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Abstrak : Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya beberapa sektor di Indonesia, dalam
hal ini yaitu pendidikan. Sebelum pandemi Covid-19 pengajaran dan pembelajaran di sekolah
dilakukan dengan tatap muka, akan tetapi dengan munculnya pandemi ini pengajaran dan
pembelajaran di sekolah dengan terpaksa dilakukan secara online. Tentu hal ini berdampak
pada ketidakbiasaan pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Tujuan
penulisan ini adalah untuk memaparkan penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam
pembelajaran online. Pembelajaran secara online tentunya berkaitan erat dengan penggunaan
teknologi dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan beberapa media pembelajaran
berbasis teknologi. Hasil kajian penulisan ini beberapa media pembelajaran yang dapat
menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran yaitu video pembelajaran, quizizz, dan
instagram.
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Abstract : The Covid-19 pandemic has hampered several sectors in Indonesia, in this case
education. Before the Covid-19 pandemic, teaching and learning in schools was done face-toface, but with the emergence of this pandemic teaching and learning in schools was forced to
be done online. Of course this has an impact on the unfamiliarity of educators and students in
carrying out learning. The purpose of this paper is to describe the use of interesting learning
media in online learning. Online learning is certainly closely related to the use of technology
in education, one of which is with several technology-based learning media. The results of this
writing study are several learning media that can support learning and learning activities,
namely learning videos, quizzz, and instagram.
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A.

PENDAHULUAN
Perkembangan
zaman
menuntut
perubahan akan peradaban, terutama dalam
perkembangan teknologi didalam dunia
pendidikan saat ini. Selalu adanya pembaruan
teknologi menyebabkan dunia pendidikan
harus mampu mengikuti perkembangan
zaman. Terlebih cita-cita Negara yang
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Awal tahun 2021, seluruh pendidikan
didunia terhambat dikarenakan pandemi
Covid-19. Terhentinya seluruh sector,
terutama
dalam
dunia
pendidikan
mengharuskan
pembelajaran
dilakukan
secara online (daring). Hal ini berlanjut
kepada pendidik yang dituntut lebih kreatif
dalam
penggunaan
teknologi
guna
menghadirkan pembelajaran yang bermakna.
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Tentu menjadi hal baru dalam
penggunaan teknologi untuk pembelajaran
yang mana hampir seluruh kegiatan
pembelajaran dilakukan secara daring
(online). Tujuan penulisan ini adalah untuk
memaparkan
penggunaan
media
pembelajaran
yang
menarik
dalam
pembelajaran online
B.

