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Abstract

ThisstudyaimsattheskillsofPAUDteachersinprovidingreinforcementoflearningto

students during the Covid-19 pandemic.This research is descriptive research.The

researchsubjectswere4teachersinTK TunasMutiaratakenbypurposivesampling

technique.Datacollectiontechniquesusinginterviews.Theresultsshowedthatfirst,the

learningschemehecarriedoutduringtheCovid-19pandemicwasonlinelearning.Second,

providingreinforcementcarriedoutbyteachersduringtheCovid-19pandemicconsistsof

verbaland non-verbalreinforcement.Third,the obstacles encountered in providing

reinforcementduringtheCovid-19pandemicwereguardiansofstudentswhocouldnot

operateWhatsapp,didnothavesmartphonesandguardiansofstudentswhohaddifficulty

gettingsignals.Insummary,theresultsfoundareimportantasreferencematerialforother

PAUDteacherssotheycanbeskilledatprovidingreinforcementtochildrenduringthe

Covid-19pandemic.
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PENDAHULUAN

PandemiCovid-19 yang terjadihampir

diseluruhduniamembawadampakyang

cukup serius. Bukan hanya ekonomi,

kesehatan dan juga keamanan yang

terkena langsung dampaknya,kegiatan

pendidikan juga terkena dampaknya

langsung.Diseluruh negara terdampak

Covid-19 tidak terkecualidiIndonesia,

semuajenjangpendidikanmenghentikan

kegiatan pembelajaran secara tatap

mukadanbergantidengansistem daring

ataubelajarjarakjauh.

Usiadinimerupakanmasayang

tepatuntukdapatmengembangkandan

meningkatkankemampuam,potensidan

keterampilan hidup yang dimilikioleh

anak.Padamasainiprosespertumbuhan



dan perkembangan dalam berbagai

aspek sedang mengalamimasa yang

cepat dalam rentang perkembangan

hidup manusia. Pendapat tersebut

didukung oleh pendapat dari yang

menjelaskan bahwa anak memiliki

kemampuan untuk menyerap

pengetahuandenganbaiksehingadapat

mengasahpotensiyangmenentukanbagi

perkembangan anak selanjutnya.Salah

satu penghambatanak usia dinitidak

dapatmengeluarkanpotensinyadengan

maksimaladalahkarenadarikurangnya

rasapercayadiriperluditanamkansejak

usiadini.Rasapercayadiridansemangat

belajaranak penting dan harus selalu

dilatihagaranaktidakselalutakutdan

menolak diriketika mendapataktivitas

yang diminta dari guru,serta dapat

mengembangkan potensinya dengan

maksimal.Gurupadajenjangpendidikan

anak usia diniyang berperan sebagai

pendidik,perluuntukmencaricaraagar

agarbagimana rasa percaya diridan

semangatbelajaranak dapattumbuh

terutamasaatpembelajaranberlangsung.

Salah satu cara yang bisa

digunakan oleh guru untuk menumpuk

rasapercayadiridansemangatbelajar

dalam dirianakadalahdenganpemberian

penguatan saat pembelajaran

berlangsung. Adapun definisi dari

keterampilan dalam memberikan

penguatan dapat diartikan sebagai

respon terhadapa suatu tingkah laku

positif yang dapat meningkatkan

kemungkinanakanterukangnyaperilaku

positif tersebut.Pemberian penguatan

didefinisikansebagaiperilakugurudalam

memberikan tangapan positif yang

bertujuan mempertahankan dan lebih

meningkatkan perilaku tersebut.

Penguatan dapat dikatakan sebagai

tindakan terhadap tingkahlaku yang

secara sengaja diberikan agartingkah

lakutersebutdapattertanam.Penguatan

adalahadalahsetiap konsekuensiyang

dapatmeningkatkan frekuensiperilaku

tersebut terulang kembali. Penguatan

adalah segala bentuk tanggapan yang

dilakukansecaraverbaldannonverbal

yangmerupakanbagiandarimodifikasi

tingkah laku guru terhadapa siswa

dengan tujuan memberikan informasi

bagi anak atas segala perbuatanya

sebagaidoronganataukoreksi.

