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ABSTRAK 

COVID -19 memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Segala aktivitas menjadi 

terhambat dan terbatas. Begitu pula dibidang pendidikan. Siswa harus belajar dan melakukan 

aktivitasnya di rumah. Namun hal ini bisa menjadi situasi yang baik untuk pengembangan 

pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Dengan demikian tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah aktivitas belajar siswa selama dirumah ditemani oleh orang tu mampu mengembangkan 

pendidikan karakter, itu yang pertama. Kedua, untuk mengetahui nilai-nilai karakter apa saja yang 

bisa berkembang selama pembelajaran di rumah. Ketiga, untuk mengetahui penyebab berkembang 

dengan baiknya nilai-nilai karakter ini. Adapun nilai-nilai karakter yang mampu dikembangkan dari 

aktivitas yang dilakukan siswa di rumah yaitu (1) Nilai karakter religius, (2) Nilai karakter disiplin, (3) 

Nilai karakter kreatif, (4) Nilai karakter mandiri, (5) Nilai karakter tanggung jawab, dan (6) Nilai 

karakter rasa ingin tahu. Berkembangnya nilai-nilai karakter ini merupakan hasil sinergitas 

guru/dosen dan orang tua dalam membimbing siswa dengan penuh kasih saying, berinteraksi, 

melakukan aktivitas yang positif bersama-sama dalam pandemi COVID-19 ini.  

Kata Kunci: pendidikan karakter, siswa, dan covid-19 

 

PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease (COVID-19) sangat meresahkan masyarakat dunia selama dua 

bulan terakhir ini. Wabah ini disebabkan oleh Novel Coronavirus (SARS-Cov-2). Sebelumnya 

penyakit jenis ini sama sekali belum pernah terdeteksi dalam dunia medis. Wabah ini 

memang pertama kali dilaporkan mewabah di Wuhan, China. Virus ini berkembang dengan 

cepat menginfeksi manusia melalui sistem pernafasan. Per April 2020, sekitar 1. 8 juta jiwa 

terinfeksi oleh virus ini dan sekitar ratusan ribu jiwa tersebut tidak mampu bertahan 

terhadap virus tersebut atau mengalami kematian di sekitar 213 negara di dunia (World 

Health Organization, COVID-19 merupakan penyakit yang tegolong baru dimana penyebab, 

asal muasal virus ini belum diketahui secara pasti. Virus ini sangatlah berbahaya, sangat 

mudah menular terhadap sesama manusia. Penularan (transmission) virus ini terjadi melalui 

kontak yang dekat antar individu yang mana salah satu individu telah terinfeksi sebelumnya, 

kemudian mengeluarkan menyipratkan tetesan pernafasan (droplet) dari batuk dan bersin. 

Ketahanan virus ini lumayan kuat, mampu bertahan selama tiga hari dengan plastic atau 

stainless steel dan dalam aerosol selama tiga jam. Bahkan belakangan ditemukan pula pada 

feses, namun belum diketahui apakah penularan melalui feses bisa terjadi. Begitu 

berbahayanya penyakit ini, sehingga pemerintah berupaya keras untuk menanggulangi 

penyebaran COVID-19 ini. Sampai saat ini belum ditemukannya obat serta vaksin untuk 

masalah ini sehingga jalan satu-satunya hanyalah memutus mata rantai penyebaran COVID-

19 ini. Cara yang paling ampuh untuk memutus rantai penyebaran wabah ini adalah dengan 

melakukan pembatasan sosial (sosial distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing). 

Pembatasan sosial ialah menjaga jarak dalam bersosialisasi, menjaga jarak dalam 

melakukan aktivitas sosial, termasuk membatasi diri untuk melakukan sosialisi di masyarakat 

meminimalisir kotak dengan individu yang lain. Begitu pula pembatasan fisik maksudnya 
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ialah pembatasan dengan menjaga tubuh secara fisik dengan jarak 1-2 meter ketika 

melakukan kontak atau bersinggungan dengan individu lainnya. Disamping itu pola hidup 

bersih dan sehat juga sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini 

seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dll.  

