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PENGANTAR

Selamat datang dan selamat bergabung bapak dan ibu guru
pada Panduan Guru Untuk Jurnal Siswa SD program Ayo Main!
ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas
dukungan terhadap pembelajaran dan perkembangan siswa
melalui Jurnal Siswa SD ini.
Dalam panduan guru ini, bapak dan ibu guru diberikan
kesempatan untuk mempelajari materi-materi yang diberikan
kepada siswa di dalam Jurnal Siswa SD. Materi tersebut terdiri
dari pembelajaran Social-Emotional Learning (SEL) dan Disiplin
Positif yang dikemas menjadi sederhana melalui gamifikasi 8
buah tantangan perjalanan melintasi beberapa planet. Di
samping itu, bapak dan ibu guru mendapatkan petunjuk
mengenai cara penggunaan Jurnal Siswa SD dengan harapan
panduan ini bisa membantu bapak dan ibu mendampingi siswa.
Setelah selesai proses pengerjaan Jurnal Siswa SD, bapak dan
ibu guru dapat memberikan pembelajaran, evaluasi, dan
masukan kepada siswa.
Mari kita bersama-sama membangun kelas yang menyenangkan
dengan menerapkan metode pembelajaran yang digamifikasi ini
ke dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Selamat mencoba..
Salam
Tim Ayo Main!

PERJALANAN #1

Tantangan Kenali perasaanmu

Bapak dan ibu guru, dalam perjalanan 1 ini siswa akan diminta
untuk mengenali perasaan mereka sendiri lewat beberapa
tugas. Perasaan yang dimaksud adalah beberapa luapan emosi
dasar yang biasa anak-anak rasakan. Mulai dari senang, sedih,
marah, takut, malu, dan terkejut. Siswa harus dapat memahami
bahwa diri mereka mempunyai beberapa emosi atau perasaan
yang beragam. Ada yang menyenangkan dan ada pula yang
tidak menyenangkan. Dengan mengasah kemampuan siswa
untuk mengenal perasaan yang ia alami, maka siswa akan
belajar bagaimana cara mereka berinteraksi dengan
lingkungannya. Pengenalan emosi dan perasaan ini secara tidak
langsung akan membentuk karakter mereka.

Mengapa perlu
mengajarkan anak untuk
memahami emosinya?
Kecerdasan emosi (EQ) adalah salah satu faktor yang
menentukan kesuksesan seseorang.
Banyak yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ) yang
tinggi namun gagal melalui tantangan kehidupan dan
membangun relasi dengan lingkungan.
Semakin tingginya masalah kesehatan mental bahkan
hingga tingkat bunuh diri di kalangan anak muda, karena
absennya pendidikan sosial dan emosi (social-emotional
learning) pada siswa.
Kesalahfahaman tentang emosi diantaranya adalah :
a. Emosi itu masalah pribadi yang tidak usah
dibicarakan.
b. Emosi itu tidak usah diekspresikan. Misalnya anak
laki-laki tidak boleh menangis atau sedih.
c. Emosi itu adalah reaksi atau sikap.
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3 hal yang harus dipahami
dalam mengelola emosi

Aksi atau situasi yang menyebabkan suatu emosi
muncul atau berubah. Misalnya sikap atau
perkataan teman yang menyakitkan.
Emosi adalah suasana hati yang muncul karena
munculnya aksi atau situasi. Emosi ini bisa berupa
senang, marah, sedih, takut, dan lain-lain. (lihat
peta emosi di hlm.2 - Jurnal Siswa SD)
Reaksi adala sikap yang kita pilih sebagai ekspresi
dari emosi kita. Marah adalah emosi, marah-marah
adalah reaksi.

3 hal yang perlu diajarkan

Mengenali peta emosi. Orang dewasa memiliki
peran penting dalam memastikan proses siswa
sebagai seorang anak mengenali emosi.
Memahami penyebab munculnya dan perubahan
emosi.
Memilih reaksi dari emosi yang dirasakan.
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Dalam proses mengenal emosi anak, orang dewasa harus
memahami apa yang mereka rasakan terlebih dahulu. Saat
mereka membuat keputusan mengenai apa yang akan mereka
lakukan, hal yang pertama dilakukan adalah biasanya menilai
kemampuan diri.
Perkembangan emosi pada anak berhubungan dengan
kemampuannya dalam mengenali, memahami, serta
mengendalikan emosi yang mereka rasakan. Setiap anak
mempunyai caranya masing-masing dalam mengungkapkan
emosi yg mereka rasakan. Contohnya, ada anak yang saat
marah melampiaskannya dengan memukul atau melempar
barang, adapun anak lain yang hanya diam atau menangis.
Peran guru sebagai orang dewasa sangat penting dalam proses
anak mengetahui apa emosi yang mereka rasakan. Tindakan
yang mereka lakukan bisa jadi karena mereka sendiri belum
tahu bagaimana cara mengendalikan emosi yang mereka
rasakan.
Banyak cara orang dewasa mengajarkan atau mengenalkan
anak konsep emosi. Salah satunya dengan bermain atau sebuah
permainan. Bermain merupakan salah satu kebutuhan primer
setiap anak. Lewat permainan anak akan mengenali konsep
emosi dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik
untuk dipelajari. Mereka akan menemukan hal baru dalam
mengungkapkan atau menyampaikan emosi yang mereka
rasakan.
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Petunjuk Permainan
tantangan 1 (SD)