Pendapattentangcarayangbisa

digunakan guru untuk menumpuk rasa

percayadiridansemangatbelajaranak

adalahlewatpemberianpenguatansaat

pembelajaran tersebut didukung dari

peraturanpemerintahNo.19Tahun2005

tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal19 Ayat 1 menyatakan bahwa

proses pembelajaran pada satuan

pendidikansalahsatunyaharusdilakukan

dengan memotivasi peserta didik.

Adapun apabila dicermatilebih lanjut

pemberian motivasiinidilakukan agar

anaksemakinmemilikisemangatminat

dan rasa percaya diri dalam belajar

dengan motivasi-motivasi yang telah



diberikanolehguru.Motivasiyangsering

diberikan padapembelajaran anakusia

diniumumnya diberikan dalam bentuk

pemberian penguatan yang dilakukan

olehgurukepadamurid.

Selain berdasarkan yuridis yang

dijelaskan oleh Pemerintah lewat

PeraturanPemerintahNo.19Tahun2005

tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal19Ayat1,pentingnyapemberian

penguatanyangdilakukangurudidukung

oleh beberapa peryataan tentang

manfaat dari pemberisan penguatan

untukanakusiadiniyangbahkantidak

hanyauntukmemumpukrasapercayadiri

dansemangatbelajaranak.Pernyataan

tersebut diantaranya oleh Djamarah

(2005)yangmenjelaskanbahwadengan

penguatan, perubahan tingkah laku

seseorang dapatdilakukan.Selanjutnya

dijelaskan oleh Uno (2010) bahwa

pemberian pengautan dapat

meningkatkan perhatian anak,

melancarkan proses belajar,

membangkitkan motivasi, mengontrol

sikapkearahpositif,mengaturdiridalam

pembelajaran dan mengarahkan pada

berpikir yang inisiatif. Berdasarkan

penjelasan diatas tentang manfaat

pemberian penguatan maka bisa

dipahami bahwa keterampilan

memberikan penguatan tidak dapat

dianggapsuatuhalyangremeh.Karena

masa usia dinimerupakan masa yang

sangat pesat dalam perkembangan

berbagai aspeknya,maka guru pada

jenjang pendidikan anak usia dini

haruslah gencer dalam memberikan

penguatan dalam setiap proses

pembelajaran yang dilakukannya agar

setiap kemampuan dan perilaku positif

dapatbangkitdanterpeliharadalam diri

anak.

Sejak usia dini guru jarang

ataupun bahkan tidak pernah

memberikan penguatan dalam

pembelajarannya maka secara tidak

langsung akan dapat mematikan

semangat kepercayaan dirinya dalam

belajar yang akan berpengaruh pada

prestasiakademikmaupunnonakademik

anakusiadinidewasakelak.Untukitu

sebaiknya penguatan diberikan secara

rutin kepada anak.Akan tetapi,saat

pemberianpenguatankepadaanakusia

dini harus mengalami kendala

dikarenakansedang wabahnyapenyakit

coronavirusdisease19 ataudisingkat

dengannamaCovid-19yangdisebabkan

olehvirusyangbernamaCorona.Virus

yang yang menginfeksi system

pernapasanmanusiainidapatmenyebar

ataumenularlewattetesanairliuryang

muncratdarimulutorang akibatbatuk

atau bersin, yang kemudian masuk

ketubuh orang yang berada didekatnya

melaluimulut,hidungdanmata.

Virus ini diketahui bisa

menginfeksisiapasaja,sepertilaki-laki,

perempuan, tua ataupun muda

termaksud juga anak-anak. Pandemi

Covid-19memperngaruhisemuabidang



aktivitaskehidupanmanusia,termaksud

duniapendidikan.Salahsatudaerahyang

terdampakdenganadanyapenyakitCovid

-19adalahKotaKendari.

