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ABSTRAK 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan langsung antara pendidik 

dengan siswa. Hal ini terpaksa dilakukan karena pandemi. PJJ membuat tingkat kedisplinan siswa 

menurun. Kebiasaan yang baik di pagi seperti bangun pagi, mandi, makan pagi secara teratur 

menjadi hilang. Salah satu solusi untuk mendisiplinkan siswa dalam PJJ adalah program “Guru 

Menyapa Siswa” melalui videocall setiap pagi. Melalui program ini guru membantu siswa untuk 

tetap memiliki kedisiplinan di pagi hari. Program ini dikemas secara menarik dengankejutan-kejutan 

yang menimbulkan rasa ingin tahu sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan 

disiplin di pagi hari. 

Kata-kata kunci: guru menyapa, videocall, disiplin 

ABSTRACT 

Distance Learning (PJJ) is a learning system that is used as a teaching and learning process that is 

carried out without having to meet face-to-face between educators and students. This had to be 

done because of the pandemic. PJJ makes students' level of discipline decrease. Good habits in 

the morning such as getting up early, showering, eating breakfast regularly become lost. One 

solution to disciplining students in PJJ is the “Teacher Greets Students” program through  videocalls 

every morning. Through this program the teacher helps students to remain disciplined in the 

morning. This program is attractively packaged with surprises that arouse curiosity so that it can 

motivate students to be more enthusiastic and disciplined in the morning. 

Keywords: guru menyapa, videocall, discipline 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa pada semua aspek dan lini kehidupan tak 

terkecuali pada dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka (PTM) yang selama ini berjalan 

harus dihentikan dan diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).  

PJJ adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka langsung antara pendidik dengan 

siswa. Perubahan sistem pembelajaran yang mendadak ini memunculkan masalah karena 

ketidaksiapan dari semua sektor, baik dari steakholders, sekolah, guru, serta siswa dan 

orangtua. PJJ melalui online sebagai alternatif pembelajaran masih banyak ditemukan 

kendala dan belum memberikan hasil yang diharapkan. Berbagai permasalahan, terutama di 

pihak siswa antara lain, penugasan yang terlalu berat dengan waktu yang singkat, jam 

belajar masih kaku, keterbatasan kuota untuk mengikuti pembelajaran, sebagian siswa tidak 

mempunyai gadget pribadi sehingga kesulitan ketika melaksanakan pembelajaran (Arifa, 

dalam Supriyati, 2021). Lamanya kegiatan PJJ juga memberikan dampak kebiasaan siswa. 

Kebiasaan siswa seperti bangun pagi, mandi, berganti pakaian, sarapan dan berangkat 
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sekolah yang biasa dilakukan siswa sebelum pandemi covid19, yang bisa diterapkan sebagai 

bentuk latihan kedisiplinan sudah mulai luntur bahkan hilang. Hal ini memunculkan 

keprihatinan bersama. Oleh karena itu, perlu alternatif tindakan agar kegiatan pembiasaan 

siswa tersebut tidak hilang selama PJJ ini. 

Apapun sistem pembelajaran yang digunakan, tetap saja siswa dituntut untuk 

memiliki sikap disiplin dalam belajar. Dengan kedisiplinan, akan tumbuh kesadaran, 

kemauan, dan motivasi dari dalam diri siswa untuk melakukan usaha belajar, rasa tanggung 

jawab melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kedisiplinan adalah unsur yang paling 

penting dimiliki siswa dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dan mengembangkan inisiatif siswa (Wibawa, dalam Supriyati, 2021). 

Kedisiplinan merupakan salah satu sarana dan kunci untuk mencapai kesuksesan 

dan keberhasilan, untuk itu perlu ditimbulkan kesadaran dari individu tentang perlunya 

kedisiplinan diri terhadap segala sesuatu yang harus dilakukan (Nitisemiti, dalam 

Setianingsih: 2008). 

