
 

PTS SECARA 

Situasi pandemi yang telah berlangsung lebih 1 tahun ini, memberi dampak pada 

berbagai sektor kehidupan. Demikian pula di dunia pendidikan, berbagai dinamika di dunia 

pendidikan dialihkan pelaksanaannya secara 

penilaian belajar siswa-siswi SD Santa Maria Surabaya.

Pada bulan Maret ini, di SD Santa Maria Surabaya berlangsung Penilaian Tengah 

Semester (biasa dikenal dengan istilah PTS) untuk kelas I sampai dengan kelas V. B

waktu, untuk siswa-siswi kelas VI menjalani Penilaian Akhir Semester (biasa dikenal dengan 

istilah PAS). 

Adapun dinamika penilaian yang berlangsung dilakukan dengan menggunakan 2 

aplikasi, yaitu zoom dan moodle. 

dimana para guru secara langsung memandu siswa

sudah dikemas dalam tampilan PPT. Sedangkan aplikasi 

pengupload soal dan lembar jawab dari guru serta pengiriman 

Untuk pengoperasian moodle

jawaban diberikan batasan waktu dalam kesehariannya. Hal ini dimaksudkan untuk 

menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan dalam 

Karena pelaksanaan penilaian secara 

semester I juga telah dilakukan, maka PTS atau berbagai bentuk penilaian belajar secara 

bagi siswa-siswi SD Santa Maria Surabaya tidak 

 

PTS SECARA ON LINE, SIAPA TAKUT 

Situasi pandemi yang telah berlangsung lebih 1 tahun ini, memberi dampak pada 

berbagai sektor kehidupan. Demikian pula di dunia pendidikan, berbagai dinamika di dunia 

pendidikan dialihkan pelaksanaannya secara online. Hal itu juga terjadi dalam pelaksanaan 

siswi SD Santa Maria Surabaya. 

Pada bulan Maret ini, di SD Santa Maria Surabaya berlangsung Penilaian Tengah 

Semester (biasa dikenal dengan istilah PTS) untuk kelas I sampai dengan kelas V. B

siswi kelas VI menjalani Penilaian Akhir Semester (biasa dikenal dengan 

a penilaian yang berlangsung dilakukan dengan menggunakan 2 

. Zoom dipakai sebagai sarana perjumpaan secara virtual, 

dimana para guru secara langsung memandu siswa-siswi dalam penayangan soal

sudah dikemas dalam tampilan PPT. Sedangkan aplikasi moodle digunakan sebagai sarana 

soal dan lembar jawab dari guru serta pengiriman lembar jawaban dari siswa

moodle, baik waktu pembukaan soal ataupun pengupload

jawaban diberikan batasan waktu dalam kesehariannya. Hal ini dimaksudkan untuk 

nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan dalam 

Karena pelaksanaan penilaian secara online itu bukan hal baru saat ini, mengingat pada 

maka PTS atau berbagai bentuk penilaian belajar secara 

siswi SD Santa Maria Surabaya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan.

       Penulis,

Yustinus Setio Laksono S.Pd

Situasi pandemi yang telah berlangsung lebih 1 tahun ini, memberi dampak pada 

berbagai sektor kehidupan. Demikian pula di dunia pendidikan, berbagai dinamika di dunia 

. Hal itu juga terjadi dalam pelaksanaan 

Pada bulan Maret ini, di SD Santa Maria Surabaya berlangsung Penilaian Tengah 

Semester (biasa dikenal dengan istilah PTS) untuk kelas I sampai dengan kelas V. Bersamaan 

siswi kelas VI menjalani Penilaian Akhir Semester (biasa dikenal dengan 

a penilaian yang berlangsung dilakukan dengan menggunakan 2 

aan secara virtual, 

siswi dalam penayangan soal-soal yang 

digunakan sebagai sarana 

jawaban dari siswa-siswi. 

ataupun penguploadtan 

jawaban diberikan batasan waktu dalam kesehariannya. Hal ini dimaksudkan untuk 

nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan dalam diri siswa-siswi. 

ini, mengingat pada 

maka PTS atau berbagai bentuk penilaian belajar secara online 

esuatu yang menakutkan. 

 

Penulis, 

Yustinus Setio Laksono S.Pd 


