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Abstrak: This article aims to discuss the problem of the role of teachers in online learning during the 

Covid-19 pandemic at An-Nasar Kindergarten. The benefits of articles increase readers' 

knowledge, increase the role of teachers, and the quality of learning This research is a 

qualitative descriptive type with the subject of teachers, principals, and parents. Techniques 

for obtaining data are interviews, observation, literature study with interview guidelines, 

observation, and documentary record formats. The data is the role of teachers in online 

learning during the Covid-19 pandemic consisting of primary and secondary data. The 

teacher plays a role in planning the preparation of learning covid-19 for the implementation 

of learning, and evaluating the learning outcomes of students during the Covid-19 pandemic. 

The teacher's role can be optimal with the direct involvement of parents / guardians of 

students, both in planning, implementing learning, and assessing results learn learners. 

Keywords: The role of the teacher in online learning 

 

PENDAHULUAN  

Mengajar dalam konteks proses 

pembelajaran tidak hanya sekedar mempunyai 

materi pembelajaran, akan tetapi juga 

dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan 

agar peserta didik belajar walaupun istilah 

yang menggunakan “pembelajaran”. tidak 

berarti guru harus menghilangkan peranya 

sebagai pengajar. Dalam konteks 

pembelajaran, sama sekali tidak berarti 

memperbesar peranan peserta didik disatu 

pihak dan memperkecil peranan guru dipihak 

lain. 

Peran guru dan peserta didik sangat 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. 

Guru dan peserta didik merupakan faktor 

penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan umunya, karena guru, orang tua, 

dan peserta didik memegang peranan penting 

dalam proses pembelajaran, dimana terjadi 

perubahan tingkah laku anak.  Pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (Pasal 1 ayat 20, UU 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).  

Pembelajaran daring adalah 

penggunaan jaringan internet selama proses 

pembelajaran berlangsung. Sistem 

pembelajaran daring tersebut anak   

mempunyai  kebebasan  waktu  belajar,  bisa  

kapan  pun  atau  di  mana  pun, komunikasi 

yang terjalin dalam sistem pembelajaran 
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daring bisa melalui beberapa aplikasi, 

diantaranya sebagai berikut: google classroom, 

vidio converence, telepon, live chat, zoom, 

ataupun wa group (Dewi, 2020). 

Adanya kondisi darurat covid-19 

diberlakukan pada semua satuan dan jenis 

pendidikan sejak Maret 2020 hingga saat ini. 

Kondisi darurat mengharuskan para guru 

mengajar melalui sistem daring demi 

memenuhi hak dasar anak usia dini 

memperoleh pendidikan dan kesehatan. 

Pembelajaran sistem daring 

merupakan pilihan yang wajib dilaksanakan 

oleh para guru dan peserta didik (PAUD) pada 

masa pandemi covid.19. Pembelajaran via 

daring berimplikasi, baik terhadap manajemen 

sekolah, tugas dan kewajiban guru, hak belajar 

peserta didik, maupun orang tua/wali peserta 

didik. Implikasi ini terkait dengan kondisi dan 

latar belakang pihak-pihak tersebut, baik 

akibat covid.19 maupun faktor lain.                    

Proses bembelajaran TK bertujuan 

agar peserta didik memperoleh kecerdasan 

atau kemampuan dasar. Segala kemampuan 

dasar anak saling terkait dan tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain sebab suatu 

kemampuan turut menentukan penguasaan 

kemampuan lain dalam setiap pembelajaran 

dan pembinaan anak. Karena itu, pembelajaran 

di TK menerapkan prinsip bermain sambil 

belajar dan belajar sambil bermain. 

Berdasarkan pada pengamatan yang 

dilakukan di TK  An-Nasar Kota Kendari telah 

melaksanakan pembelajaran melalui daring 

sejak semester genap di tahun 2020, yaitu pada 

bulan Maret 2020 hingga semester gasal ini. 

Pembelajaran masih terkendala gadget, 

kondisi ekonomi orang tua yang terbatas, serta 

motivasi belajar anak yang masih harus 

didampingi oleh orang tua dalam setiap 

belajar. Adapun kendala-kendala tersebut 

dapat mengakibatkan anak-anak terhambat 

menerima pelajaran dan menyetor tugas-tugas 

pengembangan kompetensi kepada guru. 

