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Abstarct

Earlychildhoodhomevisitingprogramsareanimportantcomponentofearlychildhood

educationsystemsinseveralcountries.InKindergartenAn'nasarthesuccessofearly

childhoodhomesVisitingserviceprogramscanincreasechildren'sinterestinincreasing

children'swillingnesstolearnduringtheCovid-19pandemicthatiscurrentlyhittingthe

world,homevisitlearningisavisitingprogram forteachersforstudents.Theearly

childhoodhomevisitprogramisanalternativewhichisaccessforchildreninlearning

andisoneofthelessonswhentheteacherprovidesactivitiesforstudents.Inpractical

implementation,theearlychildhoodhomevisitprogram involvesprofessionalsinthe

fieldofeducation,theAn'nasarKindergartenteachersprovideeducationwiththehelp

ofparentsofstudentsincarryingoutdivingactivitiesforchildrenathome.Thisarticle

willdiscussthesuccessofteachersinconductlearningusingvideomediaduringthe

homevisit
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PENDAHULUAN

Sejak akhirtahun 2019 dunia mulai

digemparkan oleh adanya virusbaru

yangdikenaldengansebutanCorona

VirusDisease2019(COVID-19).Wabah

penyakit tersebut menyebabkan

kekhawatiranyangcukuptinggi,sebab



belum ditemukanvaksinnya.Virusyang

berasaldariNegara China tersebut

kemudianmenyebarkeberbagainegara

didunia,termasuk Indonesia.Pada

sekitarawalbulanMaret,virusinimulai

ditemukan diIndonesia.Dilansirdari

laman halodoc.com pada HariSenin

Tanggal2Maret2020PresidenJokowi

membuatSuatupengumumanbahwadi

Indonesiatelahditemukanduapasien

positifCOVID-19.Sejaksaatitukasus

wabah COVID-19 initerusmeningkat

dan menyebarkeberbagaiwilayah di

Indonesia. Adanya wabah penyakit

COVID-19yangmenyerangIndonesiaini

memberikandampakdiberbagaisektor,

mulaidarikesehatan,ekonomi,hingga

pendidikan (Ibrahim, 2020). Hingga

padasekitarawalBulanAprilpemerintah

mengeluarkan Kebijakanyangtertuang

dalam Peraturan MenteriKesehatan

Republik Indonesia Nomor9 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembatasan

SosialBerskala Besar(PSBB)dalam

Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019, yang

memberikan pembatasan dalam

kegiatankeagamaan,sekolah,tempat

kerja, tempat atau fasilitas umum,

kegiatan sosialdan budaya, moda

transportasi,sertakegiatanlainnyayang

berkaitandenganaspekpertahanandan

keamanan dengan beberapa

persyaratanyangharus Dipenuhioleh

wilayah-wilayahyangmengajukanPSBB.

BentukpelaksanaanPSBBdalam ranah

pendidikansesuaiPermenkesRINo.9

Tahun 2020 adalah dengan adanya

peliburan sekolah yang mengganti

proses belajar mengajar disekolah

dengan dilaksanakan di rumah

menggunakanmediayangpalingefektif.

berdasarkan hasil penelitian

Fathurrahman (2020) yang

menunjukkan bahwa metode Role

Playingdapatpuladigunakanguruuntuk

menumbuhkanmotivasibelajarsiswa,

yang mana dalam metode iniada

hubungan interaktifantara guru dan

pesertadidikmaupunantarpesertadidik

dengandiskusidanperagaan,sehingga

peserta didik dapatmengembangkan

perasaan,nilai,sikap,dan berbagai

strategidalam memecahkanmasalah.

Selanjutnya,Aulina(2018:1–12)dalam

hasilpenelitiannyayangdilakukanpada

sebuah Taman Kanak-Kanak di

Tanggulangin menyebutkan bahwa

untuk meningkatkan motivasibelajar

siswa dapat menggunakan metode

Whole Barin Teaching yang

mengharuskan guru untuk berusaha

menarikperhatiansiswaagarlebihfokus

pada materi pembelajaran yang

disampaikan oleh guru. Beberapa

bentukmetodeyangdipaparkandiatas

terbuktidapatberhasildigunakanguru

untuk menumbuhkan atau

meningkatkanmotivasibelajarpeserta

didik,namunbelumtentudapatberhasil

jikaditerapkanpadakondisisaatini.

