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Abstrak
Pandemi membuat semuanya tidak berjalan dengan semestinya banyak sektor yang terdampak
akibat adanya pandemi ini, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial masyarakat maupun sektor
pendidikan. Hal ini membuat menteri pendidikan menerbitkan pedoman penyelenggaraan belajar
dari rumah untuk mengurangin penyebaran virus covid-19, namun bukan berarti pedoman yang di
keluarkan ini berjalan dengan baik karena melihat dari sistem pembelajaran daring atau online
membuat siswa banyak yang kesusahan dalam proses pembelajaran dari ini. Maka dengan ini
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universistas Muhammadiyah Parepare mengadakan Bimbingan
belajar untuk siswa di sekitaran kelurahan Lompoe RW 02. metode yang digunakan dalam
pembelajaran ini adalah metode ceramah dan metode demontrasi yang mana kedua metode ini
sangat efektif dalam menjalankan bimbingan belajar ini sehingga output dari bimbingan belajar ini
sangat membantu anak-anak Karena mereka lebih paham mengenai materi yang di berikan dari
sekolahan.
Kata kunci: Covid-19; Pendidikan;Belajar; Smart House.
Abstract
Pandemic makes it all not running away with many sectors affected by this pandemic, starting from
the health, economic, social society and educational sector sectors. This makes the Minister of
Education publish the guidelines for learning to learn from home to reduce the spread of the Covid19 virus, but that does not mean that the guidelines incurred this goes well because seeing from
online or online learning systems makes many students in the learning process of this. So with this,
Universas Muhammadiyah, Muhammadiyah Parepare Students conducted a study guidance for
students around Lompoe RW 02 Village. The method used in this learning is the lecture method
and the method of demonstration which is very effective in carrying out this tutoring so the output
of guidance Learning this is very helpful for children because they understand more about the
material given from schools.
Keywords: Covid-19; Education; Smart House; Tutoring.
PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 berdampak pada dunia pendidikan. Adanya wabah virus corona ini
menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Kendati
begitu, pandemi ini mampu mengakselerasi pendidikan 4.0. Sistem pembelajaran dilakukan jarak
jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Guru besar University of Applied Science and
Arts, Hannover, Germany and Senior Experten Services (SES) Germany, Prof. Dr. Gerhad
Fortwengel, menyebutkan wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia
pendidikan. Seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas
pembelajaran jarak jauh. Namun begitu, ada tantangan besar dalam pelaksanaan model
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pembelajaran jarak jauh. Salah satunya, sivitas akademika belum terbiasa menggunakan sistem
pembelajaran yang bersifat blended dan sepenuhnya online.(Islami et al., 2018)

Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka
atau secara lansung antara siswa dan guru tetapi pembelajaran dilakukan melalui aplikasi
yang tersambung dengan jaringan internet. Hal ini tentu menjadi tantangan untuk para guru
pengajar karena dalam kondisi seperti ini tentu guru pengajar di tuntut untuk tetap bisa
mnengelolah dan mendesain metode pembelajaran dengan sedemikian rupa agar tujuan
pembelajara tetap tercapai dan para siswa tidak jenuh atau bosan akan pembelajaran yang
di berikan. (Masnur, 2021)
Pada pembelajaran daring atau online ini tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan
belajar, hal ini di picu beberapa faktor: Pertama, banyak dari siswa yang belum memiliki gadget
yang mana gadget merupakan alat penunjang siswa untuk belajar dengan system daring di masa
pandemi saat ini. pada siswa tingkatan Sekolah Dasar (SD) tentu masih banyak yang belum
mengerti tentang teknologi dan yang menjadi permasalahan utama, juga ialah jaringan yang kurang
memadai di sebagian wilayah di Indonesia. Kedua, karena sistem pembelajaran yang diterapkan
dari rumah tentu orang tua mengambil peran yang sangat penting untuk memdampingi anak-anak
mereka dalam proses belajar online dan realita yang ada di masyarakat saat ini ialah tidak sedikit
pula orang tua yang tidak melek akan teknologi, jelas hal ini menjadi penghambat bagi para siswa
dalam proses menerima pembelajaran. Ketiga, kurangnya interaksi anatar guru dan siswa membuat
banyak dari siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru hal ini di
karenakan tidak adanya penjelasan awal tentang tugas yang diberikan. Keempat, banyaknya tugas
yang dibebankan kepada siswa dan waktu pengerjaan yang singkat sehingga banyak siswa pula
terbebani dengan tugas yang diberikan dan permasalahan yang sangat tida baik dari system
pembelajaran daring ini ialah kurangnya penanaman nilai karakter dan moral yang semestinya
harus ditanamkan sejak dini hal ini terjadi Karena kurangnya interaksi antara guru dan siswa .yang
mana tugas guru bukan hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya tetapi juga
guru mengambil peran penting dalam pembentukan akhlak dan moral siswa. (SUDIASIH ISLAMI,
2018) (Hamang et al., 2017)
Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi Covid-19 ini, namun
dibalik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah
untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat yaitu
meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi
permasalahan proses pendidikan di Indonesia.(Siahaan et al., 2020)(Irmayani et al., n.d.) (Irmayani
et al., 2015).
METODE
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, studi pustaka dilakukan untuk
memperoleh materi pelatihan dan data-data yang terkait dengan masalah penelitian yaitu dari jurnal
ilmiah, hasil penelitian, ataupun tulisan-tulisan lainnya. Pelaksanaan bimbingan belajar bagi siswa
sekolah dasar di kelurahan lompoe RT/RW 02 Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan jumlah
siswa yang ikut serta dalam kegiatan bimbingan belajar ini sekitar 15 orang denga usia 7-9 tahun,
yang mana jumlah ini di batasi tentu karena program ini dilaksankan pada masa pandemi.
Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare memiliki
siswa sekolah dasar (SD) sebanyak 483 siswa dari sini kita bahwa begitu banyak siswa yang
kesulitan dalam pembelajaran akibat pandemi yang melanda Indonesia bahkan dunia.berdasarkan
permaslahan tersebut dan melihat angka penularan Covid-19 di kota parepare sudah menurun dan
telah meminta izin dari pihak instasi pemerintah setempat sehinga kami dari kelompok 16
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universistas Muhammadiyah Parepare menetapkan program kerja
Bimbingan belajar untuk anak sekolah dasar di kelurahan lompoe RW/RT 02.
Bimbingan belajar dilaksanakan dari tanggal 28 0ktober 2021 - 06 September 2021setiap
hari. Bentuk bimbingan belajar dilakukan dengan mengumpulkan anak-anak di salah satu rumah
masyarakat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan materi yang diberikan disesuaikan
dengan apa yang ia pelajari saat belajar online. Metode yang di pakai dalam bimbingan belajar
yaitu metode ceramah dan demonstrasi, dalam metode ceramah penyampainya materi dilakukan
dengan pendampingan dan menjelaskan materi yang diajarkan dan menjelaskan materi yang belum
di pahami oleh siswa, metode demostrasi dimana siswa sendiri yang lansung mencontoh atau
P-ISSN 2721-4990 | E-ISSN 2721-5008