Adapun tujuan penulisan adalah untuk 

mengetahui peran guru dalam memanfaatkan 

pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid-19 di TK An-Nasar Kota Kendari.           

Pada awal Tahun Ajaran Baru 

2020/2021, Pemerintah Pusat telah 

mengeluarkan kebijakan tentang New Normal, 

yang berarti Kenormalan Baru, khusus 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka di 

sekolah untuk daerah-daerah yang berstatus 

zona aman dari pandemi covid-19. Daerah-

daerah yang belum aman, belajar mengajar 

tetap dilaksanakan melalui sistem daring 

internet, termasuk Kota Kendari sehingga TK 

An-Nasar Kota Kendari memilih pembelajaran 

sistem daring. Adapun tujuan dari 

pembelajaran daring yaitu, untuk membantu 

mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki anak berdasarkan pada kurikulum di 

TK, yaitu aspek perkembangan moral dan 

nilai-nilai agama; sosial, emosional, dan 

kemandirian; berbahasa; kognitif; fisik/ 

motorik, dan seni. Serta memiliki fungsi untuk 

mengetahui perkembangan pada setiap aspek 

kompetensi bagi anak usia dini. 

Ada sepuluh Prinsip Pembelajaran 

PAUD Kurikulum 2013, yaitu: belajar melalui 

bermain, berorientasi pada perkembangan 

anak, berorientasi pada kebutuhan anak, 

berpusat pada anak, pembelajaran aktif, 



berorientasi pada pengembangan nilai-nilai 

karakter, berorientasi pada pengembangan 

kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan 

yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran 

yang demokratis, pemanfaatan media belajar, 

sumber belajar, dan narasumber.  

Pada masa pandemi ini pembelajaran 

dilaksanakan dengan jarak jauh (PJJ) dengan 

memanfaatkan pendekatan dalam jaringan/ 

online (daring) menggunakan media HP atau 

laptop melalui beberapa sosial media, web, 

dan aplikasi pembelajaran daring.  

Ghirardini (Adhe,2018:27) 

mengatakan bahwa pembelajaran daring akan 

memberi metode pembelajaran yang efektif, 

seperti beberapa latihan umpan balik yang 

saling terkait, menggabungkan kolaborasi 

kegiatan dengan belajar secara mandiri, 

personalisasi pembelajaran berdasarkan atas 

kebutuhan anak dan menggunakan simulasi 

atau permainan. Seluruh anak akan 

mendapatkan dampak kualitas yang sama. 

Dengan adanya situasi pandemi yang belum 

berakhir maka strategi pembelajaran daring 

menjadi bagian dari alternatif metode yang 

ditawarkan kepada anak didik sebagai bagian 

dari penerapan strategi pembelajaran pada 

masa covid-19. Proses pembelajaran secara 

daring ini diharapkan dapat menjadi solusi 

agar anak didik terhindar dari paparan virus 

covid-19. 

Pendekatan lain yang dijadikan 

landasan pembelajaran lewat daring internet 

adalah TPACK atau Technologocal 

Pedagogical Content Knowledge Abad XXI. 

Pada pendekatan TPACK ini, pembelajaran 

didesain dengan memanfaatkan perangkat 

teknologi untuk menyampaikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap, kepada peserta didik. 

Komponen teknologi komunikasi dan 

informasi diterapkan pada pendidikan agar 

peserta didik mampu menguasai ilmu 

pengatahuan, teknologi, seni budaya, 

keterampilan, dan memiliki sikap positif 

(Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, 

2020). 

Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

daring sudah mulai diterapkan di berbagai 

lembaga pendidikan selama masa pendemi 

covid 19 berlangsung. Virus corona sendiri 

muncul pada akhir tahun 2019. Guru 

mengantisipasi jumlah penularan yang kian 

hari semakin naik dengan mengikuti kebijakan 

Pemerintah, yakni isolasi mandiri, social and 

physical distancing hingga pembatasan sosial 

berskala besar di berbagai kota, dan protokol 

kesehatan covid-19. Kondisi tersebut 

mewajibkan setiap warga untuk tetap tinggal 

di rumah, bekerja dan belajar di rumah 

(Jamaluddin, 2020,:2).  