AdanyakebijakanSFHditengahwabah

COVID-19 ini yang mengaharuskan

pembelajaran dilaksanakan dirumah,



bukan disekolah bersama guru dan

teman-teman kelas. Sedangkan

beberapa metode di atas dalam

pelaksanaannyamengharuskanadanya

interaksiantara guru dengan peserta

didik,maupun antarsesama peserta

didik. Kegiatan pembelajaran yang

biasanyadilaksanakandisekolahdengan

adanya kegiatan belajartatap muka

langsung antara pengajar dengan

peserta didik, namun kini harus

dilakukan secara jarak jauh melalui

sistem jarakjauh.Dalam pelaksanaan

SFHditengahwabahCOVID-19initentu

menuntutadanyakerjasamabaikantara

seluruh stakeholdersyang terdiridari

pemerintah,orangtua,guru,dansekolah

(Syah, 2020:399–400). Pada awal

dikeluarkannyakebijakanSFHinibelum

adapanduanjelasdanrincibagaimana

setiap lembaga pendidikan

melaksanakan kegiatan pembelajaran

dengansistemSFHini.Dalamkebijakan

PSBB pun hanya disebutkan bahwa

kegiatan belajarmengajardisekolah

diganti dengan kegiatan belajar

mengajardirumahdenganmediayang

paling efektif. Banyak guru yang

kebingungan menentukan bagaimana

carabelajaryangtepatdengansistem

tersebut,agarmeskidilakukandirumah,

proses embelajaran tetap berjalan

dengan baik. Membahas mengenai

pendidikan,menurutUndang-Undang

Republik Indonesia Nomor20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional,jalurpendidikan yang ada

diIndonesiaterdiridaripendidikanformal,

nonformal,dan informal.Sedangkan

Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

termasuk kedalam pendidikan

nonformal.SedangkanPendidikanAnak

Usia Dini(PAUD)termasuk kedalam

pendidikannonformal.Meskipunbukan

termasuk pendidikan formal,namun

dalam Peraturan MenteriPendidikan

Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 146 Tahun 2014 tentang

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak

UsiaDini (PAUD) bahwa PAUD

merupakan jenjang pendidikan yang

dianggap palingfundamental, sebab

perkembangan anak pada masa

berikutnyaakansangatditentukanoleh

berbagaimacam stimulasibermakna

yangdiberikansejakusiadini,dimana

masausiadinimerupakanmasayang

palingtepatuntukpemberianstimulasi-

stimulasi tersebut agar anakdapat

berkembangsecaraoptimal.Sehingga

dapat dipahami bahwa PAUD

sangatlahpenting bagianak usia dini

untuk menunjang kehidupannya

selanjutnya.Kemudian,dalamPeraturan

MenteriPendidikan Dan Kebudayaan

Republik Indonesia (RI) Nomor 137

Tahun2014 tentang StandarNasional

PendidikanAnakUsiaDini,bahwaPAUD

terdiri dari Strategi guru dalam

memotivasianakselamabelajardirumah

pada masa pandemi covid-19.

Tantangan dalam pelaksanaan SFH

yangdisebutkansebelumnyatentujuga

dihadapiolehlembagaPAUD.Disamping



mengalami kebingungan dalam

beradaptasidengansistempembelajaran

SFH tersebut,paragurujugadituntut

untuk menunjukkan bahwa kegiatan

pembelajaran tetap terlaksana, baik

kepada pengawas sekolah, para

walimurid, pesertadidik, maupun

masyarakat sekitar pada umumnya.

Sehingga,para guru tetap nampak

menjalankan tugasnya dengan baik

sebagaipendidikmeskidalamkondisidi

tengahwabahsepertiini.Haltersebut

sebagaisuatu bentuk tanggungjawab

atastugasyangdiberikankepadaguru

selakutenagapendidikdanpengajar.

Dalamkondisisepertiini,kegiatanbelajar

mengajar harus tetap berjalan.

Pemenuhan hak setiap anak bangsa

ataspendidikanharustetap terpenuhi,

apapunyangterjadi.Olehsebabitulah,

gurusebagaipenggerakrodapendidikan

harus tetap menjalankan tugasnya

dengan baik. Tantangan lain yang

dihadapioleh lembaga PAUD dalam

menerapkan kebijakanSFH adalah

menghadapaikarakteristikanakusiadini

yangbarumulaimemasukiduniasekolah.

Anak baru belajar bagaimana

bersekolah dan masih beradaptasi

dengan kehidupansekolah.Selain itu,

adapulakarakteristikanakusiadiniyang

masihseringmoody,apalagidalam hal

belajar. Terkadang anak semangat

bersekolah,kadangjugamalas.Dapat

dilihatbahwamotivasibelajaranakusia

dini masih rendah dan masih

membutuhkanbimbingandandorongan

dariorangyanglebihtua,entahguru

atau orangtua sebagai motivator

ataupenggeraknya.Usiadinimerupakan

masa kritis dalam perkembangan

perilaku,sosial,kognitifdanfisikmotorik.

Beragam pengalaman yang diterima

anak ketika masa usia dini akan

memberikan pengaruh terhadap

perkembanganotakdanmenjadidasar

bagi keberhasilan sekolah dan

kehidupandimasayangakandatang.

