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Abstract 

 

The study carried out has the objective of describing the role of the teacher implemented to support 

learning activities in early childhood education at Tk An'Nasar Kendari City The research method used is 

qualitative with a case study approach. Collecting data through interviews, observation, and 

documentation with descriptive data analysis. Data analysis techniques consisted of data reduction, data 

presentation, and conclusion. The results showed that the role of the teacher towards the application of 

learning at home during a pandemic in educating children includes:mentoring and as an educator. 

motivator and others. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu proses 

pembelajaran kepada peserta didik agar 

memiliki pemahaman terhadap pengembangan 

kemampuan diri sendiri dan kekuatan diri 

terhadap potensi yang dimiliki. Pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak, kepribadian, agar peserta 
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didik menjadi pribadi yang bermartabat. Guru 

harus memahami karakteristik peserta didik 

untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, 

sehingga guru dapat memberikan materi 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik.  

Pendidikan merupakan satuan tindakan 

yang memungkinkan terjadinya belajar dan 

perkembangan (Dimyati, 2009: 7). Pendidikan  

merupakan proses interaksi yang mendorong 

terjadinya belajar. Dengan adanya belajar 

terjadilah perkembangan jasmani dan mental 

siswa. Sehingga diperlukan suatu pendidikan 

sebagai pondasi setiap diri manusia. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh 

anak sebelum  masuk ke sekolah dasar (SD). 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu 

pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 

tahun, di mana usia ini menjadi usia emas 

pembentukan kepribadian dan karakter anak. 

PAUD adalah lembaga pendidikan untuk 

mengembangkan karakter dan kepribadian anak 

yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan anak, belajar, dan bermain. Anak-

anak diajarkan untuk mengeksplorasi 

kemampuannya, belajar beradaptasi dengan 

lingkungan, dan berinteraksi dengan teman-

teman sebaayanya. 

Guru merupakan tenaga profesional 

yang memiliki tugas untuk mengajar, mendidik 

dan melatih anak sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Untuk menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik, guru tidak hanya mentransfer 

ilmu saja, melainkan juga mendidik, dalam arti 

lain membentuk karakter anak menjadi pribadi 

yang baik. Dalam membentuk karakter anak 

menjadi pribadi yang baik dapat dilakukan 

dengan cara menentukan, melaksanakan, dan 

membiasakan anak untuk melakukan kegiatan 

yang sesuai dengan pembentukan karakter yang 

diharapkan dalam proses pembelajaran. 

Taman Kanak-kanak adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada 

jalur formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia empat sampai enam 

tahun ( Kemendikbud, 2013). Pendidikan Taman 

Kanak-kanak yang merupakan sub sistem 

pendidikan yang memiliki peran penting dan 

strategis dalam meletakkan dasar pendidikan 

bagi generasi mendatang, karena merupakan 

tahapan awal dari proses pendidikan yang 



diselenggarakan secara terstruktur dalam upaya 

pembentukan bangsa yang handal sehingga 

dapat mandiri dan mampu bersaing dengan 

bangsa-bangsa lain di era globalisasi. Sehingga 

diperlukan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Guru mampu mengarahkan minat dan 

bakat anak dengan baik serta mampu 

menjadikan anak merasa nyaman dan terkendali 

pada aktivitas belajar. Peran serta guru sangat 

penting dalam membimbing anak menjadi 

pribadi yang disiplin. Pengembangan nilai-nilai 

dalam memberikan arahan dan bimbingan sangat 

penting untuk membantu terwujudnya kegiatan 

pembelajaran di sekolah dalam lingkup program 

kurikulum TK yaitu program pembentukan 

perilaku melalui pembiasaan (Depdiknas, 

Kurikulum TK 2004). 

