
Kepala SMA Xaverius yang saya hormati,  

Pengawas binaan SMA Xaverius yang saya hormati,  

Ketua komite SMA Xaverius yang saya hormati,  

Para staf, dewan guru dan tata laksana yang saya hormati. 

Syallom !  

Saya mengawali sambutan ini  dengan mengutip ungkapan bijak tentang pendidikan dari Mgr. 

Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta sekaligus Kardinal Indonesia, “  Pendidikan berarti 

memberikan KACA MATA yang PAS kepada peserta didik, karena dengan kaca mata yang pas itu 

siapapun dapat MELIHAT REALITAS dengan jelas dan terang. Jika seorang melihat realitas 

dengan jelas dan terang, maka mereka akan dapat MEMGAMBIL SIKAP  BAIK DAN BENAR 

terhadap realitas dan mampu mewujudkan sikap itu dalam kehidupannya.  

Kata-kata metaforis- reflektif-pedagogis tersebut mengisyaratkan bahwa untuk memberikan 

kaca mata yang pas kepada peserta didik, para guru dituntut untuk  memiliki  sekaligus 

meningkatkan kualitas diri, potensi serta kompetensi  SDM nya. 

Hari ini, SMA Xaverius Ambon menunjukkan entitas dan jati dirinya dalam mensikapi wabah 

pandemik covid 19  serta mengolahnya sebagai tantangan dan peluang untuk bersama semua 

komponen di dalamnya mengenali, menyadari dan melakukan  gerak berbenah, berubah dan 

berbuah dalam kegiatan proses belajar mengajar dibawah sorotan tema, “ Pemanfataan IT 

Dalam Pembelajaran Online”. 

Hadirin yang saya hormati,  

Sejak pemerintah menerapkan sosial distance untuk mencegah penyebaran wabah 

pandemik COVID-19, maka terjadi pembatasan pertemuan dengan jumlah banyak 

termasuk dalam dunia Pendidikan. Hal ini berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di 

lembaga Pendidikan yang semula tatap muka di kelas, bergeser menjadi Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ) dalam jaringan (daring) dengan sistem online. Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) merupakan proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui 

penggunaan berbagai media komunikasi atau aplikasi pembelajaran. 



Tujuan PJJ adalah untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang 

tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka akibat wabah pandemik , dan 

memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam pembelajaran. 

Dengan begitu dapat diartikan bahwa PJJ adalah suatu sistem proses belajar mengajar 

yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan 

memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan atau menggunakan 

teknologi lainnya juga.  

Hadirin yang saya hormati! 

Sektor pendidikan merupakan ‘ pabrik’ untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Oleh sebab itu maka proses pendidikan dan pembelajaran  yang 

dilaksanakan haruslah bermutu. Guru sebagai aktor utama harus memiliki SDM yang 

berkualitas dalam proses PJJ secara online sehingga peserta didik mampu mengenal dan 

mengembangkan berbagai potensi positip yang ada dalam diri mereka. Dengan 

demikian proses pembelajaran tersebut akan menghasilkan sumber daya yang 

berkualitas. Kualitas SDM peserta didik sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM guru.  

Dunia saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan 

komputerisasi. Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan dan proses 

pembelajaran sangat mungkin dilakukan  karena kemudahan dalam mengakses melalui 

komputer atau gadget. Pelbagai aktivitas pembelajaran jarak jauh saat ini telah 

mengintegrasikan teknologi digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi (IT) sudah 

barang tentu berdampak pada dunia pendidikan termasuk di Kolese Xaverius ini untuk 

melakukan transformasi pendidikan dan pembelajaran.  Mendikbudristek, Nadiem 

Makarim mengatakan transformasi di bidang pendidikan dan pembelajaran perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan kualitas sistim dan layanan pendidikan. 

Perbaikan tersebut meliputi aspek kurikulum seperti desain pembelajaran PJJ dengan 

pendekatan IT berikut pelbagai aplikasi belajar online ( google classroom, office 365 dll),   



aspek pedagogi dan asesmen. Maka pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan 

Pendidikan katolik Keuskupan Amboina sebagai implementasi tranformasi pendidikan 

tersebut yakni melalui “ Out come based education”.  Out come  based education ini  

lebih menekankan  pada kontinuitas atau keberlanjutan  proses pembelajaran secara 

inovatif,  kreatif dan efektif sebagaimana juga diamanatkan dalam IASP 2020 komponen 

mutu pembelajaran dan mutu guru.  