Mendukungpernyataandiatas,Mary

EmingYoung(2002)dalam tulisannya

Ensuring aFairStartforAllChildren

mengungkapkanbahwamasausiadini

adalahmasayangrentandanpenuh

peluang.Perubahan yang cepatdan

dramatisdalam perkembanganmental

danfisikterjadipadausiatigatahun

pertamakehidupanmanusia.Selainitu,

pengalamanyangdiperolehpadausia

dinidapatmembentukperkembangan

individudandapatmemberikansuatu

kesempatan unik untuk mengubah

kehidupan seluruh anak.Pentingnya

masa usia dinidalam memberikan

pengalaman yang bermakna dalam

kehidupananakmemerlukandukungan

dariorangtuadanlingkungan.Orangtua

harus memberikan pengasuhan dan

pendidikanyangbaikpadaanak,hal

tersebut dapat berupa pemberian

stimulasiyangtepat,nutrisiyangbaik,

kasihsayangdanlingkunganyangaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut

diperlukanperanyangberfokuspada

keluarga.Perankeluargamenjadihal



yang penting dikarenakan pendidikan

kedua orangtua dan praktek

pengasuhan di rumah dapat

menghasilkanperkembangananakyang

lebih baik,bahkan untuk anak-anak

yangtidakberpartisipasidalamprogram

pendidikananakusiadini.(Laporanawal

proyek PPAUD Bank Dunia,2012).

Namun, pada umumnya kesadaran

orangtuauntukmeningkatkanfungsi

danperankeluargadalam pengasuhan

anakmasihrendah,banyakorangtua

yang beranggapan bahwa mengasuh

anak berlangsung secara alamidan

tidak perlu dipelajari. Adanya

keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman orang tua dalam

membangun lingkungan pengasuhan

yang kondusifuntukmengoptimalkan

periode emas anak ini. Beragam

penelitiandanprogrampendidikananak

usiadinitelahdilakukanolehbeberapa

ahli,salah satunya oleh Kimberly S.

Howard dan Jeanne Brooks-Gunn

(2009)yangmengembangkanprogram

homevisituntukmemberikanlayanan

padaanak-anakDariprogram tersebut

terungkapbahwaprogram homevisit

tidakhanyamenggunakanpendekatan

teoritis, namun juga dapat

menggunakan pendekatan praktis.

Programinimelayaniberbagaitingkatan

usia anak,status keluarga,berbagai

layanan yang ditawarkan, intensitas

kunjunganrumah,danisidarikurikulum

yang digunakan.Program home visit

diyakini akan memberikan dampak

positifpada keluarga dan mengubah

praktik pengasuhan orangtua yang

terukur baik dalam hal pemberian

stimulasidan perawatan fisik anak.

Selain,itu program home visitdapat

memberikan manfaatjangka panjang

untukperkembangananak,orangtua

yangmelaksanakanprogramhomevisit

mendapatkan pengetahuan dan

keterampilan terkait dengan praktik

pengasuhan,pendidikandanperawatan,

sehingga orang tua dapat

mengoptimalkan seluruh aspek

perkembangan (sosial-emosional,

kognitif-bahasa,danfisik-motorik)anak

yang akan menjadi landasandalam

kehidupan anak dimasa yang akan

datang.Homevisit(kunjunganrumah)

merupakan salah satu layanan

pendukungdarikegiatanbimbingandan

konseling yang dilakukan guru BK

dengan mengunjungiorang tua atau

tempat tinggal siswa. Penanganan

permasalahan siswa sering kali

memerlukan pemahaman yang lebih

jauh tentang suasanan rumah atau

keluargasiswa.Untukituperludilakukan

kunjungan rumah.Menurut Prayitno

(2017: 284) kunjungan rumah

merupakan upaya untuk mendeteksi

kondisi keluarga dalam kaitannya

dengan permasalahan anak atau

individuyangmenjaditanggungjawab

konselordalam pelayanan konseling.

Kunjunganrumahtidakperludilakukan

untukseluruhpesertadidik,hanyauntuk

pesrta didik yang permasalahannya



menyangkutdengankadaryangcukup

kuatperanan rumah atau orang tua

sajalah yang memerlukan kunjungan

rumah(PrayitnodanErmanAmti,2004:

324).Dalamkegiatanini(Prayitno,2017:

284)membagitujuankunjunganrumah

menjadidua,yaitutujuanumum dan

tujuan Tujuan 9 umum.Daritujuan

umum kunjungan rumah adalah

diperolehnyadatayanglebihlengkap

danakuratberkenaandenganmasalah

klien serta digalangkannya komitmen

orangtuadananggotakeluargalainnya

dalamrangkapenanggulanganmasalah

klien.Dantujuankhususditinjaudari

fungsi-fungsi pelayanan konseling,

kegiatan ini terfokus pada lebih

dipahaminya kondisiklien,khususnya

yangterkaitdengankondisirumahdan

keluarganya (fungsi pemahaman).