Dampak virus corona tersebut sangat 

signifikan terhadap dunia Pendidikan, 

khususnya pada PAUD. Pemerintah 

mengeluarkan Surat Edaran (SE) tertanggal 18 

Maret 2020, semua bentuk aktivitas di semua 

bidang untuk saat ini ditunda guna mengatasi 

penyebaran dari virus corona agar tidak 

semakin meluas. Terlebih lagi dalam bidang 

pendidikan. Kemendikbud 24 Maret 2020 No 

4/2020 mengeluarkan Surat Edaran mengenai 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan, isi dari 

surat tersebut tentang kegiatan pembelajaran 

agar tetap dijalankan dan tidak terputus meski 



sudah tidak dengan metode tatap muka, yang 

diganti dengan menggunakan metode 

pembelajaran jarak jauh atau sistem 

pembelajaran daring yang berlaku selama 

pandemi covid-19 berlangsung. Adanya 

konsekuensinya adalah mengharuskan semua 

lembaga pendidikan untuk menerapkan sistem 

pembelajaran daring bagi semua anak 

didiknya, mulai dari perguruan tinggi hingga 

bahkan ke yang paling dasar, yaitu PAUD. 

Sistem belajar mengajar daring yang 

diterapkan terhadap anak-anak yang 

bersekolah. 

Pendidikan yang semula dengan 

metode tatap muka di lembaga pendidikan, 

kini diubah menjadi pembelajaran daring/ 

online dan dilaksanakan dari rumah masing-

masing untuk mencegah dan menanggulangi 

penyebaran virus Covid-19 ini. Kebijakan 

tersebut berlaku bagi semua jenjang 

pendidikan baik dari tingkat PAUD hingga 

tingkat perguruan tinggi. Hal ini merupakan 

langkah inisiatif dari pemerintah karena 

pembelajaran tidak harus bertemu langsung, 

tidak harus bertatap muka langsung, namun 

dilaksanakan dengan sosial media, media 

teknologi, dan aplikasi. Pembelajaran tersebut 

yang dikenal dengan pembelajaran daring 

(Adiwijaya, 2020). Hal di atas tentu 

menimbulkan banyak problematika khususnya 

pelaksanaan pembelajaran bagi anak usia dini. 

Anak usia dini adalah tahapan dalam masa 

emas yang memerlukan pelayanan lebih, 

secara khusus dan langsung bila dibandingkan 

jenjang pendidikan lain. Anak usia dini 

merupakan masa emas (golden age) yang 

hanya ada sekali periode dalam kehidupannya 

dan tidak dapat diulang kembali (Eko 

Suhendro & Syaefudin, 2020:3). Adanya 

wabah covid-19 menimbulkan dampak bagi 

para pendidik. Orang tua/wali anak didik serta 

anak didik pun merasakan dampak pandemik 

covid-19. 

Para pendidik merasa kesulitan dalam 

mengembangkan pembelajarannya. Proses 

pembelajaran yang sebelumnya dilakukan 

secara langsung dengan mencapai seluruh 

aspek baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik kini berubah menjadi 

pembelajaran daring atau pembelajaran jarak 

jauh. Hal ini sangat berpengaruh kepada 

tumbuh kembang anak usia dini. Dunia anak 

merupakan dunia bermain yang cenderung 

melibatkan anak berinteraksi langsung, 

bertatap muka langsung, dan terlibat dalam 

beberapa kegiatan. Tatap muka langsung ini 

akan memberikan motivasi-motivasi bagi 

anak.  

Pembelajaran daring merupakan 

sistem pembelajaran yang berdampak terhadap 

potensi awal dan tumbuh kembang anak. Bila 

ini dibiarkan maka anak akan kehilangan 

pondasi awal dan kesiapan dalam mengikuti 

pendidikan kedepan. Proses pendidikan daring 

ini adalah transformasi pendidikan tatap muka 

ke dalam bentuk digital yang tentunya 

memiliki peluang dan tantangan yang sangat 

berat. Oleh karena itu, adanya problematika 

yang terdapat dalam proses pembelajaran 

daring bagi PAUD (Pendidikan Anak Usia 

Dini) ini harus dapat ditemukan solusi 

pemecahannya. Penerapan berbagai strategi 

pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk 

menemukan ramuan yang dapat dilakukan 



dalam mentransformasikan pengetahuan 

kepada anak usia dini yang baik bagi 

perkembangan pada ketiga aspek di atas. Peran 

guru sebagai pendidik tentunya harus dapat 

bekerja sama dengan berbagai pihak, 

khususnya yang menjadi jembatan 

penghubung antara orang tua dan peserta 

didik, khususnya di TK. 