Kenali perasaan

Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka saat
melihat benda atau berada pada sebuah situasi.
Contoh : Saat aku melihat kucing aku merasa senang.
Tantangan ini dibuat agar siswa dapat mengidentifikasi
perasaannya. (Hlm.3 - Jurnal Siswa SD)

PAPAN perasaan

Papan perasaan adalah salah satu permainan
yang dibuat agar siswa dapat mengetahui apa
saja jenis perasaan yang ada pada diri mereka.
Di samping itu terdapat pin, ini digunakan
untuk membantu siswa untuk mengenal,
menebak, bahkan mereka bisa mengetahui
perasaan apa yang sedang dirasakan.
Pengungkapan perasaan juga bisa terjadi
dengan bantuan pin ini. (Hlm. 4,5 - Jurnal
Siswa SD)

Absen perasan pagi sore dan
mood tracker

Absen pagi sore ini dibuat untuk guru
melihat track record perasaan siswa
dalam mengerjakan jurnal ini selama 31
hari. Dan absen ini dibuat sebagai
komitmen dan membangun kedisiplinan
pada siswa. (Hlm.7 - Jurnal Siswa SD)
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PERJALANAN #2

Tantangan mengendalikan
perasaanmu

Petunjuk :
Siswa belajar menyadari alasan dari emosi yang dirasakan melalui
beberapa metode, penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan
sehari-hari untuk mengendalikan berbagai jenis emosi (tarik nafas dan
lain-lain).
Observasi sekitar untuk melihat perubahan emosi (binatang, keluarga).

Tidak semua orang tua/wali dan guru mengetahui kedalaman
emosi siswa. Terkadang karena benturan ragam hal, siswa
terbentuk menjadi memiliki banyak sifat. Yang paling menonjol
adalah ketika siswa tidak mampu mengontrol emosi atau tidak
bisa menemukan cara bagaimana perasaan marah bisa diatasi
dengan singkat.
Dalam beberapa kasus, nyatanya kadang guru/orang tua/wali
malah melakukan hal-hal yang justru membuat siswa semakin
menjadi ketika emosinya sedang meletup. Padahal mengajarkan
beberapa cara agar siswa bisa mengendalikan emosinya cukup
mudah dan hal tersebut bisa dilakukan dalam aktivitas seharihari.

Berikut beberapa cara agar
anak mampu mengendalikan emosi
:

1

Tarik Nafas : ajarkan siswa untuk membiasakan
menarik nafas panjang dan dalam ketika melakukan
sesuatu. Atau biasakan siswa untuk melakukan pola
bernafas yang baik. Ternyata, selain menyehatkan dan
menambah daya fokus untuk belajar, menarik nafas
dalam pun adalah salah satu cara mengontrol emosi
yang paling mudah, dan hal ini bisa diajarkan pada
siswa, misalnya ketika bangun tidur, dan setiap akan
memulai pembelajaran. (Hlm. 13 - Jurnal Siswa SD)
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Berjalan-jalan sejenak : Saat emosi sedang memuncak,
cobalah ajarkan siswa untuk bangkit dari duduk dan
berjalan-jalan sejenak menjauhi sumber kemarahan.

Olahraga bisa menjadi penghilang stres dan emosi yang cukup
ampuh. Berjalan kaki termasuk olahraga ringan yang bisa menjadi
pilihan untuk memancing tubuh melepaskan hormon endorfin atau
yang disebut dengan hormon bahagia. Dengan berjalan-jalan
sejenak dan menjauh dari sumber kekesalan, siswa bisa berpikir
lebih jernih.
Cara ini digunakan dalam Jurnal Siswa untuk membantu siswa
mengelola emosi yang muncul melalui kegiatan Mengikuti Jejak.
(Hlm. 11 - Jurnal Siswa SD)
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Menekan Titik Tertentu : hal ini sangat cocok dilakukan
oleh guru di sekolah, bagusnya hal ini dimulai saat baru
pertama masuk kelas dan akan memulai kegiatan.
Kebiasaan ini disebut akupuntur, namun tidak
memerlukan peralatan yang rumit. Guru di sekolah
cukup berkomunikasi dengan bagian olahraga atau
menemukan modul terapi yang bisa dilakukan dengan
mudah.

Bahkan di rumah pun, orang tua/wali bisa mengajarkan hal ini
dengan cara yang sederhana, yaitu memasukan pola kebiasan ini
dalam waktu bermain siswa.
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5
6
7

Membiasakan gerakan badan yang bisa merilekskan
otot yang tegang : Olahraga nyatanya adalah kunci
bagi siapapun yang ingin sehat jasmani dan rohani.
Termasuk bisa mengendalikan emosi. Hal ini bisa
diterapkan bagi anak sebelum dan sesudah belajar. Di
kelas, kebiasaan ini sangat baik diterapkan, bagi guru
buatlah aturan untuk membiasakan anak melakukan
peregangan otot dalam kurun waktu tertentu.

Menikmati musik yang disukai : Pada kenyataanya
musik tidak hanya disukai oleh yang gemar atau hobi
bermusik saja. Musik pun bisa mengontrol emosi,
bahkan ada beberapa terapi pengobatan yang
menggunakan musik. Bagi siswa, musik bisa
mengekspresikan hal-hal tertentu, jadikan media ini
sebagai alat untuk mencegah siswa memiliki kebiasaan
emosi yang berlebihan.