Dengan data yang lebih lengkap,

mendalam dan akurat ini upaya

pengentasanmasalahklienakandapat

lebihintensif.Komitmendariorangtua

dananggotakeluargalainnyaakanlebih

mengefektifkan dan mengefisienkan

pelayanan terhadap klien (fungsi

pengentasan).PrayitnodanErmanAmti

(2004:324)menyebutkanterdapattiga

tujuanutamakunjunganrumah,yaitu

memperoleh data tambahan tentang

permasalahan siswa,khususnyayang

bersangkut paut dengan keadaan

rumah/ orangtua, menyampaikan

kepadaorangtuatentangpermasalahan

anaknya,membangunkomitmenorang

tua terhadap penanganan masalah

anaknya.DitambaholehWinkel(2005:

302) mengemukakan bahwa tujuan

kunjungan rumah ialah untuk lebih

mengenallingkunganhidupsiswasehari

-hari,bila informasiyang dibutuhkan

tidak dapatdiperoleh melaluiangket

atauwawancarainformasi.Pemenuhan

hak setiap anak bangsa atas

pendidikanharus tetap terpenuhi,

apapunyangterjadi.Olehsebabitulah,

gurusebagaipenggerakrodapendidikan

harus tetap menjalankan tugasnya

dengan baik. Tantangan lain yang

dihadapioleh lembaga PAUD dalam

menerapkan kebijakanSFH adalah

menghadapaikarakteristikanakusiadini

yangbarumulaimemasukiduniasekolah.

Anak baru belajar bagaimana

bersekolah dan masih beradaptasi

dengan kehidupansekolah.Selain itu,

adapulakarakteristikanakusiadiniyang

masihseringmoody,apalagidalam hal

belajar. Terkadang anak semangat

bersekolah,kadangjugamalas.Dapat

dilihatbahwamotivasibelajaranakusia

dini masih rendah dan masih

membutuhkanbimbingandandorongan

dariorangyanglebihtua,entahguru

atau orangtua sebagai motivator

ataupenggeraknya.Olehsebabitulahhal

tersebut menjadi tantangan sendiri

dalam hal motivasibelajar, apalagi

melihat dalam kondisi penerapan

kebijakanSFHyangkegiatanbelajarnya

dilakukandirumah.Tanpaguruyang

mendampingisertateman-temankelas

yang biasanyamenjaditeman belajar,



tentuanakakanberkurangmotivasidan

semangat belajarnya Tentu akan

membutuhkan adaptasi serta

menimbulkandampakbagipesertadidik.

Lingkungan belajar harus diciptakan

sepositif mungkin setara

denganlingkungan sekolah, agar

motivasibelajarsiswadapattumbuh.

Bila lingkungan sekolah berkualitas

tercipta serta motivasibelajarsiswa

tinggi,makaakandapatmeningkatkan

hasilbelajarpeserta didik (Hasanah,

2015).Selainitu,motivasibelajarbaik

intrinsikmaupunekstrinsikharusdimiliki

siswakarenamemilikikedudukan yang

sangat penting agar tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan

dapat tercapai, serta agar adanya

motivasitersebutdapatmemberikan

semangatkepada siswa sehingga ia

dapatmengetahuiarahbelajarnya.

HASILDANPEMBAHASAN

Adanya kebijakan StudyFrom Home

(SFH)akibatbencanawabahCOVID-19

yang menyerang Indonesia

menyebabkan berubahnya sistem

pembelajaran yang diterapkan pada

setiap lembaga pendidikan. Sistem

pembelajaran yang biasanya

dilaksanakandengantatapmukasecara

langsungdisekolah,namunsekarang

harus dilaksanakan dengan sistem

jarakjauh.Darisegimetode hingga

saranapembelajarantentumengalami

perubahandemimenyesuaikankondisi

SFHdengansegalaketerbatasanyang

ada,yangberjalantidaksepertiproses

pembelajaran biasanya. Perubahan

tersebut terjadi mulai dari jenjang

pendidikan anak usia dini, dasar,

menengah, hingga tinggi. Lalu,

bagaimanakah perubahan tersebut

dalam lembagaPAUD? Padadasarnya

Home Visit merupakan salah satu

program mendukung bimbingan

konselingdalammenanganisiswayang

bermasalah program inidilaksanakan

karenadalam penanganansiswayang

bermasalahpihaksekolahmemerlukan

bantuanataukerjasamayangharmonis

denganorangtua.Sedangkanmenurut

DeniFebrianan(2011:88).IstilahHome

Visit atau kunjungan rumah adalah

kegiatanmemperolehdata,kemudahan

dan komitmen bagi terentaskannya

masalah peserta didik melalui

pertemuan dengan orang tua atau

keluarganya.MenurutHibanaSRahman

(2003:76)home visitadalah kegiatan

pembimbingataukonselormengunjungi

tempat tinggal orang tua siswa.

Kunjunganrumahhanyadilakukanpada

siswayangdiperlukanuntukitu.Menurut

Sukardi dan Kusumawati(2008:

91)Home Visit(kunjungan rumah)

merupakan upaya untuk mendeteksi

yaitu kegiatan pendukung bimbingan

dankonselinguntukmemperolehdata,

keterangan,kemudahandankomitmen

bagi terentaskannya permasalahan



siswa (klien atau konseli) melalui

kunjungan ke rumahnya. Menurut

Prayitno dalam (Tohirin,2009:241)

Home Visit(kunjungan

rumah)merupakan upaya mendeteksi

keluarga dalam kaitannya dengan

permasalahanindividuatausiswayang

menjaditanggungjawabkonselordalam

pelayanan bimbingan dan konseling.

