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Abstract  

Pendidikan pada anak usia dini merupakan  pendidikan yang sangat fundamental dalam 

memberikan kerangka dasar terbentuknya pengetahuan, sikap dan keterampilan selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan   kualitatif dengan jenis penilitian  deskriftif. Sampel pada 

penelitian adalah semua murid yang beradah diwilah PAUD TK Ummusabri. Penilitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan penggetahuan baru serta  gambarnya terkait dengan strategi apa  

yang di gunakan guru kelas Paud Ummushabri untuk menghidupkan motivasi para peserta didik 

yang harus dihadapi  akibat mencoba wabah COVID 19 yang menyerang Indonesia. Dengan 

demikian guru harus kreatif untuk merencanakan atau mendesain pembelajaran daring yang ringan 

dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan 

pembelajaran yang di ajarkan pada anak usia dini. Guru dan siswa dapat menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai ketersediaan waktu dan memilih materi yang akan di sampaikan dengan  

langkah-langkat tepat dan akurat. Di sini guru di tuntut pula untuk mengantur waktu dengan baik 

sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.  

 

Abstract  

Early childhood education is a very fundamental education in providing a basic framework for the 

formation of subsequent knowledge, attitudes and skills. This research uses a qualitative approach 

with descriptive research type. The sample in this study is all students who are in the PAUD TK 

ummushabri area, this research aims to obtain The new knowledge and pictures are related to what 

strategies are used by the Ummushabri paud class teachers to revive the motivation of students who 

must be faced due to trying the COVID 19 outbreak that attacks Indonesia. thus teachers must be 

creative to plan or design light and effective online learning. make use of the right online tools or 

media and in accordance with the learning taught in early childhood. Teachers and students can set 

learning objectives according to time availability and choose the material to be conveyed with 

precise, accurate steps. I teachers are also required to manage time well so that the educational 

process runs well. 
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A. Pendahuluan 

Pendidikan pada anak usia dini merupakan  

pendidikan yang sangat fundamental dalam 

memberikan kerangka dasar terbentuknya 

pengetahuan, sikap dan keterampilan 

selanjutnya. Menurut suyanto tujuan pendidikan 

anak usia dini adalah untuk mengembangkan 

seluruh potensi anak sebagai manusiayang utuh 

sebagai filsafah sesuai bangsa. Menurut suijono 

pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan 

yang strategi dalam pembentukan mq  anusia 

yang seutuhnya yang cerdas,  1 berakhlak 

berbakti pekerti dan sehat lahir batin dan harus 

diberikan sebagai bagianbentuk hak asasi anak 

terdapat enam aspek perkembangan yang harus 

dikembangkan dalam mengptoimalkan potensi 

yang dimiliki anak usia dini, yaitu 

perkembangan nilai agama dan moral, fisik, 

kognitif, bahasa, sosial emosional kembangkan 

secara optimal agar dapat berkembang dengan 

sebaik-baiknya. Anak juga memiliki 

karakteristiknya sendiri  yang  khas dan unik 

yang  tidak sama dengan orang dewasa serta 

akan berkembang menjadi manusia dewasa 

seutuhnya.  

Secara singkatnya dapat dikatakan bahwa 

anak merupakan seorang manusia atau individu 

yang memiliki pola perkembangan dan 

kebutuhan masing-masing yang berbeda dengan 

orang dewasa. Pada dasarnya anak memiliki 

pola perkembangan yang bersifat umum yang 

sama dan terjadi pada setiap anak. Namun, ritme 

perkembangan pada setiap anak berbeda  satu 

sama lainnya. Hal ini disebabkan karena pada 

dasarnya anak bersifat individual.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa anak 

adalah anak dan dan bukan manusia dewasa 

dalam bentuk kecil. Berikut ini akan dijabarkan 

tentang hakikat anak. Ditinjau dari segi usia, 

anak usia dini adalah anak yang berada dalam 

rentang usia 0-8 tahun (Morrison, 1989). Standar 

usia ini adalah acuan yang digunakan oleh 

NAEYC (National Assosiation Education for 

Young Child). Menurut definisi ini anak usia 

dini merupakan kelompok yang sedang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Hal ini  mengisyaratkan bahwa anak usia 