Berwudhu : Dalam agama Islam, ada satu metode yang
baik untuk meredam emosi yaitu berwudhu. Baiknya
metode yang sudah teruji ini dibiasakan pada siswa,
agar senantiasa menjaga wudhunya, selain
bermanfaat untuk meredam emosi. Berwudhu pun
lambat laun akan mengajarkan anak tentang persoalan
hubungan antara dirinya dan Tuhan.
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Ada beberapa hal yang bisa dijadikan
tolak ukur berhasil tidaknya anak
mampu memahami kondisi emosinya,
antara lain :
Kesadaran Diri
Manajemen Diri
Kesadaran Sosial
Keterampilan Hubungan
Pengambilan Keputusan

5 hal tersebut, akan sangat berkaitan. Pasalnya rata-rata
ketika perasaan emosi muncul, 5 tolak ukur tadi yang
pertama kali ditunjukan atas keadaan yang sedang diterima
atau dijalani anak-anak.
Untuk itu, pendidikan observasi pada anak tentang
kebiasaan memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya
bisa dijadikan sebuah referensi, misalkan :
Membiasakan siswa menuliskan sesuatu yang dialaminya,
berikan tugas untuk membuat catatan kecil atau jurnal
tentang apa yang dilakukan selama di rumah.
Membiarkan siswa bersentuhan dengan hewan sebagai
sesama makhluk yang akan mengeluarkan tindak-tindakan
tertentu ketika terancam. Berikan pemahaman tentang
contoh dari hewan yang bisa diterapkan dalam kehidupan.
Meningkatkan materi pelajaran yang berhubungan dengan
komunikasi sosial anak, misalkan membagi tim kerja
kelompok untuk menyelesaikan tugas.
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Petunjuk permainan
tantangan 2 (SD)

Tabel alat deteksi perasaan

Tabel ini dibuat agar siswa dapat belajar
membaca situasi dan mengidentifikasi apa
yang terjadi disekitarnya. Siswa akan belajar
untuk observasi baik lingkungan dan anggota
keluarganya. (Hlm.10 - Jurnal Siswa SD)

Mengikuti jejak

Permainan ini dibuat untuk melatih motorik
kasar anak. Mereka akan melakukan beberapa
gerakan sesuai dengan petunjuk dan gambar
yang tertera. Permainan ini akan melatih
konsentrasi mereka. (Hlm. 11 - Jurnal Siswa SD)
Untuk contoh permainan terdapat pada tautan
dan atau barcode
https://bit.ly/PermainanMengikutiJejak

Cara bermain,
scan disini
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Jatuh dari
sepeda

Sedih karena
sakit

Aku mengobati
luka agar
sembuh

Mendapatkan Harta Karun

Pada permainan ini siswa akan diminta untuk
menceritakan apa yang mereka rasakan pada
sebuah situasi dan bagaimana cara
menanggulangi perasaan serta peristiwa
tersebut. (Hlm.14 - Jurnal Siswa SD)

Kartu curhat

Kartu curhat dibuat agar guru dapat
mengetahui dengan pasti apa yang dirasakan
oleh siswa.
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PERJALANAN #3

Tantangan Kegiatan
sehari-hari

Tujuan : Siswa belajar mengatur diri sendiri dan membuat pembagian
waktu dengan cara menyusun dan mengatur kegiatan sehari-hari.
Siswa belajar mengatur diri sendiri dan membuat pembagian waktu
dengan cara menyusun dan mengatur kegiatan sehari-hari.

Setiap guru selalu berharap dapat mendidik siswa menjadi pribadi
yang disiplin dan mandiri. Menerapkan kedisiplinan pada siswa
secara tidak langsung juga melatih anak mengontrol emosi dan
dapat menentukan pilihan yang baik untuk dirinya sendiri. Lalu
bagaimana cara agar siswa dapat mengatur diri sendiri dan
waktunya sehari-hari? Berikut beberapa cara untuk mengenalkan
kedisiplinan pada siswa :
Beritahu peraturan yang akan diharapkan
Diskusikan peraturan dan konsekuensi
bersama
Tegas pada konsekuensi yang diberikan
Beri
reward/hadiah
dalam
bentuk
apresiasi atas sebuah pencapaian

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat
Menerapkan Disiplin
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Sebelum menerapkan disiplin pada
siswa, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh guru, yaitu:

Bersikap konsisten

Sikap konsisten adalah hal terpenting dalam menerapkan
disiplin pada siswa. Berusahalah untuk konsisten dengan
peraturan yang disepakati ya. Upayakan agar orang
tua/wali atau guru memberikan aturan yang sama, agar ia
tidak bingung dan merasa serba salah.

Jadi contoh yang baik

Berusahalah untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk
siswa. Karena mereka akan lebih meniru perilaku
dibandingkan kata-kata yang kita sampaikan.

Berikan apresiasi

Ucapkan kata-kata apresiasi ketika dia berhasil melakukan
suatu pekerjaan dengan baik, seperti “Terima kasih, hari ini
sudah bisa mengerjakan jurnal dan tugasnya”. Guru juga
bisa menyampaikan kalimat yang membangkitkan
semangatnya, saat dia sedang berusaha mengerjakan
tugasnya.
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Ketika siswa melakukan kesalahan, hal tersebut tidak perlu
dibesar-besarkan. Kesalahan merupakan proses anak untuk
belajar lebih baik dan mengetahui mana yang benar. Ajaklah
anak berdiskusi tentang hal yang terjadi dan konsekuensinya.
Kemudian tawarkan solusi yang dapat mereka terapkan agar
kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Perlu diingat oleh
guru, sikap disiplin siswa tidak dapat dibentuk secara
singkat.

