
1

VOL. 1 SEPTEMBER 2020

PEMBELAJARAN ONLINE 
ATAU DARING

kEGIATAN BULAN 
sEPTEMBER

TIPs & TRIk 
PEMBELAJARAN ONLINE

VOL. 1 SEPTEMBER 2020



2

VOL. 1 SEPTEMBER 2020

 

VOL. 1 SEPTEMBER 2020

Alm. Drg Mareti Mihardja dilahirkan di Tangerang, beliau sangat menyayangi anak-anak 
sehingga mendirikan Sekolah Bonavita. Beliau memberi nama Bonavita karena terinspirasi 

oleh salah satu tokoh kartun di majalah Bobo yaitu Bona si gajah kecil yang memiliki 
belalai panjang, kemudian nama tersebut digabungkan menjadi Bonavita. 

Sekolah Bonavita adalah sekolah umum untuk semua agama pada tahun 1992. Pertama 
dibangun Sekolah Bonavita hanya terdapat satu unit yaitu Play Group (PG)  dan Taman 
Kanak-Kanak (TK) Bonavita. Kemudian beliau mendirikan Sekolah Dasar (SD) Bonavita 
pada tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bonavita pada tahun 2006, Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Bonavita pada tahun 2007. Yayasan Pendidikan Bonavita Tan-
gerang berlokasi di 

Jl. Cut Mutiah No.192 Tangerang.

In Memoriam
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Salam kebahagiaan,

Selamat datang Bonscho, Buletin Sekolah, kebanggaan kita 
bersama.

Marilah bersama-sama kita memuji Tuhan Yang Maha Esa, 
sebagai bentuk syukur atas terbitnya Buletin ”Bonavita 
School”  di lingkungan Pendidikan Bonavita.
Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada pence-

tus ide, pemrakarsa,  utamanya tim penyusun Buletin Sekolah ini.

Semoga Bonscho tidak saja dimaksudkan untuk memperkenalkan Sekolah Bonavi-
ta, tetapi terlebih dapat digunakan sebagai sarana untuk menampilkan kreativitas 
jurnalistik masyarakat Bonavita: para guru, karyawan, dan para siswa. Lebih dari itu, 
pada tahap selanjutnya, Bonscho bisa menjadi wahana interaktif antaranggota mas-
yarakat, baik masyarakat Sekolah maupun mayarakat pada makna sebenarnya di 
Kota Tangerang dan sekitarnya.

Saya berharap Tim Penyusun Buletin benar-benar memahami pengertian berita, 
struktur atau komposisi berita, serta manajemen Buletin Sekolah. Dengan bekal terse-
but, dapat dipastikan Bonscho akan menjadi sebuah buletin yang bermutu, canggih, 
dan selalu dinanti oleh masyarakat pembaca.
Profisiat, sukses, dan selamat bekerja.

Ketua Yayasan,

Hartanto Jusman, MBA
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Halo, Bonschopeeps!
Semangat selalu, ya, di masa pandemi ini 

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya, 
kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Pada 2020 ini, kita semua 
mengetahui dan merasakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang 
luar biasa untuk kita semua. Banyak perubahan yang terjadi, baik 
positif atau negatif. Salah satu perubahannya dapat kita rasakan di 
dunia pendidikan, khususnya Sekolah Bonavita. Dalam menunjang 
dan memudahkan pengontrolan aktivitas siswa oleh orang tua atau 
wali siswa dalam pembelajaran daring, maka Sekolah Bonavita menerbitkan buletin yang bernama 
“Bonscho Bulletin” secara berkala, dengan tujuan menjadikan buletin ini sebagai wadah informasi 
dan karya Bonschopeeps agar Sekolah Bonavita di kenal oleh masyarakat luas.