dini adalah individu unik yang memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek 

fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, 

bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai 

dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak 

tersebut. Anak usia dini terbagi menjadi 4 

(empat) tahapan yaitu masa bayi dari usia lahir 

sampai 12 (dua belas) bulan, masa kanak-

kanak/batita dari usia 1 sampai 3 tahun, masa 

prasekolah dari usia 3 sampai 5   tahun dan masa 

sekolah dasar dari usia 6 sampai 8 tahun. Pada 

setiap tahapan usia yang dilaluinya anak akan 

menunjukkan karakteristiknya masing-masing 

yang berbeda antara tahap yang satu dengan 

tahap  yang lainnya. Oleh karenanya, proses 

pendidikan sebagai bentuk perlakuan yang 

diberikan pada anak usia dini haruslah 

memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap 

tahapan perkembangan. Dan sistem pembelaaran 

daring di tk atau taman kanak-kanak masih 



tergolongo baru dan belum banget penilitian 

yang menkaji  

Pengaruhnya terhadap pencapaian 

perkembangan anak usia dini di Paud 

Ummusabri penilitian ini dilakukan dengan 

tujuan mengetahui pencapaiaan perkembangan 

anak usia dini di TK selama pembelajaran daring 

di masa pandemi covid 19. Berdasarkan hasil 

observasi model pembelajaran anak usia dini 

pada masa pandemic covid-19 yakni pertama 

adalah Daring (dalam jaringan) misalnya melalui 

zoom atau menggunakan WA. Yang kedua 

adalah Luring (luar jaringan) seperti antar 

jemput lembar kerja anak. Yang ketiga Home 

Visit (kunjungan kerumah dalam proses 

pembelajaran). Dan keempat Shift atau 

penggantian dengan tatap muka (khusus bagi 

zona hijau. 

METODE PENILITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

pendekatan kualitatuf dengan jenis penilitian  

deskriftif. Sampel pada penelitian adalah semua 

murid yang beradah diwilah PAUD TK 

Ummusabri. Penilitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan penggetahuan baru serta  

gambarnya terkait dengan strategi apa  yang di 

gunakan guru kelas Paud Ummushabri untuk 

menghidupkan motivasi para peserta didik yang 

harus dihadapi  akibat mencoba wabah COVID 

19 yang menyerang Indonesia. penelitian ini di 

laksanakan di Paud Ummushabri kota kendari 

yang beralamat jalan jendral Ahmad Yani No.03 

Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota 

Kendari pengenalan lapangan persekolahan 

(PLP) yang dilaksanaan mulai tanggal 14 

oktober 2020 dimana kebijakan sudah 

diterapkan di  Paud Ummushabri hingga tanggal 

19 oktober 2020 berikut ini tahapan penilitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Subjek penilitian dalam ini adalah guru 

kelas peserta didik dan orang tua Murid di Paud 

Ummushabri kota kendari. 

 

B. HASIL DAN PEM BAHASAN 

 Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui 

perangkat yang terhubung dengan koneksi 

jaringan internet. Pendidik dapat melakukan 

pembelajaran bersama di waktu yang sama 

menggunakan video, grub media social seperti 

whatsApp (WA) dan hasil yang menunjukkan 

bahwa ada perubahan kepada anak tersebut, 

seperti anak sudah mulai bisa  menyusun puzzle 

dengan sendirinya pada masa pandemic COVID 

19. Apabila  perlakuan yang diberikan tersebut 

tidak didasarkan pada perkembangan anak maka 

hasil yang akan dicapai tidak akan optimal dan 

bahkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak ke arah yang kurang baik.  

Pada masa usia dini, terdapat beberapa masa 

yang perlu diketahui oleh seorang pendidik anak  

usia dini sehingga ia dapat memberikan 

stimulasi dan rangsangan yang tepat pada anak 

didiknya. Masa-masa tersebut dapat dijabarkan 

seperti berikut. 