Perkenalkan Manajemen
Diri pada siswa

Kedisiplinan juga bisa dikenalkan atau dibiasakan lewat
manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan
mengatur emosi, pikiran dan perilaku dalam situasi yang
berbeda-beda terutama untuk mengontrol dan memotivasi
dirinya sendiri. Sehingga manajemen diri pada siswa sangat
penting agar siswa bisa mengatur emosinya dalam berbagai
hal dan bisa memotivasi dirinya sendiri.
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Faktor-faktor Pendukung
Manajemen Diri :

1
2
3
4
5
6

Impulse Control yaitu mengenali tentang kesenangan
dari otak, ide atau hal yang menyenangkan.
Stress
Management
yaitu
cara
bagaimana
mengajarkan pada siswa untuk mengontrol rasa stress
nya agar tidak terlalu membuncah.
Self-Discipline yaitu mengajarkan pada kedisiplinan
dari disiplin menolong diri sendiri contohnya mandi
sendiri, makan, gosok gigi, menolong orang lain dan
sebagainya.
Self-motivation yaitu bagaimana memberikan motivasi
diri pada siswa agar lebih percaya pada diri sendiri
dalam hal komunikasi, berteman, bersosialisasi dan
sebagainya.
Goal-Setting yaitu Penentuan tujuan mengacu pada
strategi manajemen diri jangka panjang yang
membutuhkan perencanaan dan kegigihan di masa
depan.
Organizational skills yaitu kemampuan dalam
menggabungkan kemampuan-kemampuan yang telah
dicapai oleh siswa.
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Pada jurnal ini kita mengharapkan siswa
dapat mengatur diri sendiri dan waktu
sehari-hari dengan cara menyusun, serta
dapat mengatur kegiatan sehari-harinya.
Pada hal ini guru dapat mengajarkan siswa
bagaimana berbicara kepada diri sendiri
dalam situasi-situasi ini dengan
menggunakan instruksi diri (self-instruction).

Kita memberi mereka cara untuk
mengingatkan diri mereka sendiri
tentang tindakan yang harus mereka
lakukan dengan tepat. Contohnya, kita
memberikan tugas yang sudah
didiskusikan dengan siswa dan harus
dikumpulkan pukul 08.00. Dengan begitu
siswa mempunyai instruksi dari dirinya
untuk mengumpulkan tugas pukul 08.00,
jika tidak ia akan mendapat konsekuensi
yang sudah disepakati. Strategi ini
efektif untuk anak-anak yang cenderung
bersikap tanpa berpikir.
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Petunjuk permainan
Tantangan 3 (SD)

Mengisi jarum jam

Siswa diminta untuk mengisi jam aktivitas
yang dilakukan dengan mengisi jarum jam
pada gambar. Permainan ini diharapkan dapat
melatih kejujuran siswa. (Hlm.18 - Jurnal
Siswa SD)

Tabel aktivitas

Tabel aktivitas diberikan kepada siswa dengan
tujuan untuk mengetahui apa saja aktivitas
yang dilakukan oleh siswa dalam kehidupan
sehari-harinya. Data yang diisi dapat menjadi
acuan guru dalam mengidentifikasi apa saja
yang dilakukan oleh siswanya.

Persentase waktu

Siswa diminta untuk menghitung persentase
dari keseluruhan kegiatan yang mereka
lakukan. Persentase ini menjadi acuan untuk
guru dalam menilai kinerja siswa dalam
pembelajaran. (Hlm.20 - Jurnal Siswa SD)
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PERJALANAN #4 Tantangan mengusir covid-19
Tujuan : Siswa memahami tentang bahaya virus Corona atau Covid 19.
Selain itu siswa tidak hanya menjalankan protokol kesehatan untuk
mencegah virus Covid-19 namun juga mengerti konteks dari adanya
protokol kesehatan.
Di samping itu, siswa terbiasa menjalankan protokol kesehatan
(penggunaan masker, handsanitizer, sarung tangan, faceshield, dan lainlain) dan terbiasa menjalankan protokol kesehatan tersebut.
Di tengah penyebaran Covid-19, sebaiknya para guru memiliki metode
sendiri untuk memberikan pemahaman bagi siswa atau anak agar
memahami betul kondisi yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh dunia.

Dalam hal pendidikan sebagainya guru
mengenalkan hal-hal yang berkaitan
dengan virus Covid-19 seperti :

Mengenalkan sejarah tentang Covid-19.
Memberitahu bahaya dari Covid-19.
Memberikan pengetahuan tentang proses
penyebaran Covid-19.
Memberikan informasi terkait gejala-gejala
yang diterima ketika ada yang terjangkit.
Memberikan himbauan penanganan sementara
(lockdown dan isolasi mandiri).
Mengedukasi tentang pencegahan.
Menginstruksikan dan membuat aturan untuk
menjalankan protokol kesehatan, physical
distancing dalam proses apapun.
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Hal yang perlu menjadi catatan dalam
tantangan mengusir Covid-19 adalah
bagaimana guru mampu memberikan
materi-materi yang berkaitan dengan
proses pencegahan seperti :

Menyiapkan materi terkait teknis-teknis
pencegahan berupa pamflet proses mencuci
tangan dan hal yang lain yang berkaitan
dengan kebersihan
Membuat aturan terkait protokol kesehatan

Membiasakan para siswa agar melaksanakan
kegiatan atau aktivitas di kelas tanpa lepas
dari protokol kesehatan.
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Kunci jawaban tantangan 4

