
 
 
 
 

Online Trial Class di SD Santa Maria 

Pada masa pandemi menjadikan segala sesuatu banyak berubah dari 

pembiasaan selama ini. Salah satu perubahan pada sektor pendidikan adalah kegiatan 

belajar mengajar yang harus dilakukan dengan jarak jauh. Hal tersebut juga berdampak 

pada cara promosi sekolah. Salah satu cara yang ditempuh dari SD Santa Maria 

Surabaya untuk menarik minat peserta didik adalah dengan kegiatan Online Trial 

Class 

Kegiatan Online Trial Class yang diadakan setiap hari Sabtu dalam bulan 

Maret 2021, oleh pihak SD Santa Maria dimaksudkan untuk memberikan pengenalan 

baik bagi para orang tua murid ataupun calon murid, tentang dinamika pembelajaran 

yang berlangsung di SD Santa Maria selama masa pandemi ini. Ibarat orang menyajikan 

barang untuk dijual, maka sang pembeli berkesempatan mencicipi bagaimana rasa 

barang yang akan dibeli tersebut. Harapannya adalah dengan media promosi seperti ini, 

menarik dan meyakinkan para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di               

SD Santa Maria Surabaya. 

Online Trial Class dilaksanakan melalui zoom. Metode yang diajarkan selama 

kegiatan ini adalah demonstrasi, unjuk kerja, dan tanya jawab. Anak-anak bisa mencoba 

atau mendemonstrasikan langkah-langkah kegiatan yang diajarkan oleh guru. Materi 

yang diberikan adalah sikap bedoa, perkenalan, sikap duduk dan memegang pensil 

dengan benar, pengenalan huruf serta angka. 

Secara garis besar Online Trial Class merupakan kesempatan untuk anak   

mau mencoba sekolah di SD Santa Maria Surabaya. Apakah anak berminat atau tidak 

untuk masuk sekolah di sini? Kegiatan ini diadakan secara gratis dan diperuntukkan bagi      

anak-anak dengan usia 5-7 tahun. Online Trial Class pertama kali dilaksanakan Sabtu, 6  

Maret 2021 mulai pukul 08.00-09.00. Orang tua antusias mengikutkan putra-putrinya 

dalam program ini. 

Anak-anak TK mengikuti kegiatan Online Trial Class dengan penuh suka cita. 

Mereka bernyanyi, menari, bermain, dan belajar dengan senang hati. Orang tua juga 

dengan sepenuh hati mendampingi putra-putrinya. Orang tua bisa melihat secara 

langsung atau memantau bagaimana anaknya belajar. Termasuk ketika berinteraksi 

dengan guru maupun teman-teman. 

Kegiatan ini sangat bermanfaat. Memberikan pengalaman belajar yang baru 

kepada anak yang mungkin belum didapatkan sebelumnya. Mari mengikuti kegiatan 

Online Trial Class yang diadakan SD Santa Maria Surabaya selanjutnya. Kami tunggu 

!!! 
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