645

Communnity Development Journal

Vol.2, No.3 November 2021, Hal.644-648

mengerjakan soal mengenai materi yang telah di sampaikan, hal ini bertujuan untuk melatih siswa
dalam mengerjakan soal latihan dan agar masih lebih paham akan apa yang ia pelajari, faktor
pendukung dan penghambat dalam kegiatan bimbingan belajar ini diantaranya sebagai berikut:
Faktor Pendukung
a. Antusiasme para siswa dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan bimbingan belajar
tersebut.
b. Tersedianya tenaga ahli dalam hal ini teman-teman dari program studi pendidikan yang
menjadi pelopor sehingga pada proses pembelajaran menajdi lebih efektif.
Faktor Penghambat
a. Karakteristik dan daya tangkap anak-anak yang bervariasi.
b. Mudahnya anak-anak merasa bosan dan kurangnya keaktifan dalam mengerjakan tugas
yang diberikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bimbingan belajar merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah
Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Parepare 2021 di Kecamatan Bacukiki tepatnya
di RW 02 Kelurahan Lompoe, bimibingan ini diadakan di salah satu rumah warga dengan sistem
pembelajaran seperti di sekolahan namun dengan metode yang lebih santai. Pada program ini siswa
sangat antusias untuk belajar, dari bimbingan belajar ini kami menemukan fakta bahwa ternyata
banyak siswa masih belum mengenal alphabet sehingga masih banyak siswa yang belum bisa
untuk membaca yang tentu membuat hal ini membuat prihatin yang mana anak kelas 2 sd belum
bisa membaca dan tentu saja banyak siswa yang merasa kesulitan dalam melaksanakan
pembelajaran daring ini.
Maka dari fakta yang ditemukan teman-teman KKN UMPAR lebih berfokus pada
pembelajaran membaca dan menghitung anak-anak di RW 02 karena teman-teman berkesimpulan
bahwa mana mungkin anak-anak mengerti tentang pembelajaran yang di berikan jika membaca
saja tidak bisa dari sini juga teman-teman mahasiswa mencoba membantu anak-anak dalam
mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah juga mencoba menjelaskan materi-materi yang
belum mereka pahami .bukan hanya membaca dan menghitung mahasiswa KKN juga melakukan
penyuluhan tentang penting menjaga kebersihan, kesehatan dan menjelaskan bagaimana cara
mencuci tangan yang baik dan benar.

Gambar 1. Dan 2.Proses penerimaan materi dan praktek

Setelah proses pembelajaran beberapa hari kemudian banyak yang mulai dapat membaca
walaupun masih terbata-bata. orang tua siswa merasa sangat terbantu akan adanya program yang
diadakan ini mereka berkata bahwa program ini sangat baik karena dapat membantu anak-anak
untuk lebih mengerti dengan materi dan tugas diberikan dari sekolah dan pada bimbingan ini
sangat di sukai oleh siswa karena metode pembelajaran yang lebih santai.
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Gambar 3. Proses pembelajaran membahas materi dari sekolah.

Gambar 4. Foto Bersama setelah proses pembelajaran

Dalam merealisasikan dan mencapai tujuan tersebut di atas, maka dengan adanya program
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk suatu pengabdian
mahasiswa terhadap masyarakat dan merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan
Tinggi. KKN merepukan wadah pembelajaran bagi mahasiswa dan wadah bagi mahasiswa untuk
memberdayakan masyarakat. KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu
dan teknologi yang di laksanakan diluar kampus dalam waktu, dan dengan mekanisme kerja, serta
persyaratan tertentu.
SIMPULAN
Melalui kegiatan bimbingan belajar ini kita dari menarik kesimpulan bahwa pandemi Covid19 tidak hanya berdampak pada sektor sosial dan ekonomi namun juga mempunyai dampak yang
sangat besar pada sector pendidikan di Indonesia.dari kelurahan Lompoe RW/RT 02 inilah kita
melihat bagaimana mirisnya pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini melihat banyaknya anakanak yang kurang paham akan apa yang ia pelajari, kesulitan dalam mengakses pembelajaran
karena terkendala pada jaaringan maupun alat pembelajarannya dan yang paling miris kurangnya
pendidikan karakter yang didapatkan oleh anak-anak yang sehasrusnya di dapatkan sedini
mungkin.dari program ini para orang tua siswa mengatakan sangat terbantu akan adanya program
bimbingan belajar ini karena anak-anak mereka yang dulunya belum bisa membaca sekarang sudah
bisa walaupun masih terbata-bata dan bimbingan ini di sukai oleh siswa karena materi yang ia
terima lebih jelas dan metode pembelajaran yang lebih santai.
Oleh sebab ittu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat memberikan manfaat yang
dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga program-program yang di lakukan dalam
proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat memberikan konstribusi dalam kehidupan masyarakat
setempat karena dimana dari berbagai program yang dilaksanakan selama menjalani KKN adalah
program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program tersebut dapat dirasakan
secara langsung hasilnya oleh masyarakat itu sendiri.
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SARAN
Cara ini sangat perlu diterapkan pada siswa dirumah pada masa pandemi Covid-19 dan
sistem belajarnya sangat efektive dan daya tangkap siswa terhadap materi terserap dengan sangat
bagus sekali.
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