Dalam kondisi sekarang dimasa

pandemic covid-19 TK An’nasar

melakkan hove visitdiman guru di

kelompokAsekolahtersebutmelakukan

kunjunagn rumah untuk melakukan

pembelajaran,berdasarkanketernagan

darigurukelasbiasanyapesertadidikdi

TK An’nasar mengikuti pembelajarn

mengikutipembelajaranbersamaguru

kelas dengan sistem jarak jauh

menggunakanvideoanimasidimanguru

membuatvideo pembelajaran setiap

harinyaselamasatumingguefektifdari

segi metode hingga sarana

pembelajaranberubahdikarenakanvirus

cividyangtengahterjadipadasaatini.

SetelahadanyavebijakanSFH,sistem

pembelajaran diubah menjadi

pemberiantugasyangtetapdisesuaikan

denganjadwalbelajarsepertibiasanya.

Tugasyang diberikan sebanyak satu

tgasuntuksetiapharinyaselamasatu

mingguefektif tugasyangdiberikan

setiapseminggusekalidiawalpekan.

Kemudian,setiappesertadidikmengirim

hasilpengerjaantugasnyasesuaijadwall

belajardisekolahbiasanyayaitupada

setiaphariSelasa,Rabu,danJumat.

Tugasyangdiberikanpadaawalpekan,

biasanyawalimuridkesekolahuntuk

mengambil bahan tugas yang

disediakan oleh sekolah,juga untuk

mendapatkanpenjelasanlangsungdari

guru berkenaan dengan cara

mengerjakantugasyangdiberikanuntuk

meminimalisir kesalahpahaman

pengerjaan tugas.Bentuk penugasan

yang diberikan guru diolah dengan

variasiyang beragam dalam setiap

minggunya agaranak tidak merasa

jenuh.Tugasdapatberupapengerjaan

bukumajalah,membuatkarya,animasi

kembalisetelah guru juga membuat

pembelajaranhomevisitdalm bentuk

videoanimasidandikirm kepeserta

didik,setalahgururmemberikantugas

kemudian guru berkunjung kerumah

pesertadidikuntukmemberikantugas

dan memberikan penjelasan kepada

peserta didik, membuatvideo yang

menampilkan anak menyanyi, atau

bentuk tugas lainnya. Pemaparan

tersebutdiatassebagaisampelcukup

menggambarkanbagaimanaperubahan

sistem pembelajaran yang ada di

lembagaPAUD,khususnyakelompok.

Adanya perubahan tersebut tentu

mempengaruhimotivasibelajarpeserta

didik.Upaya tersebuttentunya harus

efektifdansesuaibiladiterapkanpada

jenjang PAUD. Sehingga adanya

hambatandalam melakuaknhomevisit

bagipesertadidikyangtepat.