Berdasarkan latar belakang

masalah yang telah dijelaskan diatas,

menunjukkan bahwa sangat penting

untuk mengetahui bagaimana

keterampilan guru PAUD untuk

memberikanpenguatankepadaanakusia

dinisaat masa pandemiagar tujuan

pembelajaran dapat tercapai dengan

optimal. Beberapa penelitian tentang

pemberian penguatan untuk anak usia

dinisudahpernahdilakukansebelumnya

seperti penelitian dari (Stanulis &

Manning,2002)yangmenjelaskanbahwa

peran guru sangatlah sentraldidalam

kelasdalam memberikanpenguatanbaik

secaraverbalataupunnonverbal.Selain

itupenelitianlainjugapernahdilakukan

oleh (Hodges,1972)yang menjelaskan

pemberian penguatan secara eksternal

pada anak dapatmendukung strategi

belajardanmengajar.

Apabila dicermatidaribeberapa

penelitian yang telah dilakukan terkait

denganpemberianpenguatanuntukanak

usia dini, penelitian tersebut hanya

menjelaskan bagaimana keterampilan

memberikanpenguatanolehgurukepada

anak secara umum dikelas dan dalam

situasidan kondisinormalatau tidak

sedangtertimpahwabahpenyakitCovid-

19yangmengharuskanuntukbelajardari

rumah.Untukitu,sangatmenarikuntuk

mengetahui keterampilan guru PAUD

dalam memberikan penguatan

pembelajaran untuk anak usia dini

selamamasapandemiCovid-19.Dengan

mengetahui tujuan dari penelitian ini

maka manfaat penelitian yang

diharapkanadalahdapatmenjadisumber

rujukanbagisekolahdanguruPAUDlain

agar menerapkan keterampilan

memberikanpanguatanpadaanakusia

diniyang menyesuaikan dengan masa

pandemi Covid-19 berlangsung agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai

denganoptimal.

METODEPENELITIAN

Penelitian ini merupakan

deskriptif. Penelitian dilakukan pada

bulanSeptember2020.Sebjekpenelitian

yaitugurupendidikananakusiadiniyang

ada diTk Tunas Mutiara berjumlah 4

orang yang diambil dengan teknik

purposivesampling.Teknikpengumpulan

data menggunakan wawancara dengan

pertanyaan yang berkaitan dengan

keterampilan guru PAUD dalam

memberikan penguatan pembelajaran

selamamasapandemiCovid-19.Teknik

analisisdatamenggunakanmodelMiles

andHubermanyangterdiridarilangkah-

langkahyaitudatareduction,datadisplay

merupakan cara menyajian suatu data,

dapat dilakukan dalam bentuk table,

grafik, agar mudah dipahami dan

dihubungkan. Dan tarkhir conclusion

artinya data yang telah di display

berdasarkan hasilpenelitian kemudian



ditarikkesimpulannya.Ujikerebilitasdata

yang digunakan adalah dengan

menigkatkan ketentuan yang dilakukan

dengan melakukan pengamatan secara

lebihcermatdanberkesinambungan.

HASILDANPEMBAHASAN

Terdapat 3 hal yang pokok untuk

mengetahui bagaimana keterampilan

guru PAUD dalam memberikan

penguatanuntukanakusiadiniselama

masa pandemiCovid-19 yaitu pertama,

skema pembelajaran selama masa

pandemi Covid-19. Kedua, jenis

penguatanyangdiberikanselamamasa

pandemiCovid-19danketiga,hambatan-

hambatan pemberian penguatan saat

masapandemiCovid-19.

Skema Pembelajaran Selama Masa

PandemiCovid-19.

Berdasarkan hasilyang didapat

dariwawancara,paragurumenjelaskan

skema pembelajaran selama masa

pandemi Covid-19 yang digunakan

meliputi pembelajaran via aplikasi

whatsapp, dan penugasan adapun

penjelasannya masing-masing akan

dijelaskansebagaiberikutini

PembelajaranviaaplikasiWhatsapp

Berdasarkan hasil yang

didapatkan dariwawancara,terdapat4

orang guru yang menjelaskan bahwa

skema pembelajaran dilembaganya

menggunakanaplikasiviawhatsappgrup.

