran Virus Corona (COVID- 1 9), menyebutkan bahwa 

proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak 

jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani 

tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk 

kenaikan kelas maupun keluiusan;

2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan 

kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; 

3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah 

dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi 

masing-masing, termasuk mempertimbangkan 

kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah; 

4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi 

umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari 

guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Sedangkan melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 202020 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah 

Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19) yang merupakan penjabaran/menyempurnakan 

SE No.4 tahun 2020), yaitu menjelaskan tentang:

1. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Pelaksanaan 

Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 

bertujuan untuk: 1. memastikan pemenuhan hak 

peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan 

selama darurat COVID-19; 2. melindungi warga satuan 

pendidikan dari dampak buruk COVID-19; 3. mencegah 

penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan 

pendidikan; dan 4. memastikan pemenuhan dukungan 

psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/

wali.

2. Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
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tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Corona Virus Disease (COVID 19), yaitu: 1. keselamatan 

dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, 

kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan 

pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam 

pelaksanaan BDR; 2. kegiatan BDR dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum; 3. BDR dapat difokuskan 

pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai 

pandemi COVID-19; 4. materi pembelajaran bersifat 

inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, 

konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta 

didik; 5. aktivitas dan penugasan selama BDR dapat 

bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta 

Didik sesuai minat dan kondisi masingmasing, termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas 

BDR; 6. hasil belajar peserta didik selama BDR diberi 

umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari 

guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; 

dan 7. mengedepankan pola interaksi dan komunikasi 

yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

3. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) 

dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan: 1. pembelajaran 

jarak jauh dalam jaringan (daring) 2. pembelajaran jarak 

jauh luar jaringan (luring) Dalam pelaksanaan PJJ, satuan 

pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring 

atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan 

dan kesiapan sarana dan prasarana. 1. Media dan Sumber 

Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring Pembelajaran di 

rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) 
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maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi 

pembelajaran daring, di antaranya: 

Tabel 1: Sumber Belajar

No. Sumber dan Media Tautan

1.
Rumah Belajar oleh Pusdatin 
Kemendikbud.

https://belajar.kemdikbud.go.id

2. TV edukasi Kemendikbud.
https://tve.kemdikbud.go.id/

live/

3.
Pembelajaran Digital oleh 
Pusdatin dan SEAMOLEC. 
Kemendikbud.

http://rumahbelajar.id

4.
Tatap muka daring program 
sapa duta rumah belajar 
Pusdatin Kemendikbud.

pusdatin.webex.com.

5.
LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, 
Kemendikbud.

http://lms.seamolec.org

6.
Aplikasi daring untuk paket 
A,B,C.

http://setara.kemdikbud.go.id/

7. Guru berbagi http://guruberbagi.kemdikbud.go.id

8. Membaca digital
http://aksi.puspendik.kemdi
kbud.go.id/membacadigital/

9. Video pembelajaran http://video.kemdikbud.go.id/

10. Suara edukasi Kemendikbud
https://suaraedukasi.kemdik

bud.go.id/

11 Radio edukasi Kemendikbud
https://radioedukasi.kemdik

bud.go.id/

12

Sahabat keluarga – Sumber 
Informasi dan bahan ajar 
pengasuhan dan pendidikan 
keluarga

https://sahabatkeluarga.kem
dikbud.go.id/laman/

13
Ruang guru PAUD 
Kemendikbud

http://anggunpaud.kemdikb
ud.go.id/

14 Buku sekolah elektronik https://bse.kemdikbud.go.id/

15
Mobile edukasi - Bahan ajar 
multimedia

https://m-
edukasi.kemdikbud.go.id/me dukasi/

16 Modul Pendidikan Kesetaraan https://emodul.kemdikbud.go.id/

17
Sumber bahan ajar siswa SD, 
SMP, SMA, dan SMK.

https://sumberbelajar.seamol 
ec.org/
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18
Kursus daring untuk Guru dari
SEAMOLEC.

http://mooc.seamolec.org/

19
Kelas daring untuk siswa dan
Mahasiswa

http://elearning.seamolec.org/

20 Buku digital open-access
http://pustaka-

digital.kemdikbud.go.id/

Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud), terdapat juga sumber  

dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia 

teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya                          

pada laman https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/

category/aplikasi- pembelajaran/.

Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR 

dapat dilaksanakan melalui: televisi, contohnya Program 

Belajar dari Rumah melalui TVRI; radio; modul belajar 

mandiri dan lembar kerja; bahan ajar cetak; dan alat peraga 

dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Penutup 

Pendidikan anak dalam keluarga merupakan pendidikan 

yang pertama dan utama bagi anak, dimana anak mengenal 

lingkungan pertama dalam hidupnya. Namun pendidikan 

sekolah merupak pendidikan lanjutan bagi anak untuk 

memperoleh pendidikan secara terstruktur, dan terukur 

dalam memperoleh pendidikan anak setelah dalam keluarga. 

Pada masa era kenormalan baru ini kegiatan pembelajaran 

dialihkan ke rumah di bawah pembimbingan orang tua.

Pembelajaran di rumah, ternyata memberi pengalaman  

yang tidak mengenakkan, baik yang dialami oleh para 

orang tua maupun oleh anak-anaknya. Para orang tua harus 

memberikan ekstra perhatian, pendampingan dan pengajaran 

kepada anaknya di rumah. Selain diperlukan kesiapan para 

orang tua baik dari sisi fasilitas sarana, kesiapan para orang 

tua piawai mendampingi dan mengajarkan pelajaran, juga 

--- BAB III: KELUARGA DAN ANAK ERA PANDEMI ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 101 ~

keterbatasan penguasaan materi yang dimiliki para orang tua, 

menjadi masalah tersendiri. Demikian juga pengalaman yang 

dialami anak-anak belajar di rumah membuat para orang 

tua kerapkali memunculkan kekesalan dan amarah yang 

diberikan kepada anaknya, yang pada gilirannya membuat 

anak bosan, marah, dan bahkan malas belajar.

Seharusnya anak belajar di rumah, memberi kesempatan 

kepada orang tua untuk selalu lebih dekat, mengetahui tingkat 

kemampuan yang dimiliki anak tentang materi pelajaran di 

sekolah, dan lebih mendekatkan keakraban antara anak dan 

orang tua.  Hubungan interaksi tersebut merupakan bagian 

dari support system  dalam memelihara keberfungsian 

keluarga, yang  menjadi bagian dari salah satu bentuk dari 

dukungan sosial.

Kegiatan belajar anak di rumah harus tetap dilaksanakan 

dengan baik, maka hendaknya diperlukan beberapa saran, 

antara lain:

1. Dilakukan kerjasama antar orang tua dengan 

penyelenggara pendidikan, melalui evaluasi, sampai 

dimana kegiatan pembelajaran di rumah, baik melalui 

daring maupun melalui luring.

2. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan Kementerian 

Agama memberikan pelatihan parenting  bagi para orang 

tua yang mengalami kesulitan dalam membimbing belajar 

anak di rumah secara berkala dan berkesinambungan.

Ucapan Terima kasih

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

sehingga tulisan ini bisa diterbitkan. Ucapan terima kasih 

secara khusus disampaikan kepada Bapak Dr. Nurudin Kepala 

Balai Litbang Agama Jakarta, Bapak Heri selaku Kabubag TU, 

ibu Saimroh, dan semua teman-teman yang telah memberikan 

support hingga tulisan ini selesai dibuat. Hanya kepada Alloh 
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lah semua ini  penulis serahkan, semoga amal ibadah yang 

telah diberikan, akan menjadai ladang pahala yang akan 

dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang setimpal.
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PERAN AYAH DALAM MENDIDIK
ANAK USIA DINI

Oleh: Juju Saepudin
Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Pendahuluan

Keluarga merupakan satu lembaga terpenting dalam 

proses pendidikan anak usia dini (PAUD). Ayah dan Ibu 

merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh 

anak-anaknya dalam keluarga yang pertama dan utama. 

Oleh karena itu, pendidikan bagi anak usia dini merupakan 

serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang 

tua, baik ibu maupun ayah kapan pun dan dimana pun 

mereka berada. Jika proses pendidikan belum bisa dipenuhi 

secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah 

dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara 

anak dengan orangtuanya, maupun terhadap lingkungannya.

Pada tahap tumbuh-kembang anak usia dini, anak-anak 

membutuhkan figur ayah dan ibu secara bersama, baik itu 

anak perempuan maupun anak laki-laki. Purwandari (2015) 

menemukan fakta bahwa anak laki-laki maupun perempuan 

tidak memiliki kedekatan dengan ayah. Ketidakhadiran sosok 

ayah akan meningkatkan konflik gender dan kebingungan 

gender pada anak di mana hal ini akan menyebabkan perilaku 

seksual yang menyimpang. 

Sayangnya, sosok ayah seringkali dinilai sebagai 

pengasuh kedua dalam dunia Pendidikan (Lamb, 2010). Hal 
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ini disebabkan kondisi sosial Indonesia yang menempatkan 

seorang laki-laki sebagai pekerja di sektor publik dan wanita 

di sektor domestik, sehingga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penilaian masyarakat bahwa seorang ayah 

hanya berberkewajiban sebagai pencari nafkah.

Indonesia menjadi fatherless country di mana peran 

atau keterlibatan ayah terhadap pendidikan keluarga masih 

minim. Fatherless di sini tidak hanya berarti tidak adanya 

sosok ayah secara fisik, melainkan juga ketidakhadiran ayah 

secara psikis. Misalkan saja dalam budaya Jawa, peran ayah 

hanya sebagai inisiator dan penanggung jawab pembiayaan 

keluarga, sementara ibu berperan sebagai guru bagi anak-

anak yang mengajarkan semua hal kehidupan di masyarakat 

(Herusatoto, 2004).

