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ABSTRAK
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemelajaran
kolaborasi orang tua siswa dengan guru di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas
IIIA di SDN 004 Samarinda Utara agar pelaksanaan pembelajaran bisa terlaksana
dengan baik. Kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SDN 004
Samarinda Utara Keluraha Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,
Kalimantan Timur secara umum berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang
direncanakan dalam programkan. Kesimpulan dari pelaksanaan program
pengabdian ini yaitu kerjasama antara guru dan orang tua siswa perlu ditingkatkan
agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengirim tugas ke siswa, orang tua siswa
yang belum mengerti tentang pembelajaran online hendaknya konfirmasi ke guru
kelas, dan perlunya pengawasan orang tua siswa dalam mendampingi anaknya
belajar daring.
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PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sejak pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu Negara terkena
imbas pandemi covid-19 atau yang disebut coronavirus yang hampir semua terjadi di
seluruh dunia yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan virus covid-19
merupakan penyakit yang menular dan mematikan. Pada pandemi covid-19 indonesia
mengeluarkan beberapa imbauan kepada seluruh masyarakat tentang pemberlakuan
kebijakan menjaga jarak. Guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Risiko dapat
ditimbulkan oleh pandemi covid-19 tidak hanya memengaruhi aspek kesehatan saja, tetapi
juga memengaruhi berbagai kehidupan. Selain sektor kesehatan, ekonomi, transportasi dan
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pertanian. Namun pandemi covid-19 juga membawa pengaruh yang sangat besar bagi dunia
pendidikan sehingga lembaga pendidikan tetap melaksanakan proses kegiatan belajar
mengajar. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi
terhadap kegiatan pelaksanaan pemelajaran, salah satu bentuknya dengan pemelajaran
secara daring Dindin, dkk. (2020) (dalam Wiguna et al., 2020).
Keadaan tersebut mengharuskan di SDN 004 Samarinda Utara melakukan kegiatan
belajar mengajar sesuai dengan imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Melalui Surat Edaran No 4 Tahun (2020) dengan melaksanakan kegiatan
pemelajaran secara daring menggunakan berbagai macam aplikasi melalui jaringan internet
salah satunya whatsapp. Pemelajaram di SDN 004 Samarinda Utara guru memberi materi
dan tugas melalui grup whatsapp kepada siswa yang dibimbing langsung oleh orang tua
siswa di rumah masing-masing, maka dari itu adanya kolaborasi orang tua dengan guru
berperan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sangat kondusif serta dapat
menyelaraskan program yang tertuang dalam kurikulum di sekolah.
Kolaborasi yang efektif dan komunikasi dengan orang tua sangat diperlukan dalam
hal yang terkait dengan kepentingan perkembangan anak di rumah dikarenakan guru tidak
dapat membimbing secara langsung seperti yang dilakukan dengan bertatap muka siswa,
maka dari itu orang tua siswa perlu mengetahui keadaan anak mereka dari unsur sekolah
dan manfaat bagi guru adanya komunikasu dengan orang tua siswa yang lebih erat agar
orang tua siswa dapat membantu guru dalam pencapaian untuk mewujudkan tujuan
pendidikan apalagi ditengah pandemi covid-19. Kolaborasi orang tua dan guru harus dapat
saling mendukung dan bekerjasama dengan memperkuat hubungan diantaranya untuk
mengetahui perilaku anak di rumah dari masukan orang tua siswa (Nugraha & Rahman,
2017).
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Guru memberikan intruksi dan orang tua siswa menjadi tonggak dalam menjelaskan
dan melaksanakan maksud dari intruksi kepada anak. Kolaborasi antara guru dan orang tua
sangatlah penting karena siswa di kelas rendah tidak dapat menerima intruksi guru dengan
sangat jelas, karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam proses pelaksanaan
pemelajaran daring apalagi di kelas rendah siswa sangat membutuhkan bimbingan orang
tua selama belajar dari rumah agar dapat mengikuti instruksi guru di sekolah dan orang tua
siswa perlu membimbing siswa di rumah untuk mengikuti kegiatan pemelajaran seperti
biasanya dikarenkan tidak semua siswa bisa memahami atau menggunakan media
teknologi pada saaat ini seperti laptop, komputer terutama adalah gawai sehingga orang tua
siswa dengan guru perlu berkolaborasi dalam mencapai hasil pemelajaran yang maksimal
di tengah pandemi covid-19 ini. Media teknologi yang saat ini sering digunakan oleh
masyarakat yaitu gawai.
Berdasarkan hasil Observasi di SDN 004 Samarinda Utara permasalahan yang
ditemui peneliti ialah orang tua siswa dan guru harus memiliki hubungan yang erat dalam
mendampingi anak di rumah apalagi di tengah pandemi covid-19 orang tua siswa perlu
berkomunikasi dengan baik kepada guru untuk mengetahui perkembangan anak selama
belajar di rumah serta kesulitan apa yang dihadapi siswa selama belajar daring, bagaimana
orang tua siswa dalam mendampingi ankanya selama di rumah. Pentingnya kolaborasi
orang tua siswa dengan guru ketika orang tua siswa tidak memiliki gawai atau rusak maka
dari itu guru dan orang tua harus saling berkomunikasi untuk dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut sehingga siswa dapat mengikuti pemelajaran daring dari rumah,
sehingga perlunya kolaborasi orang tua siswa dengan guru tetap berjalan dengan baik agar
tidak terjadinya miss communication yang menyebabkan siswa kesulitan untuk mengikuti
kegiatan proses belajar mengajar seperti biasanya. Berdasarkan pemaparan di atas maka
kami berinisiatif mengadaka pengabdian masyarakat denagn judul Sosialisasi pemelajaran
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kolaborasi orang tua siswa dengan guru di masa pandemi covid-19 di SDN 004 Samarinda
Utara Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Program Kerja
Dalam hal ini kami akan memaparkan hasil pelaksaan Pengabdian Masyarakat
yang berhasil dilaksanakan, meskipun adanya faktor faktor penghambat yang tidak
dapat dihindari akan tetapi hal tersebut dapat diatasi. Adapun program kerja yang sudah
dijalankan yaitu memberikan ceramah dan tanya jawab kepada guru dan orang tua
siswa yang hadir pada undangan kami yang diselenggarakan di SDN 004 Samarinda
Utara.
B. Tempat Dan Waktu
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 2 hari di SDN 004 Samarinda Utara
tepatnya pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 14 dan 15 April 2021.
C. Pelaksanaan Program Kerja
Waktu