Adapun detail pelaksanaan

pembelajarannyaadalahgurumelakukan

bimbingan yang terkait kegiatan

pembiasaan praktik dilakukan via

whatsapp guru yang akan langsung

diterimaolehwalimuridanak.Bimbingan

yang dilakukan oleh guru untuk

membantu anak praktik dijelaskan

melaluivideosingkatdanjugadijelaskan

melaluiteks urutan melakukan praktik

atau yang diketik guru via aplikasi

whatsapp grup. Selain itu kegunaan

aplikasiwhatsapp oleh guru dijelaskan

juga sebagai pemantauan pengerjaan

tugas yang dilakukan anak baik itu

melaluifotodanvideoyangdikirim oleh

orang tua kepada guru.Lebih lanjut,

aplikasiwhatsapp juga dijelaskan oleh

guru digunakan pemberian petunjuk

pengerjaan lembar kerja anak yang

diberikan kepada wali murid anak.

Sehingga skema penugasan saat

pembelajan melaluilembarkerja anak

digabungkan dengan menggunakan

aplikasi whatsapp sebagai pemandu

pengerjaan lembarkerja anak tersebut

adalah selain memudahkan dalam

berkomunikasih terkait perkembangan

belajar anak dirumah juga dapat

meningkatkan efisiensidarisegiwaktu

dantenagaapabilaorangtuaharusbolak

-balikuntukpergikesekolah.

Penugasan.

Berdasarkan hasil yang

didapatkan dariwawancara,terdapat4

orang guru yang menjelaskan bahwa

pembelajaran dilembaganya

menggunakan skema penugasan.



Adapundetailpelaksanaanpenugasanya

adalahwalimuriddatingkesekolahuntuk

mengambillembarkerjaanak,sementara

bagi wali murid yang tidak dapat

mengambil lembaran kerja anak

disekolah terkadang guru juga

mengantarkan sendiri lembaran kerja

anak tersebut kerumah anak masing-

masing. Selain dengan mangambil

lembarankerjaanaklangsungkesekolah,

terdapat pula guru yang menjelaskan

tugasyanghariusdikerjakanolehanak

dengandisharekemelaluiviawhatsapp

grup.Carainidilakukandenganguruyang

bertugas pada bagian kurikulum

membagikan tugas pada wali murid

melaluiaplikasiwhatsapp.selainberupa

lembarkerjaanak,sementaraitu,untuk

pelaporan hasilbelajar anak menurut

penjelasan guru dilakukan dengan cara

pengumpulankembalilembarkerjaanak

padagurudisekolah(dalam bentukfisik)

danmengumpulkanviawhatsappdengan

fotoataupunvideoyangdibuatorangtua

berdasarkan apa yang dilakukan anak

dirumah. Setelah hasil belajar anak

dikumpulkan tugas guru

mendokumentasikansemuahasilbelajar

tersebut dengan rapi kemudian

melaporkanyakepengawasandaridinas

pendidikan.Adapun durasidarisetiap

pengumpulanhasilbelajaranakyaituada

guru yang mengungkapkan dikumpul

setiap1minggusekali.

Jenis penguatan yang diberikan

selamamasapandemiCovid-19

Berdasarkan hasil wawancara

yang diberikan guru,dijelaskan bahwa

ada 2 jenis penguatan yang telah

diberikanolehgurukeanakselamamasa

pandemiCovid-19.Adapun kedua jenis

penguatan tersebut akan dijelaskan

sebagaiberikut:

a.PenguatanVerbal

Berdasarkan hasil wawancara

yang diberikan guru, dijelaskan

bahwa keseluruhan guru telah

memberikan penguatan secara

verbaluntukanakusiadiniselama

masa pandemi Covid-19

dilembagannya masing-masing.