Namun demikian, penelitian lain mengatakan bahwa 

persepsi ayah tentang pengasuhan anak usia dini telah 

mengalami peningkatan. Simassari (2014) menyatakan 

bahwa 94,72% responden ayah memiliki keterlibatan yang 

tinggi dengan anak. Adanya kontradiksi antara studi yang 

telah telah dilakukan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk 

mendalami peran ayah dalam mendidik anak usia dini di era 

kenormalan baru.

Peran Ayah dalam Pendidikan

Secara umum, ayah dan ibu memiliki peran yang sama 

dalam pengasuhan anak-anaknya. Namun, ada sedikit 

perbedaan dalam sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh 

ayah dan ibu. Peran Ibu, antara lain: Menumbuhkan perasaan 

sayang, cinta, melalui kasih sayang dan kelembutan seorang 

ibu, menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik 

kepada anak, mengajarkan anak perempuan berperilaku 

sesuai jenis kelaminnya dan baik. Peran ayah, antara lain: 

menumbuhkan rasa percaya diri dan berkompeten kepada 

anak, menumbuhkan anak agar mampu berprestasi, dan 
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mengajarkan anak untuk tanggung jawab (Rakhmawati, 

2015).

Ayah merupakan pemimpin dalam keluarga, mempunyai 

peran besar dalam membina dan mendidik seluruh anggota 

keluarganya, baik kepada istri (ibu) dan anak-anak. Peran 

ayah dalam keluarganya tidak hanya sebatas pencari nafkah 

untuk pemenuhan kebutuhan fisik keluarga. Lebih dari itu, 

ayah juga mempunyai peran penting dalam pendidikan anak-

anak. Besarnya peran ayah dalam mendidik anak-anak sama 

besarnya dengan peran ibu. Hal ini berarti bahwa pengasuhan 

antara ayah dan ibu secara seimbang terhadap anak akan 

membentuk perilaku positif.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para akedemisi 

telah menunjukan bahwa peran ayah dalam dunia pendidikan 

telah memberi banyak dampak positif, seperti kontribusi 

terhadap perkembangan motorik, emosional, kognitif, sosial 

anak (Wahyuningrum, 2011), dan meningkatkan prestasi 

akademik anak dan penyesuaian perilaku anak (Adamsons 

& Jonhson, 2013), serta berdampak positif pada harga diri 

anak ketika remaja (Kamila dan Mukhlis, 2013). Selain 

itu, keterlibatan ayah juga dapat mencegah perilaku seks 

pranikah, meskipun pengasuhan seksualitas yang dilakukan 

belum optimal (Setyawati dan Rahardjo, 2015).

Bahkan Al-Qur’an menunjukkan besarnya peran ayah 

dalam mendidik anak. Dalam Al-Qur’an terdapat dialog antara 

ayah dan anak sebanyak 14 kali. Sementara dialog antara ibu 

dan anak hanya 2 kali. Misalnya dialog antara Luqman dan 

anaknya pada Surat Luqman ayat 13, 16, 17, dan 18. Dalam 

ayat-ayat tersebut, Luqman mengajarkan akidah dan akhlak 

kepada anaknya, mulai dari mengesakan Allah, melaksanakan 

shalat, amr ma’ruf dan nahi munkar, sabar dan tabah, sampai 

pada akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi kepada 

sesama manusia (Shihab, 2002).
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Pendidikan Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah individu yang berusia mulai dari 

0-6 tahun yang sedang mengalami proses perkembangan 

dengan pesat. Rentang anak usia dini adalah usia kritis 

sekaligus strategis dalam proses serta hasil pendidikan 

seseorang selanjutnya, artinya pada periode ini merupakan 

periode kondusif untuk menumbuhkembangkan berbagai 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional dan 

spiritual. Seperti pepatah mengatakan belajar di waktu kecil 

bagai mengukir di atas batu. Artinya pesan dari pembelajaran 

itu akan tersimpan terus dalam memori anak sampai dewasa, 

bahkan mungkin sampai akhir hayatnya (Saepudin, 2017).

Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan 

dasar-dasar pengembangan nilai agama dan moral, 

kemampuan fisik motorik, bahasa, sosial emosional dan seni. 

Pada tahap ini orang tua harus mampu bersikap dengan 

cara berbicara kepada anak, menanyakan pendapat anak, 

menciptakan suasana yang berwarna-warni sehingga anak 

nyaman besamanya dan juga mengarahkan anak secara tidak 

langsung. 

Menurut Harun Al Rasyid (dalam Jamal Ma’ruf Asmani, 

2009) pemberian pengasuhan pada anak usia dini diakui 

sebagai periode yang sangat penting dalam membangun 

sumber daya manusia. Periode ini hanya datang sekali serta 

tidak dapat diulang lagi, sehingga stimulasi dini salah satunya 

adalah pola pengasuhan anak yang baik bersifat mutlak 

diperlakukan.

Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang 

sedemikian besar terhadap proses pertumbuhan anak semasa 

masih kecil. Beliau menyuruh para orang tua pada khususnya 

untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam 

setiap harinya, misalnya dengan memberi bimbingan tentang 

akhlak, etika, budi pekerti serta teladan agar anak mewarisi 

sikap terpuji dan santun.
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Pendidikan agama yang diberikan orangtua sejak dini 

merupakan langkah awal orang tua (ayah) dalam membentuk 

identitas gender anak. Melalui pendidikan agama pula, 

identitas sebagai laki-laki dan identitas sebagai perempuan 

menjadi jelas. Sebab, Islam telah memberi pedoman secara 

jelas bagi pemeluknya bagaimana fitrah sebagai manusia.

Arti penting pendidikan usia dini ini telah menjadi 

perhatian internasional. Dalam pertemuan Forum Pendidikan 

Dunia tahun 2000 di Dakkar Senegal, telah menghasilkan 

enam kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan untuk 

semua.  Salah satu isinya menyatakan: memperluas dan 

memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak 

usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan 

kurang beruntung (Saepudin, 2012).

Rahman (2015) menyebutkan bahwa orangtua wajib 

memberikan pendidikan yang baik dan religius, serta melatih 

anak agar berperilaku yang baik dan sopan. Hal tersebut wajib 

diajarkan tanpa memandang jenis kelamin anak. Lebih lanjut 

lagi, jenis pendidikan yang harus diberikan kepada anak 

untuk pertama kalinya adalah pendidikan agama, sebab orang 

tua memikul tanggung jawab besar untuk membentuk anak 

sesuai fitrahnya. Hal ini sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 30: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 

fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui”.

Strategi Ayah dalam Mendidik Karakter Anak Usia Dini

Anak merupakan amanah Allah SWT kepada kedua 

orang tua. Hatinya yang masih suci merupakan mutiara 

yang masih polos tanpa ukiran dan gambar. Anak siap diukir 

dan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya. 

Sebagaimana hadits Rasulullah Sallallahu A’laihi Wassalam 
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yang artinya, “Setiap anak sebenarnya dilahirkan atas fitrah 

(suci). Kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya 

menjadi yahudi, majusi dan nasrani,” (HR. Abu Hurairah). 

Usaha para orang tua, dalam hal ini ayah dalam mencari 

uang untuk memberikan pendidikan formal yang terbaik bagi 

anak-anak merupakan salah satu kewajiban para orangtua. 

Namun hal tersebut menjadi kurang tepat jika hanya berhenti 

memasukkan anak ke sekolah sebagai jalan untuk mendidik 

anak. Sebab, dalam Islam pendidikan yang pertama dan 

utama bagi anak adalah keluarga, yaitu pendidikan dari kedua 

orangtuanya.

Sektor pendidikan merupakan salah satu yang kena imbas 

di era kenormalan baru akibat wabah pandemi Covid-19. 

Berdasarkan data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan 

dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), 

sampai dengan 25 Mei 2020 tercatat sebanyak 150 negara 

menutup pembelajaran di sekolah akibat pandemi Covid-19. 

Jumlah pelajar dan mahasiswa yang terdampak secara global 

sekitar 1,2 milyar orang atau sekitar 68 persen dari total yang 

terdaftar. Menurut data UNSECO juga, jumlah keseluruhan 

pelajar dan mahasiswa Indonesia yang terkena dampak 

sekitar 68 juta siswa, terdiri dari sekitar 60 juta siswa PAUD 

dan menengah serta 8 juta mahasiswa Perguruan Tinggi. 

(https://en.unesco.org). 

Wabah Covid-19 telah membawa dampak pada 

masyarakat, baik dampak positif maupun dampak 

negatif. Banyak orang tua siswa yang terkena Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan sehingga tidak 

mampu membayar iuran bulanan. Hal itu berdampak 

sekolah mengalami kesulitan membayar gaji guru. Pilihan 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau tatap muka juga tidak 

mudah karena status zona hijau (aman) bisa berubah setiap 

waktu, dan lokasi tinggal siswa dan guru yang berbeda-beda 

wilayah. Di samping dampak negatif tersebut, tersimpan 
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dampak positif yang kadang tidak semua orang tua bisa 

menyadarinya. Misalnya pertemuan antar anggota keluarga 

menjadi lebih inten dan bisa dimanfaatkan oleh seorang ayah 

untuk menumbuhkan kedekatan yang selama ini mungkin 

kurang terperhatikan karena faktor kesibukan kerja atau 

rutinitas lainnya di luar.

