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ABSTRAK
Pemberlakuan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 ditetapkan pemerintah melalui
kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR). Kebijakan BDR sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
Pelaksanaan pembelajaran secara daring dinilai kurang efektif dan cenderung membosankan bagi
peserta didik. Keaktifan dan keterlibatan peserta didik kurang tereksplor dengan maksimal sehingga
pembelajaran aktif kurang tercapai. Pembelajaran aktif yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran
yang melibatkan peran peserta didik secara aktif. Kenyataan di lapangan tidak semua tugas yang
diberikan guru dikerjakan sendiri oleh peserta didik. Pembelajaran aktif secara tatap muka lebih dirasa
jauh lebih baik dari pada pembelajaran daring. Pembelajaran aktif secara daring dapat diwujudkan
dengan penciptaan kondisi belajar yang melibatkan peserta didik melalui Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD). LKPD yang dirancang oleh guru disesuaikan dengan keadaan lingkungan peserta didik.
Metode pelatihan pembelajaran aktif secara daring yaitu ceramah, tanya jawab, praktik mendesain
pembelajaran aktif melalui LKPD, simulasi desain pembelajaran aktif, dan refleksi. Hasil penelitian
memperlihatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran daring dapat ditingkatkan melalui
LKPD. Guru mampu mendesain pembelajran aktif secara daring melalui LKPD yang menjadi pedoman
peserta didik selama BDR. Hasil angket menunjukan 91% guru mampu mendesain pembelajaran aktif
secara daring.
Kata Kunci: Pelatihan, Pembelajaran Aktif, Daring, Lembar Kerja Peserta Didik.
ABSTRACT
The implementation of online learning during the Covid-19 pandemic was determined by the
government through the Learning from Home policy. The learning from home policy is in accordance
with the Circular of the Minister of Education and Culture No. 4 of 2020 concerning the Implementation
of Education Policies in the Emergency Period for the Spread of Covid-19. The implementation of online
learning is considered less effective and tends to be boring for students. The activeness and involvement
of students is not explored optimally so that active learning is not achieved. Active learning in question
is a learning activity that involves the active role of students. The reality in the field is that not all
assignments given by the teacher are carried out by students themselves. Face-to-face active learning
is much better than online learning. Active online learning can be realized by creating learning
conditions that involve students through student worksheets. The student worksheets designed by the
teacher is adapted to the environmental conditions of the students. Online active learning training
methods are lectures, question and answer, practice of designing active learning through worksheets,
active learning design simulations, and reflection. The results of the study show that the active
involvement of students in online learning can be increased through worksheets. Teachers are able to
design active learning online through worksheets that guide students during learning from home. The
results of the questionnaire show that 91% of teachers are able to design active learning online.
Keywords: Training, Active Learning, Online, Student Worksheet
141

Jurnal Publikasi Pendidikan | Volume 12 Nomor 2, 2022| 142

PENDAHULUAN
Pembelajaran
daring
ditetapkan
pemerintah untuk menghentikan penyebaran
kasus covid-19. Penetapan pembelajaran daring
dimuat dalam surat edaran mendikbud no 4
tahun 2020 yang mewajibkan peserta didik
Belajar Dari Rumah (BDR). Diharapkan
pembelajaran daring yang diintegrasikan akan
mengurangi kerumunan di sekolah dan
memutuskan rantai penukaran Covid-19.
Pembelajaran
daring
adalah
kegiatan
pembelajaran yang menggunakan teknologi
informasi. Teknologi informasi ini mampu
menghubungkan pembelajaran antara peserta
didik dan guru. Pembelajaran daring merupakan
pembelajaran yang dilakukan secara online
dengan
jaringan
internet
yang
mengintegrasikan aplikasi pembelajaran seperti
zoom, Google meet, google classroom, dll
(Gilang, 2020). Dengan begitu pembelajaran
daring dapat dilaksanakan kapan saja dan
dimana saja dengan memanfaatkan teknologi,
seperti: laptop, androit, dan tablet (Fitra; 2020).
Pembelajaran
daring
dikhawatirkan
kurang efektif. Keterlibatan peserta didik dalam
pembelajaran daring tidak sama dengan
pembelajaran tatap muka di sekolah. Kurang
aktifnya peserta didik selama pembelajaran
dapat menurunkan kualitas pendidikan. Perlu
adanya
inovasi
guru
yang
mampu
mengkondisikan peserta didik aktif selama
pembelajaran
daring.
Menciptakan
pembelajaran aktif dengan menerapkan
berbagai inovasi merupakan tugas guru
(Oktaviani, 2019).
Pembelajaran aktif merupakan proses
belajar mengajar yang dinamis. Keterlibatan
peserta didik dilihat dari intelektual emosional
dan fisik. Keterlibatan ini dapat dirancang guru
dalam pembelajaran yang efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang
telah dirumuskan (Hamdi, 2019). Guru dapat
mendesain inovasi pembelajaran bermutu
dengan kemudahan akses dan memberikan
pengalaman belajar bagi peserta didik
diharapkan dapat membantu pembelajaran aktif
secara daring. Pembelajaran daring yang
diberikan mampu menghidupkan suasana
seperti belajar di sekolah meskipun berada di
rumah (Handarini, 2020).
Penciptaan suasana belajar nyaman seperti
di sekolah merupakan usaha mewujudkan
pembelajaran aktif secara daring. Pembelajaran
aktif erat kaitannya dengan penerapan strategi
yang mampu melibatkan peserta didik secara
maksimal. Strategi yang memanfaatkan

