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ABSTRACT 

This study aims to improve student learning outcomes through online learning strategies using 

video calls at TK PKK LEPO-LEPO. The approach taken in this research is quantitative with 

Classroom Action Research (CAR) which consists of planning, implementing, observing and 

reflecting. Class B1 student research subjects. Data collection techniques using work that has 

been done by children during learning are expected to be able to show changes from the actions 

given. The data obtained were analyzed with descriptive statistics. This study consisted of three 

cycles. In the first cycle, the average was seen that the child was still not developing and the 

average in the second cycle was seen that the child had started to develop according to 

expectations, while the average value in the third cycle of the child had developed well. student 

learning outcomes to meet the Minimum Completeness Criteria (KKM) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran daring 

menngunakan video call di TK PKK LEPO-LEPO. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian siswa kelas B1 Teknik pengumpulan 

data menggunakan pekerjaan yang telah di lakukan anak selama pembelajaran diharapkan 

mampu menunjukkan adanya perubahan dari tindakan yang diberikan. Data yang diperoleh 
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dianalisis dengan statistik deskriptif. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus. Pada siklus pertama 

rerata di lihat anak masih belum berkembang dan rerata pada siklus kedua di lihat anak sudah 

mulai berkembang sesuai dengan harapan  sedangkan rerata nilai di siklus ketiga anak sudah 

berkembang dengan baik Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran daring menggunakan video call mampu meningkatkan hasil belajar siswa hingga 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Keywords : covid 19, hasil belajar , pembelajaran daring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah corona virus. Corona virus itu sendiri 

adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. 

Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat 

menimbulkan gejala berat. Coronavirus Diseases2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru 

yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gelaja umum infeksi 

COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. 

Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 

2020 WHO telah menetapkansebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. 

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. 

Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif corona. (Yurianto, 

Ahmad, Bambang Wibowo, 2020)Dengan adanya virusCOVID-19 diIndonesia saat ini berdampak 

bagi seluruh masyarakat. Menurut kompas, 28/03/2020 dampak virus COVID-19 terjadi 

diberbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Surat Edaran (SE) yang 

dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 segala kegiatan didalam dan diluar ruangan disemua 

sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama pada bidang 

pendidikan. Pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses 

belajar dilaksanakan dirumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa  

Pembelajaran yang dilasanakan pada sekolah dasar juga menggunakan pembelajaran 

daring/jarak jauh dengan melalui bimbingan orang tua. Maka perlu di lihat apakah pembelajaran 

daring ini dapat meningkatkan keberhasilan belajar anak. Suatu proses belajar mengajar tentang 

Suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus (TIK)-nya dapat 

tercapai. Untuk mengetahui tercapai tidaknya TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setiap 

selesai menyajikan satu pembahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh 

mana siswa telah menguasai tujuan instruksional khusus (TIK) yang ingin dicapai. fungsi penilaian 

ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar 

mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Karena itulah, 



suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan  berhasil apabila 

hasilnya memenuhi tujuan instruksional khusus dari bahan tersebut. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian keberhasilan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan 

instuksional khusus yang sudah direncanakan atau dibuat sebelumnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 

terhadap tingkat keberhasilan belajar anak selama  daring di TK PKK LEPO- LEPO. Apakah 

pembelajaran daring pada TK PKK LEPO-LEPO bisa meningkatkan keberhasilan belajar anak 

dengan baik 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). 

Penelitian Tindakan Kelas bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan 

dengan memberikan perlakuan tertentu kepada siswa. Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti 

terlebih dahulu melakukan observasi kelas untuk mengetahui kondisi kelas, interaksi antara guru 

dengan siswa, serta berupaya menemukan berbagai permasalahan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selanjutnya dicari akar penyebab permasalahan dan rencana penyelesaian yang akan 

menjadi acuan awal penelitian. Hasil belajar siswa diketahui dari hasil tes atau ulangan harian 

setiap kompetensi dasar kemudian dilakukan analisis.  