Momen kedekatan ini bisa dimanfaatkan oleh seorang 

ayah untuk menumbuhkembangkan karakter anak, terlebih 

bagi mereka yang memiliki anak usia dini. Pendidikan 

karakter yang pertama dan utama bagi anak adalah dalam 

lingkup keluarga. Dalam keluarga, anak akan mempelajari 

dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupan dewasa 

nanti. Karakter yang akan dipelajari anak adalah apa yang 

dilihatnya dari perilaku orang tua, baik ibu maupun ayah. 

Karakter terbentuk dalam waktu yang relatif lama. 

Karakter yang kuat diperlukan bagi individu dalam 

menentukan keberhasilan hidup anak. Karakter adalah 

kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan 

dengan individu lain (Furqon, 2010). 

Pendidikan karakter yang diberikan kepada anak harus 

berdasarkan karakteristik dan perkembangannya. Pada tahap 

usia dini, anak bisa diajarkan tata krama, sopan santun, yang 

berkaitan dengan karakter moral. Karakter moral tersebut 

seperti melatih untuk bersikap jujur dan sopan. Pada fase 

ini anak akan mengetahui dan membedakan hal-hal yang 

dianggap bermanfaat, baik buruk, dan benar salah suatu 

tindakan. Oleh sebab itu ada beberapa kiat khusus yang harus 

dilakukan seorang ayah untuk mewujudkan pendidikan anak 

usia dini secara berkualitas. 

Pertama, memberikan keteladanan. Anak usia dini sangat 

sensitif terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku dan 

sepak terjang seorang ayah sangat berpengaruh terhadap anak. 
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Sebab ayah dan ibu merupakan contoh pertama dan terdepan 

bagi anak, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

bagi anak. Apa pun yang orang tua lakukan nantinya akan 

ditiru oleh anak. Sehingga, karakter anak akan terbangun 

melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua. 

Tingkah laku, sikap, dan ucapan orangtua, baik di dalam dan 

di lingkungan luar rumah, akan diterima anak sebagai konsep 

berperilaku, yang kemudian akan dianggap sebagai hal yang 

bernilai benar. Oleh sebab itu, para ayah hendaknya selalu 

memperhatikan dan berhati-hati dalam berucap, bersikap, 

dan berperilaku dalam kesehariannya.

Keteladanan merupakan faktor penting dalam perilaku 

baik dan buruknya anak. Anis (2009) menyebutkan bahwa 

keteladanan sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW 

merupakan metode yang sangat sentral dan strategis dalam 

mendidik anak, termasuk dalam hal ini adalah membentuk 

identitas gender anak. Keteladanan Rasulullah ini telah 

disebutkan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21, yaitu: Sesungguhnya 

telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat tersebut merupakan dalil pokok yang menganjurkan 

kepada umat Islam (khususnya) untuk meniru atau meneladani 

Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak 

terjangnya. Seorang ayah dalam berbicara, berperilaku, dan 

bergaul dengan orang lain menjadi cermin bagi anaknya. Di 

sinilah seorang ayah dituntut memberikan teladan sempurna 

kepada anak-anaknya dalam bertutur sapa, berperilaku, 

dan bergaul. Dalam konteks ini, keteladanan seorang ayah 

menjadi kunci kesuksesan pendidikan anak usia dini. 

Disadari maupun tidak disadari, anak akan mencontoh 

orang tua dengan menirukan perilaku, tata cara pergaulan, 

dan aktivitas sehari-harinya. Sebagaimana yang kita alami di 
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rumah sehari-hari, sering orang tua berharap kepada anaknya 

untuk sholat, berperilaku baik, berkata baik, serta mempunyai 

perangai, sifat atau karakter yang menyenangkan. Namun 

sayang, ayah dan ibunya tidak mencontohkannya di hadapan 

anak.

Proses peniruan ini terjadi pada anak secara langsung 

tanpa harus disuruh atau diajarkan untuk melakukannya. 

Jika seorang anak melihat perbuatan ayahnya dan mendengar 

perkataan yang memberikan kesan pada dirinya dan mendapat 

penerimaan lingkungannya, maka ia akan menirukannya. 

Peniruan ini biasanya disebut dengan imitasi untuk anak 

berusia di bawah 10 tahun, sebelum akil baligh. Jika proses 

imitasi terjadi pada anak yang telah memasuki akil baligh 

cenderung mengarah pada upaya identifikasi.

Kedua, menyediakan wahana kreativitas bermain. 

Permainan merupakan alat belajar yang membantu 

percepatan proses pengenalan di mana hal tersebut sebagai 

langkah awal memperoleh ilmu pengetahuan. Selain itu, 

permainan juga merupakan alat untuk menyatakan apa yang 

ada dalam diri, baik itu menyangkut pikiran, perasaan maupun 

kehendak. Permainan dapat meningkatkan perkembangan 

motorik, kreativitas, keterampilan sosial dan kognitif, serta 

motivasional dan emosional. Dengan demikian, melalui alat 

bermain atau mengajak anak bermain, anak berkesempatan 

untuk mengaktualisasikan diri, di mana hal ini merupakan 

kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh orangtua selain 

pemenuhan kebutuhan fisik.

Secara fisik, untuk memenuhi kesejahteraan anak-

anaknya seorang ayah bisa melakukannya dengan memberi 

makanan yang sehat sehingga kesehatan anak terjaga serta 

menyediakan tempat tinggal yang nyaman. Salah satu 

indikator kenyamanannya dengan menyediakan wahana 

kreativitas bermain, sehingga para ayah bisa menghabiskan 
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waktu di rumah dengan cara bermain sambil belajar secara 

bersama-sama. 

Permainan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan jasmani 

maupun rohani anak. Misalnya dalam bermain kelompok, 

anak dapat mengembangkan sikap tanggung jawab sosial, 

kerja sama, percaya kepada orang lain dan diri sendiri. 

Melalui bermain pula, orangtua dapat mengamati sifat-sifat 

tersembunyi dari anak, seperti sulit bekerja sama, egois, tidak 

jujur, dan sebagainya. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, 

orangtua dapat mengarahkan anak dengan sebaik-baiknya. 

Jika hal ini biasa dilakukan oleh para ayah maka akan terjalin 

kedekatan antara ayah dan anak. Selain itu, juga agar anak 

merasakan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya.

Anis (2009) menyebutkan bahwa hubungan yang 

didasarkan pada kasih sayang akan membawa pada 

kenyamanan dan kedamaian, sehingga akan menghindarkan 

sifat egois dan setiap anggota keluarga akan berusaha 

memanusiakan yang lainnya. Hal ini merupakan salah 

satu tujuan dari keluarga, yaitu sakinah seperti yang telah 

difirmankan Allah pada QS. Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama RI, 

2002)”.

Di samping itu, anak membawa ciri khasnya sendiri-

sendiri. Ia memiliki kelebihan dan keunggulan yang khas 

yang tidak ada pada orang lain. Namun, banyak anak tidak 

menyadarinya, begitu juga ayah dan ibunya. Mereka tidak 

menyadari bakat hebat yang ada pada anak. Padahal, jika 

terasah dengan baik akan menjadi faktor kesuksesan dan 

kegemilanganya di masa depan. Di sinilah pentingnya 
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menyediakan wahana kreativitas anak. Anak diberi ruang 

penuh untuk menampakkan jati diri dan identitasnya. Anak 

dibiarkan bermain komputer, membaca buku, menulis dan 

apa pun. Anak harus dibimbing untuk menemukan bakat 

terbesar yang ada pada dirinya.

Dari wahana kreativitas inilah, bakat terbesar anak akan 

tampak. Jika bakat terbesarnya sudah kelihatan, seorang 

ayah harus bergerak cepat membimbing dan memaksimalkan 

secara maksimal. Misalnya, dengan memasukkan anaknya ke 

lembaga bimbingan sesuai bakat anak. Dalam hal ini, orang 

tua berperan sebagai motivator yang tidak bosan-bosan 

mendorong anak-anaknya menggali dan mengembangkan 

bakat.

Ketiga, mengaktifkan kekuatan doa. Manusia merupakan 

makhluk sosial yang dalam kesehariannya tidak bisa hidup 

sendirian. Sesempurna apa pun manusia, tetap saja ia 

makhluk yang memiliki kekurangan. Manusia tidak boleh 

menggantungkan hasil hanya kepada kerja kerasnya. Semua 

persoalan dan permasalahan sebaiknya juga diserahkan 

kepada kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu 

manusia harus menambah kedekatan kepada allah SWT. 

Dalam konteks ini, berdoa menjadi wahana untuk memohon 

pertolongan Allah. Berdoa dengan tulus dan konsisten 

membuat spiritualitas dan religiusitas manusia bertambah 

kuat.

Berdoa merupakan salah satu ajaran Islam yang 

mengandung multi manfaat. Sehingga seorang ayah pun 

dituntut untuk selalu berdoa untuk anak-anaknya setiap saat 

dan di mana pun mereka berada. Mendoakan anak dengan 

hal-hal yang baik karena doa orangtua terhadap anak tidak 

ada pembatasnya. Mendoakan anak tidak mesti hanya dalam 

sholat namun juga bisa dilakukan kapan pun dan di mana 

pun bahkan perkataan orangtua juga termasuk doa bagi sang 

anak. Maka dari itu ayah sebagai orang tua ketika sedang 
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marah jangan sampai mengatakan hal-hal yang kurang positif 

terhadap anak. Barangkali ucapan atau doa tersebut didengar 

oleh Allah dan diaminkan oleh para malaikat.

Penutup

Peran ayah sebagai kepala keluarga salah satunya adalah 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun hal tersebut 

bukan satu-satunya peran penting yang harus ayah laksanakan. 