Apaun tujuanna dalam penulisan ini 

adalah untuk mengetahui peran guru dalam 

memanfaatkan pembelajaran daring pada masa 

pandemi covid-19 di TK An-Nasar Kota 

Kendari.  

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini ialah deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang peran guru dalam 

memanfaatkan pembelajaran daring selama 

pandemi covid-19 di TK An-Nasar Kota 

Kendari. Subjek/ responden pada penelitian ini 

adalah guru yang berjumlah 4 orang dan 1 

orang Kepala Sekolah. Responden orang tua 

peserta didik berjumlah 3 orang. Pengumpulan 

data digunakan teknik wawancara dan 

observasi. Wawancara dengan guru dan orang 

tua dilakukan secara langsung dan melalui via 

telepon dan WhatsApp. Teknik pengumpulan 

dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, yang digunakan pada panduan 

wawancara, panduan observasi, dan format 

catatan lapangan dan dokumentasi  Teknik 

analisis data yaitu Analysis Interactive Model 

terdiri dari datacollection/ pengumpulan data, 

data reduction/ reduksi data, data display/ 

penyajian data, dan conclutions (penarikan 

kesimpulan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guru-guru di TK An-Nasar Kota 

Kendari melaksanakan pembelajaran melalui 

daring internet melalui serangkaian kegiatan, 

baik kegiatan administratif maupun 

pembelajaran. Kegiatan guru yang berkaitan 

dengan perencanaan perangkat pembelajaran 

daring dan pran guru dalam memanfaatkan 

pembelajaran daring demi menunjang 

keterlaksanaan pembelajaran di rumah. Peran 

guru-guru TK An-Nasar dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring diuraikan sebagai berikut. 

Peran Guru TK An-Nasar dalam 

Menyusun Program Pembelajaran Daring 

Perencanaan dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring atau dalam jaringan 

internet merupakan tahap yang harus 

dilakukan oleh sekolah dan para guru TK An-

Nasar Kota Kendari selama masa pandemik 

covid-19. Penyusunan rencana program 

sekolah/ program pembelajaran berperan 

penting dalam menunjang keterlaksanaan 

pembelajaran anak di rumah. Berbagai 

kegiatan dan persiapan pembelajaran sistem 

daring internet diuraikan sebagai berikut. 

Guru-guru melaksanakan rapat 

internal yang dipimpin oleh Kepala TK An-

Nasar Kota Kendari. Rapat internal Dewan 

Guru membahas persiapan, pelaksanaan, 

penilaian, pengawasan, dan tindak lanjut 

pelaksanaan pembelajaran.Guru-guru lebih 

lanjut mengadakan rapat dengan pihak orang 

tua/wali peserta didik TK An-Nasar Kota 



Kendari. Rapat bertujuan untuk menghasilkan 

kesepahaman pihak sekolah dengan orang 

tua/wali peserta didik tentang pembelajaran 

melalui daring internet. Pembelajaran daring 

dilaksanakan melalui mekanisme, yakni 

pembelajaran diarahkan oleh guru-guru 

dengan berpedoman pada Kurikulum 13 atau 

K-13. Guru bekerja sama dengan orang 

tua/wali peserta didik agar pelaksanaan 

pembelajaran di rumah dengan sistem daring 

internet dan melibatkan orang tua/wali peserta 

didik. Proses belajar di rumah harus direkam 

oleh orang tua/wali peserta didik, selanjutnya 

dilaporkan kepada Kepala TK An-Nasar 

Kendari. Laporan peserta didik belajar di 

rumah disampaikan lewat Whats App (WA) 

kepada masing-masing guru yang mengajar 

pada setiap kelas. 

Kepala TK An-Nasar Kota Kendari 

beserta guru-guru mendata nomor telepon 

seluler Android atau HP semua orang tua/wali 

peserta didik. Semua orang tua/wali peserta 

didik memiliki HP Android. Nomor kartu HP 

diseleksi dengan baik dalam masa aktif kartu 

dan jenis kartu dan jaringan internetnya. 

Nomor yang aktif diusulkan untuk menerima 

kuota paket data internet untuk belajar kepada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Pihak TK An-Nasar Kota Kendari juga 

membagikan kartu nomor HP yang baru 

dengan mengantisipassi paket data dan masa 

aktif kartu pada orantua/wali peserta didik.  

