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Abstract: Online learning is a form of learning endeavor during the Covid 19 pandemic which 

has not yet ended. The goal is that learning can still be carried out and the safety of teachers 

and learning audiences is prioritized. There are strengths and weaknesses in implementation. 

However, this is not meant to be an endless debate but rather as an interesting discussion 

material so that any shortcomings can be studied to find solutions and their advantages can 

be utilized to educate the nation's life as mandated in the 1945 Constitution. Various efforts 

have been made by online learning designers to for learning to be meaningful. This 

meaningfulness is in accordance with the objectives of the curriculum where learning must be 

able to change the knowledge, attitudes and behavior of the learning audience. Difficulties 

can be reduced by various means and methods both online and offline. What is certain to 

happen is that there is an exploration of learning where the audience will be actively learning 

if they have started drifting to the material that is really needed. Of course this will be a 

positive thing when discovery and inquiry learning looks for its form in face-to-face learning. 

Online learning is an interesting study because actual cases occur among educators and 

learning audiences 
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Pendahuluan 

Memasuki tahun ke 2, Covid 19 belum juga usai. Belum ada kepasatian kapan pandemi 

akan berakhir. Namun, upaya dan ikhtiar harus terus berjalan. Aktivitas sosial, pendidikan dan 

kemasyarakatan harus terus berjalan dalam tatanan kebiasaan baru. Bahkan Ketua Satgas 

COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyampaikan pendapatnya 

bahwa kemungkinan Covid 19 tidak akan pernah hilang (Sagita 2021). Pendapat ini tidak boleh 

disikapi dengan pesimisme yang berlebihan tetapi disikapi dengan optimisme tinggi bahwa 

pandemi akan berakhir. Tentu dengan syarat, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang 

ketat sampai pandemi ini berakhir tuntas. 
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Pendidikan formal terimbas kuat oleh adanya pandemi ini. Sekolah ditutup dan 

pembelajaran dilaksanakan secara daring. Banyak penolakan dari berbagai pihak terutama 

orangtua siswa. Penolakan ini cukup beragam mulai dari ketiadaan gadget, mahalnya paket 

internet dan kurangnya sentuhan kasih sayang guru yang biasa ditunjukkan oleh guru dalam 

pembelajaran luring atau klasikal. Pemerintah sangat dilematis dalam menyikapinya, di satu 

sisi ada jutaan masa depan bangsa yang harus diselamatkan tetapi di sisi lain mencerdaskan 

kehidupan bangsa juga harus dijalankan sesuai amanat UUD 1945. 

Penularan dan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat memaksa semua orang 

membatasi interaksi sosial. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran daring maka akan memberi peningkatan keamanan dan keselamatan. Sebab 

tidak menuntut pendidik dan peserta didik bertatap muka secara langsung sehingga resiko 

terjadi penularan sangat kecil bahkan nyaris tidak ada. Hal ini akan membantu menurunkan 

peningkatan jumlah kasus baru (DuniaDosen 2020). 

Permasalahan di pelatihan malah terjadi sebaliknya. Efisiensi dalam penggunaan 

anggaran menjadi keuntungan tersendiri dalam penyelenggaraan daring. Namun, tentu saja 

selain faktor kelebihan selalu ada kelemahan atau kekurangan dalam pembelajaran daring.   

Secara ringkas, kelebihan pembelajaran daring adalah meningkatkan keselamatan dan 

keamanan, tidak mengenal batasan, biaya pembelajaran lebih efisien, sesuai dengan 

perkembangan teknologi terkini, dan lebih menyenangkan (DuniaDosen 2020). Di laman lain 

dirinci kelebihan dalam pembelajaran daring yaitu: 

 Pembelajaran online bisa mengasah skill guru.  
 Menunjukkan kemampuan guru dalam memanfaatkan media teknologi 
 Menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif 
 Mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak didik yang saling  berjauhan 
 Menyampaikan pesan untuk menjadi anak yang tangguh mengingat dalam kondisi 

dimana masyarakat sedang diuji secara fisik dan mental akibat penyebaran Covid-19 
 Mendorong kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah  (Ahmad 2020) 

 
Kelebihan dalam pembelajaran daring ini harus dapat dimanfaatkan oleh fasilitator 

pembelajaran seperti guru, dosen, pelatih, widyaiswara atau siapapun itu. Keadaan pandemi 
seperti sekarang ini menuntut fasilitator kreatif dan cerdas dalam menyikapi keadaan. 
Berbagai ara dapat dilakukan untuk terlaksananya pembelajaran daring yang efisien. Tentu 
hal ini akan menjadi kebiasaan yang baik dimana harus ada pendekatan dan definisi baru dari 
sebuah pembelajaran. Kebermaknaan dari hakekat sebiah pembelajaran harus tetap 
dikedepankan. Paradigma pendekatan pembelajaran daring kini dapat dipastikan 
dilaksanakan di semua lini pendidikan.  