Seorang ayah juga harus mampu menjadi guru dan teladan 

yang baik bagi anak-anaknya, serta mampu membimbing istri 

sehingga dapat membantunya dalam mendidik anak-anak. 

Sebab, sebagai kepala keluarga, seorang ayah (suami) harus 

memastikan anggota keluarganya dapat hidup sejahtera, baik 

secara fisik maupun psikis serta di dunia maupun di akhirat.
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PERLINDUNGAN ANAK
DARI KEJAHATAN SIBER

Oleh: Margaret Aliyatul Maimunah
Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI 2017-2022

Latar Belakang

Dewasa ini, kita banyak melihat adanya berbagai ragam 

kasus kejahatan siber yang dialami oleh masyarakat Indonesia 

tidak terkecuali anak-anak. Pada tahun 2018, terjadi kasus 

kejahatan sextortion yang dialami oleh salah seorang siswi di 

tingkat SLTP, dimana ia mengalami pemerasan pasca saling 

bertukar foto yang bermuatan pornografi oleh orang yang 

dikenalnya melalui media sosial (KPAI, 2018). 

Pada tahun yang sama terdapat kasus cyberbullying 

sebagaimana pernah menimpa seorang anak bernama Bowo 

di beberapa platform media sosial (Setiawan, 2018). Kasus 

kejahatan siber lainnya adalah pornografi dengan beragam 

contoh kasus, antara lain adalah viralnya seorang anak kecil 

perempuan yang menonton adegan hubungan seksual orang 

dewasa melalui gawai, padahal ia duduk bersebelahan dengan 

ibunya (KPAI, 2018). 

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia sebagai salah satu lembaga yang banyak menerima 

pengaduan kasus anak, termasuk kasus anak berupa 

kejahatan berbasis siber, melaporkan bahwa jumlah kasus 

anak berbasis siber dalam (3) tiga tahun terakhir semakin 

meningkat. Bahkan, kasus-kasus anak bidang pornografi dan 
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cybercrime menempati peringkat ke-3 dalam jumlah kasus 

terbanyak pada tahun 2016-2018, yaitu sebanyak 597 kasus 

pada tahun 2016, sebanyak 610 kasus pada tahun 2017, dan 

sebanyak 679 kasus pada tahun 2018 (KPAI, 2018).

Berbagai kasus kejahatan siber tersebut jika disandingkan 

dengan data KPAI serta kondisi adanya perubahan teknologi 

digital yang semakin maju dan semakin canggih di era 

industri 4.0, tentu saja dikhawatirkan dapat terus meningkat 

dan sulit dibendung. Hal ini didukung oleh adanya kondisi 

semakin mudahnya akses masyarakat tidak terkecuali anak-

anak terhadap internet dan gawai yang dibuktikan melalui 

semakin meningkatnya jumlah masyarakat pengguna gawai di 

Indonesia yang sangat tinggi, baik di kalangan orang dewasa 

maupun di kalangan anak-anak.

Kondisi lain yang selanjutnya membutuhkan perhatian 

karena mendukung kerentanan anak dari kejahatan siber 

adalah kondisi akibat masa pandemi COVID-19. COVID-19 

telah memunculkan berbagai dampak kepada masyarakat 

dalam berbagai aspek termasuk pada anak. Di bidang 

Pendidikan misalnya, anak-anak pada masa sekarang ini 

tidak lagi menjalani Pendidikan secara tatap muka. Anak-

anak harus mengalami pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang 

kebanyakan dilaksanakan secara daring. Kondisi ini tentu 

saja semakin membuat akses anak terhadap internet/ gawai 

menjadi semakin tinggi dan semakin tidak terbendung lagi. 

Dan kondisi ini, tentu saja semakin membuat anak rentan 

terhadap berbagai kasus kejahatan siber.

Kasus-kasus kejahatan siber pada anak selanjutnya perlu 

mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan dampak 

negatif pada anak dan sangat mengganggu proses tumbuh 

kembang anak. Anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan 

siber, baik sebagai korban maupun pelaku, dapat mengalami 

masalah psikologis, seperti trauma, depresi, ketakutan, putus 

asa, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak juga mengalami 

--- BAB IV: PELATIHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ---



--- PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 ---

~ 121 ~

trauma terkait dengan persidangan yang sangat melelahkan 

baik fisik maupun psikis.  

Padahal, anak-anak merupakan generasi muda bangsa 

yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan 

bangsa Indonesia. Sehingga, kita semua berkewajiban untuk 

menjaga dan melindungi anak-anak generasi muda bangsa 

dari berbagai hal negatif yang dapat mengganggu tumbuh 

kembangnya dan dapat membawanya pada generasi yang 

lemah dan tidak berkualitas. Kita tentu saja membutuhkan 

generasi muda yang berkualitas, bukan generasi muda yang 

lemah akibat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku 

kejahatan berbasis siber.

Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini selanjutnya 

akan menjelaskan tentang apa saja kejahatan siber yang 

mengintai anak di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana 

meningkatkan upaya perlindungan anak dari kejahatan siber 

di masa pandemi COVID-19 guna mewujudkan generasi muda 

bangsa yang berkualitas. Maksud dan tujuan dari tulisan ini 

adalah memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi 

(pemecahan masalah) terkait dengan peningkatan upaya 

perlindungan anak dari kejahatan siber di era industri 4.0 

guna mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Tulisan ini 

selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan, 

program-program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan 

upaya perlindungan anak dari kejahatan siber di era industri 

4.0 guna mewujudkan generasi muda yang berkualitas.

Akses Anak Terhadap Internet

Dewasa ini, kita telah memasuki era industri 4.0 yang 

ditandai dengan terjadinya perubahan teknologi digital 

yang semakin maju dan semakin canggih. Kecanggihan 

tekonologi digital masa kini dapat dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat di Indonesia tidak terkecuali anak-anak. 
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Maka tidak mengherankan jika di era sekarang ini, kita dapat 

menemukan anak-anak hampir di seluruh daerah di Indonesia 

sudah ikut memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan 

kemudahan dalam mengakses internet secara langsung 

melalui gawai, seperti smartphone, Laptop, MP3 Player, 

Netbook, Kamera, Tablet, dan lain sebagainya.  Kondisi ini 

selanjutnya, juga telah membuat perubahan besar terhadap 

gaya hidup dan budaya masyarakat Indonesia di era kekinian. 

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 ditemukan 

beberapa data sebagai berikut. Jumlah total penduduk 

Indonesia adalah 26,2 juta, sedangkan jumlah pengguna 

internet di Indonesia adalah sebesar 132,7 juta dimana jumlah 

pengguna di usia 10-24 tahun adalah sebesar 18,4 persen atau 

sebanyak 24,4 juta (APJII, 2016). Pada tahun 2018, data ini 

mengalami peningkatan dari hasil survei APJII pada tahun 

2018, yaitu dari jumlah total penduduk Indonesia sebesar 

264,2 juta, jumlah pengguna internetnya adalah sebesar 

171,2 juta dimana jumlah pengguna internet usia 5-9 tahun 

adalah sebanyak 25,2 ersen, usia 10-13 tahun sebanyak 66,2 

persen, dan usia 15-19 tahun sebanyak 91 persen (APJII, 

2018). Jika dilihat dari klasifikasi pekerjaan, jumlah pelajar 

yang menggunakan internet adalah sebanyak 6,3 persen pada 

tahun 2016. Jumlah ini selanjutnya mengalami peningkatan 

pada tahun 2018 menjadi sebanyak 71,8 persen.

Hadirnya kecanggihan teknologi di masa kini yang 

bahkan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan 

masyarakat melalui gawai memang tidak dapat kita tolak 

atau kita hindarkan lagi. Apalagi, kecanggihan teknologi 

tersebut memang nyata-nyata memberikan nilai positif 

serta memberikan berbagai kemudahan dalam beberapa 

hal kepada masyarakat. Di bidang pendidikan misalnya, 

kecanggihan teknologi dengan kemudahan akses terhadap 

internet telah masyarakat menjadi mudah dalam mengakses 
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suatu informasi dan pengetahuan yang ingin mereka ketahui. 

Bahkan, dengan adanya gawai jarak yang jauh juga tidak 

lagi menjadi halangan bagi seseorang untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pelajaran dengan dosen atau pengajar dari 

jarak jauh. Tidak hanya itu, kecanggihan teknologi digital 

dan mudahnya akses internet hari ini dapat membuat anak-

anak belajar bahasa dan berkreasi melalui gawai tanpa perlu 

menghadirkan seorang guru kursus bahasa atau kreatifitas 

ke rumah. Kondisi yang serupa selanjutnya dialami oleh 

anak-anak di masa pandemi COVID-19 yang kemudian harus 

menjalani pembelajaran jauk jauh yang kebanyakan dilakukan 

secara daring dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Di bidang sosial, masyarakat pun hari ini dapat 

menikmati fasilitas dari kecanggihan teknologi digital dengan 

bebas dan terkendali sehingga dapat melakukan komunikasi 

secara bersamaan dengan banyak teman meskipun berbeda 

desa, kota atau bahkan negara tanpa harus bertatap muka 

langsung, tetapi melalui berbagai media sosial, seperti line, 

skype, watsapp, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, 

mereka juga dapat melakukan belanja secara lebih praktis, 

mudah, dan efektif melalui media daring tanpa harus datang 

langsung ke pasar. Bahkan, berbagai transaksi hari ini pun 

sudah banyak yang melalui transaksi daring. Penggunaan 

uang secara fisik sudah banyak banyak berkurang, termasuk 

pembayaran parkir seperti di pasar mayestik di daerah Jakarta 

Selatan.