Beberapacontohpenguatanverbal

yang dilakukan berdasarkan hasil

wawancarayangdijawabolehguru

antara lain berupa pujian dan

apresiasiyangdiberikanolehguru

seperti “bagus sekali nak hasil

karyamu”, “hebat, kamu bisa

mengerjakannya dengan sangat

bagus nak”, “indah sekali

gambaranmu”,dan“rapisekalihasil

guntinganmu”.Selainberupapujian,

terdapat pula penguatan verbal

berupapemberiansemangatbelajar

yang diberikan guru ketika wali

murid mulaikewalahan dan anak

mulaimerasabosandirumahyang

diberikan oleh guru melaluivideo.

Adapuncontohvideoyangdiberikan

guru tersebut “tetap semangat

belajarnak,janganlupaberdoapada



Allah agar kita bisa bertemu

disekolah,nantikitabisabelajardan

bermainbersamalagi”.

Dari penjelasan yang

didapatkan dari hasil wawancara

tersebut dapat dipahami bahwa

keseluruhan guru telah memberikan

penguatansecaraverbalpadaanak

didiknyasaatmasapandemiCovid-19

berlangsung. Hal itu terlihat dari

pemberianpujian,apresiasikaryadan

kata-katamotivasisecaraverbalyang

bersifat membangun pada setiap

hasilpekerjaanatauhasilkaryaanak

terlepasbagaimanahasilakhiryang

dibuat oleh anak,karena dengan

memberikan penguatan secatra

verbaltersebutguruberharapdapat

menumbuhkankepercyaandirianak

dan menjaga semangat belajarnya

agartidakmudahpadam.

b.PenguatanNonverbal

Berdasarkan hasil

pwawancara yang diberikan guru,

dijelaskan bahwa keseluruhan guru

telah melakukan penguatan

nonverbal untuk anak usia dini

selama masa pandemi Covid-19

dilembaganya masing-masing.

Berbedacontohpenguatannonverbal

yang dilakukan guru berdasarkan

hasilwawancarayangdijawaboleh

guruantaralaindenganmimik,gerak

badan,danjugasimbolataubenda.

Adapun pemberian penguatan

nonverbalberupa mimikdan gerak

badan yang diberikan diantaranya

pemberian senyuman, gesture

jempolkeatasdantepuktanganbaik

itu saatbertemu langsung dengan

anak ataupun melalui aplikasi

whatsapp.Sementaraitu,pemberian

penguatannonverbalberupasimbol

ataubendayangdiberikanolehguru

sepertipemberiangambardanstiker

bintang, mengerjakan tugas atau

aktivitasyangdiberikanolehguru.

Dari penjelasan yang

didapatkan dari hasil wawancara

tersebut dapat dipahami bahwa

keseluruhan guru secara variatif

telahmemberikanpenguatansecara

nonverbalpada anakdidiknya saat

pandemiCovid-19berlangsung.Hal

initerlihatdaripemberian respon

terhadap hasilbelajar anak yang

diberikan dengan kata-kata atau

ucapanlisanmelainkanyaituberupa

mimic,gerakbadandanjugasimbol

atau benda yang bertujuan untuk

menjaga semangat belajar yang

ditunjukkanolehanak.

Hambatan-hambatan pemberian

penguatansaatmasapandemiCovid

-19

Berdasarkan hasil wawancara

yang diberikan guru, dijelaskan

bahwa hambatan-hambatan yang

ditemuiolehgurudalam pemberian

penguatanpadaanakusiadinisaat

masa pandemi Covid-19 adalah

terdapatbeberapa orang tua atau



wali murid yang tidak bisa

mengoperasikan aplikasiwhatsapp

dan tidak memiliki smartphone

berbasis android yang dapat

memperlambat guru dalam

memberikanpenguatanyangsegera

padaanakkarenaharusmenunggu

wali murid untuk dating dulu

kesekolah ataupun guru yang

mendatangi anak ke rumahnya

masing-masing.Sehinggapemberian

penguatantidakbisadengancapet

dilakukan.Selainitujugadikatakan

olehgurubahwaterdapatbeberapa

orangtuaanakyangkesulitandalam

mendapatkanaksessinyalditempat

tinggalnyakarenalokastidakmudah

dijangkau oleh sinyal. Sehingga

komunikasiyangdilakukanolehguru

dan orang tua menjaditerhambat

dikarenakan jaringan sinyal yang

tidakstabil.