Untuk mengatur hal tersebut pemerintah telah dengan tegas mengeluarkan 

berbagai kebijakan di segala bidang. Di bidang kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS). Di bidang pendidikan kementerian pendidikan telah mengeluarkan 

surat edaran mengenai pembelajaran dari rumah (Learning from Home). Begitu pula di 

bidang lainnya juga telah diatur tentang pembatasan dan kebijakan terbaik supaya terhindar 

dari pademi ini. Sangat miris memang, namun inilah yang saat ini bias dilakukan.  

Terutama di bidang pendidikan, siswa terpaksa harus belajar dari rumah dengan 

melakukan pola pembelajaran jarak jauh (Remote Teaching). Tentu pembelajaran ini akan 

memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, siswa akan lebih fleksibel dalam 

belajar, tidak mesti harus on time, dan tempatnyapun bisa dikondisikan tergantung situasi 

dan kondisi. Siswa juga akan lebih leluasa menentukan atau mencari sumber belajarnya 

sendiri bisa mengakses internet dll. Namun kelemahannya, siswa tidak dapat bersosialisasi 

dengan siswa lainnya dan gurunya secara nyata, sehingga akan mempengaruhi emosional 

siswa itu sendiri. Disamping itu, siswa harus bergantung dengan jaringan internet jika 

pembelajaran jarak jauh yang dilakukan berbasis dalam jaringa internet (daring). Nah inilah 

kondisi yang dialami siswa sekarang ini. Siswa lebih banyak berinteraksi di rumah. 

Sebenarnya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh siswa di rumah selama pandemi 

ini tidaklah sepenuhnya menjadi buruk. Seperti halnya yang telah dipaparkan tadi, bahwa 

ada sikap karakter positif siswa yang mungkin bisa tumbuh di dalam dirinya selama 

pembelajaran jarak jauh dari rumah ini. Salah satunya yaitu kemandirian. Karakter 

nerupakan hal yang hakiki dimiliki oleh setiap orang. Karakter juga menjadi ciri setiap 

individu yang satu dengan individu yang lainnya. Bahkan karakter membedakan manusia 

dengan makhluk hidup lainnya. Pemahaman terhadap karakter memang relatif dan berbeda-

beda bagi setiap ahli. Menurut Sjarkawi karakter merupakan kepribadian atau ciri yang 

mencirikan seseorang yang didapatkan melalui proses pembentukan dalam lingkungan 

hidupnya.  

   Di sekolah, penguatan pendidikan karakter ini telah dilakukan dengan baik 

yaitu dengan menyelipkan nilai-nilai karakter ini pada setiap aktivitas pembelajaran. Namun 

hal ini tidak akan berjalan maksimal karena semestinya pendidikan karakter harus 

melibatkan semua aspek lingkungan secara garis besar yaitu sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Di masyarakat pola pendidikan karakter ini sebenarnya telah dilakukan melalui 

aturan norma serta kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, sehingga setiap individu akan 

dibatasi dan diluruskan oleh aturan norma serta kearifan lokal tersebut sehingga menjadi 

terbiasa dalam sikap karakter yang sesuai dan diterima di masyarakat itu sendiri. Sedangkan 

pendidikan karakter di lingkungan keluarga merupakan pendidikan karakter terbaik yang 

bisa dilakukan. Namun, selama ini usaha optimalisasi pendidikan karakter di lingkungan 

keluarga ini kurang maksimal atau belum dikonsep dengan baik. Karena kurangnya 

kesadaran orang tua dalam pendidikan karakter untuk ananknya, kesibukan orang tua, dan 

ketidaktahuan orang tua bagaimana cara membentuk karakter anak yang baik. Inilah 

momentum yang baik bagi semua pihak, baik guru dan orang tua untuk memngembangkan 
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pendidikan karakter anak. Saat ini 24 jam anak berada di rumah, sehingga sangat tepat 

guru dan orang tua berkolaborasi mendesain pola pendidikan karakter yang baik selama 

pembelajaran jarak jauh di rumah ini. Kualitas komunikasi orang tua dan anak yang semakin 

baik akan meningkatkan kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Di sinilah seharusnya 

orang tua mengambil peran sebagai pendidik karakter yang handal. Pendidikan karakter di 

lingkungan keluarga harus bisa dioptimalkan dalam kondisi ini. Jangan dibiarkan terlewat 

begitu saja. Inilah momentum yang baik untuk menebar benih karakter tersebut. Wadah 

atau tempat penyemaian sudah cukup baik tinggal bagaimana cara menyemainya. Tentu 

tidak semua orang tua paham akan hal itu. Disamping itu, sangat diperlukan bantuan guru 

di sekolah untuk tetap melakukan sinergitas dengan para orang tua selama pandemi ini.  