Para hadiri sekalian yang saya hormati,  

Saat in proses pembelajaran secara daring atau online menjadi alternatif dalam PJJ.  

Proses pembelajaran secara daring  sangat berbeda dengan proses pembelajaran secara 

konvensional dan tentu saja membutuhkan perhatian yang lebih besar dari para guru. 

Maka pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan 

Amboina perlu menegaskan kembali para guru termasuk di SMA Xaverius Ambon ini 

akan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Penggunaan aplikasi PJJ online yang mudah diakses oleh siswa. SMA XAverius 

dalam PJJ online ini menggunakan google classroom sejaka tahun ajaran lalu. 

b. Desain instruksional serta perencanaan proses pembelajaran secara virtual 

c. Perlunya pembimbingan dan monitoring guru terhadap keaktifan siswa dalam PJJ 

virtual 

d. Perlu dilakukan asesmen dan evaluasi secara periodik terhadap PJJ daring tsb  

Selanjutnya saya perlu mengingatkan kepada Kepala sekolah dan guru bahwa proses 

pembelajaran jarak jauh  secara daring perlu juga didukung dengan metode asesmen 

yang tepat. Metode asesmen yang berkaitan dengan perangkat IT dalam pembelajaran 

daring, antara lain: 



a. Diagnostic evaluation, suatu metode asesmen yang dapat dibuat oleh para guru 

melalui latihan soal, angket atau tes yang menilai kemampuan siswa mengenai 

suatu  topic atau pokok bahasan. 

b. Evaluations using video, suatu metode asesmen yang dibuat oleh guru dimana 

siswa menjawab beberapa pertanyaan yang berbeda dan dikirim langsung ke 

guru  kemudian dinilai oleh guru. 

c. Grup and collaborative analysis, suatu metode dimana guru dapat mengevaluasi 

tugas yang diberikan kepada siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 

d. Self asesmen, dimana siswa diminta untuk memnganalis tugas yang diberikan 

oleh guru dan mengevaluasianya secara mandiri.  

e. Co-evaluation atau peer evaluation, dimana siswa diminta oleh guru untuk 

mengevaluasi capain kerja teman se kelas baik dalam kelompok maupun antar 

kelompok. 

f. Objective tests and oral test, ujian lisan sebagai review terhadap pencapain akhir 

dari  proses pembelajaran daring. 

g. Final evaluation, ujian akhir yang wajib diikuti oleh semua siswa  dengan media 

yang dapat digunakan secara daring seperti peta konsep, kuesioner daring, video, 

you tube, rubrik digital dll.  

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Para pendidik saat ini menghadapi konteks disrupsi digital dan Revolusi Industri 4.0. 

Disrupsi digital bisa dipahami sebagai desktruksi kreatif yang berdampak pada 

tranformasi radikal dalam seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Maka kendati 

diperhadapkan pada pandemik covid 19,  Para pendidik didorong untuk mendesain 

proses pembelajaran yang kreatif inovatif berbasis digital secara daring sekaligus 

pembelajaran bermakna demi meningkatkan kualitas siswa.  

 



Oleh karena itu, saya menyambut dengan gembira kegiatan ini, apalagi SMA Xaverius 

telah ditetapkan menjadi sekolah penggerak di Provinsi Maluku. Sudah barang tentu, 

sebagai animator, fasilitator dan dinamisator perlu membekali dirinya dengan 

ketrampilan penggunaan IT dalam pembelajaran daring sebelum menjadi tutor sebaya 

bagi sekolah-sekolah disekita.  Saya mengharapkan supaya semua guru secara aktif 

dapat mengikuti kegiatan yang bercorak in house training ini  sehingga  pada gilirannya 

dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran.  

 

Akhirnya saya menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan kepada Kepala 

Sekolah dan Tim Kurikulum yang berinisiatif menggagas kegiatan ini. Terimakasih juga 

kepada fasilitator, narasumber dalam menghantar para guru trampil menguasai IT 

dalam pembelajaran daring dengan segala aspeknya. Terimakasih kepada semua guru 

yang akan mengikuti kegiatan ini.  

 
Saya menutup sambutan ini dengan mengutip ungkapan bijak tentang pendidikan dari 

Sir John Lubbock, seorang Negawan dan Bankir terkenal dari Britania Raya, “sistim 

pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kepada kita betapa sedikitnya 

yang belum diketahui manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari”.  

 

Terimakasih. Tuhan memberkati kita semua.  

Syallom. 

 

 

 