Menurut Purwanti (2018), dikutip dalam Halima dan Fajrianti (2020), karakter 

disiplin merupakan sikap seseorang yang mengandung kerelaan dalam mematuhi semua 

ketentuan peraturan dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab. Disiplin dapat diwujudkan dengan latihan berkali-kali dan niat diri sendiri. Disiplin 

yaitu kondisi yang dalam prosesnya melibatkan nilai keteraturan dan kepatuhan. Disiplin 

dapat membuat seseorang menjadi tahu dan membedakan hal-hal yang seharusnya 

dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan. 

Disiplin erat kaitannya dengan motivasi belajar. Motivasi belajar yang dimiliki peserta 

didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu (Nashar, dalam Hamdu dan Agustina: 

2011). Peserta didik yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan dirinya 

memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin 

tinggi intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 

diperolehnya.  

Salah satu alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

pembiasaan siswa dan mendisiplinkan siswa adalah program “Guru Menyapa Siswa” melalui 

videocall setiap pagi. Tujuan dari program ini adalah melatih siswa untuk membiasakan diri 

bangun pagi dan bersiap sekolah sebagaimana sekolah tatap muka. Program ini juga dapat 

menjadi sarana bagi guru dalam mengukur nilai kepribadian siswa.  

PEMBAHASAN 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media kepada penerima pesan. 

Dalam proses pembelajaran itu terdapat pesan-pesan yang harus dikomunikasikan, pesan 

tersebut biasanya merupakan isi dari topik pembelajaran. Keberhasilan pengajar dalam 

mengemban tanggung jawab tersebut dipengaruhi oleh keterampilannya dalam melakukan 

komunikasi ini (Muflichah, 2006). Efektif atau tidaknya suatu proses komunikasi 

pembelajaran peserta didik terjadi pada perubahan tingkah laku yang diharapkan. 

Komunikasi atau interaksi edukatif akan mendukung tumbuh dan berkembangnya 
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kematangan peserta didik, baik secara psikologis, intelektual, dan sosial (Suharsaputra, 

2013). 

Kedisiplinan adalah unsur yang paling penting dimiliki siswa dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan inisiatif 

siswa (Wibawa, dalam Supriyati, 2021). Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan yang 

muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu yang berupa tata 

tertib dan perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan 

teratur (Tu’u dalam Makurius, 2020). Mengingat begitu pentingnya faktor kedisiplinan siswa 

dalam meraih prestasi di sekolah, dan kurang idealnya pengawasan guru terhadap 

kedisiplinan siswa dalam PJJ dibandingkan dengan PTM, maka perlu dicarikan solusi 

terhadap permasalahan ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh penulis untuk 

mendisiplinkan siswa dalam PJJ adalah program “Guru Menyapa Siswa” melalui videocall 

setiap pagi. 

Secara umum anak lebih suka berkomunikasi secara langsung dengan bertatap 

muka daripada melalui telepon yang hanya bisa mendengar suara saja atau pesan whatsapp 

yang hanya melalui teks. Dengan bertatap muka secara langsung anak bisa melihat ekspresi 

orang lain, apakah orang itu sedang marah, senang atau sedih. Sebaliknya, orang lain juga 

bisa melihat ekspresi anak secara langsung. Hal ini tidak terlihat jika komunikasi hanya 

melalui telpon atau melalui pesan teks aplikasi whatsapp. Namun di masa pandemi ini 

komunikasi secara bertatap muka tidak dimungkinkan karena pembelajaran harus dilakukan 

secara daring (dalam jaringan). Dengan segala keterbatasan yang ada, penggunaan 

videocall sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan siswa masih lebih baik dibandingkan 

hanya melalui telpon atau pesan teks whatsapp. 

Salah satu masalah dalam PJJ adalah sulitnya memantau kedisiplinan siswa. Bukan 

hanya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran suatu mata pelajaran tetapi juga 

kedisiplinan pada saat bangun tidur, mandi, makan pagi dan persiapan kesekolah. Menurut 

Dinas Pendidikan terdapat 18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satu karakter 

tersebut yaitu karakter disiplin. Nilai karakter disiplin yang dimiliki oleh peserta didik akan 

mendorong munculnya nilai karakter yang lainnya, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan 

kerjasama (Wuryandani, dalam Pratiwi, 2021). Maka dari itu, peran Sekolah Dasar pada saat 

ini menjadi penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. 