PENDIDIKAN KARAKTER SISWA 

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha 

yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui 

pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang 

disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter 

adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat 

memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bertitik tolak dari 

definisi tersebut, ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang ingin kita bangun pada diri 

para siswa, jelaslah bahwa ketika itu kita menghendaki agar mereka mampu memahami 

nilai-nilai tersebut, memperhatikan secara lebih mendalam mengenai benarnya nilai-nilai itu, 

dan kemudian melakukan apa yang diyakininya itu, sekalipun harus menghadapi tantangan 

dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Dengan kata lain mereka meliliki 

‘kesadaran untuk memaksa diri’ melakukan nilai-nilai itu. Pengertian yang disampaikan 

Lickona di atas memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan 

pengetahuan (moral knowing), perasaan (moral feeling), dan tindakan (moral action), 

sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang 

koheren dan komprehensif. Definisi di atas juga menekankan bahwa kita harus mengikat 

para siswa dengan kegiatan-kegiatan yang akan mengantarkan mereka berpikir kritis 

mengenai persoalan-persoalan etika dan moral; menginspirasi mereka untuk setia dan loyal 

dengan tindakan-tindakan etika dan moral; dan memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk mempraktikkan perilaku etika dan moral tersebut.  

Menurut Lickona ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus 

disampaikan. Ketujuh alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.  

1)  Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang baik dalam 

kehidupannya.  

2)  Cara untuk meningkatkan prestasi akademik.  

3)  Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain.  

4)  Persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam 

masyarakat yang beragam.  

5)  Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti 

ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja 

(belajar) yang rendah.  
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6)  Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja.  

7)  Pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban.  

Di Indonesia sendiri, dalam nawacita, disebutkan bahwa pemerintah akan 

melakukan revolusi karakter bangsa. Karenanya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) menggalakkan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sejak 2016 

silam. Pendidikan karakter dalam jenjang pendidikan dasar lebih besar porsinya 

dibandingkan jenjang pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Tepatnya, 70% untuk 

sekolah dasar dan 60% untuk sekolah menengah pertama.  

PPK sendiri tidak mengubah struktur kurikulum di Indonesia. Dalam penerapannya, 

hanya dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler yang ditambahkan dengan kegiatan 

kokurikuler dan esktrakurikuler. PPK diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan 

menguatkan karakter positif anak didik. PPK mendorong adanya sinergi di antara tiga pusat 

pendidikan, yaitu:  

▪ Sekolah 

▪ Keluarga 

▪ Komunitas 

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER  

 Karakter merupakan ciri khas individu yang ditunjukkan melalui cara bersikap, 

berperilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan sekolah, 

keluarga, maupun masyarakat. Anak memiliki karakter baik akan menjadi orang dewasa 

yang mampu membuat keputusan dengan baik dan tepat serta siap 

mempertanggungawabkan setiap keputusan diambil. Sudah seharusnya sekolah sebagai 

institusi pendidikan turut menanamkan karakter baik pada tiap individu anak. Menurut 

Sahabat Keluarga Kemendikbud, setidaknya ada 5 karakter perlu ditanamkan pada anak di 

lingkungan sekolah.  

1.  Karakter religius Menanamkan karakter religius adalah langkah awal menumbuhkan sifat, 

sikap, dan perilaku keberagamaan pada masa perkembangan berikutnya. Masa kanak-

kanak adalah masa terbaik menanamkan nilai-nilai religius. Upaya penanaman nilai 

religius ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Harus diingat, kesadaran 

beragama anak masih berada pada tahap meniru. Untuk itu, pengondisian lingkungan 

sekolah yang mendukung proses penanaman nilai religius harus dirancang semenarik 

mungkin. Pada tahapan ini, peran guru menjadi sangat penting sebagai teladan memberi 

contoh baik bagi para siswa. Peran guru bukan hanya sekedar menjadi pengingat akan 

tetapi juga sebagai contoh bersama melaksanakan kegiatan bersifat religious dengan 

para siswa.  

