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Abstrak
_______________________________________________________________
The study aims to implement bold thematic learning (online) during the
CoronaVirus Diseases 2019(Covid -19) pandemic at the Maria Ferrari SDK. This
study used qualitative research methods. The results show that thematic learning
boldly uses applications: Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint,
WhatsApp, Google Forms, Format Factory, Fast Tone Capture, VideoScribe, and
Youtube. The teacher provides learning materials and videos for students to study at
home so that students carry out learning boldly through learning applications. The
teacher also provides quiz questions, tests, and exams so that students can work on
these questions boldly. Based on the results of the study, it can be seen that the
thematic learning implementation process is boldly carried out by utilizing
applications to design teaching materials and learning videos for students as well as
presenting questions so that the bold learning process can run effectively and
efficiently.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik
secara daring (online) pada masa pandemi CoronaVirus Diseases 2019(Covid -19)
di SDK Maria Ferrari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik secara
daring menggunakan aplikasi: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power
Point, WhatsApp, Google Forms, Format Factory, Fast Tone Capture, VideoScribe,
danYoutube. Guru menyiapkan materi dan video pembelajaran untuk siswa belajar
di rumah agar siswa melaksanakan pembelajaran secara daring melalui aplikasi
pembelajaran. Guru juga menyiapkan soal-soal kuis, ulangan dan ujian agar siswa
dapat mengerjakan soal-soal tersebut secara daring. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran tematik secara daring
dilaksanakandengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk mendesain materi ajar
dan video pembelajaran bagi siswa serta menyajikansoal-soal, sehingga proses
pembelajaran daring dapat berjalan dengan efektif dan efesien.
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PENDAHULUAN
Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)
yang melanda dunia, berdampak pada
berbagai aspek kehidupan manusia, salah
satunya dalam bidang pendidikan. Dampak
dari pandemi Covid-19 terhadap dunia
pendidikan yakni pelaksanaan aktivitas
pembelajaran tatap muka di lembaga
pendidikan diberhentikan untuk sementara
waktu, mulai dari jenjang Pendidikan Anak
Usia Dini (Paud), Taman Kanak-Kanak (TK),
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA), dan Perguruan Tinggi. Sebagai
alternatif pencegahan angka penularan Covid19. Pemerintah mengambil kebijakan dengan
tujuan untuk mencegah angka penularan
Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)
dengan melaksanakan pembelajaran jarak
jauh. (Kemdikbud, 2020)
Kebijakan tersebut diatur dalam
Undang-undang
Peraturan
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
Jenjang
Pendidikan
Dasar
dan
Menengahpasal
1
ayat
1.
Dalam
pelaksanaannya, Pembelajaran jarak jauh
dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu
pembelajaran jarak jauh, kebijakan tersebut
diatur dalam jaringan (daring) dan
pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring).
Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,
satuan pendidikan dapat memilih pendekatan
daring atau luring atau kombinasi keduanya
sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan,
kesiapan sarana dan prasarana.
(Jaelani
dkk,2020)
Pada
tataran
pelaksanaanya
pembelajaran daring memerlukan dukungan
perangkat
perangkat
mobile
seperti
smartphone atau telepon android, laptop,
komputer, tablet, dan iphone yang dapat
dipergunakan untuk mengakses informasi
kapan saja dan dimana saja (Gikas & Grant,
2013). Problematika dunia pendidikan yaitu
belum seragamnya proses pembelajaran, baik
standar
maupun
kualitas
capaian
pembelajaran yang diinginkan. Hal ini tentu
dirasa berat oleh guru dan siswa. Guru
dituntut kreatif dalam penyampaian materi
melalui media pembelajaran daring. Hal ini

perlu disesuaikan juga dengan jenjang
pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya
akan menimbulkan tekanan fisik maupun
psikis (Jaelani dkk, 2020). Selain itu
problematika pembelajaran di masa pandemi
Covid-19 semakin dirasakan oleh guru yang
mengajar di sekolah dasar terutama kelas
rendah.
Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara yang dilakukan bersama para
guru-guru di Sekolah Dasar Katholik Maria
Ferrari, pembelajaran daring tidak luput dari
kendala dan hambatan dalam proses
pelakasanaannya selama masa pandemi
Covid-19. Guru di sekolah mengakui bahwa
pembelajaran daring ini kurang efektif apabila
dibandingkan dengan pembelajaran tatap
muka langsung, karena beberapa alasan, yaitu
Pertama, konten materi yang disampaikan
secara daring belum tentu bisa dipahami
semua peserta didik (Wahyudi,2020). Hal ini
disebabkan karena konten materi ini disajikan
dalam bentuk e-book yang disajikan per Tema
dan 1 Subtema pada 6 pembelajaran
dirangkum menjadi 2 pembelajaran, dalam 2
pembelajaran.
Dua
pembelajaran
ini
merupakan gabungan antara pembelajaran
1,3,5 dan 2,4,6 , sesuai dengan materi muatan
pelajaran tema yang saling berkaitan yang
mana peran guru secara langsung sangat
dibutuhkan untuk menjelaskan materi tematik
agarsiswamudah memahami setiap materi
tematik yang diberikan.
Kedua, waktu dan tenaga guru lebih
melelahkan untuk melaksanakan kelas daring
karena materi disajikan dalam file Pdf,
Powerpoint, dan juga dalam bentuk video
pembelajaran yang mana guru telibat
langsung untuk menjelaskan dengan mengisi
suara (Jaelani,dkk). Ketiga, materi dapat
dipahami, tetapi pemahaman siswa tidak
komprehensif.
Mereka
memahami
berdasarkan tafsiran atau sudut pandang
mereka sendiri. Hal ini terbukti dari
pengalaman di lapangan, banyak orang tuadan
siswa yang meminta penjelasan lebih lanjut
terhadap materi yang disajikan secara daring
melalui chatting Whatshapp atau menelepon
langsung kepada guru (Jamaluddin,2020).
Keempat, kemampuan guru terbatas dalam
menggunakan teknologi pada pembelajaran
daring masih terbatas (Subiyakto,dkk,2019).
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Hasil penelitian yang diperoleh dari
Basar, 2021 adalah siswa kurang mampu
memahami isi materi yang telah dipaparkan
lewat media online oleh guru, jaringan
internet yang terkadang terganggu, kurangnya
penggunaan media pembelajaran secara
online sehingga beberapa materi pelajaran
yang membutuhkan alat dan media
pembelajaran
tertentu
tidak
dapat
tersampaikan oleh guru secara maksimal.
Problemtika pelaksanaan pembelajaran daring
juga dikatakan oleh Amalia & Fatonah (2020)
dalam penelitiannya yakni di sekolah dampak
yang dirasakan guru yaitu tidak semua mahir
menggunakan teknologi internet atau media
sosial sebagai sarana pembelajaran,beberapa
guru senior belum sepenuhnya mampu
menggunakan perangkat atau fasilitas untuk
penunjang kegiatan pembelajaran online dan
perlu pendampingan dan pelatihan terlebih
dahulu. Jadi, dukungan dan kerjasama orang
tua demi keberhasilan pembelajaran sangat
dibutuhkan. Komunikasi guru dan sekolah
dengan orang tua harus terjalin dengan lancar .
METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yakni teknik wawancara dan
dokumentasi. Pelaksanaan penelitian ini
dilakukan di Sekolah Dasar Katholik Maria
Ferrari Kelas IV dan V, yang terletak di
Jalan.
Jendral
Sudirman,
Lorong
Angkasa,Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok
Timur,
Maumere, Kabupaten Sikka,
NTT.Waktu penelitian dimulai dari tanggal
10 -17 Juni 2021 dan disesuaikan dengan
kegiatan pembelajaran di sekolah. Teknik
Analisis data dalam penelitian ini adalah
teknik analisis kuliatatitif interaktif Miles dan
Huberman,yaitu data collection, data
reduction, data display, dan conclusion
drawing/verivcation.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Sekolah
dasar
Khatolik
Maria
Ferrari
untukmendeskripsikantentang
proses
pelaksanaanpembelajaran tematik secara
daring pada masa pandemi Covid-19

dengan teknik pengumpulan data terdiri
dari dua
yaitu
wawancara
dan
dokumentasi. Pelaksanaan pembelajaran
tematik dilakukan secara daring pada
masa pandemi Covid-19 di Sekolah Dasar
Khatolik
Maria
Ferrari.