Lingkari gambar yang harus dilakukan
untuk mencegah Covid -19 dan beri
tanda silang yang tidak boleh dilakukan
untuk mencegah penyebaran virus.
(Hlm.25 - Jurnal Siswa SD)
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Petunjuk permainan
Tantangan 4 (SD)

kuis kemampuan mencegah
covid-19

Siswa diminta untuk mengisi kuis untuk
menguji kemampuan mencegah Covid-19
setelah mempelajari materi sebelumnya.
(Hlm.26 - Jurnal Siswa SD)

cara mencegah covid-19

Siswa diminta mengisi checklist mengenai
aktivitas yang dilakukan untuk mencegah
Covid-19 setiap harinya selama 31 hari.
(Hlm.27 - Jurnal Siswa SD)

Mengisi kartu ceritaku

Siswa diminta untuk mengisi Kartu
Ceritaku dengan menceritakan perasaan
saat menghadapi wabah Covid-19. Guru
bisa menentukan kapan siswa dapat
mengumpulkan Kartu Ceritaku dan
memasukannya ke Kotak Curhat.
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PERJALANAN #5

belajar efektif di rumah

Tujuan : Diharapkan para siswa bisa menjalankan adaptasi kebiasaan
baru (ABK) atau disebut New Normal dalam format pendidikan yaitu
belajar di rumah.
Efektifitas pembelajaran di rumah memang menuai banyak perdebatan,
namun di tengah Pandemi yang masih menjadi momok menakutkan,
tentunya belajar di rumah menjadi solusi yang terbaik. Selain mencegah
penularan, pembelajaran di rumah juga mempermudah orang tua untuk
bisa mengontrol sang anak lebih dekat.
Sementara bagi orang tua yang mendampingi anaknya untuk belajar di
rumah harus memahami 6 hal agar mental anak tetap terbiasa dengan
kebiasaan baru dalam belajar secara daring di rumah. 6 hal ini
diharapkan bisa membantu mental anak dalam upaya mengusir Covid-19
dan meningkatkan imun anak.

1

Memaparkan fakta Covid-19
Mulailah dengan bertanya, dan mencari tahu
seberapa jauh siswa merasakan perubahan dalam
kesehariannya. Mulai jelaskan tentang mengapa
perubahan yang dilakukan itu penting dan apa
yang mungkin terjadi apabila perubahan yang
dirasakan tidak dilakukan. Perhatikan selalu gaya
bahasa yang digunakan positif dan tidak condong
menakut-nakuti.
Dalam memberi pengertian, pastikan fakta
digunakan merupakan fakta dari sumber
terpercaya, dan penting untuk mengolah fakta
tersebut menggunakan kalimat sederhana yang
gampang dicerna oleh siswa. Tanamkan kepada
siswa untuk aktif bertanya, dan mencari tahu
bersama apabila ada situasi tidak dipahami.
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Membawa semangat dan energi positif

Anak sangat tanggap dalam membaca emosi orang
tua dan lingkungan sekitarnya. Sangat penting
untuk siswa mengerti perubahan terjadi tidak
merubah orang tua mereka secara emosi dan
perilaku. Orang tua harus tetap menjaga energi
positif saat beraktivitas sehari-hari, karena energi
tersebut yang akan ditangkap siswa.

Memperkaya ilmu parenting

Salah satu pesan penting dari UNICEF untuk orang
tua di saat pandemi ini adalah untuk memperluas
ilmu parenting. Hal ini menjadi sorotan UNICEF
karena orang tua mengambil peran guru untuk
anak, dan tanpa pengetahuan yang cukup, maka hal
tersebut akan berdampak pada perkembangan dan
emosi anak. Di saat seperti ini, orang tua dituntut
untuk dapat menggunakan gadget, menjawab
pertanyaan anak, dan menerapkan disiplin dalam
rutinitas. Memang bukan hal mudah dilakukan,
namun diperlukan. Carilah komunitas positif yang
bisa berbagi informasi penting mengenai parenting.

4

5

Perbanyak kegiatan bersama
Salah satu hal diingat adalah dengan terjadinya
pembatasan fisik ini, interaksi sosial anak
menjadi sangat minim dan terbatas. Interaksi
utama anak bersama orang-tuanya menjadi
krusial. Gunakanlah kesempatan ini untuk
melakukan kegiatan positif bersama, seperti
eksperimen sains, gerakan tarian dan nyanyian,
memulai prakarya seni atau bahkan bisa
mencoba hal hal baru seperti masak bersama
dan belajar bercocok tanam. Banyaknya
kegiatan yang tidak dapat dilakukan di saat
pandemi ini bukan berarti tidak dapat
mengeksplorasi lebih banyak lagi hal yang dapat
dilakukan bersama anak.

Perbanyak kegiatan Bijak
menggunakan gadget
Sering sekali keberadaan gadget menjadi
penyelamat orang tua di saat menghadapi anak,
namun perlu diingat penggunaan gadget
berlebihan dan tanpa pengawasan memiliki
dampak buruk dalam perkembangan anak. Saran
kepada orang tua untuk selalu menetapkan
batas penggunaan gadget, dan pastikan ada
orang dewasa mengawasi anak selama sesi
online. Sebagai contoh, apabila anak menonton
video musik dapat diimbangi dengan gerakan
fisik seperti menari dan bernyanyi bersama.
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6

Kelas daring dengan teman sebaya
Interaksi teman sebaya (peer relations)
sangat penting dalam pembangunan
karakter, perkembangan emosi dan mental
anak. Memang di masa pembatasan fisik ini,
menjadi tantangan sendiri untuk adanya
interaksi teman sebaya anak, namun hal ini
perlu diperhatikan karena di masa-masa
pertumbuhannya, interaksi yang didominasi
hanya dengan orang dewasa memiliki
dampak negatif.