pendukung pembelajaran seperti sumber belajar
dan
lingkungan
belajar
menghasilkan
pembelajaran aktif secara daring lebih efektif
dan efisien (Pernantah, 2019). Desain
pembelajaran aktif secara daring yang efektif
dapat dilaksanakan melalui pemberian lembar
kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik
dapat dirancang sesuai dengan kondisi,
lingkungan dan karakteristik peserta didik.
Lembar kerja peserta didik adalah lembar
kerja yang menuntun peserta didk dalam
mencapai tujuan pembelajaran dengan berbagai
pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam
lembar kerja yang dirancang guru disesuaikan
dengan kondisi pandemi saat ini. Pengurangan
kompetensi dimasa pandemi juga merupakan
kebijakan dari Kementerian Pendidikan
Kebudayaan. Lembar kerja peserta didik
merupakan sumber belajar yang dapat
dikembangkan
guru
dalam
kegiatan
pembelajaran.
Peserta
didik
mampu
memperoleh informasi dari materi yang
dipelajari secara sistematis. Lembar kerja
merupakan sumber belajar yang sistematis
dengan langkah-langkah rinci sehingga peserta
didik dapat menemukan konsep secara individu
maupun berkelompok (Susanti, 2017). Lembar
kerja peserta didik juga dikatakan sebagai
sumber belajara yang berisi panduan atau
materi
peajaran
utnuk
meningkatkan
kompetensi dasar peserta didik, sikap,
pengetahuan, dan keterampilan (Kristyowati,
2018). Dengan demikian lembar kerja peserta
didik adalah lembar kerja yang berisi informasi
dan pertanyaan yang menggiring peserta didik
untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang
ditetapkan secara mandiri dan berkelompok.
Guru yang mampu mendesain lembar kerja
peserta didik diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pembelajaran dan peserta didik. Guru
erat kaitanya dengan kualitas sumber daya
manusia (peserta didik). Kualitas guru
berbanding lurus dengan kualitas peserta didik.
Guru berkulalitas menghasilkan peserta didik
yang berkualitas. Peningkatan kualitas guru
keharusan yang mutlak untuk dilakukan
(Lestari, 2020). Pelatihan pembelajaran aktif
secara daring melalui lembar kerja peserta didik
diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru
sebagai pendidik. Tujuan utama dilaksanakan
kegiatan
PKM
di
Sekolah
Dasar
Muhammadyah
Singkut
adalah
untuk
memberikan bekal ilmu terbaru mengenai
pembelajaran aktif secara daring melalui
lembar kerja peserta didik ke guru-guru. Secara
khusus tujuan pelatihan adalah 1. Memberikan

Maryono dkk. Pelatihan Pembelajaran Aktif Secara Daring … , halaman 141-145

Jurnal Publikasi Pendidikan | Volume 12 Nomor 2, 2022| 143

informasi mengenai strategi penerapan
pembelajaran aktif secara daring melalui
lembar kerja peserta didik pada masa pandemi
covid-19. 2. Membekali ilmu desain
pembelajaran aktif secara daring melalui
lembar kerja peserta didik. 3 Membekali ilmu
menerapkan perencaan pembelajaran aktif
secara daring melalui lembar kerja peserta
didik. Pelatihan diiringi dengan kegiatan
pendampingan dan evaluasi. Targetnya guru
Sekolah Dasar Muhammadyah Singkut akan
mentransfer ilmu yang diperoleh saat pelatihan
ke guru-guru satu gugus Kelompok Kerja Guru
(KKG).