BentukStrategiGurudalam membuat

pembelajaranhomevisitdalm bentuk

videoanimasiTKAn’nasar

Berdasarkan hasil wawancara yang

telah dilakukan penelitidengan guru

kelasKelompokATKAn’nasar,bentuk

upayayangdilakukanagaranakbelajar

denganvideoanimasiyangdikirm ke

pesertadidikparaguruvideoanimasi

yangmenarikbagipesertadidkselama

belajardirumahadalahdenganmetode

mengirim video animasi hasil

pembelajara guru untuk dikirim ke

pesartadidikdalam pelaksanaanhome

visitsebagaidampak adanya wabah

COVID-19ini,sistem pembelajarandi

kelompokATKAn’nasaryangiasanya

dilaksanakan disekolah kiniberubah

dengan pemberian tugas yang

menggunakanvideianimasidikerjakan

dirumah.Setelahtugasditerimaholeh

orangtuapesertadidikdandikerjakan

dengan bantuan orang tua, tugas

tersebutkemudiandikumpulkembalai

kaepda guru di TK dengan guru

berkunjung ke rumah peserta didik

ataupun orang tua yang membawa

tugas tersebut ke sekolah berikut

dokumentasi kegiatan guru dalam

membueatvideopembelajaranuantuk

sertadidikgamabr2.1

Gambartersebutmenunjukkandimana

guru tidak hanya membuat

pembelajaran tetapijuaga membuat

pembelajaran dalam bentuk videi

animasiyangmenarikmemotivasianak

belajar dengan pembelajaran yanag

menrik minat anak dalam belajar

Dengan begitu anak menjadilebih

merasaterapresiasidanbersemangat

dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

Kemudian, guru juga memberikan

ucapanterimakasihkepadaorangtua

yang telah meluangkan waktunya

mendampingi peserta didik dalam

menyelesaikan tugasnya. Sehingga,

orangtuajugamerasatermotivasiuntuk

bersemangat dalam mendampingi

anaknyabelajardirumah.Selainitu,tak

lupa guru juga menyampaikan

harapannyasebagaibentukdoaagar

keadaanlekasmembaik,sehinggaanak



-anak dapat belajar dan bermain

bersamakembalidisekolah. Guru

kelaskelsATKAn’nasarmenjelaskan

bahwapenerapancaratersebut.Usaha

inidapatmembuatanaktetapbelajar

walaupundiruamh,kegiatanhomevisit

sangatmembantupesertadidikdalm

melakukan kegiatan belajardirumah

karena guru turn langsung melihat

proses anak melakuakn kegiatan

pembelajaran, kegiatan ini pula

membantu orang tua peserta didik

ketiakadahambatanyangterjadipada

saatpemberiantugasataupunkegiatan

yang diberikan disekolah.Adapun

strategigurudalammelakuaknkujungan

ruamh yaitu membuatvideo animasi

pembelajaranyangkemudiandikirmkan

kepadapesertadidikagarasetalahanak

menrima video tersebutanak dapat

mengaplikasikan dirumah dan guru

dapat berkunjung kerumah untuk

meliahatataupunmelihathasilkegiatan

daripesertadidik.Sebab,ketikaanak

melihatpembelajranyangdiberikanguru

lewat video dapat meningkatkanj

motivasibelajarpeserta didikselama

dirumah.Haltersebutsemacam reward

takberwujud darigurukepadasiswa.

Pemberianrewarddapatmenjadisuatu

rangsangan untuk meningkatkan

motivasibelajarpesertadidik,sehingga

anak merasa bahwa yang telah

dilakukannyatidaksia-siakarenatelah

dihargai (Hapsari & Christiana,

2013:274–284).Denganbegituhalini

dapat pula meningkatkanaspek

perkembangananakwalaupundimasa

pandemic anak mampu berkembang

tanpaadahambatan.Selainitu,adanya

pemberian reward juga dapat

meningkatkan kedisiplinan siswa,

dengan pemberian pujian,

penghormatan,pemberianhadiah,serta

tandapenghargaan(Ikranagara,2015).

Dalam halkedisiplinan tersebut,jika

dilihatpadapelaksanaanhomevisitdi

kelasA TKAn’sar,parapesertadidik

yang berlomba-lomba untuk

mengumpulkantugassebabtermotivasi

olehhasilkerjatugasyangdigunakan

guru yaitu media videi animasi,

menunjukkan adanya dorongan

kedisiplinanparapesertadidik,sehingga

pengumpulan tugas tidak mengalami

keterlambatanyangberlebih.

Hambatan Dalam Upaya Guru

melakuakn home visitmenggunakan

mediavideoanimasi

MenurutketerangangurukelasATK

An’nasar dalam pelaksanaan upaya

menerpkanhomevistitmenggunakan

media animasi tersebutditemukan

beberapa hambatan yang berkenaan

denganfaktororangtuapesertadidik

yang kurang kontributif

dalampembelajaran ini sarana

pembelajaran jugamenjadihambatan

berupakebutuhanketerpenuhansarana

berupagadgetsertakeluhanorangtua

tentang keterbatasan kuota dan

pendukungnya.Selain itu,kreativitas



guru juga menjadihambatan karena

kurang dapat berkembang sebab

kondisi yang menyulitkan serta

memberikantekanan.Meskiditemukan

beberapahambatan,namungurukelas

mengungkapkanbahwasecaraumum

pembelajaran dapatberjalan dengan

baik. pembelajaran dapat berjalan

denganbaik.Berikutpembahasanlebih

lengkapnya mengenai beberapa

hambatanyangdihadapiolehgurukelas

tersebut. Faktorpenghambatpertama

berhubungandenganorangtuapeserta

didik.Orangtuamerupakansalahsatu

faktordariluardirianakyang dapat

mempengaruhiminatbelajar,dimana

dukungandariorangtuadapatberupa

dukungan emosional (kepedulian,

perhatian, motivasi), dukungan

penghargaan (dorongan positif atau

pemberian reward), dukungan

instrumental(biayadanfasilitasbelajar),

serta dukungan informasi(petunjuk,

saran,nasehat)(Diniaty,2017:90–100).

Selainitu,perhatianyangdiberikanoleh

orangtua kepada anak dapat

meningkatkan motivasibelajar anak

dalam mengerjakan tugas-tugas

sekolah(Febriany&Yusri,2013:8–16).

Apalagibiladalam kebijakanSFH ini

pembelajaran diganti dengan

penugasan dirumah.Orangtuapada

masa wabah COVID-19 inimemiliki

pengaruhdominanterhadapanakdalam

menjalankan peran yang selama ini

dilaksanakan di satuanpendidi kan,

sebab distorsidalam halpenjadualan

waktupembelajaranpesertadidik,entah

secara struktur, pembagian tugas,

maupun internalisasibeberapanorma

(Subarto,2020:13– 18). Pemaparan

tersebut menunjukan bagaimana

urgensi peran orangtua dalam

pelaksanaan SFH ditengah adanya

wabah COVID-19 ini yang

mengharuskan setiap orang untukdi

melakukansemuakegiatannyadirumah

saja,termasukkewajibanbelajarbagi

para peserta didik yang sedang

menempuhpendidikan.