2.  Cinta kebersihan dan lingkungan Penanaman rasa cinta kebersihan ditunjukkan pada 2 

hal, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Kebersihan 

terhadap diri sendiri dimaksud agar membentuk pribadi sehat dan jiwa kuat. "Dalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Apabila anak dalam kondisi sehat dan jiwa 

yang kuat maka anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. 

Sedangkan, penanaman rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan dapat dilakukan 

dengan menjaga kebersihan sekolah mulai dari jalan, halaman, hingga kelas terbebas 
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dari debu dan sampah. Pembuatan jadwal piket di tiap kelas, agenda bersih-bersih 

bersama seminggu sekali, ataupun lomba kebersihan lingkungan sekolah adalah contoh 

lain dapat diterapkan di lingkungan sekolah sebagai upaya menanamkan rasa cinta 

kebersihan terhadap lingkungan.  

3.  Sikap jujur Sikap jujur memberikan dampak positif teradap berbagai sisi kehidupan, baik 

di masa sekarang ataupun akan datang. Kejujuran merupakan investasi sangat berharga 

dan modal dasar bagi terciptanya komunikasi efektif dan hubungan yang sehat. Anak 

sebagai pribadi jujur dan peka terhadap berbagai rangsangan berasal dari lingkungan 

luar dapat memiliki hubungan yang harmonis dan komunikasi baik terhadap orang lain. 

Dari hubungan seperti ini akan tercipta rasa saling percaya di antara keduanya. Pada 

masa sekolah inilah merupakan saat ideal guru menanamkan nilai kejujuran pada siswa.  

4.  Sikap peduli Peduli merupakan sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan kepada 

orang lain dan yang membutuhkan. Kepedulian anak dapat ditanamkan di sekolah 

melalui berbagai cara. Misal saat ada teman kelas sakit maka bisa menjenguk atau bisa 

juga mengumpulkan uang dari teman-teman satu kelas kemudian dibelikan sesuatu 

sebagai bawaan saat menjenguk sebagai wujud kepedulian. Dengan adanya sikap peduli 

yang melekat dalam diri anak sejak dini maka akan disenangi oleh banyak teman. Dan 

saat si anak tiba-tiba sedang dalam keadaan sulit pasti akan ada yang mau mengulurkan 

tangan dan segera membantunya.  

5.  Rasa cinta tanah air Cinta tanah air atau nasionalis adalah cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi 

maupun kelompok. Karakter nasionalis dapat ditanamkan melalui beberapa hal, 

diantaranya melalui upacara bendera. Dengan ditanamkannya sikap nasionalis ini, saat 

dewasa terjadi ancaman terhadap negara ia akan menjadi orang yang rela berkorban dan 

berani memosisikan diri di barisan paling depan demi menjaga dan menyelamatkan 

negara tercinta. Melalui penanaman kelima karakter di lingkungan sekolah ini, 

harapannya anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual 

dan cara bersikap yang prima.  

Pendidikan karakter melalui sekolah jarak jauh di saat peserta didik sedang school 

from home (sekolah dari rumah) dapat tetap dikawal dan dikontrol oleh para guru. Salah 

satunya dengan memberikan lembar control karakter. Ada banyak karakter positif yang 

dapat dikembangkan oleh guru sesuai kompetensi inti dari kurikulum 2013 seperti memiliki 

sifat relijius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, 

percaya diri, dll. Guru dapat mengembangkan lembar kontrol untuk diberikan kepada 

peserta didik dan untuk orang tua. Lembar kontrol tersebut dinilai oleh guru, setelah itu 

guru memberikan umpan balik. Guru kemudian menguatkan karakter yang sudah baik dan 

mengubah karakter yang masih tidak sesuai. Guru dapat pula memberikan 

penghargaan (prizing) kepada siswa yang berprestasi setidaknya dengan mengucapkan 