Pembahasan

Berdasarkandatayangditemukan

dilapanganmenunjukkanbahwapertama,

semua guru yang menjadi subjek

penelitian melaluilembaganya masing-

masing telah merubah skema

pembelajaranberbasistanpatatapmuka

menjadi pembelajaran dalam jaringan

(DARING)selamamasapandemiCovid-

19.Adapunpembelajarandalam jaringan

tersebut menunggunakan bantuan

aplikasi whatsapp sebagai sarana

komunikasiterkaitperkembanganbelajar

anakyangdilakukanantaragurudanwali

murid,ataupun antara guru dan anak.

Terkait dengan materi pembelajaran

dalam jaringanyangdiberikanolehguru

yaitu materi yang diberikan lewat

penugasan melaluisoaldan aktivitas

yangadadilembarkerjaanak,danjuga

materimenulishurufhijaiyah.Perubahan

skemapembelajaranyangdilakukanoleh

guru inisesuaidengan arahan atau

kebijakan pemerintah yang dijelaskan

oleh Hamid Muhammad selaku Plt.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan

Dasar dan Menengah, Kementerian

PendidikandanKebudayaanRI.

MelaluisuratEdaranNomor4tahun

2020 kementrian pendidikan kebijakan

memuat 4 kebijakan pembelajaran

selamamasapandemiCovid-19,adapun

kebijakanyangsejalandenganperubahan

skemapembelajaranyangdilakukanoleh

guru adalah kebijakan nomor1 yang

berbunyi“pembelajaran secara daring,

baik secara interaktif maupun non

interaktif”(Nugroho&Muhammad,2020).

Dalam halini,kataHamidMuhammad,

palingpentingadalahpembelajaranharus

terjadi meski dirumah dan walaupun

dengan keterbatasan infrastrukturyang

ada.Jenispenguatanyangdiberikanke

anak selama masa pandemiCovid-19

adalah penguatan dalam bentuk verbal

dannonverbal.Secaraverbalgurubiasa

memberikan penguatan berupa pujian,

apresiasi hasil karya anak dan juga

dorongan semangat belajar yang

dikirimkangurumelaluiVideo.Sementara



non verbalguru biasanya memberikan

penguatan berupa mimik,gerak badan,

simbol,dan juga benda.Dalam halini

guru sudah memberikan penguatan

secara terampil pada anak yang

disesuaikan yang digalakkan oleh

Pemerintah(Nahdietal.,2021)