Sayangnya,dikelasATKAn’nasar,peran

orangtuayangsangaturgeninimenjadi

salah satu penghambat dalam

pelaksanaanupayapeningkatanbelajar

peserta didik melalui media video

animasi home visit . Guru kelas

menjelaskan bahwa dalam hal

penugasan,meskitidaksemuaorangtua,

namunadabeberapayangtidakdapat

memahamiperintahpengerjaantugas

dengan tepat,sehingga menimbulkan

kesalahpahaman dalam pengerjaan

tugasanak.Selainitu,permasalahanini

juga berkaitan dengan karakteristik

orangtua yang kurang dapat

bekerjasama dalam mensukseskan

kegiatan belajardirumah.Misalnya,

orangtuayangtidakbersemangatatau

telaten dalam membimbing anaknya

untuk mengerjakan tugas serta

melakukanpengumpulantugas.Padahal,

anakdiusiadiniapalagiyangmasih

kelasA masihsangatmembutuhkan

bimbingandariorangyanglebihtua.



Terkadang,ada anak yang memiliki

semangattinggi,namun orangtuanya

yangmalas,begitupunsebaliknya.Jadi

disini peran orangtua sangatlah

berpengaruhterhadapsemangatbelajar

anak. ketersediaan gadget sebagai

penghubung dalam proses

pembelajaranjarakjauhantaragurudan

parapesertadidik.Saranapembelajaran

yang dibutuhkan berupa gadget

merupakansalahsatuhambatanyang

ditemukandalam Strategipebelajarn

videoanimasihom evisitBelajarAnak

UsiaDiniSelamaPandemiCOVID-19

melaluimetodevideopelaksanaanSFH

ini,dimana pada kenyataannya tidak

semuapesertadidikmemilikigadget,

serta tidak semua pendidik ataupun

peserta didik dan orangtua dapat

menggunakan gadget dengan baik

(Nasution,2020).Padahal,terpenuhinya

saranapembelajaranmerupakansuatu

kemutlakanyang harustersedia.Jika

tidak, maka tentu saja akan

menghambat jalannya pembelajaran.

FaktayangadadiTK An’nasaryang

berhubungan dengan sarana

pembelajaran berupagadgettersebut

juga ditemukan.Menurutketerangan

darigurukelas,adapesertadidikyang

keluarganya dirumah yang memiliki

gadgethanyaayahnya.Sehinggauntuk

mengumpulkantugas,harusmenunggu

ayahnyapulangdaribekerja,sementara

sangayahkerjadaripagihinggasore.

Jadi,anakbarudapatmengerjakanatau

mengumpulkantugassaatmalam hari.

Berhubungan dengan sarana

pembelajaranberupagadgetini,tentu

tidaklepasdarikebutuhankuotainternet

pula.Hargakuotainternetyangmungkin

bagisebagianorangtidakmurah,tentu

menjadibebandanhambatantersendiri.

Apalagididorong dengan keadaan di

tengahwabahsaatiniyangmemberikan

dampakbagiekonomimasyarakat.Hal

tersebuttentuakanmenjadihambatan

dalam pelaksanaan proses

pembelajaran. Kreativitas guru

merupakan salah satu yang dapat

mendorong motivasi belajar siswa,

sebab guruyang kreatifdapatuntuk

mengembangkan kemampuannya,

menciptakan ide-ide baru dalam

menjalankanperannyasebagaipengajar

(Oktiani,2017:216–217).Jadi,kreativitas

gurutidakhanyaberpengaruhterhadap

motivasibelajarsiswa,namunsecara

langsungdapatberpengaruhterhadap

hasilbelajarsiswa.Kreativitas yang

dimilikigurutentuharusditumbuhkan

sertadikembangkandengantidakhanya

membutuhkan usaha pribadi

gurutersebut,namunjugadukungandari

pihak-pihakdiluargurusepertikepala

sekolah. Upayapengembangan

kreativitas tersebut dapat berupa

pembinaan, pelatihan, supervisi,

maupundorongan dari luar barupa

pemberian penghargaan dariatasan.

Pemaparandiatasmenunjukkanbahwa

kreativitas memang sangat penting

dimilikiolehseorangguru.Dalamsistem

pembelajaran di rumah berupa



pemberian tugas,guru dituntutharus

banyak menemukan ide-ide bentuk

tugas yang sesuaidengan kondisi

orangtuamaupunpesertadidikdirumah.

Selain itu juga harussesuaidengan

segala keterbatasankondisiyang ada.

Guru juga harus memikirkan tugas-

tugasyangbervariasiagarpesertadidik

tidakmerasabosankarenamengerjakan

jenis tugas yang sejenis secara

berulangkali.Sehingga rawan terhadap

krisisideyangdapatmenimpaguru.

Selain itu,kondisipembelajaran yang

dilakukandirumahtentuakanberbeda

dengan dilaksanakan disekolah.Di

sekolahgurulebihakanberkembang

kreativitasnya sebab segala

perlengkapanpembelajaran disekolah

tersedia sehingga guru tidak akan

kesulitan memunculkan ide-ide tugas

yangbervariasi.Namun,kondisiterbatas

sepertiyangterjadisaatadanyawabah

COVID-19iniyangmenuntutharusdi

rumahsaja,tentumenekankreativitas

gurusehinggasulituntukberkembang.