Pada masa pandemik covid-19 banyak 

peran yang harus guru lakukan agar bisa 

mendidik dan mengajar, agar mampu di pahami 

oleh anak dengan baik. Setiap anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan cara mampu 

memahami setiap pembelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Adapun model pembelajaran 

PAUD dimasa pandemic covid-19, yaitu daring 

(dalam jaringan) melalui zoom atau 

menggunakan WA, luring (luar jaringan) antar 

jemput lembar kerja anak, home visit 

(kunjungan ke rumah dalam proses 

pembelajaran) dan shif atau bergantian dengan 

tatap muka (khusus bagi zona hijau). Guru 

sebagai motivator yang memotivasi anak dengan 

pembelajaran yang menyenangkan walaupun 

belajar hanya dari rumah saja. Sehubungan 

dengan hal ini maka peran guru sangat 

dibutuhkan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan belajar anak selama di rumah, 

mengingat saat ini orang tua peserta didik juga 

harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan 

kemampuan belajar anak. Tetapi hal ini tidak 

terlepas dari beberapa kendala, dilapangan 

banyak ditemui  minimnya kesempatan orang 

tua untuk melakukan pendampingan karena 

sibuknya pekerjaan, kurangnya pengetahuan 

dibidang IT, bahkan ada sebagian orang tua 

peserta didik yang tidak mempunyai handphone 

serta kurangnya kemampuan orang tua peserta 



didik dalam membaca. Untuk itu peran guru 

sangat penting dalam mengatasi pembelajaran 

online pada saat ini di TK An’Nasar Kota 

Kendari. Sehingga peneliti memiliki tujuan 

untuk bagaimana mendampingi anak pada masa 

pandemik covid-19 walaupun di rumah saja. 

KAJIAN LITERATUR DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Guru adalah seorang tenaga pendidik 

profesional yang mendidik, mengajarkan suatu 

ilmu, membimbing, melatih, memberikan 

penilaian, serta melakukan evaluasi kepada 

peserta didik. Definisi guru adalah seseorang 

yang telah mengabdikan dirinya untuk 

mengajarkan suatu ilmu, mendidik, 

mengarahkan, dan melatih muridnya agar 

memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya 

tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya 

mengajarkan pendidikan formal, tapi juga 

pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang 

diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan 

tersebut, maka kita dapat memahami bahwa 

peran guru sangat penting apalagi di masa 

pandemik saat ini dalam proses menciptakan 

generasi penerus yang berkualitas, baik secara 

intelektual maupun akhlaknya. 

Seorang guru memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Dipundaknya terpikul tanggung jawab utama 

keefektifan seluruh usaha kependidikan dalam 

rangka membentuk manusia yang terampil dan 

berbudi luhur. Sekalipun banyak Negara maju 

media elektronik sebagai alat pengajaran sudah 

dipergunakan dan kemampuannya untuk 

membawa bahan pengajaran kepada para pelajar 

telah dibuktikan. Namun keberadaannya tetap 

tidak dapat sepenuhnya menggantikan 

kedudukan guru, sebagai subjek yang paling 

berperan dalam proses pembentukan kepribadian 

seseorang. 

seorang guru pendamping memegang 

peranan penting dalam membantu tidak hanya 

pada perkembangan akademik tetapi juga non 

akademik, seperti: perkembangan sosialisasi, 

komunikasi, perilaku, motorik dan 

perkembangan latihan  keterampilan hidup 

seharihari. Pelayanan seorang guru pendamping 

sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan 

kualitas belajar anak di kelas secara keseluruhan. 

Seorang guru pendamping diharapkan mampu 

membantu anak dalam banyak hal, seperti 

konsentrasi (focus), komunikasi, partisipasi 



dalam kelas, sosilisasi, bersopan santun dan 

mengendalikan perilakunya.   

 

Sementara itu Ivor K. Davies (dalam 

Suyono dan Hariyanto) mengungkapkan adanya 

enam peran dan fungsi guru terdiri dari; a scene 

designer (perancang adegan) dengan asumsi 

suasana pembelajaran adalah teater dengan guru 

sebagai sutradaranya, a builder (pembangun) 

membangun kecakapan dan keterampilan 

peserta didik secara utuh, a learner (pembelajar) 

bahwa sambil mengajar guru belajar, sehingga 

siswa adalah seorang co-learner. Kemudian juga 

sebagai an-emancipator (penggagas dan 

pelaksana emansipasi) guru harus secara adil 

memberikan kesempatan kepada semua murid 

untuk mengembangkan potensinya dengan tidak 

memandang jenis kelamin, ras, bangsa, suku, 

agama, dan posisi sosial ekonominya, a 

conserver (pemelihara, pelestari) melalui 

pembelajaran guru melakukan pelestarian nilai-

nilai luhur bangsa, serta a culminate (peraih titik 

puncak), guru merancang pembelajaran dari 

awal sampai akhir (kulminasi) dari yang 

sederhana menuju yang kompleks, selanjutnya 

bersama siswa meraih titik puncak berupa 

kesuksesan pembelajaran.  