PEMBAHASAN
Sifat zaman yang dinamis merupakan
terus bergeraknya peradaban menuju lebih
sempurna dengan salah satu indikatornya
berupa penggunaan teknologi informasi yang
membawa perubahan besar dalam kehidupan
(Handarini dan Wulandari, 2020). Tuntutan
sekaligus tantangan pendidikan era 21
khususnya dalam pembelajaran berupa
penggunaan teknologi dalam membantu
untuk menggapai harapan Negara yang
tertuang kedalam pembukaan UUD 1945
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pandemi Covid-19 terjadi diakhir tahun
2019 telah menyebabkan terhambatnya
hampir seluruh kegiatan di dunia, termasuk
kegiatan belajar dan pembelajaran. Bidang
pendidikan di Indonesia terkena dampak dari
pandemi Covi-19 dimana KemenDikBud
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
menghimbau untuk berhentinya segala
kegiatan di sekolah, termasuk tatap muka, dan
digantikan dengan secara online atau daring
kegiatan belajar dan pembelajaran. Kegiatan
sekolah yang berubah dari pembelajaran
secara luring (tatap muka) menjadi metode
pembelajaran online atau daring berdampak
kepada berbagai reaksi dari peserta didik
(Kusnayat, dkk, 2020). Dalam pembelajaran
daring, diharapkan bukan menjadi hambatan
peserta didik dalam belajar dan memperoleh
pengetahuan serta bagi sekolah dan pendidik
untuk dapat melanjutkan tanggungjawab yang
telah diberikan dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa.
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Simatupang, dkk (2020) menyatakan
terjawabnya dampak besar yang diberikan
dari perubahan sistem pembelajaran dalam
dunia pendidikan ini akan penggunaan
teknologi, akankah dapat terganti peran
pengajar atau justru teknologi tidak akan
menggantikan posisi pengajar. Dengan
perubahan yang terjadi dalam dunia
pendidikan akibat dampak pandemi ini,
timbul persoalan bagi pendidik maupun
peserta didik terhadap pembelajaran online.
Melihat persoalan sebelum kegiatan belajar
pembelajaran online, terdapat persoalan
mendasar pada pendidik dan peserta didik
yang berasal dari perdesaan, tak sedikit dari
mereka yang belum memiliki handphone
maupun laptop telebih lagi internet demi
berlangsungnya pembelajaran online tersebut.
Adapun Ahmad (2020) menyatakan pendidik
maupun peserta didik kesulitan dalam
mengoperasikan aplikasi daring. Selain itu,
Ferdiana (2020) menyatakan salah satu
persoalan penggunaan media pembelajaran
saat daring ialah sulitnya dalam pemahaman
materi dan penguasaan peserta didik yang
diakibatkan dari hambatan pengiriman
informasi yang diberikan pendidik kepada
peserta didik. Wiryanto (2020) menyatakan
pembelajaran
online
menyebabkan
kurangnya pendidik dan peserta didik dalam
memberikan feedback secara instan atau
cepat, kurangnya pendalaman pemahaman
peserta didik akan materi yang telah
disampaikan
pendidik,
serta
tidak
termotivasinya peserta didik dalam belajar
dan cenderung gagal.
Motivasi peserta didik yang kurang
menjadi salah satu faktor dalam persoalan
yang sedang dihadapi dalam pembelajaran.
Sejalan dengan itu, Wulan, dkk (2021)
menyatakan psikologi peserta didik yang
rendah terhadap pembelajaran menjadi salah
satu penyebab peserta didik sulit menerima
pembelajaran, psikologi peserta didik semasa
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pandemi termasuk yaitu motivasi belajar.
Tidak hanya faktor dari peserta iddik,
pendidik juga turut andil dalam persoalan
pembelajaran daring. Darmalaksana, dkk
(2020)
menyatakan
sebagian
besar
pembelajaran yang dilakukan pendidik hanya
lewat whatsapp maupun email, dimana hanya
formalitas pendidik akan tugas yang diberikan
untuk peserta didik demi menggugurkan
kewajiban mengajar. Seharusnya pendidik
harus
memilah
media
dan
model
pembelajaran yang sesuai agar dapat
memotivasi
peserta
didik
demi
berlangsungnya belajar dan pembelajaran
yang menyenangkan.
Proses belajar dan pembelajaran yang
dilaksanakan secara daring, Mustakim (2020)
menyatakan agar peserta didik dapat
menyerap secara baik akan materi yang
disampaikan
pendidik,
menginovasi
multimedia atau media online menjadi
alternatif agar peserta didik dapat memahami
materi pembelajaran yang telah diberikan dari
pendidik. Sejalan dengan hal tersebut,
Dewantara
dan
Nurgiansah
(2021)
menyatakan agar pembelajaran tidak
membosankan harus dibarengi dengan
peningkatan profesionalisme tenaga pengajar.
Selain itu, Hikmat, dkk (2020) menyatakan
guna
menghindari
kebosanan
dalam
pembelajaran daring dapat berupa kreativitas
pendidik dalam menginovasi penggunaan
media pembelajaran sehingga menarik.
Berbagai media pembelajaran yang
dapat diterapkan dalam pembelajaran agar
tercapainya
pembelajaran
yang
menyenangkan bagi peserta didik, yaitu:

menggambarkan materi abstrak atau ilmu
yang akan diberikan kepada peserta didik.
Dalam jurnal Herani (2021) menyatakan
berjalan dengan baiknya penggunaan media
pembelajaran berupa video saat pandemi
Covid-19 serta efektif untuk dilaksanakan
karena pendidik dapat dengan mudah
memberikan pembelajaran serta peserta didik
dengan mudah memahami materi dari
pembelajaran.
2.

Aplikasi Quizizz
Penggunaan aplikasi quizizz agar dapat
menunjangnya pembelajaran online yang
sedang berlangsung. Dalam jurnal Salsabila,
dkk (2020) menyatakan aplikasi quizizz
sebagai media pembelajaran dapat menjadi
alternatif dengan mengutamakan kreatifitas,
memanajemen waktu pembelajaran, serta
evaluasi peserta didik.
3.

Aplikasi Instagram
Berbagai kalangan dari peserta didik
(Siswa) Sekolah Dasar hingga (Mahasiswa)
Perguruan Tinggi di zaman sekarang tentu
tidak asing dengan aplikasi instagram.
Pemanfaatkan media instagram berupa fiturfitur juga dapat membantu dalam
pembelajaran online. Dalam jurnal Veygid,
dkk (2020) menyatakan sebagai media
pembelajaran, aplikasi instagram dapat
digunakan karena sangat mudah dalam
penggunaan serta aplikasi yang familiar
dikalangan berbagai generasi sekarang,
dengan beberapa fitur instagram diantaranya
feed post, instagram live, instagram tv.
A.

1.

Video pembelajaran
Dengan penggunaan Video dalam
pembelajaran akan lebih membantu peserta
didik menyerap informasi dari materi atau
ilmu yang diberikan oleh pendidik, dan
pendidik akan lebih mudah dalam
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KESIMPULAN

Hasil kajian penulisan ini yaitu, banyak
cara untuk menunjang pembelajaran secara
online yang sedang berlangsung selama
pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat
berlangsung baik akan pembelajaran online,
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salah satunya dengan penggunaan teknologi
dalam pembelajaran online berupa media
pembelajaran yang bervariatif. Beberapa
media pembelajaran dalam penulisan ini yang
dapat menunjang pembelajaran online yaitu
video pembelajaran, Quizizz, dan Instagram.
Tentunya masih banyak inovasi media
pembelajaran yang lain dan kedepannya
dikarenakan tidak henti-hentinya ilmu
teknologi
dalam
pendidikan
terus
berkembang mengikuti zaman.
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