Dalam rangka “First Edition”, Bonscho Bulletin ini mengusung tema “Youths OnFire in Pandemic 
Covid-19”, dengan desain yang dibuat berlatar belakang gelap yang mengibaratkan sebagai masa 
pandemi dan sentuhan neon menggambarkan semangat dari Bonschopeeps yang tetap mengikuti 
kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan kegiatan sekolah lainnya.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, Guru, dan Staff Sekolah Bonavita yang 
telah mendukung terbitnya Bonscho Bulletin ini, dan para siswa dan orang tua atau wali siswa yang 
telah membaca buletin ini. Diharapkan pada masa yang akan datang, buletin ini semakin semarak 
dengan banyak karya Bonschopeeps yang tertera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, 
kesuksesan, dan kebahagian.

Velisha Metta Lawita
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Salam sejahtera

Saya selaku Kepala SD Bonavita mengucapkan puji syukur atas 
segala kasih dan anugerah-Nya dengan terbentuknya buletin
sekolah Bonavita, berterima kasih juga kepada rekan kerja 
dengan diberikannya kesempatan ini kepada saya untuk sekadar 
menyampaikan selamat atas terbitnya Bulletin Sekolah Bonavita.

 
 Dalam situasi saat ini, kami melakukan pembelajaran secara daring. 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menjadi pilihan utama memiliki dampak positif untuk 
perkembangan kemandirian anak.  Awal  pelaksanaaan PJJ sulit  diterima 
karena kurang sinkronnya tujuan materi yang diharapkan dengan pelaksanaannya. Kami 
berharap  guru, orang tua, dan siswa harus belajar menerima perubahan di situasi pandemi ini 
dengan  melakukan komunikasi aktif  untuk menyamakan persepsi, belajar bersama dan 
melakukan kolaborasi hingga pelaksanaan PJJ semakin hari semakin efektif.
 Semoga dengan adanya buletin ini, pelayanan kami semakin meningkat dan 
Sekolah Bonavita semakin maju.
                  

 Ir. Hotmauli Naibaho, S.Pd
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Selamat jumpa, 

Bersama saya, Bu Erni, sebagai Kepala Sekolah TK Bonavita. 
Saya ucapkan salam sehat selalu untuk kita semua. Dalam 
menghadapi pandemik covid-19, semoga kita semua dapat 
mengikuti pembelajaran dari rumah dengan penuh seman-
gat. Terima kasih untuk anak-anak tercinta dan para orang 
tua murid dalam menjalankan pembelajaran dari rumah kare-
na semuanya berjalan dengan lancar. Selalu semangat untuk semuanya!

Erni Kurniati, S.Pd
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Salam damai sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat kasih dan kemurahan-Nya, kita diberi kesehatan dan 
kekuatan sampai hari ini.

Kita tahu bahwa sekarang ini negara kita sedang mengalami pan-
demi covid 19 yang sudah  berjalan kurang lebih 7 bulan, mulai dari 
Maret sampai dengan hari ini.
Akan tetapi, kita harus semangat dan yakin bahwa pandemi ini akan 
berlalu apabila kita taat pada protokol kesehatan: pakai masker, rajin 
cuci tangan, dan jaga jarak.

Di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap mengucap syukur apa pun keadaan yang terjadi kepada 
kita sebagai warga Sekolah Bonavita. Kita lebih mengucap syukur lagi karena saat ini telah terbit 
sebuah majalah yang diberi nama Bonsco Buletin yang akan terbit di bulan Oktober ini. Selamat 
untuk Bonsco Buletin, semoga dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang 
Sekolah Bonavita sehingga ke depan Sekolah Bonavita dapat terus dipercaya oleh masyarakat 
kota Tangerang dan sekitarnya.

SMK bisa Sekolah Bonavita lebih bisa
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Kristanto, S.Pd, M.M.

Salam cinta kasih,
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga di ta-
hun 2020, tahun yang penuh dengan pembelajaran bagi kita 
semua, Sekolah Bonavita dapat menerbitkan buletin sekolah 
yang dikenal dengan “Bonscho Buletin”.
Buletin ini berisi informasi seputar Sekolah Bonavita khususnya 
dan pendidikan  pada umumnya. Penerbitan buletin ini bertu-
juan untuk meningkatkan minat  baca siswa  dan  masyarakat 
pada umumnya. Di samping  itu  juga  sebagai  media untuk 
melatih siswa dan masyarakat dalam  mengembangkan bakat 
menulis.