Kunci jawaban tantangan 4
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Petunjuk permainan
Tantangan 5 (SD)

mengisi jadwal pelajaran
Siswa diminta untuk mengisi jadwal
pelajaran sekolah selama seminggu
penuh agar bisa mengatur kegiatan
belajar sehari-hari.
(Hlm.31 - Jurnal Siswa SD)

Contoh : Aku menggunakan hp
untuk belajar selama 3 jam
Jawab seperti contoh yang Dorky
buat ya!

Aku menggunakan HP untuk belajar
selama……........ jam
Aku menggunakan HP untuk bermain
game selama……......... jam

mengecek penggunaan
hp siswa

Siswa diminta mengisi data mengenai
lama penggunaan HP sehari-hari agar
bisa menyadari dan tidak menggunakan
HP secara berlebihan.
(Hlm.33 - Jurnal Siswa SD)

Menceritakan masalah
belajar di rumah

Siswa diminta untuk bercerita mengenai
masalah yang dirasakan selama belajar di
rumah berdasarkan beberapa aspek.
(Hlm.34 - Jurnal Siswa SD)
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PERJALANAN #6

tantangan Menjalani
Keakraban dengan Orang Tua

Tujuan : Siswa selama pandemi dan menjalankan aktivitas pembelajaran
di rumah mampu membangun suasana efektif yang melebihi situasi di
kelas dengan dukungan dan pantauan langsung dari orang tua masingmasing.

Hubungan keakraban orang tua dalam keluarga dapat diartikan
sebagai suasana psikologis yang dirasakan dan berpengaruh
terhadap pola perilaku individu (anggota keluarga). Hubungan
keakraban keluarga mengacu pada tiga aspek yaitu:

Hubungan orang tua-anak yang mengacu
pada hubungan sosial yang demokratis
atau otoriter
indikator: penerimaan atau penolakan,
perlindungan atau penelantaran orang tua
terhadap anak, sikap dominatif integratif
(permisif atau sharing) dan pengembangan
sikap berdiri sendiri atau ketergantungan.

Hubungan intelektual keluarga,
mengacu pada perkembangan berpikir
logis atau rasional anak

Indikator : kesempatan berdialog logis, tukar
pendapat atau gagasan, kegemaran membaca
dan minat kultural, pengembangan hobi,
pengembangan kemampuan memecahkan
masalah dan perhatian orang tua terhadap
cara belajar siswa.
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Hubungan emosional keluarga yang
mengacu pada stabilitas komunikasi
Indikator: intensitas kehadiran orang tua,
hubungan persaudaraan dan kehangatan
hubungan ayah dengan ibu. Keutuhan
keluarga yang harmonis akan memberi
pengaruh yang positif bagi perkembangan
dan perilaku remaja. Orang tua yang
memberikan kasih sayang, bimbingan,
kebebasan bertindak sesuai kemampuan,
penghargaan secara pribadi dan layanan
informasi yang diperlukan membuat anak
mampu untuk menjaga kestabilan
emosionalnya. Dalam hal keakraban orang
tua dengan anak, relasi berupa komunikasi
sangatlah penting dalam perjalanannya.
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BoardGame
Semester Baru
Pada permainan Boardgame Semester Baru, guru
akan meminjamkan papan permainan bergiliran pada
setiap siswa di kelas. Siswa akan bermain boardgame
bersama keluarganya dan memiliki misi berupa :
Bermain beberapa kali bersama
keluarga/kerabat/tetangga di lingkungan rumah.
Siswa diminta memotret suasana ketika bermain
boardgame (foto ditunjukan kepada guru).
Menuliskan anggota yang terlibat bermain
bersama.
Tuliskan nama masing-masing anggota dan
perasaan semua anggota yang bermain board
game.
Tuliskan pembelajaran apa yang didapat setelah
bermain Boardgame Semester Baru.
Untuk cara bermain bisa dilihat pada tautan/link
https://bit.ly/BoardgameSemesterBaru

Atau kamu bisa
scan barcode
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Petunjuk permainan
Tantangan 6(SD)

Pohon Keluarga

Siswa diminta untuk mengisi silsilah
keluarga dalam pohon keluarga agar
siswa dapat mengenal asal-usul
keluarga.
(Hlm.37 - Jurnal Siswa SD)

Menjadi detektif

Siswa diminta mengamati keluargan dan
menuliskan data tentang keseharian yang
dilakukan keluarganya.
(Hlm.38 - Jurnal Siswa SD)

4 Kata Ajaib

Terima
kasih

Maaf

Tolong

Permisi

Tolong
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
......................................
................................
..........................

Minta Maaf
Aku minta maaf karena....................
......................................................
......................................................
Aku minta maaf kepada...................
.....................................................
Aku memohon ampunan kepada
Tuhan............................................
......................................................
Aku menerima akibatnya berupa......
......................................................
......................................................
......................................................
Aku akan merubah tindakanku.........
.....................................................
.......................................
....................................

Siswa diminta untuk minta untuk
mempelajari fungsi dari 4 kata ajaib dan
belajar menggunakannya sehari-hari.
(Hlm.39 &40 - Jurnal Siswa SD)

Mengisi kartu Maaf, Terima Kasih,
dan Tolong

Siswa diminta untuk mengisi kartu
dengan menceritakan perasaan mereka.
Guru bisa menentukan kapan siswa dapat
mengumpulkan kartu.
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PERJALANAN #7

tantangan menyelesaikan
konflik

Tujuan : Siswa diharapkan mampu mengenali manajemen konflik dan
menganalisa masalah hingga menemukan jalan keluar, baik konflik diri
atau hubungan sosial.

