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1

Kalau dulu guru datang ke kelas menjelaskan materi untuk 
di bahas, sekarang di era “new normal” guru harus berubah 
yaitu menyiapkan pembelajaran online sehingga guru tidak 
hanya menguasai pembelajaran tetapi menguasai juga IT 
untuk melakukan pembelajaran online.



2

Dahulu siswa siap menerima pembelajaran di 
kelas, sekarang siswa harus memiliki wifi, 

kuota data, HP android atau laptop sebagai 
sarana pembelajaran online



3

Dulu siswa bisa tegang menghadapi 
pembelajaran di kelas tetapi hari ini siswa 

dapat belajar dengan santai, lebih 
merdeka di rumah masing-masing



4

Guru harus yakin dengan materi melalui 
daring bisa lebih dimengerti oleh siswa 

sehingga harus menyiapkan feedback umpan 
balik berupa tugas atau ulangan



5

Guru harus berubah lebih kreatif melalui 
pembuatan video, youtube yang bisa diamati, 

dicermati oleh siswa sesuai materi yang 
disampaikan secara online



6

Kalau dulu cukup dengan ekspresi, gester 
dan gerakan tangan, sekarang itu semua 
harus diubah dalam penegasan materi 
melalui gambar-gambar live atau audio 

visual



7

Guru, siswa dan orang tua tetap harus bisa 
kerjasama dan kompak dalam penyediaan 
perangkat IT dirumah untuk memperlancar 

proses belajar mengajar daring



• Memakai telegram
• Memakai google clasroom
• IG Live
• Socrative
• Whatsapp
• Web site : grafikaenglish.com
• Youtube
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Diharapkan dalam segala suasana menggunakan 
protokol kesehatan dengan gaya hidup dengan :

1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
dan pemakaian hand sanitizer

2. Memakai masker

3. Jaga jarak

4. Menjaga kebersihan lingkungan dengan 
memakai disinfektan



Kita juga harus menyiapkan pola 
pembelajaran dengan separuh kelas masuk 

sekolah dan separuh kelas adalah 
pembelajaran daring, sehingga cara mengajar 
guru ada pembelajaran yang riel dan online. 

Riel dilakukan saat anak-anak masuk dan 
online WFH (Work From Home) dilakukan 

ketika anak berada di rumah



Model Pembelajaran yang akan 
kami jelaskan secara detail :

1. Model pembelajaran melalui 
telegram

2. Model pembelajaran melalui google 
clasroom



Model pembelajaran Telegram dan 
google classroom kami tampilkan 

dalam webbinar ini 
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