Fokus dari program “Guru Menyapa Siswa” melalui videocall setiap pagi adalah 

membantu siswa tetap disiplin bangun pagi, mandi, makan pagi dan persiapan mengikuti 

pembelajaran sebagaimana yang dilakukan setiap hari sebelum ada pandemi. Pertama-tama 

sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa mengenai program “Guru Menyapa 

Siswa” melalui videocall setiap pagi. Dalam sosialisasi, orang tua dijelaskan teknis 

pelaksanaan dan tujuan diadakannya program ini. Diharapkan juga orang tua membantu 

suksesnya program ini. Orang tua juga diminta mengumpulkan data nomor whatsapp anak 

mereka kepada guru kelas. Selanjutnya orang tua diminta memberikan masukan dan 

menyampaikan program ini kepada anak-anak mereka. 

Dalam program “Guru Menyapa Siswa” melalui videocall setiap pagi, guru 

menghubungi siswa melalui fasilitas videocall di aplikasi whatsapp. Dalam komunikasi 

tersebut guru menyapa siswa dengan ramah, menanyakan keadaannya, memastikan siswa 

dalam keadaan baik-baik saja dan siap mengikuti pembelajaran di hari itu. Pertanyaan-
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pertanyaan ringan seperti tadi malam siswa tidur jam berapa, tadi bangun jam berapa, dan 

pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa ditanyakan oleh guru. Jika ada siswa yang baru bangun 

tidur, guru meminta siswa untuk mandi terlebih dulu atau makan pagi terlebih dulu baru 

mandi, tergantung kebiasaan siswa. Siswa bias mengirimkan pesan whatsapp atau 

menghubungi guru melalui videocall setelah selesai mandi. 

Jika ada siswa yang tidak merespon panggilan videocall dari guru, guru 

mengirimkan pesan whatsapp yang isinya meminta siswa menghubungi guru atau membalas 

pesan whatsapp tersebut. Sebab ada beberapa kemungkinan siswa tidak merespon 

panggilan videocall dari guru. Bisa saja siswa belum bangun tidur, siswa masih mandi, 

gadget dalam posisi off atau kemungkinan lainnya. 

Dalam program ini guru mempunyai data nomor whatsapp siswa dan data siswa 

yang tidak memiliki gadget sendiri. Guru juga mempunyai data nomor whatsapp semua 

orantua siswa untuk berkomunikasi jika diperlukan. Guru juga mempunyai jadwal harian 

siapa saja yang akan dihubungi melalui program ini setiap harinya. Guru juga bias membuat 

jadwal panggilan videocall secara kelompok (group) di mana dalam satu kali videocall bias 

melibatkan banyak orang. Jadwal ini dibagikan kepada seluruh siswa sehingga siswa tahu 

kapan jadwalnya dihubungi oleh guru melalui videocall. 

Program ini bisa disempurnakan dengan memberi kejutan kepada siswa setiap pagi. 

Kejutan bisa berganti-ganti. Misalnya, pagi ini guru menyapa siswa menggunakan pakaian 

atau topeng tokoh superhero, besoknya guru menyapa dengan membawa boneka tangan, 

hari lainnya guru menyapa dengan membawa reward atau penghargaan untuk siswa berupa 

stiker yang bias diambil di sekolah jika sudah terkumpul banyak. Kejutan yang berbeda-beda 

setiap hari ini akan membuat siswa menunggu-nunggu hari yang baru dan ingin segera tahu 

kejutan apalagi yang dibawa guru besok pada saat menyapa melalui videocall. Dalam hal ini 

kreatifitas dan antusias guru sangat menentukan. Pada dasarnya anak-anak selalu suka 

menerima kejutan dan tertarik ingin tahu kejutan berikutnya. 

Secara berkala program ini dievaluasi dengan cara membuat angket yang dibagikan 

kepada orangtua dan siswa. Bagaimana kesan dan masukan dari orangtua dan siswa bisa 

diketahui dari angket ini. Secara berkala pula guru menyampaikan penilaian kepribadian 

siswa berdasarkan pelaksanaan program ini. Dalam penilaian itu siswa diberi pujian jika 

siswa sudah merespon program ini dengan baik, diberi masukan dan motivasi jika siswa 

masih ada kekurangan dalam merespon program ini.  

