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ABSTRACT

Thetemporaryclosureofalleducationalinstitutionsasanefforttoprevent

thespreadofanoutbreakofCovid-19worldwidehasanimpactonmillionsof

students,includinginIndonesia.Disturbancesintheteachingandlearningprocess

directly between teacher and students as wellas the termination of the

assessmentoflearninghaveanimpactonthepsychologicalofstudents,causinga

decreaseinthequalityofskills.Thisburdenistheresponsibilityofallelementsof

education,inparticularthegovernment,infacilitatingthecontinuityofschoolsfor

allstakeholdersineducationtoconductdistanceeducation.HowshouldIndonesia

plan,prepareforandovercomeco-recovery19,toreducethelossofeducationin

thefuture.1
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1 Rizqon HalalSyah Aji.Dampak Covid-19 pada Pendidikan diIndonesia: Sekolah,
Keterampilan,danProsesPembelajaran.hal.395.



PENDAHULUAN

A.DampakCovid-19Terhadap

EfektifitasBelajarAnak

PandemiCOVID-19merupakan

musibah yang memilukan seluruh

penduduk bumi. Seluruh segmen

kehidupanmanusiadibumiterganggu,

tanpa kecuali pendidikan. Banyak

negara memutuskan menutup

sekolah, perguruan tinggi maupun

universitas, termasuk Indonesia.

Krisis benar-benar datang tiba-tiba,

pemerintahdibelahanbumimanapun

termasukIndonesiaharusmengambil

keputusan yang pahit menutup

sekolah untuk mengurangi kontak

orang-orangsecaramasifdanuntuk

menyelamatkan hidup atau tetap

harus membuka sekolah dalam

rangka survive para pekerja dalam

menjaga keberlangsungan ekonomi.

Ada dua dampak bagi

keberlangsungan pendidikan yang

disebabkan oleh pandemiCovid-19.

Pertama adalah dampak jangka

pendek,yangdirasakanolehbanyak

keluarga diIndonesia baik dikota

maupundidesa.2

DiIndonesia banyak keluarga

yang kurang familier melakukan

sekolah di rumah. Bersekolah di

2Ibid,RizqonHalalSyahAji.hal.396.

rumahbagikeluargaIndonesiaadalah

kejutan besar khususnya bagi

produktivitasorangtuayangbiasanya

sibuk dengan pekerjaannya diluar

rumah. Demikian juga dengan

problem psikologisanak-anakpeserta

didik yang terbiasa belajarbertatap

muka langsung dengan guru-guru

mereka.Seluruh elemen pendidikan

secara kehidupan sosial“terpapar”

sakitkarena covid-19.Pelaksanaan

pengajaranberlangsungdengancara

online.Prosesiniberjalanpadaskala

yangbelum pernahterukurdanteruji

sebab belum pernah terjadi

sebelumnya.TakPelakdidesa-desa

terpencil yang berpenduduk usia

sekolahsangatpadatmenjadiserba

kebingungan, sebab infrastruktur

informasiteknologisangatterbatas.

Penilaiansiswabergerakonlinedan

banyaktrialanderrordengansistem

yang tidak ada kepastian, malah

banyak penilaian yang banyak

dibatalkan. Kedua adalah dampak

jangka panjang. Banyak kelompok

masyarakatdiIndonesia yang akan

terpapardampakjangkapanjangdari

covid-19ini.Dampakpendidikandari

sisiwaktu jangka panjang adalah

aspek keadilan dan peningkatan

ketidaksetaraan antar kelompok

masyarakat dan antardaerah di



Indonesia.3

Surat edaran mengenai

kebijakansekolahsaatpandemiyang

diluncurkanoleh MenteriPendidikan

dan Budaya pun memberikan

ketentuan,yakniprosespembelajaran

dilaksanakan dari rumah untuk

memberikan pembelajaran yang

bermakna melalui pembelajaran

daring atau jarak jauh (Mendikbud,

2020).Ciridaripembelajaran online

ataudaringadalahintegrasiteknologi

dan inovasiyang ada didalamnya

(Banggur&Situmorang,2018).Halini

dilakukan dari jenjang pendidikan

anakusiadinihinggaperguruantinggi.