Sedangkan kekurangannya dirinci sebagai berikut: 
 Pembelajaran dirasakan kurang efektif karena guru kesulitan menyampaikan materi 

karena berbagai alas an, termasuk kurangnya kuota. 
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 Bagi guru yang berusia muda, mudah saja menggunakan teknologi yang ada. Namun, 
ini menjadi beban bagi guru yang sudah berusia lanjut. Sebagian dari mereka tidak 
bisa menggunakan platform yang ada. 

 Tugas yang dierikan pada siswa kadang dikerjakan oleh orang tua, bukan siswanya 
sendiri. Ini tentu memengaruhi penilaian yang diberikan oleh guru. 

 Tugas guru semakin banyak, karena selain menyiapkan materi ajar, mereka harus 
membuat berbagai laporan yang harus diserahkan ke dinas pendidikan (Ahmad 2020).  
 
Dari sekian kelebihan, kekurangan pembelajaran daring dirinci oleh penulis. Kesulitan 

dalam penyampaian materi pembelajaran daring diakui juga oleh penulis. Kesulitan itu terjadi 

karena memang kebiasaan yang lama tatap muka nyata yang memiliki keunggulan dalam 

sentuhan (touch) sedangkan tatap muka virtual tidak memiliki makna sentuhan antara 

fasilitator dengan peserta atau audience. Hal ini lah yang sering menjadi kendala sehingga 

banyak kejenuhan yang melanda baik audiene maupun fasilitator dalam memberkan materi 

pembelajaran. Duduk di depan laptop berjam-jam dengan materi yang monoton sangat 

membosankan. Maka, bahan belajar harus disusun semenarik mungkin dan variatif agar 

audience tidak lekas bosan. Disamping itu, durasi pembelajaran daring harus dilaksanakan 

sesingkat mungkin. Fasilitator lebih banyak menyampaikan penugasan-penugasan yang lebih 

memberikan pengalama belajar bagi audience. 

 

Analisa 

Sebagaimana disampaikan di pendahuluan bahwa keunggulan dan kelemahan dalam 

pembelajran daring mejadi bahasan yang menarik. Ketika di awal penggunaan media digitla 

ini disambut sangat antusias. Namun, seiring pandemi yang tidak kunjung selesai, mulai 

timbul kejenuhan-kejenuhan yang dialami oleh kedua pihak yaitu fasilitator dan audiencenya. 

Hal ini sangat wajar terjadi dan sangat masuk akal. Pertama, kelelahan mata yang terus 

menerus menatap layar komputer menjadi salah satu penyebabnya. Kedua, keadaan seperti 

itu diperparah dengan durasi yang terlalu lama karena kebiasaan tatap muka langsung dengan 

durasi sesuai dengan jam pelajaran yang dituntut oleh kurikulum. Dengan kata lain, harus ada 

kurikulum baru (darurat) yang mengatur pembelajaran secara daring. Yang terjadi saat ini, 

pembelajarannya dilaksanakan secara daring sedangkan kurikulumnya masih menggunakan 

kurikulum tatap muka langsung. 

Kelebihan pembelajaran daring  adalah hemat waktu dan biaya. Hal ini banyak diakui 

banyak pihak. Salah satunya adalah tidak adanya biaya yang dikeluarkan untuk biaya-baya 

sebagaimana ketika pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka langsung. Pembelajaran 

efektif karena memiliki dampak langsung dan memaksa pembelajar atau audience untuk 

tetap di depan komputer dan efisien karena pembelajar atau audeince tidak perlu datang 

langsung ke tempat pembelajaran berlangsung. Tentu jika demikian, sarana prasarana tatap 

muka langsung tidak lagi diperlukan. Jangkauan lebih luas karena menjadi borderless, ketika 

pembelajaran sudah dilakukan secara daring maka dimanapun dan kapanpun dapat 
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dilaksanakan. Apalagi jika konsepnya menggunakan konsep pembelajaran mandiri 

(AmongGuru 2020). Kekurangannya, sulit diterapkan jika sarana prasarana kurang 

mendukung. Akses internet yang tidak lancar (tidak stabil), fasilitator harus ekstra kerja keras 

membuat desain pembelajaran yang tidak membosankan. 

Dalam Dewantara (2021:369) disebutkan bahwa selain penggunaan media 

pembelajaran yang menarik, dalam perkuliahan online, kreativitas dosen sangat diperlukan 

dalam pembelajaran guna menghindari rasa bosan (Hikmat et al., 2020). Sejalan dengan 

pendapat Hikmat (2020) kendala yang paling sering muncul selama pelaksanaan 

pembelajaran online yaitu paket internet yang tidak dimiliki mahasiswa (Arizona et al., 2020).   