Manfaat program ini adalah guru bisa memantau dan meningkatkan kedisiplinan 

siswa. Program ini juga bisa menjadi dasar guru dalam memberikan nilai kepribadian siswa. 

Dari sisi orangtua, mereka terbantu karena ada guru yang menyapa dan mengingatkan 

anak-anak mereka untuk berdisiplin setiap pagi. Dari sisi siswa, program ini membantu 

mereka mempunyai motivasi untuk bangun pagi dengan semangat sebab mereka akan 

bertemu dengan guru mereka yang ramah dan juga teman-teman mereka melalui panggilan 

videocall group. 

Kekurangan program ini adalah tidak semua siswa memiliki gadget sendiri, jadi 

masih menggunakan gadget milik orangtua. Masalah kuota yang kadang-kadang habis dan 

belum diisi juga menjadi kendala terlaksananya program ini. Selain itu ada orangtua siswa 

yang karena kesibukannya di pagi hari membuat kerjasama antara guru dan orangtua dalam 

program ini tidak berjalan secara maksimal. Hambatan lainnya adalah jika ada siswa yang 
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memang sulit bangun pagi karena motivasi yang kurang untuk mengikuti PJJ atau karena 

kejenuhan yang sudah lama melanda akibat pandemi. Untuk masalah yang terakhir ini guru 

bisa mengajak siswa atau orangtua untuk berbicara dari hati kehati. Tentu saja pembicaraan 

juga dilakukan secara daring melalui videocall. 

Dalam mencari solusi untuk siswa yang tidak merespon dengan baik sapaan guru 

melalui program ini, guru bisa meminta bantuan dari siswa lain yang aktif dan bersemangat 

dengan program ini. Siswa yang aktif merespon program ini dan selalu termotivasi untuk 

bangun pagi dengan semangat, diminta untuk menceritakan kepada teman-temannya 

mengenai keasyikan program ini. Kejutan-kejutan yang ada setiap pagi, reward yang 

diterima jika disiplin dan keasyikan-keasyikan yang lain pada saat berbincang-bincang 

dengan guru bias diceritakan kepada teman-temannya. Biasanya apa yang disampaikan oleh 

teman sebayanya secara apa adanya lebih menarik bagi siswa daripada yang disampaikan 

oleh orang dewasa, dalam hal ini guru atau orangtua. Hasil uji peringkat Kruskal-Wallis, 

sebagaimana dikutip Santi (2019), menunjukkan bahwa nilai Mean Rank antara dukungan 

teman sebaya yang mempengaruhi motivasi sebesar 80,79, sehingga motivasi belajar tinggi 

didukung oleh keberadaan teman sebaya.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pandemi membuat pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring atau lebih 

dikenal dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ membuat kedisiplinan siswa jauh 

berkurang. Kebiasaan bangun pagi, mandi, makan pagi dan persiapan kesekolah menjadi 

hilang. Program “Guru Menyapa Siswa” melalui videocall setiap pagi menjadi salah satu 

solusi untuk meningkatkan kembali kedisiplinan siswa, terutama yang terkait dengan 

aktivitas siswa di pagi hari. Melalui program ini, siswa memiliki motivasi untuk disiplin di pagi 

hari, orangtua merasa terbantu karena ada guru yang ikut mengingatkan anak-anak untuk 

berdisiplin, dan guru dapat memantau kedisiplinan siswa sebagai dasar penilaian 

kepribadian. 

Saran 

1.  Guru lebih kreatif dalam mempersiapkan kejutan yang akan diberikan kepada siswa 

melalui program “Guru Menyapa Siswa” melalui videocall setiap pagi. 

2.  Orangtua siswa diharapkan lebih kooperatif dan komunikatif dalam mendukung program 

ini. 

3.  Siswa diharapkan merespon program ini dengan semangat karena pada dasarnya 

program ini untuk kebaikan mereka. 
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