Konflik dibagi menjadi dua jenis, yaitu
intrapersonal conflict adalah konflik yang
terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya
ketika keyakinan yang dipegang individu
bertentangan dengan nilai budaya
masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai
dengan kemampuannya.
Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis,
yang jika tidak mampu diatasi dengan baik
dapat mengganggu bagi kesehatan psikologis
atau kesehatan mental (mental hygiene)
individu yang bersangkutan.

Sedangkan konflik interpersonal adalah
konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini
terjadi dalam setiap lingkungan sosial,
seperti dalam keluarga, kelompok teman
sebaya sekolah, masyarakat dan negara.
Konflik ini dapat berupa konflik antar
individu dan kelompok, baik di dalam sebuah
kelompok (intragroup conflict) maupun antar
kelompok (intergroup conflict).

30

Dari beberapa dan banyak definisi konflik
dalam tantangan menyelesaikan konflik
diharapkan para guru bisa memahami dan
menguasai materi sebagai berikut :

1
2
3
4

Pertama, konflik adalah bentuk pertentangan
alamiah yang dihasilkan oleh individu atau
kelompok karena mereka yang terlibat memiliki
perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai,
serta kebutuhan.
Kedua, hubungan pertentangan antara dua
pihak atau lebih (individu maupun kelompok)
yang memiliki atau merasa memiliki sasaransasaran tertentu, namun diliputi pemikiran,
perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.
Ketiga, pertentangan atau pertikaian karena
ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan
motivasi pelaku atau yang terlibat di
dalamnya.
Keempat, suatu proses yang terjadi ketika satu
pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain,
dengan melakukan kekerasan fisik yang
membuat orang lain perasaan serta fisiknya
terganggu.
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5
6
7
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Kelima, bentuk pertentangan yang bersifat
fungsional karena pertentangan semacam itu
mendukung tujuan kelompok dan memperbarui
tampilan, namun disfungsional karena
menghilangkan tampilan kelompok yang sudah
ada.
Keenam, proses mendapatkan monopoli
ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan
menyingkirkan atau melemahkan pesaing.
Ketujuh, suatu bentuk perlawanan yang
melibatkan dua pihak secara antagonis. Dan
kedelapan, kekacauan rangsangan kontradiktif
dalam diri individu.

Kunci jawaban TTS

Mendatar
2. Meminta bantuan orang ke………
Jawaban : ketiga
3. Kalau ada masalah tidak mudah dimasukan kedalam hati
Jawaban : Melupakan
5. Menyalahkan orang lain
Jawaban : Menyalahkan
6. Apa sebutan kalau kita membicarakan orang lain?
Jawaban : gosip
7. ………….. diri adalah lari dari masalah atau menghindar dengan
orang yang berkonflik
Jawaban : Melarikan
Menurun
1.Menyerang dengan kata-kata kotor
Jawaban : Mencela
2. Hati kamu akan menjadi ………… dan lega
Jawaban : Tenang
3.Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri
Jawaban : Menyalahkan
4.Bicara……..mata, ngobrol langsung berdua untuk berdamai
Jawaban : Empat
6.Pukul-pukulan
Jawaban : Berkelahi

33

PERJALANAN #8

tantangan observasi
lingkungan

Tujuan : diharapkan anak terbiasa dengan melakukan penelitian
lapangan secara tidak langsung, melalui kegiatan-kegiatan yang sudah
dijadikan materi oleh guru.

Dalam prosesnya observasi perilaku siswa membutuhkan
pengamatan penuh dari si observer (pengamat) atau
guru. Melalui observasi guru akan dapat mengenali dan
memahami anak sebagai individu yang unik, tidak hanya
sebagai bagian dari sebuah kelompok. Guru perlu
mengetahui pentingnya observasi dan juga pentingnya
mengembangkan kemampuan guru dalam mengobservasi.
Dengan banyak berlatih dan terus belajar melakukan
observasi, guru akan menjadi semakin peka dan mampu
mengobservasi anak didik dengan baik. Adapun tiga
tujuan melakukan observasi pada siswa adalah:

Memahami perilaku siswa
Mengevaluasi perkembangan siswa, dan
Mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran.

Pada kegiatan observasi, observer atau guru umumnya
tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamatinya,
melainkan berada “di luar”. Observasi merupakan jendela
yang membuat kita dapat melihat ke dalam dunia anak.
Begitu banyak hal yang dapat ditangkap dan dipahami
guru pendidikan anak melalui kegiatan observasi yang
dilakukannya pada siswa sehari-hari.
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Observasi dilakukan oleh guru setiap saat selama
pembelajaran berlangsung, baik disadari maupun tidak
disadari. Bila guru merasa asing dengan istilah ini, maka
pembahasan berikut akan memberi wawasan mengenai apa
yang dimaksud dengan observasi.
Mengobservasi berarti memperhatikan, mengamati secara
intensif, dengan fokus pada satu bagian tertentu atau
secara keseluruhan. Hal ini berarti menangkap informasi
mengenai gambaran menyeluruh dan detail yang signifikan.
Agar observasi pada siswa yang kita lakukan menjadi
bermanfaat, maka kita harus memahami perkembangan
siswa, lingkungan, dan bagaimana siswa berhubungan
dengan orang lain. Guru sebagai observer juga harus tahu
benar apa tujuan kita melakukan observasi dan bersedia
mengumpulkan informasi dan kesan-kesan dengan mata dan
pikiran yang siap menerima.
Melalui praktek melakukan observasi secara
berkesinambungan, maka guru sedang mengembangkan
“child sense”, yaitu kepekaan mengenai bagaimana siswa
baik secara individual ataupun berkelompok merasakan
sesuatu dan bereaksi terhadap lingkungan.
Pemahaman yang mendalam ini berasal dari pengalaman
yang kaya dalam mengobservasi siswa baik secara
individual maupun berkelompok selama kurun waktu yang
lama. Observasi dapat menghidupkan kepekaan dan
pemahaman yang lebih baik, menimbulkan empati serta
perhatian kita terhadap siswa.
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Proses observasi terbagi
dalam 3 komponen:

A

Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan
guru untuk mengumpulkan informasi
mengenai siswa. Seorang observer anak
yang efektif harus memiliki kemampuan
untuk menunggu dan melihat apa yang
sebenarnya terjadi, bukan secara terburuburu mengambil kesimpulan dari suasana
yang diamati. “Intensive waiting” atau
menunggu secara intensif berarti observer
harus menunda dugaan terhadap apa yang
akan terjadi dan bersedia menerima apa
yang sesungguhnya terjadi: perilaku,
perasaan dan pola-pola tertentu.

Menjadi objektif merupakan tantangan tersendiri karena
bagaimanapun juga guru terlibat langsung dalam kehidupan
anak, keluarganya dan tempat di mana guru tersebut melakukan
observasi. Hal ini juga akan menjadi lebih sulit karena selama ini
kita telah terlatih untuk membuat penilaian mengenai hal-hal di
sekeliling kita. Oleh karena itu sebagai observer yang objektif
dan guru yang baik, maka guru harus berhenti membuat
penilaian.
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B

Pencatatan yaitu proses perekaman dan
pendokumentasian informasi yang diperoleh
melalui observasi, untuk selanjutnya disusun
dan diorganisir sehingga menjadi data/alat
yang sangat berguna bagi kepentingan siswa.
Ada beberapa teknis pencatatan yang biasa
digunakan.

1. Pencatatan naratif yang membutuhkan penulisan, biasanya
lebih menyita waktu tapi catatan yang dihasilkan lebih kaya akan
detil dan memberi gambaran lebih lengkap mengenai siswa.
2. Pencatatan terstruktur, yaitu pencatatan yang tidak
membutuhkan penulisan, misalnya pencatatan dengan checklist
dan skala bertingkat.
3. Pencatatan atau pendokumentasian dengan menggunakan
perangkat elektronik (foto, rekaman suara dan video).

C

Interpretasi, yaitu proses merefleksikan hasil
observasi yang telah dilakukan dan
didokumentasikan. Interpretasi biasa disebut
sebagai kesimpulan, yang diambil berdasarkan
apa yang kita lihat dan dengar.

Meskipun perilaku dapat diobservasi namun penyebab timbulnya
perilaku itu muncul tidak teramati. Cara melakukan interpretasi
adalah dengan melihat hubungan antara berbagai komponen
yang berkaitan dengan perilaku siswa baik yang dapat
diobservasi maupun tidak. Penting bagi guru untuk
mengembangkan kemampuan membuat interpretasi berdasarkan
informasi-informasi yang diperoleh melalui observasi.
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Petunjuk Permainan
tantangan 8 (SD)

Menggambar denah rumah dan
peta sekitar rumah siswa
Siswa diminta untuk menggambar denah
rumahnya dengan tujuan agar mengetahui
wilayah, aktivitas siswa sehari-hari dan
melihat lingkungan pertemanan siswa.
(Hlm. 50 - Jurnal Siswa SD)

membuat sociogram keluarga

Siswa diminta mengisi hubungan pertemanan, dengan
tujuan melihat sehat atau tidaknya hubungan. Apakah ada
potensi atau terjadi bully di lingkaran pertemanan,
terutama saat pandemi di mana guru tidak bisa melakukan
pengamatan langsung.
(Hlm.53 - Jurnal Siswa SD)

identifikasi pertemanan

Setelah membuat sociogram, siswa diminta mengisi tabel
mengenai hubungan pertemanan, konflik, bullying, dan
masalah lainnya. Ini dapat membantu guru menganalisis
hubungan siswa satu sama lainnya di kelas.
(Hlm.54 - Jurnal Siswa SD)
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MISI AKHIR

Pada misi akhir ini siswa akan mengumpulkan stiker harta
karun yang mereka dapatkan jika sudah menyelesaikan
tugasnya pada setiap tantangan. Tim Ayo Main! akan
memberikan guru lembar stiker yang setiap lembarnya
terdapat 8 stiker harta karun planet dan 1 stiker harta
karun utama. 8 Stiker harta kartun akan diberikan oleh
guru kepada siswa ketika telah menyelesaikan seluruh misi
di dalam setiap tantangan. Selanjutnya stiker utama akan
diberikan jika siswa sudah menyelesaikan misi akhir.
Pada misi terakhir ini siswa akan mewarnai gambar pixel
yang akan membentuk sebuah gambar utuh jika sudah di
warnai dengan tepat.

Petunjuk permainan :
Siswa diminta mewarnai sesuai dengan angka dan warna yang
diperintahkan.
Siswa menebak gambar apa yang mereka warnai.
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Setelah menyelesaikan misi akhir, siswa diminta untuk
mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat
mengerjakan Jurnal Ayo Main! Perubahan apa saja yang
mereka rasakan.
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