Penelitian ini di laksanakan pada kelas B1 di TK PKK LEPO-LEPO sebanyak 15 orang 

siswa dengan menggunakan video call di mana guru memberikan tugas kepada semua anak dan 

guru menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan 

untuk digeneralisasikan (Sugiyono, 2007: 301). Pertimbangan dalam penentuan sampel ini ber-

dasarkan pada keberagaman nilai siswa dan kondisi kelas X AV A yang kurang dinamis dalam 

pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berupaya untuk mengubah kondisi 

kelas sekarang ke arah kondisi yang diharapkan menjadi lebih baik dan dinamis. Dalam penelitian 

ini peneliti sekaligus menjadi guru namun juga tetap melaksanakan pola kerja sama (kolaborasi) 



terutama dalam melak-sanakan penelitian (melaksanakan tindakan, observasi, merekam data, 

evaluasi dan refleksi). Untuk itu, peneliti berkolaborasi dengan guru serumpun 

Penelitian tindakan kelas ini menerapkan model spiral dari Kemmis dan Taggart yang 

dikemukakan oleh Mulyasa (2011: 182) yang membagi prosedur penelitian tindakan dalam empat 

tahap kegiatan pada satu putaran (siklus) yaitu perencanaan, tindakan observasi dan refleksi dalam 

suatu spiral yang saling terkait. Tindakan dan keberhasilan pada siklus pertama harus diobservasi, 

dievaluasi dan kemudian direfleksi untuk merancang tindakan pada siklus kedua dan begitu 

seterusnya hingga diperoleh peningkatan kemajuan yang diinginkan. Tahapan penelitian tindakan 

yang dilakukan 

Pada tahap persiapan, peneliti melakukan observasi tentang perilaku siswa terutama 

motivasi dan kemandirian siswa, dan mengamati hasil belajar siswa untuk menentukan pembagian 

kelompok belajar. Observasi awal diguna-kan untuk mengetahui tingkat motivasi dan kemandirian 

siswa dalam pembelajaran dan sebagai acuan peningkatan yang terjadi setelah penggunaan 

pembelajaran daring. Observasi ini juga dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah dalam 

pembelajaran daring. Selain observasi kelas, dibutuhkan dokumentasi nilai siswa untuk acuan 

pembentukan kelompok belajar daring. Langkah selanjutnya setelah observasi adalah menentukan 

rencana tindakan berupa tindakan siklus 1 

Langkah pertama dalam siklus pertama adalah persiapan yang terdiri atas beberapa 

kegiatan yaitu: (1) membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harian (RPPH) tentang materi 

yang akan di kerjakan , RPPH disusun oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan guru, penelitian 

yang akan dilakukan; (2) mempersiapkan lembar penilaian: (3) membagi kelompok berdasarkan 

perbedaan prestasi, jenis kelamin, latar belakang budaya; dan (4) mempersiapkan soal tes untuk 

siswa; yaitu tes yang akan diberikan pada akhir pembelajaran dan akhir siklus. 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan yang mengacu pada perencanaan yang ada dan 

pelaksanaannya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan-perubahan. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPPH yang telah 

disusun dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selama proses pembelajaran, 

kolaborator mengamati interaksi guru dan siswa dalam lembar observasi kelas. Dalam 

pembelajaran yang menggunakan metode daring, kelas dibagi menjadi tiga kelompok dan masing-

masing kelompok terdiri dari lima orang siswa. Pembagian kelompok mengacu pada prestasi siswa 



dan jenis kelamin..Tahap ketiga adalah observasi yang dilaksanakan selama dan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung. Tahap terakhir dalam siklus pertama ini adalah refleksi yaitu dengan 

mengolah data yang telah diperoleh dari observasi. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian dibuat 

ranca-ngan untuk pelaksanaan siklus kedua. 