Terima  kasih dan apresiasi saya  sampaikan kepada  tim penyusun buletin  sekolah dan 
semua pihak  yang  telah  bekerja sama  mendukung  terbitnya buletin  sekolah ini.
Akhir kata, saya ucapkan selamat dan sukses, semoga kita semua berbahagia dan selalu 
membawa berkah.

Deny  Lawita, S. Kom.
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Belajar dari Rumah

Dengan ditetapkannya Covid 19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, 
pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud  No. 4 tahun 2020 yang mene-
tapkan aturan belajar dari rumah ( Learn from home)  bagi anak sekolah dan bekerja 
dari rumah (Work from home) bagi guru. Bagi guru dan siswa di seluruh Indonesia, 
kondisi ini merupakan hal yang tidak terduga. Tiba-tiba guru harus bekerja dari ru-
mah begitu pun dengan siswa. Orang tua, guru, dan siswa mencari cara agar proses 
pembelajaran tetap terlaksana dengan baik dalam jangka waktu yang tidak tertentu. 
Masa ini adalah masa sulit yang menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan, baik 
fisik maupun  jiwa atau mental. Dengan proses belajar daring ini tentunya diharapkan 
dapat menjauhkan anak dari kemungkinan terpapar virus Corona. Proses belajar daring 
ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah dasar dan sekolah menengah saja, melainkan 

juga bagi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hampir seluruh wilayah di Indonesia, melaksanakan pembelaja-
ran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sudah pasti ada pro dan kontra terjadi di mas-
yarakat mengenai pembelajaran berbasis teknologi ini, Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara orang 
tua,  guru, dan siswa. Pendampingan orang tua  juga sangat diharapkan pada saat pembelajaran dari rumah  saat ini.

Nurlina, S.Pd, AUD
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 Pandemi Covid 19 membawa dampak yang sangat besar 
bagi kegiatan manusia. Dampak tersebut dirasakan juga di dun-
ia pendidikan. Pembelajaran di sekolah yang biasanya meng-
gunakan pembelajaran tatap muka, sekarang beralih menjadi 
pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan istilah 
pembelajaran daring (dalam jaringan) atau pembelajaran on-
line.
Dalam pembelajaran daring, SD Bonavita menggunakan Goo-
gle Classroom sebagai sarana pembelajaran antara guru dengan 
siswa. 
 
Guru memberikan materi pembelajaran berupa video pem-
belajaran, tugas-tugas, dan, permainan yang bersifat eduka-
si (menggunakan world wall) melalui google classroom. Para 
Guru juga menggunakan google meet untuk menyampaikan 
materi pembelajaran. Penggunaan aplikasi ini tidak semata-ma-
ta hanya menggunakan saja, tetapi disesuaikan dengan kondi-
si lingkungan sekolah. Kami akan terus berusaha untuk tetap 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh siswa SD 
Bonavita, khususnya layanan akademik.

 Semua itu dilakukan oleh guru untuk mempermudah 
siswa memahami pembelajaran dalam masa pandemi ini. Begi-
tu pun orang tua atau wali siswa sangat berperan penting da-
lam proses pembelajaran, mengingat guru tidak bisa memantau 
perkembangan belajar siswa secara langsung dari pagi sampai 
jam sekolah usai. Maka, orang tua atau wali siswa yang meman-
tau secara langsung. Oleh karena itu, kami para guru membuat 
sebuah wadah komunikasi melalui media sosial yaitu Whatsapp 
grup untuk mempermudah memberikan informasi dari sekolah. 
Semoga pandemi ini cepat berakhir dan sekolah bisa menye-
lenggarakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. 

