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Rumitnya penanganan wabah korona yang pertama kali muncul awal desember di kota 

Wuhan, yang dideteksi sebagai virus penyebab penyakit pada saluran pernafasan,  telah 

menelan banyak korban nyawa di berbagai belahan dunia, termasuk negara kita Indonesia, 

membuat negara kitapun ikut menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk memutus mata 

rantai penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan social distancing yang diambil oleh pemerintah, 

berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan, ikut juga 

terdampak kebijakan ini. Kebijakan pemerintah meliburkan sekolah  dan memindahkan 

proses belajar mengajar ke rumah, membuat semua pihak baik siswa, guru dan orang tua 

harus beradaptasi dengan kondisi ini. 

Menghadirkan pembelajaran layaknya bertatap muka seperti di sekolah pastinya akan 

sulit terlaksana jika guru tidak memutar otak dan kreativitas untuk menyajikan pendidikan 

https://youtu.be/BD5KjIJsEfk


yang apik yang bisa menjangkau semua siswa. Betapa banyaknya keluhan orang tua yang kita 

dengarkan. Mereka tidak mampu mendampingi anaknya belajar di rumah, karena kondisi 

yang berbeda dengan sebelumnya, dimana semua diserahkan pada pembelajaran tatap muka 

antara guru dan siswa saja, Ditambah lagi dengan fakta guru hanya memberikan tugas melulu 

tanpa memberikan penjelasan materi yang lengkap tentang pengerjaan tugas yang diberikan. 

Tentu kondisi ini memperparah kondisi belajar siswa.   

Menggunakan media pembelajaran dalam bentuk video memanglah sangat 

menguntungkan dalam proses pembelajaran bagi siswa dan guru. Guru akan lebih mudah 

menyampaikan maksud pembelajarannya dan lebih ringan dalam pengondisian siswanya. 

Namun tentunya pembuatan video ini  membutuhkan beberapa proses yang panjang dalam 

pembuatannya. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan tentu sang guru harus menyusun 

skenario pembelajaran yang menarik, tepat sasaran, mudah dipahami dan dapat memenuhi 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam sebuah video. Proses dalam pembuatan video 

ini juga memerlukan keahlian yang khusus, punya jiwa seni dan mau bekerja keras demi 

sebuah hasil yang maksimal. 

Sebagai seorang guru, tentu jiwa mendidik kita akan terpanggil melihat situasi yang 

serba terbatas ini. Kebodohan haruslah dimusnahkan. Kita harus berbuat untuk bangkit 

mendidik generasi penerus bangsa ini mempunyai ilmu yang mempuni bekalnya kelak untuk 

mencapai cita cita. Apa yang bisa kita perbuat saat ini mestinya harus kita lakukan dengan 

mengasah segala kemampuan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai guru. Tidak tertutup 

kemungkinan dengan mempelajari teknologi pembuatan video pembelajaran mulai dari yang 

sederhana sampai yang kompleks. 

Benar saja, tidak cukup waktu untuk pembuatan video ini. Bahkan tidur larut 

malampun harus dilakoni untuk menuntaskan pembuatan video ini. Kerja kita berkali lipat 

lebih berat dari biasanya. Belum lagi mengontrol pekerjaan siswa yang diberikan, apakah 

sudah dikerjakan atau belum. Tapi sejatinya, jika hak mereka mendapat bimbingan dan 

pembelajaran telah terpenuhi, tentunya para siswapun dengan senang hati akan bisa 

mengerjakan semua tugas yang kita berikan. Dan orang tua cukup memberikan dorongan 

dengan menyediakan paket yang cukup untuk menonton video pembelajaran yang kita 

kirimkan lewat wa grup kelas. 

Dengan pembuatan video pembelajaran oleh gurunya sendiri , tentunya siswa 

merasakan pendampingan guru dalam pembelajaran daring ini. Guru pun diuntungkan 

dengan pemahaman siswa yang maksimal, tentunya akan mendapatkan output yang baik, dan 

hasil evaluasi pun bisa sesuai yang diharapkan. Guru pun menjadi guru-guru yang kreatif, 



yang mampu membuat konten pendidikan sehingga juga bisa dipublikasikan secara lebih luas 

melalu youtube chanel. Syukur-syukur bisa bekerjasama dengan adsense mendatangkan 

pundi-pundi keberuntungan yang tentunya dapat meningkatkan taraf hidup dimasa sulit 

seperti saat sekarang ini. Intinya tetap semangat, bekerja dan berkarya dengan ikhlas, semoga 

kebaikan yang kita tabur, bermanfaat bagi anak didik dan orang banyak. Tugas kita sebagai 

khalifah dimuka bumi ini adalah menabur kebaikan, dan soal hasil , serahkan kepada yang 

maha kuasa. Mudah-mudahan berkah. 
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