selamat (congratulation) di group WA peserta didik, dan memberikan 

hukuman (punishment) melalui WA jalur pribadi agar nama baiknya tetap terjaga dan anak 

tidak merasa direndahkan di depan teman – temannya. Peserta didik juga dapat diberikan 

ucapan selamat jika mengerjakan tugas tepat waktu dan diberikan hukuman jika terlambat 

mengerjakan tugas sebagai bentuk penanaman karakter disiplin. Ketika ada kabar seorang 

peserta didik tidak dapat mengerjakan tugas karena tidak memiliki kuota internet, maka 
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guru dapat mengajak teman – teman kelasnya untuk mentransfer pulsa sebagai bentuk 

penanamna karakter empati dan peduli. Guru dan wali kelas harus selalu mengkontrol setiap 

kata yang ditulis oleh peserta didik di dalam group WA anak2 sebagai bentuk penanaman 

karakter sopan dan antun dalam berucap dan bertanggung jawab atas semua ucapan dan 

perbuatan mereka.  

Pendidikan karakter di masa learn from home (belajar dari rumah) ini harus tetap 

dikawal dan diawasi oleh guru. Menurut Arifin (2003) Tanggung jawab pendidikan karakter 

ada di tangan kita bersama demi mewujudkan pembangunan pendidikan nasional yang 

didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia 

Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur, 

memiliki kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta 

memiliki kecakakapan dan keterampilan demi Indonesia unggul.  

PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pendemi ini, sekolah tatap 

muka langsung belum dibolehkan, karena kita harus turut memutus wabah mata rantai virus 

covid19, jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang 

harus dihadapi dalam pendidikan di masa pandemi ini.  

Di tengah pembatasan sosial akibat wabah covid-19, kita harus tetap semangat 

mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka, wajah 

pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi covid19. Konsep sekolah di rumah (home-

schooling) tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski 

makin populer, penerapan pembelajaran online (online learning) selama ini juga terbatas 

pada Universitas Terbuka, program kuliah bagi karyawan di sejumlah universitas dan kursus-

kursus tambahan (online courses). Tapi, kebijakan physical distancing untuk memutus 

penyebaran wabah, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi 

belajar dari rumah, dengan sistem online, dalam skala nasional. Bahkan, ujian nasional 

tahun ini terpaksa ditiadakan.  

Dalam situasi yang lebih buruk, orangtua malah bisa berhadapan pada pilihan 

dilematis: memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi 

membuat angka putus sekolah meningkat. Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan 

secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah 

di berbagai tempat. Mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Ini daerah-daerah yang 

tergolong zona merah dalam penyebaran wabah. Angka putus sekolah dari 

kawasan perdesaan juga diperkirakan akan naik. Dalam jangka panjang, anak-anak yang 

putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur, baik secara tertutup 

atau terbuka. Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, 

tapi membuat mereka terjebak da- mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung (vicious 

circle) kemiskinan struktural.  

Sebagai langkah solusi praktis, sejak awal saya berpendapat pemerintah perlu 

merealokasikan dana pelatihan Rp5, 6 triliun bagi 5, 6 juta buruh dan pekerja yang 

diperkirakan terdampak krisis ekonomi akibat wabah covid-19, menjadi bantuan langsung. 

Sehingga, bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk, memastikan 

keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah juga perlu 

memperhatikan juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru-guru swasta 
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maupun guru honorer (termasuk guru tidak tetap), yang masingmasing berjumlah hampir 

satu juta orang. Ketiadaan proses belajar mengajar di sekolah, secara langsung dan tidak 

langsung, menurunkan pendapatan mereka.  

TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, 

penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin hari semakin meningkat menjadi krisis 

besar manusia modern, memaksa kita untuk sejenak melihat kembali kehidupan, keluarga, 

dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia di paksa berhenti dari 

rutinitasnya, untuk memaknai hidup yang sebenarnya.  

Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan Covid-19. Dari semua aspek 

yang menjadi tantangan, saya lebih terfokus pada aspek pendidikan. Pendemi Covid-19 

memaksa kebijakan physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk menimalisir persebaran 

Covid-19. Penerapan physical distancing sangat berdampak pada aspek pendidikan, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan kebijakan belajar dari 

rumah, pembelajaran daring/online dan disusul dengan peniadaan Ujian Nasional (UN) 

untuk tahun ini. Namun mekanisme yang berlaku secara tiba-tiba ini, justru tidak jarang 

membuat pendidik, siswa, bahkan orangtua kaget. Akibatnya siswa yang sudah 

mempersiapkan diri untuk UN merasa sangat kecewa dengan kebijakan ini, karena mereka 

lulus begitu saja. Tapi tidak bisa di pungkiri kebijakan ini harus diterima karena kebijakan ini 

di upayakan untuk memutus mata rantai Covid-19 di tengah masyarakat. Metode 

pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan pemerintah dianggap 

sebagai tantangan tersendiri.  

Pembelajaran dengan menggunakan teknologi baru memang telah berjalan selama 

beberapa dekade. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa dampak transformational 

sebagaimana yang diharapkan belum tercapai. Sehubungan dengan itu, peralihan ke 

pembelajaran daring tentu saja bukanlah solusi yang benar-benar sempurna. Di Amerika 

Serikat saja, banyak profesor yang tidak pernah mengajar secara daring, sementara 

dukungan teknis sering kurang memenuhi. Beberapa kritik muncul tentang apakah perlu 

perubahan seperti itu tanpa keterlibatan insititusi yang memadai. Lainnya mempertanyakan 

apakah model yang hanya menggunakan daring akan menghukum siswa yang mungkin 

tidak memiliki akses digital atau internet.  

Pelaksanaan pembelajaran daring bukan tanpa masalah. Di beberapa negara, 

dilaporkan bahwa di antara mereka yang mengadopsi pembelajaran daring, rata-rata 

manfaat sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang diharapkan. Masalah jaringan, kurangnya 

pelatihan, dan kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai tantangan utama yang dihadapi 

oleh pendidik. Kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai alasan paling penting oleh mereka 

yang tidak mengadopsi pembelajaran daring diikuti oleh kurangnya minat dan keraguan 

tentang kegunaan pembelajaran daring. Kurang kehadiran, kurangnya sentuhan pribadi, dan 

kurangnya interaksi karena masalah konektivitas ditemukan menjadi kelemahan signifikan 

dari pembelajaran daring fakta di lapangan, kewajiban belajar di rumah menjadi kendala 

serius khususnya peserta didik dari kalangan yang kurang beruntung secara ekonomi.  

Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu 

dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Demikian 

dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, pada acara Medan 
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International Conference on Energy and Sustainability. Nizam menjelaskan masa pandemi ini 

dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai 

kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat 

bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada. Ia pun menambahkan 

bahwa situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi mahasiswa, namun juga para dosen 

dalam menyampaikan edukasi dimana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa 

memahami materi pembelajaran.  

Pada saat yang bersamaan, lanjut Nizam, tantangan ini juga menjadi kesempatan 

bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa 

mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling 

penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajar mandiri 

sebagai outcome dari edukasi. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia 

pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat 

digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil dimana 

barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan 

tantangan bagi semua pihak, saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana 

membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan 

pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di 

daerah-daerah terpencil.  

Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses 

sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya. Bukan membebani siswa 

dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya 

efektifitas pembelajaran daring ini, diantaranya:  

1. Penguasaan teknologi yang masih rendah, harus diakui tidak semua guru menguasai 

teknologi terutama guru generasi 80-an yang pada masa mereka penggunaan teknologi 

belum begitu tampak. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa, tidak semua 

siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan masih 

banyak sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi sehingga mereka harus rebutan 

dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran dan bahkan mereka 

tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran.  

2. Jaringan internet, pembelajaran online tidak lepas dari penghunaan jaringan internet, 

penggunaan jaringan seluler terkadang terkadang tidak stabil karena letak tempat tinggal 

yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler.  

3. Biaya, jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi 

masalah tersendiri. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak.  

Kita bisa melihat kesenjangan ini dengan melihat perbedaan kecepatan internet 

diberbagai daerah. Orang-orang dipusat kota sering menikmati internet yang jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah yang kurang berkembang.  