1. Masa Peka  

Masa peka ini merupakan masa 

munculnya berbagai potensi (hidden 

potency) atau suatu kondisi dimana suatu 



fungsi jiwa membutuhkan rangsangan 

tertentu untuk berkembang. Konsepsi 

Montessori ini cukup mendapat dukungan 

oleh penelitian terbaru dalam bidang 

neurologi (ilmu syaraf). Para ahli ilmu 

syaraf telah menemukan berjuta-juta 

pertumbuhan sel-sel syaraf pada seorang 

bayi. Sel-sel syaraf yang tidak difungsikan 

atau tidak dirangsang untuk berfungsi maka 

sel-sel tersebut akan mati dan tidak dapat 

dipergunakan lagi. Banyak sekali sel-sel 

syaraf yang mati pada usia bayi secara sia-

sia yang tidak dapat dipergunakan lagi 

ketika anak memasuki usia remaja  hingga 

dewasa. Montessori membagi fase 

penyerapan otak menjadi dua tahap, yaitu 

fase sadar dan fase tidak sadar. Sejak lahir 

sampai usia 3 tahun anak belajar hanya 

dengan berhubungan dengan objek, dengan 

mengalami lingkungan fisik. Fase ini 

merupakan fase tak sadar. Pikiran masih 

kosong  dan bebas menyerap informasi 

yang masih mentah dan tidak disensor.  

Pada tahap penyerapan tak sadar ini, 

otak menyerap rangsangan    fisik tanpa 

diskriminasi atau rekayasa. Kepekaan 

seseorang terhadap peristiwa dan 

perubahan lingkungan membuat otaknya 

terus menyerap sentuhan, rasa, pandangan, 

pendengaran dan bau dengan demikian 

kinerja otaknya akan terus berkembang dan 

meningkat semakin optimal. 

Oleh karena itu, pendidik perlu 

membangkitkan kepekaan anak terhadap 

lingkungan dan perasaan orang lain agar 

kemampuan otaknya dapat berkembang 

seoptimal mungkin. Sebagian pendidik baik 

orang tua maupun guru belum  sepenuhnya 

mampu menciptakan suatu kondisi yang 

kondusif, memberi kesempatan dan 

menunjukkan permainan serta alat 

permainan tertentu yang dapat memicu 

munculnya masa peka dan atau menumbuh 

kembangkan potensi yang ada di masa 

peka. 

2. Masa Egosentris 

Orang tua harus memahami bahwa anak 

masih berada pada masa egosentris yang 

ditandai dengan seolah-olah dialah  yang 

paling benar, keinginannya harus selalu 

dituruti dan sikap mau menang sendiri. 

Orang tua harus memberikan pengertian 

secara bertahap pada anak agar dapat 

menjadi makhluk sosial yang baik. Misalnya 

dengan melatih anak untuk dapat berbagi 

sesuatu dengan temannya atau belajar 

antri/menunggu giliran saat bermain 

bersama. Penjelasan lain mengungkapkan 

bahwa rentang perkembangan usia 0 tahun 

sampai dengan 8 tahun muncul masa yang 

dinamakan dengan “masa trotz alter 1” atau 

sering disebut masa “membangkang tahap 

1”  , terutama usia 3 tahun sampai 6 tahun. 

Masa ini diperkuat dengan munculnya “ego” 

(keakuan) yang merupakan cikal bakal 

perkembangan “jati diri” anak.  

Tumbuhnya ego (keakuan) harus 

didukung oleh tindakan edukatif orang 



dewasa sehingga keakuan anak akan 

berkembang ke arah terbentuknya konsep 

diri atau jati diri yang positif pada anak,  

tidak sebaliknya menjadi anak yang “keras 

kepala” dan “keras hati”. 

3. Masa Meniru 

Pada masa ini proses peniruan anak 

terhadap segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya tampak semakin meningkat. 

Peniruan ini tidak saja pada perilaku yang 

ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya 

tetapi juga terhadap tokoh-tokoh khayal 

yang sering ditampilkan di televisi, koran, 

majalah maupun media  lainnya. Pada saat 

ini orang tua atau guru, sebagai pendidik 

haruslah dapat menjadi tokoh panutan bagi 

anak dalam berperilaku.Menyadari 

kecenderungan alamiah otak untuk meniru 

dapat menambah kedalaman pengertian dan 

arti terhadap hubungan pendidik/anak. Anak 

dapat meniru segala sesuatu termasuk 

bahasa, gerakan, bunyi mesin, semua suara 

alam, sahabat, orang tua dan yang paling 

penting menirukan pendidik. Anak akan 

melakukan peniruan dengan sangat objektif 

dan dengan ketepatan dan ketelitian luar 

biasa. 