Dr. Oemar Hamalik dalam bukunya 

Psikologi Belajar dan Mengajar menulis peran 

guru peran guru yang pertama sebagai pengajar, 

salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh 

guru disekolah ialah memberikan pelayanan 

kepada para siswa agar mereka menjadi siswa 

atau anak didik yang selaras dengan tujuan 

sekolah itu. kedua sebagai pembimbing, guru 

memberikan bimbingan bantuan terhadap 

individu untuk mencapai pemahaman dan 

pengarahan diri yang dibutuhkan untuk 

melakukan penyesuaian diri secara maksimum 

terhadap sekolah, keluarga, serta masyarakat. 

Masyarakat dari paling terbelakang 

sampai yang paling maju, mengakui bahwa guru 

merupakan satu diantara sekian banyak unsur 

pembentukan utama calon anggota masyarakat.  

Penjelasan di atas mengistilahkan bahwa 

guru merupakan subjek yang paling memegang 

peranan utama dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Walaupun wujud pengakuan ini 

berbeda-berbeda antara satu masyarakat dan 

masyarakat lain. Sebagian mengakui pentingnya 

peran guru itu dengan cara yang lebih kongkrit, 



sementara yang lain masih menyaksikan 

besarnya tanggung jawab seorang guru. 

Menurut Hamalik, Guru dapat 

melaksanakan perannya, yaitu:   

1) Sebagai fasilitator, yang 

menyediakan kemudahan-

kemudahan bagi siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar 

2) Sebagai pembimbing, yang 

membantu siswa mengatasi 

kesulitan dalam  proses belajar 

3) Sebagai penyedia lingkungan, 

yang berupaya menciptakan 

lingkungan yang menantang 

siswa agar melakukan kegiatan 

belajar 

4) Sebagai komunikator, yang 

melakukan komunikasi dengan 

siswa dan masyarakat,   

5) Sebagai model, yang mampu 

memberikan contoh yang baik 

kepada siswanya agar berprilaku 

yang baik 

6) Sebagai evaluator, yang 

melakukan penilaian terhadap 

kemajuan belajar siswa, 

7) Sebagai inovator, yang turut 

menyebarluaskan usaha-usaha 

pembaruan kepada masyarakat 

8) Sebagai motivator, yang 

meningkatkan kegairahan dan 

pengembangan kegiatan belajar 

siswa. 

9) Sebagai agen kognitif, yang 

menyebarkan ilmu pengetahuan 

kepada peserta didik dan 

masyarakat 

10) Sebagai Penilaian atau evalusi, 

merupakan aspek pembelajaran 

yang paling kompleks, karena 

melibatkan banyak latar 

belakang dan hubungan, serta 

variabel lain yang mempunyai 

arti apabila berhubungan dengan 

konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan 

dengan setiap segi penilaian. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa peran guru 

sangatlah penting dalam pendidikan, 

dalam mendampingi anak pada 

masa pandemik covid-19 karena  



yang membantu anak mengatasi 

kesulitan dalam proses belajar, yang 

berupaya menciptakan lingkungan 

yang menantang anak agar 

melakukan kegiatan belajar adalah 

guru. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Pendapat lain dari penjelasan 

Sugiyono “Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah, disebut metode kualitatif karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif. Penelitian sebagai sistem ilmu 

pengetahuan, proses penelitian kualitatif melalui 

beberapa tahap yakni tahapan berpikir kritis 

ilmiah, dimulai dari peneliti melakukan 

pemikiran secara induktif dengan menangkap 

berbagai fakta dan fenomena di lapangan 

(Bunging, 2007:6). 