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada siswa SD, SMP, dan SMA saja tapi juga 

berdampak pada Perguruan Tinggi. Mahasiswa, khususnya yang merantau, akan berada 

dalam kondisi kerentanan baik secara sosial maupun ekonomi. Mahasiswa perantau yang 

keluar dari daerah asalnya untuk menuntuk ilmu jumlahnya terbilang sangat besar. 
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Kebijakan pembelajaran sistem daring yang kini diterapkan sebenarnya membuka peluang 

mahasiswa belajar darimana pun, salah satunya dri rumah. Pembelajaran daring hingga 

batas waktu yang belum ditentukan bisa menjadi kesempatan mahasiswa untuk pulang 

kampung halaman mereka masing-masing dalam waktu yang cukup panjang. Satangnya 

tidak semua mahasiswa bisa pulang ke kampung halamannya, berbagai hal menjadi alasan 

bagi mahasiswa untuk tetap tinggal di daerah rantau tempat mereka menuntut ilmu.  

HARAPAN PENDIDIKAN DIMASA PANDEMI COVID-19 

Harapan dari guru berkaitan dengan pembelajaran daring adalah harapan ke-satu, 

setelah kondisi kembali normal atau pun wabah Covid 19 sudah berakhir, harapan guru di 

samping pembelajaran di kelas maka pembelajaran daring tetap bisa dilaksanakan untuk 

melatih keterampilan guru dan siswa pada era abad 4.0. Harapan kedua pembelajaran ini 

sebagai alternatif gurudalam menerapkan model-model pembelajaran. Hal ini bertujuan 

untukmenambah ilmu dan mengaplikasikanpenggunaan kemajuan teknologi dengan baik 

dan benar. Harapan ke-tiga, adanya perlakuan khusus bagi siswayang kesulitandalam 

melakukan pembelajaran. Harapan ke-empat, model pembelajaran daring ini baik digunakan 

tetapi perlu ditambahkan dengan model pembelajaran luar jaringan (luring). Hal 

inidikarenakanjika hanya pembelajaran daring maka kejujuran dan kemandirian siswa 

dalammengerjakan tugas kurang terkontrol. Sehingga akan baikjika model pembelajaran 

daring ini dilanjutkan dengan ditambahkan pembelajaran tatap muka. Diharapkan ada 

kedepannya ada model daring yang lebih baik lagi untuk menunjang 

pembelajaran agar lebih efektif dan efisien yang mampu diterima oleh siswa secara 

baik. Harapan ke-lima, harapannya pembelajaran daring bisa dijadikan solusi yang baik 

untuk menunjang kemajuan belajar di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Peran orang 

tua di rumah diharapkan dapat semaksimal mungkin mendampingi putra putrinya belajar 

dirumah. Hal positif yang dapat diperoleh adalah anak-anak memiliki kedekatan secara 

personal dengan orang tua.  

KESIMPULAN 

Pandemi Covid-19 saat ini telah mentrasformasi sebagian besar kehidupan 

masyarakat. Selama ini, pendidikan karakter yang terkesan stagnan dan baru pada tatanan 

konsep, kini bergeser menjadi pembiasaan (habbit). Pembentukan Karakter menjadi sebuah 

kebiasaan apabila aktivitas penanaman nilai-nilai karakter dilakukan berulang-ulang secara 

rutin hingga menjadi suatu kebiasaan, yang akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan 

saja tetapi sudah menjadi suatu karakter. Pengembangan nilai-nilai karakter pada anak akan 

sangat efektif jika melibatkan oarang tua dan kelurga. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, 

kolaborasi peran 286 keluarga, guru dan masyarakat sekitar sangatlah penting dalam 

mengembangkan nilai-nilai karakter anak. Keluarga sebagai tempat utama dan pertama 

peserta didik menjalani kehidupan hendaklah mengawasi dan membimbing dengan penuh 

kasih sayang, tegas, dan cermat. Pada masa pandemi ini anak tidak hanya diajarkan tentang 

konsep niali-nilai karakter yang baik, tetapi bagaimana mengarahkan anak untuk dapat 

mengimplementasikan pada kehidupam sehari-hari.  
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