Kepala TK An-Nasar dan Guru pun 

mendata orang tua/wali peserta didik yang 

memiliki komputer atau laptop dan 

ketersediaan Wifi di rumah mereka. Ada orang 

tua/wali peserta didik yang memiliki 

komputer, Wifi, dan ada pula yang belum 

memiliki. Akan tetapi, ada orang tua yang 

bersedia berusaha membeli laptop.  

Wali Kelas A, Wali Kelas B-1, dan 

Wali Kelas B-2 TK An-Nasar Kota Kendari 

membentuk WA (WhatsApp) Grup Orang Tua 

dan Guru guna menunjang efektivitas 

pelaksanaan pembelajaran dari rumah lewat 

daring. Selain itu, WA Grup berfungsi sebagai 

media komunikasi dan interaksi orang tua 

dengan pihak sekolah atau guru tentang 

pembelajaran. WA Grup juga berfungsi untuk 

memantau pelaksanaan pembelajaran di 

rumah. 

Guru-guru TK An-Nasar yang 

berjumlah empat orang berlatih secara 

autodidak tentang pengoperasian internet dan 

aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran 

virtual secara daring. Kegiatan tersebut 

berlangsung satu minggu dan bertempat di 

ruang belajar Kelas A di TK An-Nasar Kota 

Kendari.  

Pembelajaran dilaksanakan pada tiga 

kelas virtual, yaitu Kelas A, Kelas B-1, dan 

Kelas B-2. Setiap guru Kelas A dan Kelas B 

menyusun perangkat pembelajaran daring 

internet. Perangkat pembelajaran 

disederhanakan khusus pada langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan 

proses pembelajaran disusun lebih singkat 

daripada pembelajaran biasa. Perangkat 

pembelajaran mengikuti Standar Isi, Standar 

Proses, dan Standar Penilaian, yang telah 

disederhanakan. Perangkat pembelajaran 

berkurang setengah daripada perangkat 

pembelajaran sebelum pandemik covid-19. 

Hal tersebut tentu saja berdasarkan semua 



Standar pembelajaran tersebut yang 

disesuaikan dengan kondisi darurat pandemi 

covid-19.  

Kepala TK An-Nasar menyusun 

jadwal mengajar guru-guru perminggu. 

Pembelajaran daring perkelas juga dikurangi 

disesuaikan dengan kondisi orang tua dan 

peserta didik. Pembelajaran online atau daring 

disesuaikan dengan Standar Isi Darurat Covid-

19. Jadwal mengajar dibagikan juga kepada 

orang tua/wali peserta didik. 

Kepala TK An-Nasar Kota Kendari 

menyusun jadwal piket guna melayani tamu, 

baik tamu dari instansi tertentu maupun orang 

tua atau wali peserta didik. Jadwal piket 

berkisar pukul 08.00—12.00. Guru piket 

bertugas melayani orang tua atau wali peserta 

didik yang hadir di TK An-Nasar Kota 

Kendari untuk mengambil tugas 

pengembangan kemampuan yang akan 

dikerjakan atau dilakukan oleh di rumah.   

 Guru-guru menyediakan bahan ajar 

atau media belajar agar peserta didik bisa 

belajar di rumah tentang tiap-tiap kemampuan 

dasar peserta didik TK An-Nasar Kota 

Kendari. Media belajar yang dapat menunjang 

proses pelaksanaan dengaan motto bermain 

sambil belajar dan belajar sambil bermain bagi 

peserta didik. Guru menyediakan media 

belajar dengan mengembangkan kemampuan 

dasar peserta didik. Karena itulah, guru 

memilih media yang mudah dipakai, murah, 

menarik, dan memudahkan guru dalam 

mengembangkan kemampuan peserta didik, 

yaitu kemampuan musikal, interpersonal, 

visual spasial, natural/alam, kinestetik, moral, 

bahasa atau linguistik, dan logika matematika. 

Media yang diberikan kepada peserta didik 

melalui orang tua masing-masing sesuai 

dengan segala kecerdasan atau kemampuan 

yang telah direncanakan oleh guru dalam 

perangkat pembelajaran.   

Adapun media pembelajaran yang 

disepati baik orangtua/wali peserta didik di TK 

An-Nasar Kota Kendari adalah dalam 

jaringan/ daring internet dengan menggunakan 

aplikasi pilihan Zoom, Google Meet, LMS, 

atau Class Room, dan WhatsApp (WA Grup). 