Pada siklus kedua, tahapan kegiatan yang dilakukan sama dengan siklus pertama yaitu 

persiapan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Tahap pertama adalah persiapan yang mengacu 

pada hasil refleksi yang telah dilakukan pada siklus pertama. Persiapan pada siklus II ini meliputi 

merevisi RPPH, mempersiapkan lembar penilaian, membuat kelompok baru dengan 

memperhatikan perbedaan tingkat prestasi siswa (tinggi, sedang dan rendah) dan jenis kelamin dan 

mempersiapkan soal tes. Tahap kedua adalah pelaksanaan tindakan yang dilakukan sebagaimana 

pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Pembelajaran dilaksanakan mengacu pada RPPH yang 

telah dibuat. Dari siklus II ini diharapkan ada peningkatan hasil belajar siswa. Tahap ketiga adalah 

observasi yang dilaksanakan dengan tes kemampuan siswa. Tahap terakhir adalah refleksi dimana 

dalam siklus II ini digunakan sebagai pemban-ding hasil dari siklus I. Apabila belum terjadi 

peningkatan yang signifikan maka siklus bisa diulang. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) dokumentasi yang 

merupakan dokumentasi nilai siswa sebagai dasar pembagian kelompok pembelajaran daring dan 

pengukuran keberhasilan penelitian. Setelah kegiatan dalam kelompok berjalan, kemudian 

dilakukan tes tertulis untuk mengetahui siswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Nilai siswa juga 

dijadikan sebagai penentu kelompok terbaik dalam kelas tersebut. Kelompok terbaik akan 

mendapatkan suatu penghargaan dari guru. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi siswa agar 

belajar dengan lebih baik, dan (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang 

digunakan sebagai panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dalam 

penelitian ini RPPH digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap siswa yaitu dengan metode 

pembelajaran daring. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas di siklus I meliputi: (1) persiapan yang dilakukan 

dengan pembuatan RPPH menggunakan format yang telah disetujui sekolah, (2) pelaksanaan 

dilakukan dalam pembelajaran menggunakan video call yang dilakukan sesuai jadwal sekolah 

yaitu hari Jumat menggunakan metode pembeljaran daring maka terlebih dahulu membagi kelas 



menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan prestasi belajar, dan tiap kelompok harus memuat 

siswa laki-laki dan siswa perempuan, (3) observasi dimana dalam kegiatan ini, guru mengawasi 

selama pembelajaran berlangsung, melihat hasil kerja siswa dan siswi kelompok dan memberikan 

penilaian, dan (4) refleksi adalah tahapan dimana hasil penelitian dianalisis kemudian dilakukan 

tindakan koreksi terhadap kekurangan yang terjadi. 

Masing-masing kelompok kecil berusaha memperoleh skor kelompok untuk mendapat 

penghargaan sebagai tim terbaik. Skor kelompok diperoleh dari akumulasi skor setiap anggota 

kelompok. Rerata nilai kelas di siklus pertama ini mendapatkan tiga bintangdengan nilai tertinggi 

mendaptkan empat bintang dan nilai terendah mendapatkan dua bintang Siswa dan siswi belajar 

lebih menyenangkan karna anak belajar sambil bermain  

Pelaksanaan siklus I masih ditemukan beberapa kekurangan yaitu: (1) pembelajaran 

dengan strategi kurang berjalan efektif karena anak kurang memperhatikan guru saat menjelaskan 

tentang tugas yang akan mereka kerjakan  Dalam hal ini siswa kurang berminat untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan video call. Hasilnya, masih banyak siswa yang tidak 

focus mendengarkan guru. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut guru harus 

berkerjasama dengan orang tua murid untuk membujuk anak agar anak bisa lebih focus lagi 

mendangarkan guru saat guru menjelaskan selama proses pembelajaran berlangsung dan orang tua 

juga bisa membantu guru selama pembelajaran menggunakan video call  

Pada siklus kedua ini tahapan yang dilalui sama seperti pada siklus pertama yaitu: (1) persiapan 

yang dilakukan dalam siklus II ini adalah menyiapkan RPPH sesuai dengan format yang telah 

disetujui oleh Kepala Sekolah, (2) pelaksanaan dalam tahap ini, dimulai dengan pembagian 

kelompok berdasarkan pada hasil tes sebelumnya dan juga dalam satu kelompok harus ada siswa 

perempuannya, (3) observasi dengan mengamati jalannya pembelajaran di kelas, apakah sesuai 

RPPH atau tidak dan hasil dari observasi kelas juga diperoleh hasil penelitian, dan (4) refleksi 

dengan cara melakukan perbandingan hasil yang diperoleh pada siklus pertama dengan hasil pada 

siklus kedua. 