Guru
menambahkan nomor telepon orang tua
yang akan bergabung dalam grup
WhatsApp dengan tujuan untuk membantu
siwa dalam melaksanakan pembelajaran
daring,orang tua dapat mengawasi proses
pembelajaran mulai dari, materi dan tugas
yang diberikan guru secara daring
(Mulyana dkk, 2020).
Dalam melaksanakan pembelajaran
daring, guru tetap mempersiapkan
perangkat pembelajaran daring seperti
RPP, File materi dibuatdalam bentuk
word dan pdf serta video pembelajaran,
file tersebut dikonsultasikan bersama
kepala sekolah agar ditinjau kembali halhal yang perlu diperhatikan dan dikoreksi
kembali, dalam pelaksanaan pembelajaran
tematik secara daring aplikasi yang
digunakan untuk siwa yakni Microsoft
Office Word, Microsoft Office Power
Point, WhatsApp, Google Forms, Format
Factory, fast Tone Capture, VideoScribe
dan Youtube. Hal tersebut sejalan dengan
Ritza, 2020 yaitu untuk mendesai video
pembelajaran yang menarik serta siswa
dapat mengerjakan soal ulangan dan ujian
secara daring.
Untuk penilaian, nilai kuis ulangan,
dan ujian yang digunakan guru secara
daring dapat menggunakan aplikasi
google forms yang sudah disetting agar
siswa dapat melihat langsung perolehan
nilai akhir yang sudah dikerjakan (Korocu
& Alkan, 2011)
Dalam pelaksanaan pembelajaran
tematik
secara
daring,
guru-guru
menggunakan berbagai aplikasi dengan
fungsinya masing-masing yakni aplikasi
Microsoft Office Word digunakan untuk
membuat RPP daring, bahan ajar dan
lembar kerja siswa.Untuk mendesain
video pembelajaran terlebih dahulu di
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desain menggunakan aplikasi Microsoft
Office Power Point untuk desain bahan
ajar yang singkat, padat dan jelas dengan
menerapkan background dan media audio
visual sesuai dengan tema dan subtema
serta tingkatan kelas siswa, agar materi
pembelajaran
menjadi menarik bagi
siswa untuk dibaca (Abidin dkk, 2020).
Untuk meningkatkan minat belajar siswa
secara daring dengan demikian guru-guru
mendesain kembali hasil bahan ajar
Microsoft Office Power Point dengan
menggunakan aplikasi Format Factory,
Fast Tone Capture, Video Scribe, untuk
desain suara dan animasi sehingga
menjadi video pembelajaran yang
menarik untuk ditonton siswa dengan
durasi yang singkat sehingga tidak
memberikan efek jenuh bagi siswa
(Mulyana dkk, 2020). Hasil bahan ajar
dan video pembelajaran yang dibuat guru
akan dibagikan kepada siswa dengan
menggunakan aplikasi Youtube dan Grup
WhatsApp untuk dipelajari siswa secara
daring dan dapat menghubungi kembali
guru jika ada materi yang belum dipahami
untuk mendapatkan penjelasan ulang oleh
guru (Marsen dkk, 2021). Soal kuis,
ulangan
dan
ujian
bagi
siswa,
menggunakan aplikasi Google Forms
sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan, guru-guru menggunakan
aplikasi Google Forms bagi siswa agar
dapat mengisi sesuai jadwal dan waktu
yang ditentukan serta dapat mengetahui
secara langsung jawaban yang salah dan
benar serta perolehan nilai setiap materi
tematik yang sudah dikerjakan serta dapat
mengikuti
remedial
kembali
(Enriquez,2014). Dari hasil penelitian ini
dapat
disimpulkan
bahwa
proses
pelaksanaan pembelajaran tematik secara
daring
dilaksanakan
dengan
memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk
mendesain materi ajar dan video
pembelajaran bagi siswa serta menyajikan
soal-soal pembelajaran tematik secara
daring, sehingga proses pembelajaran

daring dapat berjalan efektif dan efesien
(Riyanda, 2020) hal ini didukung dengan
teori dari:
1. Penggunaan
perangkat
digital
mempunyai peran penting untuk
mendukung proses pembelajaran
daring
dan
menjadi
alternatif
suksesnya pelaksanaan pembelajaran
daring Kemudian terdapat beberapa
media yang secara daring dapat
membantu
proses
pembelajaran
contohnya kelas virtual banyak sekali
aplikasi kelas virtual yang saat ini
tersedia dan dapat menjadi pilihan
seperti Edmodo,Google Classroom,
zoom, google formmaupun sistem
pembelajaran daring yang telah
disediakan kampus (Enriquez, 2014),
pembelajaran daring dapat juga di
akses melalui aplikasi pesan instan
seperti WhatsApp, line dan lainya
dengan membuat grup kelas virtual
(Marsen dkk, 2021).