PadabeberapasekolahdiIndonesia

sudah biasa menerapkan metode

pembelajarandaring,namundisisilain,

adajugasekolahyangbarupertama

kalimelakukanpembelajaransecara

daring. Pendidik yang biasanya

mengajar secara konvensional di

kelas,tiba-tibaharusmengajardalam

sebuah media. Ditambah dengan

adanyasejumlahpendidikyangbelum

melekteknologi.Dalam pembelajaran

sistem daring,adabeberapakendala

yang dirasa kurang efektif,seperti

pemberianmateripembelajaranoleh

guru, melek teknologi dari guru

maupun orang tua yang akan

3Ibid,RizqonHalalSyahAji.hal.396.

membimbing anak, serta keadaan

ekonomianak (Muhdi& Nurkolis,

2021).Haltersebutmerupakansalah

satu tantangan para pendidik dan

gurudimasapandemikini.Beberapa

penelitian mengungkapkan bahwa

sistem pembelajaran daring

memberikansisipositif,namunada

jugahalyangkurangmenguntungkan

dibalikhaltersebut(Taufik,2019).4

Dengankondisitersebutdiatas,

proses pembelajaran pada jenjang

pendidikan anak usia diniharuslah

tetapberlangsung,bahkanperhatian

kepada mereka diberikan lebih dari

kondisinormal.Apalagipada anak

yang orang tuanya menjadigarda

terdepan penangan covid-19.Anak

memerlukan pendidikan untuk

mengoptimalkan seluruh aspek

perkembangannyademimasadepan

dalam menempuhjenjangberikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut,

penelitian iniakan mendeskripsikan

informasimengenaiDampakCovid-19

Terhadap Efektifitas Belajar Anak

PadaTkAuliaPeripKendari.

B.DampakCovid-19TerhadapMinat

BelajarAnak

4
Arifah Prima Satrianingrum, Iis

Prasetyo.PersepsiGuru Dampak Pandemi
Covid-19terhadapPelaksanaanPembelajaran
DaringDiPAUD.JurnalPendidikanAnakUsia
Dini,Volume5.hal,634.



Masuknya virus korana di

Indonesiamembawadampakbesar

terhadap kehidupan masyarakat,

mulai dari kehidupan kesehatan,

ekonomi,sosial,keagamaanmaupun

dunia pendidikan. Dampak virus

coranadalam duniapendidikanbisa

terlihatpada kebijakan pemerintah

pusat hingga daerah memberikan

kebijakan untuk meliburkan seluruh

lembaga pendidikan dari tingkat

Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

sampai perguruan tinggi. Hal ini

dilakukan sebagaiupaya mencegah

meluasnya penularan virus corona.

Diharapkandenganseluruhlembaga

pendidikan tidak melaksanakan

aktivitas tatap muka,halinidapat

meminimalkan menyebarnya

penyakit covid 19 ini. Hal ini

menuntutparapendidikuntuklebih

kreatif mengelola pembelajaran

secara online, sehingga proses

pembelajaran tetap berlangsung.

TidakterkecualipendidikPAUDjuga

harus dituntutlebih kreatif dalam

mengelola pembelajaran secara

online.dimanadampakdarikebijakan

yang meliburkan seluruh lembaga

pendidikanuntukbelajarsecaratatap

muka maka hal ini berpengaruh

terhadapminatbelajaranak.

MenurutDjaali(2006:123)“Minatpada

dasarnyaadalahpenerimaanakansuatu

hubungandirisendiridengansesuatudi

luar diri. Semakin kuat atau dekat

hubungan tersebut, semakin besar

minatnya”.SedangkanmenurutPasaribu

danSimanjuntak(1983:52)mengartikan

minat sebagai “suatu motif yang

menyebabkan individu berhubungan

secara aktif dengan sesuatu yang

menariknya”. Selanjutnya menurut

Zakiah Daradjat, dkk., (1995:133)

mengartikan minat adalah

“kecenderungan jiwa yang tetap ke

jurusan sesuatu halyang berharga

bagiorang”.

Slameto(1995:2)berpendapatbahwa

Belajaradalahsuatuprosesusahayang

dilakukanseseoranguntukmemperoleh

suatuperubahantingkahlakuyangbaru

secarakeseluruhan,sebagaihasil

pengalamannyasendiridalam interaksi

denganlingkungannya”.Sementaraitu

WitheringtonyangdikutifolehUsman

EffendidanJuhayaS.Praja(1989:103)

bahwa“Belajaradalahsuatuperubahan

dalam kepribadian,sebagaimanayang

dimanfaatkandalam perubahan

penguasaanpola-polaresponatau

tingkahlakuyangbaruyangternyata

dalam perubahanketerampilan

kebiasaan,kesanggupandan

pemahaman”

Minatbelajaranakadalahsuatu
keinginnanyangadadalam dirianak
untukmelakukansesuatusehingga
mendorongsanganakuntuk



melakukannya.