Namun, sayangnya berbagai kemudahan yang 

dirasakan oleh masyarakat di era kekinian dengan semakin 

berkembangnya teknologi justru harus berhadapan dengan 

berbagai dampak negatifnya. Dewasa ini, seiring dengan 

kemajuan dan kecanggihan teknologi, semakin banyak juga 

kejahatan dan ancaman negatif yang dilakukan melalui 

media daring yang terdeteksi dan juga sangat mengancam 
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pada anak-anak. Ancaman kejahatan siber di era industri 4.0 

menjadi lintas batas negara tanpa batas. 

Sementara di masa pandemi COVID-19 yang telah 

memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan 

masyarakat termasuk di bidang Pendidikan. Pada masa 

pandemi COVID-19 ini, anak-anak tidak diperbolehkan 

melakukan pembelajaran secara tatap muka, melainkan 

dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh yang kebanyakan 

dilakukan secara daring. Hal ini menyebabkan akses anak-

anak terhadap internet dan gawai menjadi lebih mudah. 

Selain itu, situasi COVID-19 juga telah membatasi ruang 

gerak masyarakat termasuk anak-anak untuk beraktivitas di 

luar rumah sehingga rumah kemudian menjadi pusat aktifitas 

bagi keluarga. Dalam kondisi seperti ini orang tua kemudian 

dituntut kreatif untuk mampu mengkondisikan anak agar 

tidak jenuh dan bosan tetapi juga tidak hanya terpaku pada 

gawai saja karena adanya berbagai ancaman kejahatan siber 

maupun berbagai konten negatif di dalamnya.   

Kasus Kejahatan Siber pada Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga 

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 

yang dibentuk atas mandat Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak telah menerima pengaduan-

pengaduan terkait dengan kasus-kasus perlindungan anak. 

Pengaduan-pengaduan tersebut diperoleh berdasarkan 

pengaduan langsung KPAI, pengaduan daring bank data 

perlindungan anak, pengaduan hasil pemantauan dan 

investigasi kasus KPAI, dan pengaduan hotline service KPAI. 

Berdasarkan data KPAI, kasus pengaduan perlindungan 

anak pada bidang pornografi dan cybercrime dari tahun ke 

tahun selalu meningkat dan menempati urutan terbanyak 

ketiga kasus terbanyak sebagaimana tabel data berikut (KPAI, 

2019).
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Tabel Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster 
Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Tahun 2011-2018

Klaster/Bidang 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sosial dan Anak dalam 
situasi darurat

1183 1167 2236 2286 3302 1291

Keluarga dan 
pengasuhan Alternatif

9921 8822 8857 7714 8857 6896

Agama dan Budaya 1106 1180 2262 2240 2246 1193

Hak sipil dan 
partisipasi

776 1110 11337 1173 1147 8108

Kesehatan dan napza 3368 3381 3383 3325 3364 3344

Pendidikan 4461 5538 4427 4428 4451 3321

Pornografi dan Cyber 
Crime

3322 4463 5587 6608 6679 3653

Anak Berhadapan 
dengan Hukum

22208 11221 11314 41403 11434 11251

Trafficking dan 
Eksploitasi

2263 3345 3340 3347 3329 2244

Kasus perlindungan 
anak lainnya

1158 882 779 555 776 668

Jumlah 55066 44309 44622 44579 44885 34369

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data dan 
Pengaduan Tahun 2019

Berdasarkan data KPAI, bentuk-bentuk kasus kejahatan 

siber pada anak adalah sebagai berikut:

1. Grooming

Pelaku melakukan upaya untuk membujuk dan 

mempengaruhi sedemikian rupa kepada anak korban 

agar mau mengirimkan foto, video atau gambar dirinya 

yang bermuatan pornografi.

2. Sexting

Anak terbujuk dan terpengaruhi oleh pelaku unruk 

mempertontonkan lekukan tubuhnya tanpa busana 

“Sexting” di media sosial melalui foto atau video.
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3. Pornografi:

a. Group di Media Sosial Loly Candy’s Group 18+

Terdapat kasus Grup Facebook yang bernama Official 

Loly Candy’s Group 18+ yang menampilkan konten-

konten foto pornografi anak dengan jumlah anggota 

grup sebanyak 7.497 member.  

b. Akun Video Gay Kids

Pada awal bulan September 2017 publik diramaikan 

dengan adanya akun @VGKS yang berisi 750 ribu 

konten pornografi anak dan video anak melakukan 

hubungan intim sesama jenis. Anggota grup saling 

memperjualbelikan konten video tersebut melalui 

media sosial dan berjejaring dengan 57 negara.

c. GIF Bermuatan Konten Pornografi

Kasus Graphics Interchange Format (GIF) WhatsApp 
yang mengandung konten pornografi terjadi pada bulan 
november 2017. Selain WhatsApp media sosial lainya 
juga memiliki GIF di antaranya Facebook dan lain-lain.

d. Chat Pornografi

Chating pornografi ini terjadi di salah satu sekolah 

di daerah Jakarta yang dilakukan oleh seorang guru 

kepada muridnya. Dalam chat tersebut, terjadi 

tindakan grooming dan sexting.

e. Video Pornografi di Bandung

Pada awal tahun 2018, masyarakat dikejutkan 

dengan adanya video viral yang menampilkan konten 

pornografi yang diperankan oleh wanita dewasa 

dengan anak laki-laki, di salah satu hotel di Bandung. 

f. Grup WhatsApp Loly Candy

Grup ini merupakan pelebaran dari grup Loly Candy. 

Pecahan grup ini sehingga membuat grup-grup kecil 

yang baru, beranggotakan teman-teman dekatnya 

dan selanjutnya saling berbagi video pornografi.
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g. Penyedia Jasa Pornografi

Sebuah akun instagram yang bernama indobebeb yang 

secara terang-terangan menjual dan memasarkan 

foto maupun video remaja dalam keadaan tanpa 

busana atau hanya mengenakan pakian dalam. Hal 

ini bisa berkembang menjadi praktek prostitusi anak 

dibawah umur.

4. Cyber Bullying

Kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, 

dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau 

remaja lain melalui media internet atau teknologi digital  

seperti telepon seluler dan sosial media (facebook, 

instagram, twitter, dan lain sebagainya).

5. Sextortion

Pada tanggal 6 bulan agustus 2018 KPAI mendapatkan 

pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan anak 

menjadi korban kejahatan siber berupa sextortion. Kasus 

sextortion terjadi setelah anak berkenalan dengan pelaku 

melalui media sosial dan kemudian dekat. Selanjutnya, 

anak mengalami grooming dan sexting. Anak kemudian 

diksploitasi untuk melakukan segala hal yang inginkan 

oleh pelaku diiringi paksaan dan ancaman jika anak 

korban tidak menuruti kemauan pelaku, maka foto atau 

video anak yang bermuatan pornografi akan disebarkan 

di media sosial.

6. Kekerasan Seksual Daring

Kekerasan seksual yang terjadi secara daring melalui 

video call atau video live streaming.

7. Prostitusi daring

Dewasa ini, anak sangat rentan dilibatkan dalam 

kasus prostitusi daring. Bahkan, prostitusi daring juga 

melibatkan anak sebagai penjual anak.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian selanjutnya 

adalah bahwa kejahatan siber tersebut selanjutnya dapat 
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menyebabkan pelaku dikenai sanksi pidana sebagaimana 

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, dan Undang-Undang 

nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengasuhan Anak 
Melihat berbagai dampak negatif internet dan berbagai 

ancaman terhadap anak di dunia internet hari ini, orang tua 

di era digital ini tentu saja memiliki tantangan yang berbeda 

dengan para orang tua dimana kecanggihan teknologi belum 

seperti hari ini. Pada hari ini, anak-anak memiliki kemudahan 

akses terhadap internet yang sudah tidak dapat terbendung 

lagi. Dengan kemudahan tersebut, anak-anak di era sekarang 

ini menginginkan kebebasan dalam berinternet. Parahnya 

lagi, kondisi anak-anak di era sekarang lebih menguasai dunia 

internet daripada orang tua karena kecanggihan teknologi 

pada masa sekarang ini tidak dialami oleh orang tua pada saat 

menjalani masa kanak-kanaknya. 

Adanya kecanggihan teknologi dan beberapa kemudahan 

atau dampak positif dari internet hari ini membuat anak-

anak menuntut kepada orang tua untuk bisa diberi gawai. 

Orang tua pun seperti tidak dapat lagi membendung 

keinginan anak terhadap kepemilikan gawai. Namun, yang 

disayangkan selanjutnya adalah pemberian gawai oleh orang 

tua kepada anaknya tidak diiringi dengan pengaturan dalam 

penggunaannya. 

Orang tua banyak yang tidak peduli terhadap jadwal 

penggunaannya, aturan lama penggunaannya, konten yang 

dilihat, teman-teman media sosialnya, dan aturan lainnya 

terkait dengan pengawasan dan keamanan dalam penggunaan 

internet. 
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Orang tua merasa aman dengan anak-anak yang berada 

di rumah dengan bermain internet dibandingkan dengan 

anak-anak yang bermain di luar rumah. Padahal, ada banyak 

berbagai bahaya yang mengancam di dunia internet yang 

dapat mengenai anak-anak. Anak-anak pun dapat terkena 

berbagai bentuk kejahatan siber melalui internet/gawai tanpa 

perlu keluar rumah, seperti dapat terpapar kekerasan seksual 

daring, cyber bully, pornografi, radikalisme, dan lain-lain.