METODE KEGIATAN
Pelatihan pembelajaran aktif secara
daring melalui lembar kerja peserta didik di
Sekolah Dasar Muhammadiyah Singkut
dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021.
Guru yang mengikuti pelatihan sebanyak 30
orang.
Metode yang diimplementasikan dalam
pengabdian pelatihan pembelajaran aktif secara
daring adalah ekspositori, tanya jawab,
menganalisis video pembelajaran, praktik
merangcang pembelajaran aktif, presentasi
dengan cara mensimulasikan pembelajaran dan
refleksi. Enam langkah metode program
dihjabarkan secara berikut:
1. Ekspositori
Metode ini digunakan tim pelaksana
untuk menyampaikan materi pelatihan.
Pelatihan melalui metode ekspositori fokus
terhadap tujuan/berorientasi tujuan dan
komunikatif.
Tim
menyajikan
materi
pengembangan lembar kerja peserta didik
dalam pembelajaran aktif secara daring melalui
PPT dan video.
2. Tanya jawab
Kegiatan ini dimulai dari awal
pelatihan sampai akhir. Tujuan tanya jawab
agar peserta terlibat aktif saat pemberian materi.
Selain itu, tanya jawab melihat pemahaman
peserta mengenai pembelajaran aktif sebelum
pelatihan dan setelah pelatihan.
3. Analisis video pembelajaran
Peserta diminta untuk menonton video
pembelajaran dan mencatat hal-hal yang
berkaitan dengan lembar kerja peseta didik
dalam pembelajaran aktif serta kekurangannya.
Analisis video pembelajaran ini bertujuan untuk
melihat kemampuan peserta tentang lembar
kerja peserta didik dalam pembelajaran aktif.
Keigatan ini dilakukan setelah pengertian
lembar kerja peserta didik dalam pembelajaran
aktif disampaikan.

4. Praktik merencanakan pembelajaran aktif
Kegiatan ini dilakukan ketika materi
telah selesai disampaikan. Peserta diminta
untuk membentuk kelompok dan membuat
lembar kerja peserta didik pembelajaran aktif
secara daring. Perencanaan yang dibuat memuat
unsur pembelajaran aktif, mengalami, interaksi,
komunikasi, dan refleksi.
5. Presentasi
Kegiatan persentasi dalam hal ini
memuat dua kegiatan yaitu presentasi dan
mensimulasikan perencanaan yang telah dibuat
dalam kelompok. Peserta yang menyajikan
menjadi guru dan peserta lainnya ada yang
menjadi peserta didik dan anda yang menjadi
pengamat. Pengamat dalam menilai melihat
keaktifan peserta didik bukan guru. Hal ini
dilakukan untuk memotiasi guru agar tetap
percaya diri.
6. Refleksi
Refleksi dilakukan untuk melihat
kemampuan dan keterampilan peserta setelah
pelatihan.

HASIL & PEMBAHASAN
Kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat dengan tema pembelajaran aktif
secara daring telah dilaksanakan pada tanggal 9
Agustus 2021 di Sekolah Dasar Muhammadyah
Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 30 guru
Sekolah Dasar Muhammadyah dari kelas I
sampai kelas VI. Kegiatan megikuti prrotokol
kesehatan seperti memakai masker dan menjaga
jarak, dikarenkan masih masa pandemic covid19. Masa pandemi menuntut guru untuk
berinovasi dalam mendidik agar pembelajaran
tetap berorientasi pada peserta didik.
Pengabdian ini memotivasi guru dalam
berinovasi
secara
optimal
melalui
pengembangan lembar kerja peserta didik untuk
pembelajaran daring.
Lembar kerja peserta didik yang
dikembangkan dalam pengabdian adalah
lembar kerja yang mampu mendorong peserta
didik melakukan sesuatu, berinteraksi dengan
teman
via
jaringan
seluler,
dan
mengkomunikasikan hasil interaksinya di grup
kelas. Sebelum peserta mengembangkan
lembar
kerja,
peserta
memperhatikan
penjelasan materi melalui power point yang
disajikan. Pemberian materi di selingi dengan
urun gagasan bersama peserta mengenai
pembelajaran aktif secara daring. Berikut
gambar pemberian materi pengabdian:
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melalui zoom, g.meet, dll. Berikut gambar guru
mengembangkan lembar kerja peserta didik
dalam kegiatan pengabdian:

Gambar: 1a. Pemberian Materi Pengabdian
Gambar: 2a. Praktik Pengembangan Lembar
Kerja Peserta Didik

Gambar: 1b. Pemberian Materi Pengabdian
Tahapan berikutnya tanya jawab,
menganalisis video pembelajaran yang
menerapkan lembar kerja peserta didik dalam
pembelajaran daring, praktik membuat lembar
kerja peserta didik. Selama kegiatan praktik
pengembangan lembar kerja guru sangat aktif
berdiskusi dengan teman satu kelompoknya.
Kegiatan pengembangan lembar kerja di-setting
secara berkelompok. Pengembangan lembar
kerja peserta didik yang dirancang dalam
praktik memperhatikan unsur pembelajran
aktif, yaitu: kegiatan mengalami, interaksi, dan
komunikasi. Kegiatan mengalami yang
dirancang memberikan pengalamn berlajar
kepada peserta didik. Mengalami dapat berupa
kegitan melakukan atau mengamati. Interaksi
merupakan kegiatan yang menggiring peserta
didik bertukar gagasan dalam kelompoknya dan
komunikasi bertukar gagasan dengan kelompok
lain.
Kegiatan interaksi dan komunikasi
pembelajaran daring dilakukan via jaringan,
peserta didik dapat berinteraksid an
berkomunikasi dari wa, kelas daring seperti
classroom, Edmodo, serta pertemuan virtual

Gambar: 2b. Praktik Pengembangan Lembar
Kerja Peserta Didik
Kegiatan
setelah
praktik
mengembangakan lembar kerja adalah
mempresentasikan
hasil
kerja.
Guru
mempresentasikan lembar kerja yang telah
dikembangkan dengan berkunjung ke meja
kelompok lain. Kelompok 1 ke kelompok 2,
kelompok 2 ke kelompok 3 begitu seterusnya.
Kelompok dibagi 2, sebagian berkunjung
sebagai tamu ke kelompok lain dan sebagian
tinggal dikelompok. Perwakilan yang tinggal
bertugas menjelaskan lembar kerja peserta
didik yang telah dikembangkan. Perwakilan
kelompok
yang
bertamu
memberikan
tanggapan atas pekerjaan temannya. Masukkan
dan saran yang diberikan terhadap kegiatan
peserta didik di lembar kerja. Kegiatan peserta
didik di lembar kerja yang dikembangkan wajib
melibatkan peserta didik secara aktif dalam
pembelajaran daring.
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Tahapan terakhir selama pengabdian
adalah refleksi. Kegiatan ini menilai
pemahaman guru dalam mengambangkan
pembelajaran aktif secara daring melalui
pengembangan lembar kerja peserta didik.
Hasil refleksi berdasarkan angket pemahaman
guru. Berdasarkan data angket guru memiliki
pemahaman yang baik setelah dilaksanakan
pengabdian dengan nilai 91%.

KESIMPULAN & SARAN
Pembelajaran aktif secara daring dapat
dilaksankan secara optimal dimasa pandemic
saat ini. Guru dapat mendesain lembar kerja
peserta didik yang sesuai dengan kondisi,
lingkungan, dan karakteristik peserta didik.
Lembar kerja dapat menjadi sumber belajar
yang mampu mendorong peserta didik
mencapai tujuan dan kompetensi pembelajaran.
Pelatihan memberikan ilmu dan bekal kepada
guru untuk mendesain lembar kerja yang sesuai
dengan peserta didiknya. Informasi selama
pelatihan diharapkan dapat diterapkan dalam
pembelajaran di kelas masing-masing.
Keterlibatan dan memberikan pengalaman
belajar kepada peserta didik di masa pandemi
menjadi pendukung untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran.
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