4. Masa Berkelompok 

Biarkan anak bermain di luar rumah 

bersama teman-temannya, jangan terlalu 

membatasi anak dalam pergaulan sehingga 

anak kelak akan dapat bersosialisasi dan 

beradaptasi sesuai dengan perilaku 

lingkungan sosialnya karena masa ini adalah 

masa berkelompok. Masa berkelompok 

adalah pembelajaran anak dalam pergaulan 

sehingga anak kelak akan dapat 

bersosialisasi dan beradaptasi sesuai dengan 

perilaku lingkungan sosialnya. Pada 

dasarnya, anak usia dini memiliki 

kecenderungan untuk membangun suatu 

kelompok. Namun, kelompok anak usia dini 

biasanya berbeda dengan kelompok anak-

anak berusia 6 sampai 12 tahun. Kelompok 

anak usia dini aturannya belum jelas tanpa 

terstruktur, untuk itu masa ini disebut 

dengan fase prasosial egosentris.  

Masa ini juga merupakan  masa anak 

mulai membentuk sebuah kelompok tetapi 

anak masih memusatkan perhatian pada diri 

sendiri. Anak masih belum mempunyai 

orientasi  mengenai pemisahan subjek-

subjek. Pada masa ini anak belum mampu 

bekerja sama dengan teman-temannya 

sehingga terkadang menimbulkan konflik 

atau pertengkaran antar anak usia dini 

adalah wajar. 

5. Masa Bereksplorasi 

Orang tua atau orang dewasa harus 

memahami pentingnya eksplorasi bagi anak. 

Biarkan anak memanfaatkan benda-benda 

yang ada di sekitarnya dan biarkan anak 

melakukan  trial dan  error, karena memang 

anak adalah seorang penjelajah yang ulung. 

Kebutuhan suatu sel  syaraf untuk 

berkembang ditunjukkan oleh seorang anak 

melalui aktivitas gerakan tangan, kaki, mulut 

dan mata. Sebagai contoh, gerakan motorik 



tangan dan jari tangan muncul pada saat bayi 

mulai memainkan jari-jari tangan, seperti 

menggerakkan, memasukkan ke dalam 

mulut, menggaruk  anggota badan, nggosok 

mata dan telinga dan lain-lain. Saat anak 

menjajaki (bereksplorasi) sesuatu dengan 

menggunakan jari tangan maka dalam 

kondisi inilah stimulasi atau rangsangan 

lingkungan menjadi sangat penting sehingga 

anak akan menunjukkan gerakan-gerakan 

yang berguna, seperti melatih koordinasi 

motorik tangan kanan dan kiri, koordinasi 

tangan dan mata, koordinasi mata dan 

telinga. 

6. Masa Pembangkan 

Orang tua  dan guru (pendidik) 

disarankan tidak selalu memarahi anak saat 

ia membangkang  karena  ini merupakan 

suatu masa yang akan dilalui oleh setiap 

anak. Selain itu, bila terjadi pembangkangan 

sebaiknya diberikan waktu pendinginan 

(cooling down) misalnya berupa 

penghentian aktivitas anak dan membiarkan 

anak sendiri berada di dalam kamarnya atau 

di sebuah sudut. 

Beberapa waktu kemudian barulah anak 

diajak  bicara dan mintalah penjelasan pada 

anak mengapa ia melakukan itu semua. 

Tindakan membangkang seorang anak 

merupakan wujud bahwa keakuan anak 

muncul. Ia tidak selalu harus selalu menurut 

pada apa yang  diperintahkan orang dewasa. 

Ini ditunjukkan dengan sikap atau tindakan  

menolak atau menunjukkan sikap/tindakan 

yang bertolak belakang dengan 

sikap/tindakan yang diinginkan orang 

dewasa. 