Guru-guru dipercayakan untuk menghubungi 

para orang tua/wali peserta didik sehari 

sebelum dimulai pembelajaran.  

Guru-guru di TK An-Nasar Kota 

Kendari melakukan perencanaan penilaian 

perkembangan kemampuan peserta didik. 

Guru melakukan kegiatan perencanaan 

penilaian, yakni: menetapkan tujuan penilaian 

dengan mengacu pada RPPH, menentukan 

bentuk penilaian, memilih teknik penilaian, 

menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan 

kisi-kisi dan kaidah penulisan, dan menyusun 

pedoman penskoran.  

Peran Guru dalam Memanfaatkan 

Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi 

Guru melaksanakan pembelajaran 

daring sesuai dengan situasi pandemi covid-19 

dan program perencanaan yang telah disusun 

oleh Kepala TK An-Nasar Kota Kendari dan 

guru-guru. Peran guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada masa pandemik covid-19 

diuraikan sebagai berikut. 

Guru mengajar dengan berpedoman 

pada RPPH, RPM, dan jadwal mengajar yang 

telah dibagikan kepada orang tua/wali peserta 



didik. Guru berkoordinasi dengan orang 

tua/wali peserta didik sehari sebelum 

mengajar. Guru menyampaikan melalui grup 

WA kepada orang tua/wali peserta didik. 

Orang tua atau wali peserta didik datang ke 

sekolah untuk mengambil bahan ajar dan 

media belajar. Bahan ajar atau media belajar 

anak telah disusun sesuai dengan rencana 

program pembelajaran. Orang tua dan anak 

didik datang di TK An-Nasar Kota Kendari 

dengan mengikuti protokol kesehatan  .  

Guru melaksanakan pembelajaran 

melalui video yang dikirimkan keorang tua/ 

wali dengan mengikuti RPPH yang telah 

disusun pada bagian pembuka, inti, dan 

penutup. Pada bagian pembuka, guru-guru 

membuka pembelajaran dengan memberi 

salam kepada oang tua/wali, peserta didik. 

berdoa, dan memberi semangat atau motivasi 

kepada peserta didik. Guru juga 

menyampaikan pesan protokol kesehatan 

untuk mencegah covid-19. Selain itu, guru 

menyampaikan apersepsi dan menyiapkan atau 

memusatkan perhatian peserta didik pada 

pembelajaran. Untuk memusatkan perhatian, 

guru mengajak orang tua dan peserta didik 

untuk menyanyikan lagu secara bersama-sama. 

Pada bagian pendahuluan, guru dan orang 

tua/wali menanamkan nilai agama, moral, dan 

sosial pada anak. Nilai agama yaitu memberi 

salam dan berdoa, nilai-nilai moral berupa 

penyampaian nilai-nilai menaati protokol 

kesehatan mencegah penyebaran virus corona 

atau menaati aturan. Nilai sosial ditanamkan 

pada interaksi komunikasi yang jelas dan 

santun kepada orang tua/wali, serta anak didik. 

Kemampuan musik atau seni secara tidak 

langsung dilatihkan pada saat bernyanyi yang 

bertujuan untuk memusatkan perhatian peserta 

didik.  

Pada bagian inti, guru menjelaskan 

kegiatan yang akan dilakukan oleh anak didik. 

Pada orang tua/wali peserta didik agar 

bersama-sama mengarahkan anak sesuai 

dengan petunjuk permainan dalam 

pembelajaran. Peserta didik yang sempat 

bergabung pada aplikasi internet melakukan 

permainan sambil belajar dan belajar sambil 

bermain. Guru mengajarkan kemampuan dan 

nilai-nilai moral, agama, sosial, kemandirian 

berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni 

secara bertahap dan berkesinambungan kepada 

peserta didik.  

Pada bagian penutup, guru berdoa 

bersama dan menyanyi yang mengandung 

nilai-nilai kompetensi yang harus dikuasai. 



Guru juga tetap mengingatkan protokol 

kesehatan untuk mencegah penyebaran virus 

corona. Guru menanamkan nilai-nilai yang 

hampir sama dengan nilai-nilai pada tahap 

pembukaan pembelajaran.     

