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Hakikat Proses Belajar Mengajar

• PBM paada hakikatnya adalah interaksi komunikasi antara 
guru dan siswa baik terjadi di dalam kelas maupun di luar 
kelas.

• Interaksi dalam PBM dimaksudkan untuk menyampaikan 
pesan pembelajaran dari sumber pesan kepada penerima 
pesan. 

• Dalam kegiatan interaksi PBM ini ada komponen yang terlibat 
di dalamnya yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan saluran 
atau media. 

• Dalam pelaksanaan PBM, bukan bentuk interaksinya yang 
utama,  namun maksud atau tujuan berlangsungnya interaksi



Interaksi PBM dalam Kondisi Normal

Dalam kondisi normal PBM dilaksanakan di sekolah, baik melalui kegiatan di 
dalam kelas maupun di luar kelas.

Siswa dan guru bertemu secara langsung.

Pesan pembelajaran disampaikan guru secara langsung kepada siswa. 

Interaksi timbal balik terjadi di sini. 



Dalam Era Pandemi Covid-19

Social distancing

Work from Home

Learn from Home

Anak menghabiskan waktu bersama orang tua di rumah.

Guru, siswa, dan orang tua harus telibat dalam kegiatan ini. 



Pembelajaran di Era New Normal 

Melalui
pembelajaran
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Pembelajaran Daring 

• Menggunakan gawai (gadget) maupun laptop 
melalui beberapa portal dan aplikasi 
pembelajaran daring. 

• HP (sms, WA, telepon), laptop, atau aplikasi 
daring (zoom, google classroom, google meet)



Pembelajaran Luring

Modul belajar

Bahan ajar cetak

Lembar kerja

Alat peraga dan sumber belajar lingkungan

Televisi

Radio. 



Faktor Pendukungnya
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Guru
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Kepala 
Sekolah

• Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR 

• Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua
peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas

• Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran

• Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan
pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu. 

• Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan
pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu

• Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan
pendidikan.

• Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan
dan/atau pos pendidikan daerah. 



Guru

• Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh

• Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik melalui daring 
maupun luring.

• Melakukan tindak lanjut atas pembelajaran yang telah
dilakukan.

• Memfasilitasi berkembangnya kompetensi siswa yang tidak
hanya berorientasi pada aspek kognitif.

• Berinovasi mendesain pembelajaran jarak jauh.



Orang Tua 

Mendampingi siswa belajar dari rumah.

Menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar.

Melaporkan hasil belajar siswa kepada guru.
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