MenurutMuhubbinSyah
(2001:136)minatbelajaradalah
kecenderungandankegairahanyang
tinggiataukeinginanyangbesarterhadap
sesuatu.sedangkanmenurutMahfudh
Shalahuddin(1990:95)mengemukakan
bahwaminatbelajaradalahperhatian
yangmengandungunsur-unsur
perasaan.denganbegituminat
belajar,sangatmenentukansikapyang
menyebabkanseseorangaktifdalam
suatupekerjaan,ataudengankata
lain,minatbelajardapatmenjadisebab
darisuatukegiatan.

JT.Loekmono(1985:98),
mengemukakanbahwacara-carauntuk
menumbuhkanminatbelajarpadadiri
siswaadalahsebagaiberikut:

1.Periksalahkondisijasmanianak,
untuk mengetahuiapakahsegiini
yangmenjadisebab.

2.Gunakanmetodeyangbervariasidan
mediapembelajaranyangmenarik
sehinggadapatmerangsanganak
untukbelajar.

3.Menolonganakmemperolehkondisi
kesehatanmentalyanglebihbaik.

4.Cekpadaorangatauguru-gurulain,
apakah sikap dan tingkah laku
tersebut hanyaterdapatpada
pelajaran saudara atau juga
ditunjukkandikelaslainketikadiajar
olehguru-gurulain.

5.Mungkin lingkungan rumah anak
kurang mementingkan sekolah dan
belajar.Dalam haliniorang-orangdi
rumah perlu diyakinkan akan
pentingnyabelajarbagianak.

6.Cobalahmenemukansesuatuhalyang
dapatmenarikperhatian anak,atau
tergerakminatnya.Apabilaminatnya
tergerak,makaminattersebutdapat
dialihkan kepada kegiatan-kegiatan
laindisekolah.5

5.JuwitaNurAfriani¹.Pengaruh
MetodeEksperimenSainsSederhana
TerhadapMinatBelajarAnakDiKelompokB5
TKAisyiyah1Palu.hal4-5

METODEPENELITIAN

Penelitianinidilakukandengan

metode penelitian survey deskriptif

kuantitatif,metodeinihampirsama

dengan metode deskriptif.

Perbedaannya, metode survei

penjelas,menekankanpadapencarian

hubungan sebab akibatatau kausal

antaravariabelyangditelitidimana

metode ini di gunakan untuk

mendapatkaninformasikendaladan

akibat dari pandemi COVID-19

terhadap proses belajarmengajar.

Metodesurveymerupakanpenelitian

yang sumber data dan informasi

utamanya diperoleh dariresponden

sebagai sampel penelitian dengan

menggunakan angket sebagai

instrumen pengumpulan data.

Respondenpadapenelitianiniadalah

PendidikTKAuliaPerip.Penelitianini

dilakukan mulai bulan September-

OktoberTahun2020.

Teknik pengumpulan data

menggunakanwawancaradanangket.

Analisisdatadalam penelitianiniialah

mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan,memberikankode,

dan mengategorikannya. Adanya

kegiatanmengelompokkan,membuat

suatu urutan, memanipulasi serta

menyingkatkan data adalah supaya

data mudah untuk dibaca.Analisis



yang digunakan sudah jelas yaitu

diarahkan untuk mengujihipotesis

yang telah dirumuskan. Hipotesis

dalam survey iniadalah efektivitas

pembelajaran anak pada TK Aulia

PeripKendari.

Analisis dan interpretasidata
adalah bagian paling kritis dari
penelitiankualitatif.Pedomananalisis
data tematik (Creswell, 2009)
digunakan.Inidianggapyangpaling
tepatuntuk setiap penelitian yang
berupaya mengeksplorasibeberapa
interpretasi(Alhojailan,2012).Dalam
analisistematik"semuakemungkinan
interpretasi adalah mungkin"
(Alhojailan,2012,hal.10).Alasan
untukmemilihanalisistematikadalah
bahwa "pendekatan tematik yang
ketat dapat menghasilkan analisis
mendalam yang menjawab
pertanyaanpenelitiantertentu"(Braun
dan Clarke,2006,hal.97).Setelah
analisis yang ketat, peneliti
menggambarkan temuan, sesuai
dengan empattema utama. Untuk
menggalidanmendapatkaninformasi
dampak atau kendala pandemic
COVID terhadap kegiatan proses
belajar mengajar dibuat beberapa
pertanyaan penelitian, diajukan
pertanyaan-pertanyaanberikut:

1.Jelaskandampakpandemic
COVID 19 yang dialami
muridpadakegiatanbelajar
mengajar?