Dalam uraian tersebut kita perlu 

memahami hakikat anak yang berkaitan 

dengan pendidikan anak usia dini, yaitu kita 

perlu mengetahui cara mendidik anak usia 

dini. Secara istilah, mendidik anak usia  dini 

sering diartikan mengasuh, membimbing 

serta mengembangkan potensi 

(kemampuan). Pengertian ini mempunyai 

makna bahwa seorang pendidik akan 

berusaha memberikan asuhan, bimbingan 

dan arahan dalam upaya mengembangkan 

potensi anak baik berupa kemampuan fisik, 

mental dan sosial anak. Dalam peristilahan 

budaya bangsa Indonesia kegiatan mendidik 

sering dihubungkan dengan kegiatan tiga A, 

yakni “Asuh”, “Asah” dan “Asih”. 

Asuh adalah usaha pendidik 

mengantarkan dan mengarahkan kehendak 

(keinginan) anak ke arah yang baik (benar) 

misalnya anak ingin bermain lumpur, maka 

pendidik akan berusaha mengikuti kegiatan 

anak tersebut dan mengarahkannya pada hal 

yang baik (seperti bermain lumpur dengan 

membentuk sesuatu). Arahan pendidik 

seperti itu sebenarnya sekaligus 

melaksanakan kegiatan “Asah” atau 

mengasah (menajamkan) pikiran (otak) anak 

melalui berbagai bentuk kegiatan yang 

disukainya. Segala bentuk tindakan pendidik 

dalam kegiatan “Asuh” dan “Asah”  harus 

dilandasi oleh sikap “Asih” atau welas asih 



(kasih sayang). Dengan kata lain, setiap 

perbuatan pendidikan harus didasarkan pada 

kasih sayang dan kecintaan yang tulus pada 

anak usia dini. Secara teoritik maupun 

praktis, mendidik dapat pula dimaknai 

sebagai segala bentuk usaha (tindakan) 

pendidik yang dilakukan secara sadar, 

sengaja dan bertanggung jawab untuk 

membantu anak mempersiapkan diri ke arah 

kedewasaan. Pengertian ini memiliki makna 

bahwa segala bentuk pikiran, ucapan, sikap, 

dan tindakan pendidik harus dilakukan 

secara sadar.  

Kesadaran ini menunjukkan pendidik 

mengerti segala bentuk usaha/tindakan yang 

dilakukan pada anak usia dini yang akan 

berpengaruh pada seluruh kepribadian anak. 

Sebagai contoh, ketika pendidik mengatakan 

“tidak boleh bermain kotoran” pada anak  

maka pada saat itu pendidik menyadari 

(mengerti) bahwa ucapan tersebut dilakukan 

dalam upaya mengenalkan dan mengisi 

mental anak tentang aturan boleh dan 

tidaknya sesuatu dilakukan. Di samping 

menyadari, ucapan tersebut juga dengan 

sengaja disampaikan pada anak untuk tujuan 

memberikan pengaruh yang baik seperti 

yang telah dikemukakan. Upaya seperti ini 

hendaklah tidak selalu dilakukan dengan 

cara mendikte (mendogma) anak.  

Dalam upaya mengasah (asah) 

kecerdasan anak maka pendidik akan  

membimbing dan mengarahkan anak untuk 

berpikir tentang kebersihan dan kekotoran. 

Upaya “asah” dapat dilakukan dengan cara 

dialog (interaksi melalui tanya jawab). 

Misalnya, “kalau bermain kotoran, tangan 

dan badan  kita nantinya bagaimana?” 

(berikan anak kesempatan berpikir dan 

menjawab). Jadi, pendidik tidak berusaha 

menjelaskan sendiri akibat  tangan dan 

badan kotor tersebut sebelum anak diberikan 

kesempatan untuk menjawab. 