Permainan dan belajar pada kegiatan 

disesuaikan dengan keadaan pandemik covid-

19, kuota data internet, dan kondisi psikologi 

anak didik. Waktunya singkat  sekitar 5 menit. 

Menurut informasi dari guru-guru, anak didik 

ada yang  antusias belajar virtual melalui 

daring internet. Hal itu merupakan pengaruh 

virtual atau internet yang menarik perhatian 

peserta didik yang selama ini belum pernah 

dilakukan. Gambar-gambar yang tampil 

dilayar HP Android dapat memotivasi belajar 

bagi anak didik.  

Pada pembelajaran lain, guru 

menelepon orang tua/wali peserta didik agar 

hadir ke TK An-Nasar Kota Kendari untuk 

mengambil media atau bahan ajar yang akan 

dijawab oleh peserta didik di rumah masing-

masing. Pada kondisi ini, guru tidak mengajar 

secara virtual, akan tetapi mengajar dengan 

strategi mengendalkan. Orang tua lebih 

berperan pada pembelajaran ini, sebab orang 

tua mengawasi langsung di rumah dalam 

belajar anak. Orang tua mengawasi 

pembelajaran seperti yang disarankan oleh 

guru. Guru hanya berperan sebagai pengontrol 

atau pengawas pelaksanaan pembelajaran di 

rumah.  

Guru berperan sebagai informan atau 

pemberi informasi sebab guru mengirim tugas, 

baik video maupun tugas rumah kepada semua 

orang tua/wali anak didik hanya melalui WA 

grup orang tua. Waktu pengiriman informasi 

tugas kepada orang tua/wali peserta didik 

adalah  seminggu. Orang tua  diperbolehkan 

oleh guru hadir di sekolah untuk menjemput 

tugas. Pengiriman tugas dipebolehkan 

mengirim foto, dan boleh juga diantar kepada 

guru di TK akan tetapi, dengan mengikuti 

protokol kesehatan. Pengiriman tugas boleh 

berbentuk video dan boleh pula gambar hasil 

pemotretan orang tua/wali peserta didik.    

Pembelajaran dengan sistem daring 

internet bagi guru-guru TK An-Nasar Kota 

Kendari telah menggunakan media-media 

yang variatif seperti buku khusus PAUD, 

gambar-gambar yang menarik untuk ditempel, 

diwarnai, dicocokkan berdasarkan pada hasil 

wawancara dengan salah satu guru. Hal ini 

merupakan solusi yang dilakukan guru untuk 

mencapai pembelajaran daring secara optimal. 

Pembelajaran jarak jauh dari rumah melalui 



pembelajaran daring dapat mengakomodasi 

kebutuhan belajar bagi para peserta didik 

PAUD untuk dapat mengembangkan 

potensinya.   

Menurut pandangan orang tua peserta 

didik TK An-Nasar Kota Kendari, guru sudah 

sangat kreatif dalam proses pembelajarannya, 

karena setiap pertemuan guru selalu 

memotivasi agar anak giat belajar, kemudian 

mengarahkan anak untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Kompetensi yang diajarkan 

mencakup moral, nilai-nilai agama, sosial, 

emosional, kemandirian, berbahasa, kognitif, 

fisik/motorik, dan seni. Semua kompetensi 

tersebut diajarkan secara bertahap kepada 

peserta didik oleh setiap guru TK An-Nasar 

Kota Kendari.  

 Guru menilai hasil belajar 

perkembangan kemampuan peserta didik di 

TK An-Nasar Kota Kendari dengan 

melakukan penilaian dengan memanfaatkan 

informasi orang tua di rumah serta 

memperhatikan pedoman penilaian masa 

darurat pandemi covid-19. Guru melibatkan 

orang tua/wali melalui pembelajaran yang 

dilakukan jarak jauh, di rumah masing-masing 

orang tua peserta didik. Orang tua/wali lebih 

mengetahui perkembangan hasil belajar 

amaknya di rumah. Pada konteks ini, orang tua 

lebih aktif dan akurat dalam menyampaikan 

informasi kepada guru tentang perkembangan 

kemampuan peserta didik, yakni pada aspek 

nilai-nilai moral, agama, sosial, kemandirian, 

berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni. 

Pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru wajib dinilai oleh guru 

dan orang tua. Penilaian perkembangan 

kemampuan setiap peserta didik yang dapat 

direkam dengan menggunakan instrumen 

penilaian yang memenuhi kriteria. Instrumen 

penilaian disediakan oleh setiap guru, dan 

instrumen itulah yang dipakai oleh orang tua 

dalam menilai perkembangan kemampuan 

anaknya. 