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran
daring guru hendaknya menyiapkan
materi
pembelajaran
semenarik
mungkin, seperti penyajian materi
dalam slide powerpoint dan aplikasiaplikasi pembelajaran disertai video
pembelajaran yang sudah didesain
menggunakan aplikasi desain video
pembelajaran agar materi lebih hidup
dan dirasakan oleh peserta didik dan
menyajikan soal-soal untuk ulangan
dan ujian bagi siswa di rumah dengan
memanfaatkan kecangihan aplikasi
seperti
google
form
saat
melaksanakan pembelajaran daring
sehingga dapat berjalan secara efektif
dan efesien untuk nmencapai tujuan
pembelajaran yang diharapkan ;
(Mulyana dkk, 2020)
3. Dalam pelaksanaan pembelajaran
daring, guru dapat menggunakan
teknologi yang pengoperasiannya
lebih sederhana, seperti aplikasi
WhatsApp
untuk
melaksanakan
pembelajaran
daring
untuk
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penyampaian jadwal pengiriman
materi
tematik
dan
jadwal
pelaksanaan ulangan dan ujian.
Sehingga dapat berlajan sesuai
dengan jadwal pembelajaran daring
yang sudah ditentukan. (Mulyana
dkk, 2020)
4. Melaksanakan pembelajaran daring
dengan
menyajikan
video
pembelajaran dan dapat di share
melalui aplikasi Youtube sehingga
dapat dibagikan kepada siswa dengan
likn Youtube melalui aplikasi
WhatsApp dan siswa dapat menonton
video pembelajaran secara langsung.
pembelajaran bagi sisswa sekolah
dasar (Mulyana dkk, 2020)
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan,
diketahui
bahwa,
pelaksanaan pembelajaran tematik secara
daring menggunakan aplikasi seperti
Microsoft Office Word, Microsoft Office
Power Point, WhatsApp, Google Forms,
Format Factory, Fast Tone Capture,
Video Scribe dan Youtube. Penggunaan
berbagai aplikasi dengan fungsinya
masing-masing yakni aplikasiMicrosoft
Office Word digunakan untuk membuat
RPP daring, bahan ajar dan lembar kerja
siswa.
Untuk
mendesain
video
pembelajaran terlebih dahulu di desain
menggunakan aplikasi Microsoft Office
Power Point untuk desain bahan ajar yang
singkat, padat dan jelas dengan
menerapkan background dan media audio
visual sesuai dengan tema dan subtema
serta tingkatan kelas siswa, agar penyajian
materi pembelajaran menjadi menarik
untuk dipelajari oleh siswa.
Untuk meningkatkan minat belajar
siswa secara daring. Guru mendesain hasil
bahan ajar Microsoft Office Power Point
dengan menggunakan aplikasi Format
Factory, Fast Tone Capture, Video
Scribe, untuk desain suara dan animasi

sehingga menjadi video pembelajaran
yang menarik untuk ditonton siswa
dengan durasi yang singkat sehingga tidak
memberikan efek jenuh bagi siswa. Hasil
bahan ajar dan video pembelajaran yang
dibuat guru akan dibagikan kepada siswa
dengan menggunakan aplikasi Youtube
dan Grup WhatsApp untuk dipelajari
siswa secara daring. Siswa dapat
menghubungi guru jika ada materi yang
belum dipahami untuk mendapatkan
penjelasan ulang dari guru. Untuk
mengikuti soal kuis, ulangan dan ujian
bagi siswa, menggunakan aplikasi Google
Forms sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan.
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