Tetap semangat untuk para guru dan siswa/i Bonavita!

wali kelas 6b

sD BONAvITA

ELISA ANDARYANI, S.Pd

wali kelas 3a

sD BONAvITA

VIRIYA ANDRIANA, S.Pd
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seperti melalui Google Meet, Zoom, Hangout, 
dll.
Melalui aplikasi-aplikasi ini, guru dan siswa 
menjadi sangat terbantu. Inilah juga yang 
menjadi sisi positif dari terjadinya pandemi 
ini, yaitu dapat memicu guru dan murid men-
jadi lebih kreatif dan juga akhirnya lebih men-
guasai teknologi. Selama ini memang kami 
sebagai guru dan murid kurang menggunakan 
teknologi secara maksimal. Namun karena 
adanya pandemi ini, kita akhirnya benar-benar 
mengoptimalkan penggunaan teknologi ini 
yang sebenarnya sudah diciptakan untuk san-
gat membantu kita dalam hal pembelajaran.
 Oleh karena itu, dalam pembelajaran 
jarak jauh kita sangatlah mengharapkan per-
an orang tua untuk terlibat aKtif dalam me-
mantau anak-anaknya di rumah. Dengam per-
nanan aktif orang tua, diharapkan anak – anak 
dapat tetap mengikuti pembelajaran dengan 
maksimal, tanpa harus tertinggal jauh dari 
teman-temannya.
 Meskipun kondisi seperti ini tidak dapat 
kita prediksi akan berlangsung berapa lama, 
tetapi kita harus tetap dapat melakukan ak-
tivitas seperti biasa dan malah menganggap 
situasi ini dapat menjadikan kita sebagai guru 
dan murid yang lebih baik.

VOL. 1 SEPTEMBER 2020

Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak 
aspek sosial dan kehidupan masyarakat 
menjadi terpengaruh. Salah satu yang 
paling mendapatkan dampak dari pan-

demi adalah aspek/bidang pendidikan. Pendi-
dikan merupakan pilar utama dalam kemajuan 
suatu bangsa. Dalam situasi yang normal, pen-
didikan biasanya berlangsung dengan cara tatap 
muka (face to face learning). Namun, sekarang 
tenaga pendidik, baik itu guru, dosen, dan juga 
tutor, harus membiasakan diri dengan menggu-
nakan metode pembelajaran jarak jauh (online 
learning). Beberapa kontroversi dan hambatan 
seringkali ditemui dalam melakukan online learn-
ing ini. Hambatan yang sering ditemui misalnya 
beberapa siswa mengalami kesulitan dalam me-
mahami materi pembelajaran walaupun sudah 
diberikan penjelasan atau tutorial secara online, 
keterbatasan kuota dan jaringan, keterbatasan 
kemampuan dalam penggunaan teknologi, dan 
beberapa hal lainnya. 
Sekolah Bonavita sebagai institusi pendidikan 
juga mengadakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
untuk menunjang kelangsungan Kegiatan Bela-
jar dan Mengajar (KBM) antara guru dan siswa. 
Hal terburuk ini terpaksa ditempuh karena 
mengikuti anjuran pemerintah dan juga 
akibat kondisi yang belum kondusif untuk 
memungkinkan sekolah aktif kembali seper-
ti biasa. Berbagai usaha telah dilakukan oleh 
guru-guru Bonavita untuk tetap memberikan pem-
belajaran yang layak dan menarik agar siswa dan 
siswi tetap semangat untuk belajar di rumah. 
Banyak aplikasi yang telah disediakan di inter-
net terutama oleh Google yang biasa digunakan 
seperti Google Classroom, Google Slides, Google 
Form atau aplikasi penunjang lain untuk pembe-
rian materi online seperti KineMaster, Viva Vid-
eo, Movie Creator, Format Factory, dll. Tatap 
muka pun tetap dapat dilakukan melalui online guru bidang studi bahasa inggris

FRANSISKA VANIA, S.S, M.M.

sMP BONAvITA
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Pandemi virus corona 
telah memaksa pe-
merintah melakukan  

proses belajar siswa-siswi 
di sekolah menjadi pindah 
ke rumah masing-masing. 
Akan tetapi, dengan ker-
agaman latar belakang 
ekonomi hingga akses ter-
hadap teknologi, seberapa 
efektikah sistem belajar dari 
rumah yang sejauh ini dijal-
ani para pelajar? Sudah se-
jak pertengahan Maret lalu 
sebagian besar pelajar di 
Indonesia menjalani proses 
belajar dari rumah di ten-
gah pandemi virus corona. 
Dalam situasi darurat ini, 
bukan hanya para siswa 
yang dihadapkan pada tan-
tangan untuk belajar jarak 
jauh, tapi juga orang tua.

Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) merupakan bentuk 
aktivitas belajar mengajar 
bercirikan pembagian ker-
ja dan materi pembelajaran 
yang dilakukan oleh semua 
guru secara masal. Pembela-
jaran jarak jauh merupakan 
metode untuk mengajarkan 
ilmu pengetahuan, keter-
ampilan, dan sikap dengan 

cara menerapkan dan me-
manfaatkan teknologi yang 
dapat menambah  materi 
pembelajaran berkualitas 
secara bersama, sehingga 
dapat digunakan secara 
bersamaan oleh pembela-
jar yang tempat tinggaln-
ya tersebar di mana-mana. 
Dengan demikian, tujuan 
dari belajar Daring atau PJJ 
untuk digunakan dengan 
metode pengajaran secara 
langsung.  Untuk member-
ikan berbagai kesempatan 
dan pengalaman belajar 
bagi siswa.

Di sekolah kami, siswa su-
dah terbiasa dengan me-
dia daring. Mereka sudah 

memiliki kelas Google Class-
room. Di sana terdapat pe-
nilaian harian, Tugas, PTS, 
dan PAT dengan menggu-
nakan Google Form. 

Jadikanlah PJJ seperti layak-
nya proses belajar di sekolah. 
Mengembangkan nilai kog-
nitif, afektif, psikomotorik, 
siswa SMK Bonavita dengan 
memberikan materi dengan 
video atau narasi pembela-
jaran melalui rekam suara. 
Tak perlu banyak alasan, 
PJJ ini dilaksanakan dengan 
tujuan agar siswa tak lupa 
memegang alat tulis. Kemu-
dian jangan lupa berilah 
apresiasi kepada orang tua 
yang telah menggant ikan 
peran guru di rumah.

sumber : Ibu Maria photos
g-meets dengan siswa
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Keseruan google meets bersama siswa

home visit
note : sudah dengan persetujuan orang tua/ wali 

siswa yang akan dikunjungi

pembuatan video pembelajaran cap 3 jari sesuai protokol kesehatan

Prakarya lampu hias dari sendok plastik

menggambar dan mewarnai Jerrolyn richie 

belajar online

VOL. 1 SEPTEMBER 2020
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guru melakukan kegiatan pjj sesuai protokol kesehatan

CAP 3 JARI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

CAP 3 JARI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
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1. Motivasi diri 

Ciptakan motivasi untuk belajar dengan cara berikut: 
a.Buat perjanjian dengan diri sendiri kalau kamu baru bisa 
melakukan aktivitas favoritmu ( seperti nonton atau main 
game ) setelah semua target belajar tercapai.

b.Tulis dan pajang pepatah motivasi favorit kamu di dekat 
meja belajar.
(Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari 
ini)

c.Kamu juga bisa minta bantuan dari keluarga atau 
teman-temanmu untuk mengingatkan kamu

2. Mengatur waktu 

Pergunakan waktu belajarmu dengan efektif . misalnya :
a.Tentukan target harian dan jam belajar kamu setiap pag-
inya. 

b.Buat daftar tugas dan komunikasikan jadwal belajar 
kamu kepada keluarga atau temanmu supaya bisa ikut me-
monitor dan membantu kamu. 

c. Mulailah bekerja dengan mengikuti teknik menga-
tur waktu sebagai berikut: 
•Buat     daftar   tugas     yang      harus     dikerjakan .
•Centang ( √ ) daftar tugas yang sudah terlaksana.
•Jangan lupa istirahat  sebentar  ( 15 menit )  bila su-
dah merasa lelah atau jenuh, tapi kembali bekerja untuk 
menyelesaikan tugas .
•Setelah semua tugas didaftarmu selesai, lakukan aktivi-
tas lain untuk pengembangan diri kamu

3. Mengerjakan tugas dan hobi

4. Tanya orang meskipun tidak bertemu 
langsung.

5. Mengulangi materinya

6. Lanjutkan dan perbaiki yang salah.
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