 Penilaian perkembangan hasil belajar 

semua kemampuan tiap-tiap peserta didik 

bersifat deskriptif atau kualitatif. Nilai setiap 

aspek kemampuan berkisar sangat baik, baik, 

kurang, atau sangat kurang. Guru-guru telah 

melakukan penilaian dengan benar, yakni 

sesuai dengan panduan penilaian hasil belajar 

peserta didik di TK An-Nasar Kota Kendari. 

Pada setiap KD atau kompetensi dasar yang 

diajarkan harus dinilai oleh guru dan orang 

tua/wali peserta didik. Segala data dan 

informasi tentang perkembangan kompetensi 



peserta didik dicatat dan didokumentasikan 

oleh guru dan orang tua.  

 Peran guru-guru di TK An-Nasar Kota 

Kendari melakukan penilaian dengan 

mengikuti langkah-langkah perencanaan, 

pelaksanaan penilaian, dan pengolahan hasil 

penilaian, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil 

penilaian  (Direktorat Jenderal Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 

Tahun 2017).   

Langkah perencanaan telah dilakukan 

oleh guru pada tahap persiapan pembelajaran 

dan tidak dijelaskan. Kegiatan pelaksanaan 

penilaian dan tindak lanjut guru-guru di TK 

An-Nasar Kota Kendari diuraikan secara 

singkat, yakni: guru melaksanakan penilaian 

berdasarkan perencanaan penilaian. Waktu dan 

frekuensi pelaksanaan penilaian dilakukan 

berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang 

dilakukan oleh guru, sebagaimana dalam 

RPPH dan RPPM.  

Guru melakukan pengolahan atau 

analisis perkembangan nilai kemampuan 

peserta didik. Penulisan capaian hasil belajar 

menggunakan angka 0-100 dan deskripsi 

kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, umumnya 

guru di TK An-Nasar Kota Kendari dengan 

menggunakan deskripsi kegiatan belajar 

sebagai pencapaian hasil belajar. 

Guru di TK An-Nasar Kota Kendari 

melakukan pemanfaatan dan tindak lanjut atas 

hasil penilaian. Penilaian digunakan untuk 

melihat perkembangan kemampuan peserta 

didik dan keberhasilan guru mengajar 

berdasarkan perencanaan pembelajaran yang 

telah disusun dalam program pembelajaran. 

Adapun hasil penilaian dalam pembelajaran 

ditentukan pada setiap langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran.  

Pada penilaian guru-guru juga 

melaporkan hasil belajar peserta didik kepada 

orang tua, walaupun oranng tua turut menilai 

pula perkembangan kemampuan anaknya.  

Orang tua sebagai mitra di TK An-Nasar Kota 

Kendari merasa senang setelah mengetahui 

perkembangan kemampuan anaknya dalam 

menyelesaikan suatu KD. Orang tua peserta 

didik pun melakukan langkah-langkah 

peningkatan perkembangan kemampuan 

anaknya.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Peran guru dalam memanfaatkan 

pembelajaran dalam jaringan internet atau 

daring di TK An-Nasar Kota Kendari yakni 



penyusunan perangkat pembelajaran sehingga 

pembelajaran daring dapat berjalan secra 

efektif. Peran guru dalam penyusunan 

perangkat pembelajaran merupakan syarat 

tercapainya hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan aplikasi pilihan Zoom, Google 

Meet, LMS, atau Class Room, dan Whats App 

(WA Grup). Pelaksanaan pembelajaran daring 

dengan adanya keterlibatan orang tua/wali 

peserta didik dalam pembelajaran daring 

melalui aplikasi pembelajaran. Adapun peran 

guru dalam penilaian hasil belajar oleh orang 

tua/wali peserta didik dalam bentuk 

pembinaan dan pengawasan pembelajaran.  

Saran 

Peran guru dalam memanfaatkan 

pembelajaran daring melalui perencanaan, 

pelaksanaan dan penlaian program 

pembelajaran. Bagi sekolah memberikan dan 

menyediakan fasilitas yang mendukung pada 

kegiatan pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi dengan menggunakan 

video pembelajaran dalam mencapai tujuan 

belajar bagi anak usia dini. 
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