Apakah yang harus disiasati oleh pengajar? Malica Ahmad dalam lamannya menjelaskan 

tips untuk mengatasi permsalahan dalam pembelajaran daring sebagai berikut: 

 Seorang guru tidak boleh stres saat mengajar online. Usahakan hati dan pikiran harus 

bahagia.  

 Buatlah pembelajaran daring have fun, dimana guru membagi siswa menjadi 

kelompok belajar. Tujuan dari pembentukan kelompok ini, tak lain agar belajar-

mengajar berjalan lancar. Guru lebih mudah menghandle siswanya. 

 Seringlah sharing bersama guru lainnya untuk mendapatkan pengalaman dan ide 

segar dalam pembelajaran daring nantinya.  

 Menghindari rasa jenuh dan bosan siswa, guru bisa menkombinasi model 

pembelajaran, yaitu sesekali melakukan home visit. Di beberapa daerah yang tidak 

masuk dalam zona merah,dengan melakukan kunjungan ke rumah siswa bertahap bisa 

memupuk kedekatan dengan siswa (Ahmad 2020).  

Pembelajaran aktif dan menyenangkan tetap harus dikedepankan siapapun audiencenya 

karena dapat dipastikan hal ini akan berdampak positif bagi pencapaian tujuan belajar. Kelebihan dan 

kekurangan adalah dinamika yang terus berkembang yang menuntut kita terus menerus melakjukan 

perbaikan dan inovasi dalam pembelajaran baik daring maupun luring. Kita semakin dituntut untuk 

berkreasi dalam mendesain pembelajaran daring. Adanya Learning Management System menjadi 

tantangan tersendiri dalam mengawal pembelajaran secara daring. Bahkan untuk mengatasi 

kejenuhan ini tidak sedikit yang berkreasi berlaih ke pembelajaran blended yaitu gabungan antara 

pembelajaran daring dan luring sehingga lebih efektif dan efisien. Namun, blended learning hanya 

cocok digunakan untuk audience yang sudah dewasa. 

Kesimpulan 

Berbagai upaya dilakukan oleh desainer pembelajaran daring untuk agar pembelajarannya 

menjadi bermakna. Kebermaknaan ini sesuai tujuan kurikulum dimana pembelajaran harus mampu 

mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku audience pembelajaran. Kesulitan-kesulitan dapat 

direduksi dengan berbagai upaya dan cara baik secara daring maupun luring. Hal yang pasti terjadi 

adalah adanya eksplorasi pembelajaran dimana audience aakan aktif belajar jika sudah mulai hanyut 

ke materi yang betul-betul dibutuhkan. Tentu ini akan menjadi hal positif ketika pembelajaran 

discovery maupun enquiry mencari bentuknya di pembelajaran secara tatap muka. Pembelajran 
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daring menjadi kajian yang menarik karena kasus yang aktual terjadi di kalangan pendidik maupun 

audence pembelajaran. 
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Abstrak: Pembelajaran daring adalah sebuah bentu ikhtiar pembelajaran di masa pendemi 

Covid 19 yang belum juga usai. Tujuannnya agar pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dan 

keselamatan pengajar dan audience pembelajaran dikedepankan. Ada keunggulan dan 

kelemahan dalam pelaksanaan. Namun, hal ini bukan untuk menjadi perdebatan yang tidak 

berujung melainkan sebagai bahan diskusi yang menarik agar setiap kekurangan menjadi 

bahan kajian untuk menemukan solusinya dan keunggulannya dapat dimanfaatkan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 

1945. Berbagai upaya dilakukan oleh desainer pembelajaran daring untuk agar 

pembelajarannya menjadi bermakna. Kebermaknaan ini sesuai tujuan kurikulum dimana 

pembelajaran harus mampu mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku audience 

pembelajaran. Kesulitan-kesulitan dapat direduksi dengan berbagai upaya dan cara baik 

secara daring maupun luring. Hal yang pasti terjadi adalah adanya eksplorasi pembelajaran 

dimana audience aakan aktif belajar jika sudah mulai hanyut ke materi yang betul-betul 

dibutuhkan. Tentu ini akan menjadi hal positif ketika pembelajaran discovery maupun 

enquiry mencari bentuknya di pembelajaran secara tatap muka. Pembelajran daring menjadi 

kajian yang menarik karena kasus yang aktual terjadi di kalangan pendidik maupun audence 

pembelajaran 

Kata Kunci: daring, audience pembelajaran, pandemi, covid 19 
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