Pelaksanaan

Keterangan

Rabu, 14 April

Pembukaan oleh kepala sekolah

Proses tanya jawab

2021

SDN 004 Samarinda Utara

oleh orang tua siswa

Pemaparan Pembelajaran daring

ke kedua pemateri

oleh : Afdal, S.Pd., M.Pd dan
Wali kelas IIIA SDN 004
Samarinda Utara
Kamis, 15 April

Evaluasi kegiatan

2021

Membuat rencana
baru untuk
pembelajaran daring
selanjutnya

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama dua hari yaitu pada hari
Rabu tanggal 14 April 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021.
Pada hari pertama, hari Rabu tanggal 14 April 2021, kegitan ini dilksanakan
dengan menggunakan metode ceramah, dimana kami selaku tim pengabdi memberikan
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ceramah tentang pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua siswa dalam
menghadapi covid-19, yang hadir pada kesempatan ini adalah kepala sekolah, guru,
orang tua siswa, dan tim pengabdi nyang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Setelah
ceramah selesai maka dilanjutkan oleh guru kelas tiga untuk memberikan ceramah
tentang unek-uneknya selama menghadapi siswa di masa corona ini.
Pada kegiatan ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atau
memeberikan masukan atau semacamnya setelah tim pengabdi dan guru kelas tiga
menyampaikan penjelasannya. Kami selaku tim pengabdi tidak memeberikan jawaban
seutuhnya namun kami membuka diskusi dalam menghadapi permasalahan yang
dihadapi oleh orang tua siswa maupun guru dalam proses pembelajaran selama covid19.
Hasil diskusi kami dijadikan sebagai kesimpulan untuk dijadikan sebagai
patokan untuk lahirnya kerjasama yang baik sehingga kolaborasi antara guru dan otang
tua siswa bisa terjalin lebih baik, dengan demikian akan membantu terlaksananya
proses pembelajaran yang efektif di masa covid-19 ini.
Pada hari kedua, Kamis tanggal 15 April 2021 kami selaku tim pengabdi
membuat evaluasi kegiatan bersama dengan kepala SDN 004 Samarinda Utara dan
dewan guru. Semua hasil kegiatan kami rangkum menjadi sebuah motivasi untuk
merubah sistem pembelajaran ke depannya jika pembelajaran online masih berlanjut.
Harapan kami adalah mudah-mudahan pembelajaran offline sudah terlaksana pada
tahun ajaran yang akan datang, namun kami tetap waspada dengan kondisi yang ada,
sehingga hasil yang kami dapatkan mengenai pentingnya kolaborasi orang tua siswa
dan guru dapat menjadi masukan baru untuk semuanya.

KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SDN 004 Samarinda Utara
Keluraha Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur secara umum
berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dalam programkan. Meski target
waktu yang direncanakan dalam rencana kerja tidak dapat sepenuhnya dijalankan, namun
hambatan itu tidak merubah esensi pelaksanaan program tersebut. Adapun kesimpulan dari
pelaksanaan program pengabdian ini yaitu Kerjasama antara guru dan orang tua siswa perlu
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ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengirim tugas ke siswa. Selain itu,
Orang tua siswa yang belum mengerti tentang pembelajaran online hendaknya konfirmasi ke
guru kelas, begitu juga sebaliknya, jika guru melihat adanya keterlambatan seorang siswa
dalam hal pembelajaran daring ini maka sebaiknya siswa tersebut dikontrol sehingga
permasalahannya cepat terselesaikan, dan Perlunya pengawasan orang tua siswa dalam
mendampingi anaknya belajar daring.
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