Darihasiltersebutdapatdipahami

bahwa guru tidak lupa untuk tetap

memberikan penguatan kepada anak

walaupun pembelajaran berlangsung

tidakdenganpertemuantatapmuka.Dari

faktatersebutdapatdilihatbahwaguru

sudahmenyadaripentingnyapemberian

penguatan pada anak terlebih dalam

kondisi pandemi Covid-19 seperti

sekarang ini. Pentingnya pemberian

penguatankepadaanak,selarasdengan

pendapat dari (Asril, 2018) yang

menjelaskan bahwa pemberian

penguatansangatpentingkarenadapat

memberikan dampak positifbagianak

yaitu memberikan motivasiuntuk anak

untuk berusaha menunjukkan prestasi

terbaik yang dimilikinya,memperbaiki

tingkah laku yang keliru, dapat

meningkatkan usaha dan perilaku

prososialanak.Selaindenganpendapat

diatas,pemberianpenguatanyangtetap

diberikan oleh guru walaupun sedang

dalam masapandemiCovid-19inisejalan

dengan arahan atau kebijakan

pemerintahyangdijelaskanolehHamdi

MuhammadselakuPlt.DirekturJenderal

PAUD,PendidikanDasardanMenengah,

kementrianPendidikandanKebudayaan

RI.MelaluisuratEdaranNomor4tahun

2020KementrianPendidikanmemuat4

kebijakan Pembelajaran selama masa

pandemi Covid-19, adapun kebijakan

yang sejalan dengan pemberian

penguatanyangtetapdilakukanolehguru

selamamasapandemiCovid-19adalah

kebijakannomor4yangberbunyi“bagi

paratenagapengajatatauguru,tugas-

tugasyangdiberikankepadasiswatidak

harusdinilaisepertibiasadisekolah,akan

tetapipenilaian lebih banyak kualitatif

yangsifatnyalebihbanyakmemberikan

motivasi kepada anak-anak”.

Berdasarkan redaksikalimatkebijakan

tersebut dapat dipahamibahwa yang

penting dan utama selama masa

pandemiCovid-19 adalah memberkan

motivasi pada anak agar semangat

belajardan rasa percaya dirinya tetap

terjaga saat pandemi Covid-19 ini

berlangsung.

Adapun pemberian motivasiyang

biasanya diberikan oleh guru PAUD

adalahberupapenguatanbaikitusecara

verbalmaupun non verbalpada anak

yang telah guru-guru lakukan

dilembaganyamasing-masing.Hambatan

-hambatandalam pemberianpenguatan

selama masa pandemiCovid-19 yang

ditemukan adalah terdapat beberapa

orangtuaatauwalimuridyangtidakbisa

mengoperasikanaplikasiwhatsapp,tidak

memilikismartphone berbasis android

dankesulitanuntukmendapatkansinyal

didaerah tempatnya tinggalsehingga



dapat memperlambat guru dalam

memberikan penguatan yang segera

padaanakkarenaharusmenungguwali

murid untuk dating dulu kesekolah

ataupunguruyangmendatangianakke

rumahnya masing-masing. Hambatan

yangditemukantersebutsesuaidengan

apa yang dijelaskan oleh Hamid

Muhammad yaitu kata Hamid

Muhammad dan walaupun dengan

keterbatasan infrakstruktur yang ada.

Berdasarkanpernyataantersebut,dapat

diketahui sebelumnya oleh Hamid

Muhammad selaku Plt.JenderalPAUD

Dikdasmen. Dengan mengerti

keterbatasan teknologi yang belum

merata tersebutmaka yang terpenting

baikitu secarainteraktifmaupun tidak

interaktif pembelajaran harus tetap

terjadimeskipunberadadirumah,

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan

pembahasan diatas maka dapat

disimpulkan bahwa keterampilan guru

PAUD dalam memberikan penguatan

pembelajaran untuk anak usia dini

selamamasapandemiCovid-19meliputi

3halyaitupertama,skemapembelajaran

selamamasapandemiCovid-19.Kedua,

jenispenguatanyangdiberikankeanak

selamamasapandemiCovid-19danyang

ketiga, Hambatan-hambatan dalam

pemberian penguatan selama masa

pandemiCovid-19.Skemapembelajaran

yangdilakukanolehguruselamamasa

pandemiCovid-19adalahdenganskema

pembelajarandalam jeringanviaaplikasi

whatsapp,dan penugasan.Sementara,

jenis penguatan yang telah diberikan

keanakselamamasapandemiCovid-19

meliputi 2 jenis penguatan yaitu

penguatansecaraverbaldannonverbal.

Tarakhir, hambatan-hambatan yang

ditemui dalam pemberian panguatan

selamamasapandemiCovid-19adalah

terdapatbeberapa orang tua atau wali

murid yang tidak bisa mengoperasikan

aplikasi whatsapp, tidak memiliki

smartphone berbasis android dan

kesulitan untuk mendapatkan sinyal

didaerah tempatnya tinggalyang dapat

memperlambatgurudalam memberikan

panguatanyangsegerapadaanak.
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