2 Jelaskan dampak pandemic
COVID 19 yang dialami
orang tua pada kegiatan
belajarmengajar?

3 Jelaskan dampak pandemic
COVID19yangdialamiguru
pada kegiatan belajar
mengajar?

HASILDANPEMBAHASAN

Proses pembelajaran di

sekolah merupakan alat kebijakan

publik terbaik sebagai upaya

peningkatan pengetahuan dan skill.

Selainitubanyaksiswamenganggap

bahwasekolahadalahkegiatanyang

sangatmenyenangkan,mereka bisa

berinteraksisatusamalain.Sekolah

dapat meningkatkan keterampilan

sosialdan kesadaran kelas sosial

siswa.Sekolah secara keseluruhan

adalah media interaksiantarsiswa

dan guru untuk meningkatkan

kemampuanintelegensi,skilldanrasa

kasihsayangdiantaramereka.Perlu

disadari bahwa ketidaksiapan

pendidikdanpesertadidiksertaorang

tuaterhadappembelajaranonlinejuga

menjadimasalah.Perpindahansistem

belajarkonvensionalkesistem online

sangatmendadak,tanpa persiapan

yangmatang.

Tujuandaripenelitianiniadalah

untuk mendapatkan informasi

mengenai dampak dari pandemik

COVID-19 terhadap efektivitas

pembelajaran anak pada TK Aulia

PeripKendari.Kegiatanpembelajaran

online ditengah pandemiiniharus

tetapberjalansesuaidenganrencana

pembelajaran pembelajaran harian

yangtelahdibuatolehpendidikPAUD.



Pembelajaran online akan menjadi

sangat efektif jika memenuhi

komponen esensial dalam

pembelajaranyaitu:diskursif,adaptif,

interaktifdanreflektifdenganelemen-

elemen yang akan sangatbaik jika

diintegrasikan dengan lingkungan

pembelajarsehingga dapatmenjadi

pembelajarandaringyangterintegrasi

dengan lingkungan atau memenuhi

komponendigitallearningecosystem

karena dapatmengakomodasigaya

belajar,fleksibilitasdanpengalaman

belajarpesertadidiksehinggadapat

memunculkan perasaan positif

(Oktavian & Aldya,2020).Metode

pembelajaran online yang dilakukan

olehpendidikTKAuliaPeripKendari

selamacovid19iniberanekaragam

namum yang lebih menonjoladalah

metode pemberian tugas.Beberapa

pendidikmengaku,jikapembelajaran

online initidak seefektif kegiatan

pembelajaran tatap muka langsung,

karena beberapa materi harus

dijelaskansecaralangsungdanlebih

lengkap. Selain itu materi yang

disampaikan secara online belum

tentu bisa dipahamisemua peserta

didik.Pengalaman mengajarsecara

online,menurutsaya pribadihanya

efektif untuk memberi penugasan,

dan kemungkinan hasilpengerjaan

tugas-tugasinidiberikanpesertadidik

tidakmengertiapayangditugaskan.

Selain memberikan

pembelajaran online, proses

pembelajaran di Tk Aulia Perip

Kendaridilakukanjugasecaraofline,

metodepembelajaranyangdigunakan

juga harus sesuaidengan kondisi

lingkunganyangada.WabahCOVID-

19 tidak menjadikan pembelajaran

berhenti,tetapi pembelajaran juga

harustetap berjalan.Prosesbelajar

mengajaryangdilakukanDiTkAulia

PeripKendariselamamasapandemi

yaitu dilakukan secara ofline dan

online dimana proses pembelajaran

oflinenya dilaksanakan pada setiap

harisenin,rabu dan jumat,dimana

pada hari senin, anak-anak yang

ditemaniorang tuanya ke sekolah

untukmengambiltugasnya,darihari

senin sampaiharijumatdan selain

mengambil tugas anak-anak juga

diberi pengarahan cara

menyelesaikan tugasnya dan

diajarkanmengenalhuruf,danangka.

Akan tetapi dalam prosesbelajar

mengajarsecara ofline pendidik Tk

Aulia Perip Kendari sangat

memperhatikan protokolkesehatan

misalnya menyediakan tenpat cuci

tangan disetiap depan kelas agar

anakselalurajincucitangandantidak



membolehkan orang yang masuk

kearea sekolah tanpa memakai

maskerdanpadasaatprosesbelajar

mengajaryangdilakukaselama1jam

gurumenatasedemikianrupaposisi

anakagartetapjagajarak.