Manfaat Penerapan metode

vidioanimasiHasilKerjaTugasdalam

pembelajaranhomevisit

Sebagaimanadipaparkansebelumnyadi

atasbahwabentukusahagurukelas

kelasATKAn’nasardalam penerapan

homevisitmenggunakanvideoanimasi

belajarsiswahasilkerjatugassiswadi

rumah. Tindakan tersebut ternyata

memberikanhasilberupamanfaattidak

hanyabagipesertadidik,namunjuga

orangtua. Menurut keterangan guru

kelas,denganpenerapanvideoanimasi

hasilkerjatugasyangdilakukanoleh

guru kelas A TK An’nasar,motivasi

belajarparapesertadidikhidup.Meski

sistem pembelajaranberubah,dimana

anak-anaktidakbelajardengan guru

dan teman-teman kelasnya, namun

anak tetap memiliki Manfaat

selanjutnya adalah strategiinidapat

membantu dalam melatih

kedisiplinanpeserta didik. Dari

penerapan publikasihasilkerjatugas

yangdilakukanolehgurukelasA TK

An’nasardalam mengumpulkan tugas

sesuaijadwalhariyangtelahditentukan

olehguru.Sebab,ketikasiswabelum

mengerjakan dan mengirimkan tugas

kepadaguru,kemudianmelihatteman-

temanyang lainhasilkerjatugasnya

telahdiberikanSehinggaanakmenjadi

disiplin dalam mengumpulkan tugas.

Kedisiplinanmerupakanhalyangsangat

penting.Kedisiplinan merupakan hal

yangharusdiajarkansejakusiadiniyang

merupakan kewajiban guru untuk

membimbinganakdidiknya,agaranak

dapatmenerapkannyahinggajenjang

lebihlanjut(Yahdillah,2019).

METODEPENELITIAN



Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian

deskriptif.Penelitimenggunakan jenis

pendekatanpenelitiankualitatifdeskriptif

dikarenakan penelitibertujuan untuk

mendapatkan pengetahuan baru

pelaksanaan home sivit dengan

menggunakan video animasipada TK

An’nasar serta gambarannya terkait

dengan pelaksanaan home visitapa

yangdigunakangurukelaskelompkA

TKAn’nasaruntukmotivasibelajarpara

pesertadidikyangharusmenghadapi

kebijakan Study From Home (SFH)

akibat bencana wabah COVID-19

yangmenyerangIndonesia.Penelitianini

dilaksanakan terhadap TK An’nasar

Peneliti melaksanakan penelitian ini

mulaidaritanggal16septembersampai

dengan19 oktober 2020 . Berikut

tahapanpenelitianyangdilakukanoleh

peneliti:pengumpulan data,reduksi

data, penarikan kesimpulan, dan

penyajiandata.Subjekpenelitiandalam

penelitianiniadalahgurukelasserta

muridKelompokAdiTKAn’nasarKota

kendariSedangkan penelitibertindak

sebagaipenganalisadanpengamatdata

yang kemudian juga sekaligus

melaporkanhasildaripenelitianyang

telah dilakukan.Teknik pengumpulan

datayangdigunakandalampenelitianini

adalahdenganmenggunakanmetode

observasimendalamsertadokumentasi.

DengankondisiditengahwabahCOVID

-19ini,observasidilakuakndengancara

turun langsung dilapanagan untuk

melihatprosesguru kelaskelompokA

TK An’nasar untuk mengumpulkan

informasiyangdibutuhkanolehpeneliti.

Metodedokumentasiyangdipakaioleh

peneliti yaitu mengamati langsung

proses guru membuat video

pembelajaranselamapenelitimelakuakn

observasi.

KESIMPULAN

Berdasarkanhasilpenelitianinidapat

disimpulkanbahwabentukpelaksanaan

pembelajaran home vist dengan

menggunakan meda video animasi

kebijakan SFH di tengah wabah

COVID19 dengan metode hasilvideo

hasilkerjatugassiswaterbuktidapat

meningkatkan ketertarikan anak

dalamproses belajarpeserta didik a

untuk melaksanakan pembelajran.

Beberapahambatanyangditemuiguru

dalam pelaksanaanmetodeHasilviseo

tersebutberhubungan dengan aspek

orangtua peserta didik, sarana

pembelajaran, dan kreativitas guru.

Adanyapenerapanvideoanimasihasil

kerjatugassiswatersebutmemberikan

manfaatberupa tumbuhnya motivasi

belajar siswa, melatih kedisiplinan

siswa,serta membantu meningkatkan



kedekatanantaraorangtuadananak.

Meskicara initerbilang sederhana,

namunhasilpenelitianinimenunjukkan

bahwa cara inicukup efektifdalam

menumbuhkanmotivasibelajarsiswa.

Dalam penerapannya pun dibutuhkan

kekonsistenan guru dalam

melaksanakannya, agar hasil yang

diperoleh dapatmaksimal.Selain itu,

kerja sama dari orangtua juga

dibutuhkanagarpelaksanaanSFHdapat

berjalan secara optimalsebagaimana

yangdiharapkan.
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