Pengertian mendidik sering kali 

diputarkan maknanya dengan istilah 

mengajar dan melatih. Mengajar atau 

memberikan ajaran sebenarnya merupakan 

bagian dari proses mendidik itu sendiri,  

terutama pada kegiatan ”asah” atau 

mengasah. Mengajar anak menangkap dan 

melempar bola, berenang, menulis, 

membaca dan berhitung merupakan  

rangkaian kegiatan mendidik dalam rangka 

mempersiapkan fisik dan mental anak ke 

arah kedewasaan. Salah satu cara mengajar 

anak berbagai hal, terutama berkaitan 

dengan aspek fisik dan motorik dapat 

dilakukan dengan latihan (melatih), 

misalnya melatih renang, melatih melompat, 

melatih  membuka dan memasang kancing 

baju, melatih merayap dan diperluas lagi 

dengan melatih pada aspek keterampilan 

kognitif (cognitif skill). Pendidikan 

merupakan proses interaksi antara pendidik 

(orang tua dan pembimbing)  dengan anak 

secara terencana dan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 



Dalam proses interaksi, selain aspek 

perkembangan anak, pendidikan harus 

menemukan suatu pola asuh yang tepat agar 

anak merasa aman dan nyaman dalam 

asuhan pendidik. Oleh karena itu, setiap 

pendidik harus mengenal dan memahami 

pola asuh yang sesuai bagi anak didiknya 

sehingga tidak terjadi kesalahan pendidik 

dalam pengasuhan anak. Kualitas interaksi 

ini akan  menentukan kualitas pertumbuhan 

dan perkembangan anak. 

A. Tujuan Kegiatan Pendidikan anak usia dini 

Dasar pendidikan merupakan suatu 

asas untuk mengembangkan bidang 

pendidikan dan pembinaan kepribadian. 

Pendidikan memerlukan landasan kerja 

untuk memberi arah bagi programnya. 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 

sadar akan tujuan. Oleh karenanya tujuan 

merupakan salah satu hal yang penting 

dalam kegiatan pendidikan. Maka tujuan 

pendidikan tidak saja akan memberikan 

arahan kemana pendidikan harus ditujukan, 

tetapi juga memberikan ketentuan yang pasti 

dalam memilih materi, metode, alat, evaluasi 

dalam kegiatan yang dilakukan 

(Suryosubroto, 1990:18).  

Secara umum, tujuan pendidikan 

dapat dikatakan untuk membawa anak ke 

arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa 

anak didik agar dapat mandiri dalam 

hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh 

karena itu, peranan pendidik dalam hal ini 

sangatlah penting. Pendidik  adalah individu 

yang mampu melaksanakan tindakan 

mendidik dalam satu situasi pendidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan (Yusuf, 

1982:53).  Individu yang mampu itu adalah 

orang dewasa yang bertanggung jawab, 

sehat jasmani dan rohani, mampu berdiri 

sendiri dan mampu menanggung risiko dari 

segala perbuatannya. Kesediaan dan 

kerelaan untuk menerima tanggung jawab 

itulah yang pertama dan utama dituntut dari 

seorang pendidik. Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) memiliki peranan penting 

dalam membentuk karakter anak yang 

bermoral/berakhlak mulia, kreatif, inovatif 

dan kompetitif.  

Pendidikan Anak Usia Dini bukan 

sekedar meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang terkait dengan bidang 

keilmuan, tetapi lebih dalam adalah 

mempersiapkan anak agar kelak mampu 

menguasai berbagai tantangan di masa 

depan. Sungguhpun demikian pendidikan 

anak usia dini bukan hanya proses mengisi 

otak dengan berbagai informasi sebanyak-

banyaknya, melainkan juga proses 

menumbuhkan, memupuk, mendorong dan 

menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak mengembangkan 

potensi yang dimilikinya seoptimal 

mungkin. Deteksi dini merupakan langkah 

awal untuk memperoleh gambaran nyata 

tentang kondisi potensi awal yang dimiliki 

anak. Hasil dari proses deteksi adalah 

kedudukan masing-masing potensi anak 



berdasarkan norma perkembangan usia 

kronologis atau rata-rata kelompok usia 

anak. Proses selanjutnya adalah dari data 

hasil deteksi diberikan stimulasi 

(rangsangan) yang tepat  untuk berbagai 

posisi atau kedudukan potensi pada setiap 

anak atau kelompok anak.  

Oleh karena itu, pendidikan anak usia 

dini bukan didasarkan atas apa yang terbaik 

menurut orang dewasa, tetapi didasarkan 

pada apa yang terbaik untuk anak. Tujuan 

kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

mengembangkan berbagai potensi anak 

sejak usia dini sebagai persiapan untuk 

kelangsungan hidup dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Pembelajaran bagi anak usia dini bukan 

berorientasi pada sisi akademis saja. 