Sementra untuk proses

pembelajaran onlinenya, pendidik

disetiapkelompokbelajar(B1,B2,dan

B3) membuatkan WA grub untuk

orang tua murid sebagai tempat

mengirim video dirinya mengajar

misalnya menjelaskan cara-cara

menyelesaikan tugasyang diberikan

kepada anak-anak darihari senin

sampaidenganharijumatsertavideo

tentang pemberian tugas untuk

hafalan anak didiknya.dan melalui

grubWA,pesertadidikbisamengirim

tugas-tugas yang diberikan

sebelumnya apabila tuganya dalam

bentuk foto atau video.Kebijakan

yang telah tercantum menyatakan

bahwa pembelajaran tetap berjalan

dirumahdenganpembelajarandaring.

Kondisi ini membuat proses

pembelajaranbisadilakukandengan

cara online yang membutuhkan

aplikasi online yang bisa

menghubungkan antarapendidikdan

peserta didik sehingga bisa tetap

melakukan proses pembelajaran.

Dalam penelitian ini menemukan

bahwa pendidik TK Aulia Perip

Kendarilebih banyak menggunakan

aplikasiWA grub dalam melakukan

prosespembelajaranonline.

Pendidik TK Aulia Perip

Kendari tidak setuju pembelajaran

online initerus diterapkan karena

menurut pendidik TK Aulia Perip

Kendaripembelajaranonlineinitidak

efektif, sesuai hasil wawancara

penelitian ini bahwa pembelajaran

online sangat tidak efektif

dilaksanakan karena yang biasanya

para siswa dapat berhadapan

langsung dengan guru serta dapat

beriteraksi tentang ilmu namun

denganadanyacovid19initidakdapat

menelaahilmusecaralangsungapa

lagianak-anakTKAuliaPeripKendari

yangtingkatmuetnyaselaluberubah-

ubahdancepatbosankarenatidak

dapatbermaindenganleluasakarena

diusia PAUD itu bermain sambil

belajar, akan tetapi juga demi

menjagaanakdariwabahvirusyang

membahayakan ini sehingga

pembelajaran online dirumah harus

harusdilakukanagardapatmencegah

terinfeksiolehCOVID19.

Pelaksanaan pembelajaran

online yang dilakukan oleh pendidik

TK Aulia Perip Kendariharus tetap

sesuaidenganaspekperkembangan



anak.Walaupun banyak tantangan

yang dihadapidalam pembelajaran

online ini,sebagaipendidik PAUD

yangmemilikitanggungjawabpenuh

terhadap tumbuh kembang peserta

didik harus berusaha optimal

sehinggaprosespembelajaranonline

tetap terjaga kualitasnya.

Pembelajaranonlinemerupakansalah

satu cara untuk tetap menjalin

komunikasi dengan peserta didik

sehingga orang tua dirumah tetap

terbantudalam pembelajaranonline,

pendidik harus bisa lebih kreatif

dalam memilih metode mengajar

sehingga peserta didik tetap

semangat dalam menerima materi

pembelajaran online dengan tidak

melupakan prinsip pembelajaran

PAUDanakbelajarserayabermain.

KESIMPULAN

Efektivitaspembelajaranonline

maupunoflinepadaLembagaPAUD

ditengahpandemicovid19belum

berjalanefektif.Persepsiguru

mengenaidampakyangdirasapada

muridialahketersediaansaranadan

prasaranayangkurang,serta

penyampaianmaterikeanakdidik

kurangefektifdanmemadai,

perbedaanatmosfirsaatbelajar

dikelasdenganbelajardimanapada

saatbelajardikelasseorangorang

gurubisasecaralangsung

menyampaikanmaterikeanakdidik

sedangakanpembelajaranyangdi

lakuaknpadamasapandemicini

berbedajaudenganpembelajaran

yangdilakukandikelashalinilah

yangmembuatseorangguruharus

membuatmediapembelajaranyang

lebihmenariksehinggaanaklebih

semangatbelajardirumah,yang

berpengaruhpadamotivasibelajar

murid.Sertakecenderungangaya

belajardaringialahvisualdantulisan.

Sertapemantauanperkembangan

belajaranakterbatas,gurumerasa

tidakleluasasepertidikelas.Untuk

kedepannyaperludievaluasi

mengenaipelaksanaanpembelajaran

onlinemaupunoflineditegahpandemi

covid19.Sehinggamemberikanhasil

yangmaksimalterhadap

perkembanganbelajaranak.

Terima kasih kepada seluruh

pihak yang terlibat dalam proses

pembuatan artikelini.Serta ucapan

terima kasih kepada teman-teman

PPLyangtelahmemberikanmasukan

yang konstruktifuntuk peningkatan

kualitasartikelini.
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