Dalam kaitannya peran guru dalam 

proses pembelajaran, Gage dan Berliner (dalam 

Suyono dan Hariyanto)  melihat ada tiga fungsi 

utama guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai 

perencana (planner), pelaksana dan pengelola 

(organizer) dan penilai (evaluator). Sementara 

itu, Abin Syamsuddin Makmur (2000) dalam 

kaitan dengan pendidikan sebagai media dan 

wahana transfer sistem nilai berpendapat bahwa 

ada lima peran dan fungsi guru, yaitu sebagai 

konservator (pemelihara) sistem nilai yang 



merupakan sumber norma-norma kedewasaan, 

innovator (pengembang) sistem nilai ilmu 

pengetahuan, sebagai transmitor (penerus) 

sistem nilai tersebut kepada peserta didik, 

transformator (penerjemah) sistem nilai tersebut 

melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilaku, 

melalui proses interaksi dengan peserta didik, 

serta organisator (penyelenggara) terciptanya 

proses edukasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan dalam proses transformasi sistem 

nilai. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah 

peranan guru sebagai pendamping belajar anak 

pada masa pandemik covid-19, khususnya di TK 

An’Nasar Kota Kendari 

Bahan dan Alat 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pedoman wawancara (interview 

guide) dan pedoman observasi dan 

menggunakan handphone. 

 

 

 

 

 

Tempat Penlitian 

Penelitian dilaksanakan di TK An’Nasar Kota 

Kendari. 

Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik yang yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data, dimana 

satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda 

dan hendaknya dapat digunakan secara tepat 

sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data 

yang akan digali. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode, yaitu 

wawancara atau interview, observasi atau 

pengamatan dan dokumentasi. 1. Wawancara 

1. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 

186). Maksud dari digunakannya metode ini 

adalah untuk memperoleh keterangan atau data 

yang diperlukan untuk tujuan penelitian. 

2. Observasi Teknik observasi ini 

digunakan untuk melakukan pengamatan 

langsung terhadap kegiatan peranan guru dalam. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi 



digunakan apabila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203). 

3. Dokumentasi Menurut Sugiyono 

(2010: 329), dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Secara sederhana metode 

dokumentasi ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-

foto serta lampiran yang berguna sebagai 

informasi dalam penelitian ini. Alat bantu yang 

digunakan pada saat dokumentasi adalah 

kamera. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh data-data 

tentang sekolah, foto maupun rekaman kegiata 

Defenisi Operasional 

• Peranan Guru 

Dalam kegiatan belajar 

mengajar, guru memiliki peran yang 

cukup penting untuk membuat ilmu-

ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh 

peserta didik yang ada. Tak hanya 

berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu 

saja, banyak sekali peran guru dalam 

proses pembelajaran yaitu guru sebagai 

pendidik, pengajar, sumber pengajar, 

motivator dan masih banyak lagi 

• Pendamping Belajar Anak Pada Masa 

Pandemik Covid-19 

Keberhasilan proses 

pembelajaran daring tidak hanya 

tergantung pada orang tua dan keluarga. 

Namun juga guru sebagai pendidik yang 

mengarahkan anak dalam belajar. Orang 

tua dapat mengamati anak secara 

langsung di rumah. Selanjutnya 

melakukan komunikasi aktif. Baik 

kepada anak maupun kepada guru. 

Tidak semua anak mampu 

mandiri. Ada banyak anak yang perlu 

dibimbing menata waktu dan 

kedisiplinan diri. Sinergi komunikasi 

aktif guru dan orang tua adalah salah 

satu kunci suksesnya pembelajaran 

berbasis rumah di masa pandemi. Perlu 

guru yang aktif mengevaluasi. Lalu 

peduli berkomunikasi kepada orang tua 

untuk mencari solusi. Perlu juga orang 

tua yang mendampingi proses 

penumbuhan kemandirian dan disiplin 



diri anak sejak dini. Apalagi dalam masa 

pandemi corona yang banyak batasan. 

Saat sebagian orang tua telah bekerja di 

kantor. Di sisi lain, anak-anak masih 

belajar di rumah. Pentingnya pedamping 

belajar anak pada saat ini. 

Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang 

dimaksud dengan teknik analisis data adalah 

proses mencari data, menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Teknik anaisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. 

Analisis data induktif adalah penarikan 

kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan 

secara umum. Adapun langkah-langkah untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah 

mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan semua secara 

objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi 

dan wawancara di lapangan 

yaitu pencatatan data dan 

berbagai bentuk data yang 

ada di lapangan. 

 

2. Reduksi Data Menurut 

Sugiyono (2010: 338). 

Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan 

membuang hal yang tidak 

perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data 



selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. 