Perlindungan Anak dari Kejahatan Siber 

Menurut Paul Gilster (1998) literasi digital adalah 

kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi 

dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu 

disajikan melalui komputer. Kecakapan literasi digital, tentu 

saja bukan hanya berkaitan dengan keterampilan teknis 

mengakses media digital saja, namun juga kemampuan dalam 

memfilter beragam informasi dan hiburan yang disediakan 

oleh internet, termasuk di sini beragam aplikasi di gawai yang 

digemari anak-anak. 

Dengan demikian, literasi memiliki makna bukan hanya 

sebatas proses anak berinteraksi dengan internet, tetapi 

juga bagaimana interaksi tersebut memiliki kontribusi pada 

beragam aspek tumbuh kembang anak. Dalam pengertian ini, 

literasi juga meliputi peran orangtua dalam mendampingi 

anak, terutama mereka yang berusia dini. Interaksi anak 

dengan internet dan juga interaksi orangtua dengan anak 

dalam pendampingan menggunakan internet idealnya 

merupakan suatu proses yang simultan.

Praktik penggunaan internet yang semakin intens di 

kalangan anak usia dini, memunculkan perdebatan mengenai 

pengaruhnya, apakah penggunaan tersebut bermanfaat atau 

justru merugikan, termasuk sejauh mana orangtua mampu  

mendampingi anak dan sejauh mana kecakapan literasi 
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digital yang orangtua miliki mampu mendukung proses 

pendampingan tersebut.  

Adanya fenomena semakin maraknya kejahatan siber 

yang mengancam anak dewasa ini, tentu menuntut kepedulian 

dan perhatian orang tua kepada anak. Kepedulian mengenai 

pentingnya literasi digital keluarga tidak bisa ditumpuhkan 

pada ibu saja, yang sering dianggap sebagai pendidik utama 

keluarga, namun juga pada ayah serta anggota keluarga lain. 

Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 dimana seluruh 

aktivitas anak ada di rumah dan pembelajaranpun dilakukan 

kebanyakan secara daring.

Terkait dengan hal tersebut, ada  7 langkah pengasuhan 

digital yang baik bagi orang tua menurut Stephen Balkam, 

pendiri dan CEO Family Daring Safety Institute (FOSI) yang 

berkedudukan di Amerika Serikat. Langkah-langkah tersebut 

adalah:

1. Berdiskusi dengan anak. Dalam berdiskusi dengan anak 

terkait dengan penggunaan akses internet, orang tua 

diharapkan untuk tetap tenang, mengajak bicara terlebih 

dahulu dan lebih sering, serta dapat berkomunikasi secara 

terbuka dan bertatap muka langsung.

2. Bekali diri anda, meliputi a) cari tahu di internet apa 

pun yang tidak anda mengerti; b) coba sendiri beragam 

aplikasi, game, dan situs yangada; dan c) jelajahi sumber 

daya FOSI tentang pengasuhan digital yang baik.

3. Gunakan pengawasan dan kontrol orang tua (parental 

control), meliputi a) aktifkan fitur pengaturan keamanan, 

b) gunakan parental control; dan c) awasi kegiatan 

anak. Misalnya adalah gunakan parental filter dengan 

memasukkan PIN untuk memblokir akses ke konten 

dewasa.

4. Buat peraturan dasar, meliputi a) sepakati dan tanda 

tangan kontrak tentang keamanan keluarga; b) atur 
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waktu dan tempat penggunaan; dan berikan sanksi atau 

hukuman jika perlu.

5. Berteman dan ikuti kegiatan anak di media sosial, tetapi 

jangan menguntit. Hal ini meliputi beberapa hal, yaitu a) 

wajibkan anak untuk menerima anda sebagai “temannya” 

di media sosial; b) hargai ruang daring mereka; dan c) 

dorong mereka untuk membangun reputasi digital yang 

baik.

6. Jelajahi, berbagi dan rayakan bersama. Maksudnya adalah 

jelajahi dunia maya dengan anak anda. Manfaatkan cara 

baru untuk berkomunikasi. Belajarlah dari mereka dan 

bersenang-senanglah.

7. Jadilah panutan digital yang baik. Untuk bisa menjadi 

panutan digital yang baik, orang tua harus membatasi 

kebiasaan buruk digitalnya sendiri, tahu kapan harus 

berhenti, dan tunjukkan pada anak anda bagaimaa 

berkreasi secara daring. 

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memandang 

perlu menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika hendaknya 

membangun kebijakan dan sistem perlindungan anak 

dari kejahatan siber melalui banyak strategi, antara 

lain: melakukan pengaturan yang ketat terkait dengan 

akses anak pada media sosial, membuat aplikasi khusus 

untuk anak, pemberlakuan gawai khusus anak yang 

terbebas dari berbagai konten negatif seperti pornografi, 

kekerasan, dan lain sebagainya, serta merumuskan 

regulasi dan pengawasan yang tegas kepada penyedia 

platform agar mempunyai komitmen yang sama dalam 

upaya perlindungan anak di dunia siber.

2. Perlu adanya penguatan kerjasama dan sinergi lintas 

sektor serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
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daerah dengan didasarkan komitmen yang kuat dalam 

upaya-upaya perlindungan anak di dunia siber.

3. Pemerintah Daerah harus segera membentuk regulasi/ 

kebijakan berupa Perda tentang pemasangan perangkat 

lunak filtering serta pemblokiran pornografi baik di 

warnet, kafe internet, jaringan lokal dan hotspot di kantor 

pemerintah, sekolah, perpustakaan dan ruang publik 

lainnya,  sehingga dapat mencegah anak-anak terkena 

konten negatif dan kejahatan daring.

4. Dinas pendidikan, Lembaga Pendidikan baik negeri 

maupun swasta, serta komite sekolah, tokoh masyarakat 

perlu diberi penguatan literasi digital dan  ditempatkan 

sebagai agen sosialisasi yang masif terhadap pencegahan 

kejahatan siber pada anak.

5. Masyarakat, keluarga, dan orang tua perlu ditingkatkan 

pemahaman dan kapasitasnya terkait dengan literasi 

digital serta dalam mengenali dan merespon pola-

pola terkait kejahatan siber, mengikuti perkembangan 

teknologi informasi agar tidak berdampak negatif bagi 

anak. Keluarga juga hendaknya menciptakan lingkungan 

yang kondusif dan ramah bagi anak.

6. Setiap penyedia platform hendaknya mempunyai 

komitmen terhadap upaya perlindungan anak di ranah 

daring dan meningkatkan proteksi maksimal terhadap 

konten-konten pornografi dan cyber crime.

Ucapan Terima kasih

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu hingga tulisan ini akhirnya bisa diterbitkan. 

Pertama, terima kasih kami sampaikan kepada ketua 

KPAI dan jajarannya atas kesempatannya dan bantuannya 

sehingga akhirnya tulisan ini bisa disajikan. Wabil khusus 

terima kasih kepada Mas Ilham Fahma Setiawan, Asisten 
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bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI yang secara teknis 

sudah sangat direpotkan. Terima kasih juga kepada Kepala 

Balitbang Kemenag Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh 

jajarannya atas perkenannya memberi kesempatan kepada 

saya juga memotivasi saya untuk bersama-sama sharing 

tulisan terkait dengan perlindungan anak dari kejahatan 

siber di masa pandemi COVID-19 dalam terbitan ini. Semoga 

tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua sehingga dapat 

memotivasi kita  untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya 

perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan siber yang 

dapat mengganggu kualitas hidup anak-anak Indonesia.
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PENGEMBANGAN
PELATIHAN JARAK JAUH (PJJ)

Oleh: Muaripin
Balai Diklat Keagamaan Bandung

Pendahuluan

Peningkatan kompetensi untuk mewujudkan  pegawai 

yang profesional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)  dan 

non-ASN  di Kantor Wilayah  Kementerian Agama Provinsi  

Jawa Barat merupakan keniscayanaan melalui kegiatan 

pelatihan.  Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung sebagai 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat  

Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi melaksanaan 

pelatihan di bidang tenaga teknis administrasi, tenaga  teknis 

pendidikan serta tenaga teknis keagamaan  bagi ASN dan 

non-ASN kementerian agama  sesuai dengan kebijakan 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan 

dan Pelatihan Kementerian Agama  dan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2020 

tentang Penyelengaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

pada Kementerian Agama.  

Saat ini virus korona di belahan bumi manapun menjadi 

viral dan masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu 

singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan 

di mana-mana dan diberitakan secara masif di media cetak 

maupun elektronik. Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-COV-2) yang lebih dikenal dengan nama 
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virus korona atau Covid-19. Hal tersebut membuat beberapa 

negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan 

lockdown dalam rangka mencegah penyebaran korona. 

Kondisi obyektif Indonesia sekarang ini mengalami 

pandemi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 

Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah 

menyebar hampir ke semua negara, hanya dalam waktu 

beberapa bulan saja termasuk Indonesia. Oleh karena itu 

WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini 

sebagai pandemi global.

Indonesia sendiri, memberlakukan kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran 

virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka 

semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan 

sampai pandemi ini mereda (Bdkjakarta.kemenag.go.id).

Selaras dengan PSBB tersebut, BDK Bandung 

melaksanakan reposisi bentuk-bentuk kegiatan pelatihan  

seperti  pelatihan substansi pendidikan, pelatihan fungsional 

pendidikan, pelatihan substansi kegamaan, pelatihan 

fungsional kegamaan, dan pelatihan substansi administrasi 

di dalam kampus (pelatihan reguler)  menjadi pelatihan luar 

kampus  dalam bentuk Diklat di Wilayah Kerja (DDWK) serta 

memperbanyak  Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dengan jumlah 

JP pada setiap kegiatan pelatihan minimal 40 JP. 