Hasil siklus kedua diperoleh  nilai kelas adalah anak mulai berkembang dengan baik 

dengan nilai tertinggi 4 bintang dan nilai terendah mendapatkan 3 bintang Hasil dari siklus kedua 

ini ternyata banyak siswa yang berkembang dengan baikdan harus diadakan remidial. Dalam 

pelaksanaan siklus kedua tidak dimunculkan tahapan presentasi sehingga guru tidak bisa 



mengkonfirmasi pengetahuan siswa. Oleh karena itu pada siklus berikutnya guru harus 

melaksanakan pembelajaran dengan metode daring sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. 

Refleksi siklus kedua dijadikan bahan perbaikan untuk siklus ketiga sehingga diharapkan terjadi 

peningkatan yang signifikan. 

Hasil belajar siswa sebelum diterapkan metode STAD anak-anak masih belum berkembang 

dengan baik dan masih banyak siswa yang belum berkembang dengan baik. Setelah dilaksanakan 

metode STAD pada siklus pertama anak masih belum berkembang dan pada siklus kedua terjadi 

peningkatan anak sudah mulai berkembang sesuai dan dilanjutkan pada siklus ketiga sehingga 

diperoleh anak sudah berkembang dengan sangat baik Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD 

guru dan siswa harus displin dalam melaksanakan setiap tahapan. 

Beberapa pengetahuan yang diperoleh peneliti dari penelitian terdiri atas: (1) banyaknya siklus 

yang digunakan dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas menyesuaikan dengan hasil yang 

diperoleh, selama belum dapat mendapatkan hasil yang diharapkan maka siklus dapat ditambah, 

(2) rotasi kelompok dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD dilakukan setelah siswa mencapai 

titik jenuh yaitu berlangsung selama tiga hingga lima kali pertemuan sehingga dapat diperoleh 

hasil yang lebih memuaskan, (3) semua tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD harus 

dilaksanakan dengan disiplin, sehingga bisa dibuktikan kebenaran teorinya, dan (4) pembelajaran 

kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan pembahasan yang diperoleh, maka dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran daring menggunakan video call mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain penentuan siklus penelitian harus 

disesuaikan dengan target yang ingin dicapai, perlu diperhatikan rotasi kelompok yang sebaiknya 

dilakukan dengan durasi yang tidak cukup lama agar anak tidak bosan selama pembelajaran 

berlangsung, sehingga pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan video call bisa di nikmati 

anak dengan santai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan daring 

menggunakan video call mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada Standar Kompetensi Dasar 

Sinyal Video call. Berdasarkan simpulan dan implikasi diatas berikut ada beberapa saran untuk 

peningkatan motivasi, kemandirian dan hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran daring 

menggunakan video call antara lain: (1) sekolah diharapkan memberikan kesempatan kepada para 

guru untuk mengembangkan diri ke luar maupun ke dalam. Pengembangan diri ke luar artinya 

sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan potensinya dengan cara 

mengikuti seminar atau diklat yang dilaksanakan untuk meningkatan kualitas pembelajaran. 

Pengembangan diri ke dalam dimaksudkan guru dapat melakukan penelitian di sekolah untuk 

meningkatkan kualitas siswa; (2) guru diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi di kelas terutama dalam pembelajaran sehingga masalah tersebut dapat diatasi. Sebagai 

pendidik, guru diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mengajar terutama dalam hal 

penggunaan strategi pembelajaran. Permasalahan yang terjadi di kelas dapat diatasi dengan 

pendekatan belajar siswa aktif berupa diskusi kelompok dan kompetisi sehat siswa dalam 

penguasaan materi tertentu. Dalam melakukan sebuah penelitian harus displin dalam menjalankan 

semua prosedur yang berlaku; dan (3) bagi peneliti lain yang membaca artikel penelitian ini dan 

ingin mengembangkannya maka hendaklah benar-benar diperhitungkan waktu pelaksanaannya 

karena pembelajaran daring memerlukan waktu lama untuk mencapai hasil terbaik. Selain itu, 

dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar dan pembelajaran teori beserta praktik. 