Pendidikan Anak Usia Dini lebih 

dititikberatkan kepada peletakan dasar ke 

arah pertumbuhan dan perkembangan 

seluruh kecerdasan. Howard Gardner dari 

Universitas Harvard mengembangkan teori 

yang menyatakan bahwa setiap anak terlahir 

dengan kombinasi delapan inteligensi yang 

paling dikuasainya yang meliputi: 

1. Kecerdasan linguistik (Linguistic 

intelligence) yang dapat berkembang 

apabila dirangsang melalui berbicara, 

mendengarkan, membaca, menulis, 

berdiskusi dan bercerita. Memudahkan 

anak  dapat menguasai kosakata yang 

sangat banyak dan mengingat fakta 

secara kata demi kata.  

2. Kecerdasan logika-matematika (logico 

mathematiccal intelligence) yang dapat 

dirangsang melalui kegiatan 

menghitung, membedakan bentuk, 

menganalisis data dan bermain dengan 

benda-benda. Memudahkan anak 

mampu membuat kategori, mengajukan 

pertanyaan, melakukan percobaan dan 

memahami segala sesuatu. 

3. Kecerdasan visual-spasial (visual-spatial 

inteligence) yaitu kemampuan ruang 

yang dapat dirangsang melalui bermain 

balok-balok  dan bentuk-bentuk 

geometri, melengkapi  puzzle, 

menggambar, melukis, menonton film 

maupun bermain dengan daya khayal 

(Imajinasi). Kecerdasan visual-spasial 

memudahkan anak mengingat apa yang 

dilihat, mampu membaca peta dan mahir 

dalam hal warna dan gambar. 

4. Kecerdasanmusikal (musical/rhythmic 

intelligence) yang dapat dirangsang 

melalui irama, nada, birama, berbagai 

bunyi, dan bertepuk tangan. 

Memudahkan anak untuk dapat 

mengingat melodi, tempo, memainkan 

alat musik dan suka bernyanyi atau 

berdendang.  

5. Kecerdasan kinestetik 

(bodyly/kinesthetic intelligence) yang 

dapat dirangsang melalui olahraga atau 

seni melalui gerakan tubuh seperti 

menari dan senam. Memudahkan anak 



dapat memiliki tubuh yang lentur, dapat 

mengekspresikan kemampuan olahraga 

atau seni melalui gerak tubuh dan mahir 

dalam melakukan motorik halus. 

6. Kecerdasan naturalis (naturalist 

intelligence) yaitu mencintai keindahan 

alam, yang dapat dirangsang melalui 

pengamatan lingkungan, bercocok 

tanam, memelihara binatang, termasuk 

mengamati fenomena alam seperti 

hujan, angin, banjir, pelangi, siang 

malam, panas dingin, bulan, dan 

matahari. Memudahkan anak menyukai 

kegiatan di  alam terbuka, mempunyai 

rasa ingin tahu yang besar dan 

menguasai  ciri-ciri alam sekitar.  

7. Kecerdasaninterpersonal (interpersonal 

intelligence) yaitu kemampuan untuk 

melakukan hubungan antar manusia 

(berkawan) yang dapat dirangsang 

melalui bermain bersama teman, bekerja 

sama, bermain peran, memecahkan 

masalah dan menyelesaikan konflik. 

Memudahkan anak mampu memahami 

orang lain, mampu memimpin dan 

mengorganisasi orang-orang. 

Mempunyai banyak teman, sering 

diminta mengambil keputusan oleh 

orang lain, menjadi penengah dalam 

konflik dan senang bergabung dalam 

kelompok.  

8. Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal 

intelligence) yaitu kemampuan 

memahami diri sendiri yang dapat 

dirangsang melalui pengembangan 

konsep diri, harga diri, mengenal diri 

dan disiplin. Memudahkan anak dapat 

memahami diri sendiri dengan baik, 

orisinal, suka bekerja sendiri untuk 

memenuhi minat dan cita-cita dirinya 

dan mampu membedakan benar dan 

salah dengan baik. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan 

dasar, merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun. Proses pendidikan di jenjang 

ini dilakukan melalui pemberian rangsangan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak. 