 

3. Display Data Menurut 

Amailes dan Huberman 

(Sugiyono, 2010: 341) yang 

paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah 

dengan teks dan naratif. Pada 

tahap ini peneliti menyajikan 

data-data yang telah direduksi 

ke dalam laporan secara 

sistematis. Data disajikan 

dalam bentuk narasi berupa 

Peranan Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) dalam 

Membentuk Karakter Siswa 

SMP Negeri di Kabupaten 

Magelang. 

 

4. Pengambilan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam 

analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman 

yang dikutip oleh Sugiyono 

(2010: 345) adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap 

pengumpulan data 

berikutnya. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena 

masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan 

berkembang setelah 

penelitian di lapangan. Dalam 

penelitian ini data yang telah 

diproses dengan langkah-

langkah seperti di atas, 

kemudian ditarik kesimpulan 

secara kritis dengan 



menggunakan metode 

induktif yang berangkat dari 

hal-hal yang bersifat khusus 

untuk memperoleh 

kesimpulan umum yang 

objektif. Kesimpulan tersebut 

kemudian diverifikasi dengan 

cara melihat kembali pada 

hasil reduksi dan display data 

sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak menyimpang 

dari permasalahan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di lingkungan sekolah TK AN’NASAR 

peneliti melakukan wawancara yang selanjutnya 

dengan guru. Wawancara tersebut dilakukan 

sesuai daftar pertanyaan untuk mencari 

informasi tentang orang tua dan alamat rumah 

peserta didik. Dengan wawancara sebagai 

peranan guru sebagai pendamping belajar anak 

pada masa pandemik covid-19. Pada saat 

melakukan observasi di sekolah peneliti 

mendapat informasi oleh ibu dwi mengenai 

bagaimana peranan guru sebagai pendamping 

belajar anak pada masa pandemik covid-19. 

 

 

Peneliti saat mewawancarai ibu guru 

 

ibu guru saat mendampingi belajar anak dari 

rumah pada masa pandemik covid-19 



 

ibu guru saat mendampingi belajar anak dari 

rumah pada masa pandemik covid-19 

 

ibu guru saat mendampingi belajar anak dari 

rumah pada masa pandemik covid-19 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian peran guru 

sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak 

pada masa pandemic covid-19 ini dengan penuh 

kasih sayang seperti kelembutan dan kesabaran 

sangat dibutuhkan anak-anak dalam hal ini 

fokusnya adalah anak saat belajar dari rumah. 

Seorang guru memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. 

Dipundaknya terpikul tanggung jawab utama 

keefektifan seluruh usaha kependidikan dalam 

rangka membentuk manusia yang terampil dan 

berbudi luhur. Sekalipun banyak Negara maju 

media elektronik sebagai alat pengajaran sudah 

dipergunakan dan kemampuannya untuk 

membawa bahan pengajaran kepada para pelajar 

telah dibuktikan. Namun keberadaannya tetap 

tidak dapat sepenuhnya menggantikan 

kedudukan guru, sebagai subjek yang paling 

berperan dalam proses pembentukan kepribadian 

seseorang. 

Pembelajaran juga adalah sebagai suatu 

upaya yang dilakukan pendidik atau guru secara 

sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu 

pengetahuan, dengan cara mengorganisasikan 

dan menciptakan suatu sistem lingkungan 



belajar dengan berbagai metode sehingga anak 

dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih 

optimal.  

Pada masa pandemik covid-19 banyak 

peran yang harus guru lakukan agar bisa 

mendidik dan mengajar, agar mampu di pahami 

oleh anak dengan baik. Setiap anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan cara mampu 

memahami setiap pembelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Adapun model pembelajaran 

PAUD dimasa pandemic covid-19, yaitu daring 

(dalam jaringan) melalui zoom atau 

menggunakan WA, luring (luar jaringan) antar 

jemput lembar kerja anak, home visit 

(kunjungan ke rumah dalam proses 

pembelajaran) dan shif atau bergantian dengan 

tatap muka (khusus bagi zona hijau). 

Guru sebagai motivator yang 

memotivasi anak dengan pembelajaran yang 

menyenangkan walaupun belajar hanya dari 

rumah saja. Sehubungan dengan hal ini maka 

peran guru sangat dibutuhkan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan belajar anak selama 

di rumah, mengingat saat ini orang tua peserta 

didik juga harus ikut berperan aktif dalam 

meningkatkan kemampuan belajar anak. 
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