Berdasarkan Pasal 24 PMA Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Penyelengaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

pada Kementerian Agama, pelatihan dapat dilaksanakan 

dalam bentuk klasikal dan nonklasikal, salah satu bentuk 

pelatihan nonklasikal adalah melalui pelatihan jarak jauh.

Implementasi PJJ di BDK Bandung pada Era Tatanan Normal Baru

Balai Diklat Keagamaan Bandung senantiasa mengikuti 

perkembangan teknologi informasi. Dalam menyelenggarakan 
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pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga 

teknis pendidikan dan keagamaan berupaya untuk 

memanfaatkan secara konstruktif perkembangan teknologi 

informasi guna mendukung dan meningkatkan kualitas dalam 

proses pembelajaran pada pelaksanaan pelatihan.

Peningkatan kompetensi pegawai tidak boleh berhenti 

di masa pandemi, tetapi pandemi akan melahirkan inovasi 

pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan teknologi 

informasi secara maksimal melalui e-learning dalam  

Pelatihan Jarak Jauh (PJJ).

Dengan pelatihan jarak jauh tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta 

pelatihan, meningkatkan peran aktif peserta pelatihan 

dalam menyerap materi pembelajaran, dan meningkatkan 

kapasitas jumlah peserta didik. Dari segi anggaran untuk 

pelatihan  menggunakan e-learning lebih efisien dan efektif, 

serta diharapkan  meningkatkan  pengetahuan, keahlian, 

keterampilan dan sikap pegawai untuk dapat melaksanakan 

tugas jabatan secara profesional yang dilandasi kepribadian 

kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian 

Agama.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan adalah sebagai 

berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan 

sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan 

secara profesional yang dilandasi kepribadian dan kode 

etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian 

Agama;

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai 

pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian 

yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan 

pemberdayaan masyarakat; dan
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4. Menciptakan pegawai yang berkualitas, profesional, 

berintegritas, dan bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan 

Bandung menyelenggarakan pelatihan dengan berbagai pola, 

yakni penyelenggaraan pelatihan secara klasikal tatap muka, 

yang berarti peserta diundang untuk mengikuti pelatihan 

ke Balai Diklat Keagamaan Bandung ataupun Balai Diklat 

Keagamaan Bandung mendatangi wilayah kerjanya dengan 

menyelenggarakan pelatihan di wilayah kerja (DDWK). Selain 

diselenggarakan secara klasikal, pelatihan di Balai Diklat 

Keagamaan Bandung juga diterapkan dengan berbasis daring 

melalui situs manajemen pelatihan jarak jauh.

Dengan adanya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi 

kebijakan pelaksanaan pelatihan di BDK Bandung. 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagian besar dilakukan 

melalui daring. PJJ dalam kondisi normal telah dilaksanakan 

sebanyak 18 angkatan pada jenis pelatihan substansi 

pendidikan dan tiga angkatan pada jenis pelatihan sustantif 

pendidikan. Sementara untuk pelatihan substansi keagamaan, 

pelatihan fungsional kegamaan, dan pelatihan substansi 

administrasi belum dilaksanakan. 

Perkembangan kegiatan PJJ di BDK Bandung 

semula dilakukan dengan blended learning yaitu metode 

pembelajaran yang menunjukkan berbagai kemungkinan 

yang disajikan dengan menggabungkan internet dengan 

media digital dengan bentuk ruang kelas yang mapan yang 

membutuhkan kehadiran guru/ fasilitator dan siswa secara 

fisik dan secara daring, sehingga kegiatan pelatihan tidak 

berbenturan dengan keadaan dan waktu (Friesen, 2012). 

Menurut Semler (2005), “Blended learning combines 

the best aspects of online learning, structured face-to-face 

activities, and real world practice. Online learning systems, 

classroom training, and on-the-job experience have major 
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drawbacks by themselves. The blended learning approach 

uses the strengths of each to counter the others’ weaknesses.”

Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran 

yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model 

pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan 

berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang 

yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai 

sebuah kombinasi pengajaran langsung (face-to-face) dan 

pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari 

interaksi sosial (sevima.com). 

Dalam implementasinya kegiatan PJJ model blended 

learning yang pernah dilakukan di Balai Diklat yaitu 70% 

kegiatan pelatihan dengan online dan 30% dengan tatap muka 

terutama kaitan dengan persiapan, aturan main, tata tertib 

dan ujian. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan 

regulasi yang mendukung keiatan PJJ, maka PJJ dilakukan 

dengan sistem PJJ penuh tidak lagi menggunakan sistem 

blended learning tetapi dengan aplikasi e-learning. Dengan 

pola pembelajaran menggunakan video conference melalui 

aplikasi zoom meeting, sedangkan absensi peserta pelatihan 

menggunakan attendance. Disamping itu juga digunakan 

aplikasi WA untuk konsultasi kesulitan belajar pada PJJ.

Hambatan dan Solusi 

PJJ yang dilaksanakan oleh BDK Bandung tahun 

2020 meliputi:  pelatihan substansi pendidikan, pelatihan 

fungsional pendidikan, pelatihan substansi kegamaan, 

pelatihan fungsional kegamaan, dan pelatihan substansi 

administrasi. Namun yang sudah berjalan selama ini baru 

untuk pelatihan substansi pendidikan. Kendala, hambatan, 

dan solusi pelaksanaan PJJ di BDK Bandung adalah:

1. Kompetensi Widyaiswara dalam mengelola PJJ

Semua Widyaiswara harus memiliki kesiapan dalam 

menjalankan PJJ. Mereka harus menguasai alat atau 
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fitur-fitur PJJ yang ada di aplikasi PJJ dan kegiatan 

pembelajaran secara daring, sehingga terkadang 

mengalami kesulitan jika terjadi gangguan komunikasi 

dengan peserta pelatihan. Widyaiswara harus mempunyai 

beberapa referensi dalam melaksnakan pembelajaran 

secara daring. Widyaiswara harus menyampaikan apa 

yang harus peserta lakukan dalam pembelajaran daring, 

karena tidak mudah menyampaikan pesan secara daring 

dibanding dengan tatap muka. 

Pengajar yang kompeten tidak hanya menguasai materi 

pelatihan dengan baik, tetapi juga memiliki keahlian 

dalam menggunakan aplikasi PJJ saat kegiatan pelatihan. 

Oleh karena itu sebelum pelaksanaan PJJ widyaiswara 

dibekali dulu dengan pemahaman menggunakan aplikasi 

PJJ yang meliputi kamar-kamar yang akan diisi dengan 

konten-konten seperti bahan tayang, bahan ajar, tugas-

tugas, baik diskusi, kuis-kuis dan soal-soal ujian yang 

akan digunakan melalui kegiatan  lokakarya dengan 

mendatangkan ahlinya seperti dari Pustekom dan 

Lembaga Diklat yang PJJ-nya sudah mapan. Widyaiswara 

harus kreatif dan inovatif dalam memberikan tugas yang 

dibutuhkan tidak hanya untuk menarik minat peserta 

pelatihan tetapi membuat peserta pelatihan bertahan dan 

setia menjalani proses pelatihan sampai tuntas.

Keberhasilan widyaiswara dan tim pengembang aplikasi 

PJJ pada masa pandemi Covid-19 ini adalah kemampuan 

dalam berinovasi merancang, dan meramu materi, 

metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai 

dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci 

sukses dari seorang widyaiswara untuk dapat memotivasi 

peserta peltihan tetap semangat dalam belajar secara 

daring  dan tidak menjadi beban psikis.
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2. Kompetensi IT peserta dalam mengikuti PJJ

Calon peserta pelatihan yang telah mendaftar melalui 

website BDK Bandung mencapai ribuan. Berdasarkan 

pengalaman pelaksanaan PJJ sebelumnya peserta  hanya 

mendaftar melalui daring. Peserta yang duluan mendaftar 

dia yang ikut dalam PJJ. Ternyata dalam perjalanan 

pelaksanaan PJJ peserta terkendala dalam penggunaan 

IT sehingga admin dan widyaiswara harus memahamkan 

terlebih dahulu, dan menjadikan proses pembelajaran 

PJJ sangat terganggu. 

Berdasarkan pengalaman tersebut penjaringan calon 

peserta melalui uji kompetensi IT terlebih dahulu, yang 

lulus dalam uji kompetensi IT dialah yang ikut menjadi 

peserta PJJ (sesuai Panduan PJJ tahun 2020), sehingga 

peserta tidak begitu kesulitan dalam mengikuti PJJ. 

Demikian juga materi yang dibutuhkan peserta tidak 

harus berisi kompetensi yang mendukung indikator atau 

hasil yang diharapkan dari pelatihan yang dilakukan. 

Sehingga peserta mendaftar menjadi calon peserta PJJ 

sesuai dengan pilihannya masing-masing sesuai dengan 

jenis pelatihan yang ditawarkan.

Berbeda dengan PJJ sebelumnya, tahun ini semua calon 

peserta pelatihan akan melalui seleksi administrasi sesuai 

dengan panduan PJJ tahun2020, yaitu dengan mengisi 

format biodata dan melengkapi serta mengunggah berkas 

persyaratan administrasi yang terdiri dari:

a. SK Pangkat/Golongan Terakhir;

b. Surat Permohonan Mengikuti Pelatihan yang 

diketahui dan ditandatangani oleh stasan langsung. 

Untuk Guru oleh Kepala Madrasah/Kepala Sekolah 

dan untuk Pengawas oleh Ketua Pokjawas;

c. Pas Photo Terbaru berlatar belakang merah diunggah 

langsung di tempat yang disediakan;
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d. Alumni DJJ tahun 2018 dan 2019 tidak diperkenankan 

untuk mengikuti PJJ ini untuk memberikan 

kesempatan kepada pegawai yang belum pernah 

mengikuti PJJ;

e. Waktu pendaftaran mulai tanggal 29 Mei s.d. 5 Juni 

2020.

Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Form Biodata dan semua berkas diunggah 

dalam bentuk pdf (kecuali Pas Photo 

bentuk jpg sesuai dengan resolusi yang 

ada dalam aplikasi). melalui https://bit.ly/

PendaftaranPJJBDKBandung.

• Bagi Calon peserta yang dinyatakan lolos seleksi 

administrasi akan diumumkan pada tanggal 6 Juni 

2020 melalui https://bdkbandung.kemenag.

go.id atau pada https://bandungsiemapede.

id/e-learning dan berhak untuk mengikuti 

seleksi Information and Communication 

Technology Basic Ability Test (ICTBAT) pada 

tanggal 12 Juni 2020.

f. Bagi calon peserta yang dinyatakan lolos seleksi 

administrasi akan diumumkan pada tanggal 6 

Juni 2020 melalui https://bandungsiemapede.id 

https://bandungsiemapede.id/e-learning https://

bdkbandung.kemenag.go.id dan berhak untuk 

mengikuti seleksi Information and Communication 

Technology Basic Ability Test (ICTBAT) pada tanggal 

12 Juni 2020.

3. Server dan Bandwith 

Pada saat pelaksanaan PJJ yang dilaksanakan serentak 

dua puluh satu  angkatan terdiri dari 18 angkatan 

pelatihan substansi pendidikan dan tiga angkatan 

pelatihan fungsional pendidikan dengan jumlah peserta 

840 orang diperlukan kehandalan server dan dukungan 
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bandwith yang mumpuni. Saat ini server BDK Bandung 

memiliki infrastruktur yang belum maksimal karena 

hanya didukung oleh prosesor Xeon 3,6 GHz, RAM 16 GB 

dan hardisik 1 TB. Infrastruktur ini perlu ditingkatkan 

lagi sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. 

Sedangkan bandwith yang digunakan sebesar 100 MBPs 

yang sering mengalami overload ketika peserta mengakses 

laman PJJ. Kedepan bandwith ini perlu ditingkatkan lagi.

Kegiatan PJJ dengan jumlah peserta yang banyak, 

dengan jumlah minimal 20 orang sebagai batas minimal 

peserta pelatihan sampai lima puluh orang dalam satu 

angkatan sebagaimana Surat Edaran Kepala Pusdiklat 

Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jakarta 

Nomor B-888/P.V.2/HM.01/06/2020 tentang Pedoman 

Pelatihan dalam Tatanan Normal Baru, membutuhkan 

akses internet yang tidak sedikit. Selanjutnya BDK 

Bandung dalam meningkatkan pelayanan khususnya 

PJJ yaitu servernya ditambah dan bekerjasama dengan 

provider internet dan aplikasi untuk membantu proses 

PJJ ini sehingga dapat menjangkau jumlah peserta PJJ 

dengan maksimal. Demikian juga fitur-fitur yang ada 

pada aplikasi PJJ dan bagi peserta pelatihan dibantu 

biaya kuota internet dari dana DIPA BDK Bandung untuk 

memperlancar kegiatan pelatihan PJJ. 

Penutup

1. Pelatihan di BDK Bandung dilaksanakan dengan tiga 

bentuk kegiatan pelatihan. Pertama pelatihan yang 

dilaksanakan di kampus BDK Bandung (regular). Kedua, 

pelatihan dalam bentuk Diklat di Wilayah Kerja (DDWK). 

Ketiga Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dengan jumlah JP pada 

setiap kegiatan pelatihan minimal 40 JP.

2. Kegiatan pelatihan di Era Tatanan Normal Baru yang telah 

dilaksanakan yaitu Pelatihan Substansi Pendidikan  dan 
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Pelatihan Fungsional saja. Sementara untuk pelatihan 

substansi keagamaan, pelatihan fungsional keagamaan, 

dan pelatihan substansi administrasi akan dilaksanakan 

pada tahun depan.

3. Kegiatan PJJ Era Tatanan Normal Baru dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan pelatihan di BDK 

Bandung.
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ADA HIKMAH DI BALIK MUSIBAH
Oleh: Catur Nurrochman Oktavian

Guru SMPN 1 Kemang Bogor 

Ada kemudahan di balik kesulitan. Pasti, di balik kesulitan 

ada kemudahan. Seperti janji Tuhan yang dituliskan dalam 

Alquran itu, terbukti dalam musibah pandemi Covid-19 yang 

dialami masyarakat Indonesia dan dunia. Akibat pandemi, 

dunia pendidikan terkena imbasnya dengan ditutupnya 

sekolah dan kampus. Pembelajaran beralih dari tatap muka 

ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui metode daring dan 

luring. Dulu, penggunaan teknologi akibat revolusi industri 

4.0 hanya banyak dibicarakan sebelum pandemi terjadi, kini 

benar-benar marak dipraktikkan di semua lini sekolah.  

Guru-guru yang masih tergagap-gagap dengan teknologi, 

mau tidak mau, suka atau tidak suka, menjadi ‘dipaksa’ 

mahir teknologi. Keadaan pandemi mendorong terjadinya 

percepatan penguasaan teknologi informasi di kalangan 

guru,dosen, siswa, mahasiswa, dan orang tua. Para pendidik 

dan orang tua mulai mengenal dan akrab dengan berbagai 

platform digital seperti zoom meeting, google meet, 

microsoft teams, google form, google classroom, quizziz, 

quipper, rumah belajar, dan lain sebagainya. Untuk itu, 

diperlukan tampilnya guru sebagai manusia pengubah yang 

berkarakter kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Guru yang 

berkarakter demikian akan memancarkan fajar penerang di 
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sekelilingnya yang ditumbuhkan melalui proses pendidikan 

yang mengembangkan budi pekerti.

Ada hikmah di balik setiap musibah. Musibah pandemi 

jangan hanya dimaknai sebagai ujian, cobaan, dan kesedihan. 

Maknai musibah ini sebagai bahan introspeksi dan selalu 

ambil hikmahnya. Penggunaan teknologi kini kian dekat 

bahkan melekat dengan dunia pendidikan. Pascapandemi 

berakhir kelak, pembelajaran jarak jauh menjadi suatu 

kebutuhan terutama bagi masyarakat yang jauh dari lokasi 

sekolah. Kebutuhan akan belajar tidak lagi disekat oleh ruang 

dan waktu. Kapan saja, di mana saja, kebutuhan akan layanan 

pendidikan dapat terpenuhi. 

Dari pandemi ini, tersingkap pula kelemahan 

infrastruktur jaringan internet dan listrik. Pemerintah perlu 

memerhatikan serius hal ini. Prioritas pembangunan jaringan 

internet dan listrik selain insfrastruktur jalan dan jembatan. 

Masih ada beberapa daerah di Indonesia yang blank spot 

jaringan 4G/3G terutama di daerah 3T (terdepan, tertinggal, 

dan terluar) dan prioritas memerlukan solusi. Demikian 

pula dengan penyediaan jaringan listrik yang diperlukan 

segera dibangun menyeluruh agar dapat menerangi seluruh 

nusantara. Pandemi ini membuka mata kita semua, bahwa 

masih banyak daerah-daerah di Indonesia perlu dukungan 

pembangunan infrastruktur teknologi.

Pandemi ini juga menunjukkan peran orang tua sangat 

penting dalam kesuksesan belajar anak. Orang tua merasakan 

perannya juga sebagai pendidik yang utama di keluarga. 

Kedekatan dan kasih sayang kedua orang tua menjadi hal 

penting yang mendukung kesuksesan anak dalam belajar. 

Dengan pembelajaran yang berlangsung dari rumah, peran 

orang tua sebagai guru pendamping belajar juga tidak mudah. 

Perlu kesiapan mental psikologis dan pengetahuan. 

Pandemi Covid-19 ini juga mengajarkan kepada semua 

pihak bahwa peran guru selama ini di sekolah tidaklah mudah. 

--- EPILOG ---
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Selamanya, peran guru pun tidak akan dapat tergantikan 

oleh teknologi secanggih apa pun dalam mendidik anak di 

sekolah. Mungkin, guru yang tidak menguasai teknologi dapat 

tergantikan, namun peran guru itu sendiri tidak akan pernah 

digantikan mesin. Anak didik membutuhkan perhatian dan 

kasih sayang yang didapatkan dari komunikasi dan interaksi 

dengan manusia. Teknologi secanggih apa pun tidak dapat 

mengalahkan kasih sayang dan perhatian yang diberikan 

dalam interaksi murid dan guru. Karena kasih sayang dan 

perhatian adalah aspek kejiwaan dari manusia, bukan mesin. 

Dengan kata lain, penguasaan teknologi tidak hanya 

memerlukan pendidikan techno-engineering, tetapi juga 

socio-engineering, dukungan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Pandemi ini menggugah kesadaran dan kebersamaan 

kita sebagai suatu bangsa. Kita patut bersyukur Indonesia 

memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, 

dan sumber daya kultural yang sangat berlimpah. Mungkin 

kelemahan kita adalah memaksimalkan potensi tersebut 

dengan kinerja kebudayaan yang memuliakan bangsa 

sendiri dan saling bergotong royong kembali sesuai jati 

diri masyarakat Indonesia. Pandemi ini membangkitkan 

kesadaraan kolektif sebagai sebuah bangsa yang besar untuk 

kolaborasi dan kerja keras dalam menempatkan kepentingan 

bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semua itu 

ada hikmahnya.
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