Dengan demikian diharapkan anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur 

formal, nonformal, dan informal. Pendidikan 

anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah 

pertumbuhan dan perkembangan enam aspek : 

agama dan moral, fisik motorik, kognitif, 

bahasa, sosial-emosional, dan seni. 

Aspek perkembangan ini sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan anak 

usia dini. Hal ini, tercantum dalam 

Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar 

Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 

58 tahun 2009). Menyajikan pembelajaran 



terencana dan efektif dalam keterbatasan 

waktu.hal ini bisa di lakukan dengan 

mempersiapkan quality lesson plan dan 

mengatur langkah-langkah pembelajaran yang 

detail bukan Untuk melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh ini guru perlu sarana.sekedar 

alternative,salah satru sarana yang dapat 

dimamfaatkan guru adalah dengan menggunakan 

gadget dalam pembelajaran. 

Secara logis hal ini tentu bukan tanpa 

alasan. Zaman sekarang gadget bukan barang 

mewah, buktinya hampir semua orang 

memilikinya mulai anak kecil samapai oang tua 

sudah akrab denganya. Semua orang 

menggunakannya untuk berbagai keperluan, 

termaksud didalamnya anak-anak dalam usia 

sekolah.atas dasarsemua inilah gadget sangat 

pontensial sebagai sarana pembelajaran. 

Menggunakan gadget sebagai sarana 

pembelajaran jarak jauh aplikasi tambahan 

sekedar alternative, aplikasi ini dapat di 

pergunakan antara lain Whats APP. 

Dengan demikian guru harus kreatif 

untuk merencanakan atau mendesain 

pembelajaran daring yang ringan dan efektif, 

dengan memanfaatkan perangkat atau media 

daring yang tepat dan sesuai dengan 

pembelajaran yang di ajarkan pada anak usia 

dini. Guru dan siswa dapat menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai ketersediaan waktu dan 

memilih materi yang akan di sampaikan dengan  

langkah-langkat tepat dan akurat. Di sini guru di 

tuntut pula untuk mengantur waktu dengan baik 

sehingga proses pendidikan berjalan dengan 

baik.  

Tujuan penyerta: untuk membantu 

menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar 

(akademik) di sekolah, sehingga dapat 

mengurangi usia putus sekolah, dan mampu 

bersaing secara sehat di jenjang pendidikan 

berikutnya. Di masa pandemi virus corona, 

proses pembelajaran anak PAUD tentu berbeda 

dengan anak usia SD hingga SMA. Saat ini anak 

PAUD harus mendapatkan pendidikan yang 

sesuai dengan usianya. Contohnya bermain 

sambil belajar. Hanya saja, anak PAUD harus 

lebih dekat dengan orangtua. Terlebih dalam 

masa pandemi virus corona, anak PAUD tidak 

perlu ikut-ikutan pembelajaran daring atau 

online seperti siswa SD. 

Oleh karenanya, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 

meminta guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) tidak membebani siswa-siswinya 

dengan tugas rumah. Jenjang pendidikan PAUD 

orientasinya masih dititik beratkan pada 

permainan, meski sekolah diliburkan akibat 

penyebaran virus corona. Oleh karena itu, anak 

PAUD harus diberi waktu sebanyak-banyaknya 

untuk bermain, namun dengan pengawasan 

orang tua. 

 

KESIMPULAN 

Secara logis hal ini tentu bukan tanpa alasan. 

Zaman sekarang gadget bukan barang mewah, 

buktinya hampir semua orang memilikinya 

mulai anak kecil samapai oang tua sudah akrab 



denganya. Semua orang menggunakannya untuk 

berbagai keperluan, termaksud didalamnya 

anak-anak dalam usia sekolah.atas dasarsemua 

inilah gadget sangat pontensial sebagai sarana 

pembelajaran. Menggunakan gadget sebagai 

sarana pembelajaran jarak jauh aplikasi 

tambahan sekedar alternative, aplikasi ini dapat 

di pergunakan antara lain           Whats APP. 

 

SARAN 

bagi guru disarankan agar lebih kreatif dalam 

mencipkan permainan belajar sehingga murid 

tidak bosan dalam belajar, dan membantu 

meningkatkan pola berfikirkan anak usia dini  
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