
  

 

METODE PEMBELAJARAN MELALUI WHATSAPP GROUP  

SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 PADA AUD DI TK ISLAM 

UMMUSSHABRI 

 

Nurul Idhayani, S.Pd., M.Pd1),  Wa Ode Nela Yunita2) 

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Kendari 

email: waode.nela.14@umkendari.ac.id 

 

Abstract 

This study aims to describe the method of learning through WhatsApp group as an anticipation of 

the spread of Covid-19 in early childhood in Islamic Ummusshabri Kindergarten, Kendari City. 

This study used a qualitative descriptive study to understand learning methods through WhatsApp 

group as an anticipation of the spread of Covid-19 in early childhood in Islamic Ummushabri 

Kindergarten, Kendari City. Data collection techniques used, namely observation, interviews, and 

documentation. The data collected is then analyzed using steps of education, data presentation, and 

data verification. The results in this study, namely teachers and parents in the kindergarten Islamic 

Ummusshabri City Kendari have problems in carrying out the learning process where the teacher 

cannot make direct assessments then the parents of students also have obstacles including the 

busyness of parents who find it difficult to divide their time in things accompany their children in 

doing learning activities from home. 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan usaha yang 

dilakukan secara sadar, sengaja, dan 

terencana, untuk memanusiakan manusia 

yang berlangsung seumur hidup dan bertujuan 

untuk mengoptimalisasi potensi diri melalui 

upaya pengajaran, pelatihan, bimbingan. 

Mudyahardjo (2014: 3) berpendapat 

bahwa pendidikan adalah segala situasi 

hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu. 

Pendidikan dilakukan dengan 

upaya untuk membangun manusia 

indonesia seutuhnya. Oleh karena itu 

pendidikan itu harus selaras dan sejalan 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

dan budi pekerti, atau potensi 

intelektualitas dan kemampuan fisik 

peserta didik.  

Pendidikan anak usia dini adalah 

penyelanggaraan pendidikan bagi anak 

berusia 0-6 tahun yang bertujuan untuk 

menstimulasi seluruh aspek 

perkembangan anak agar dapat 

berkembang secara optimal. Pendirian 

kelembagaan PAUD mencakup 

pemberian pendidikan, pegasuhan, 

perlindungan, dan kesehatan.  

Selain memberikan stimulasi 

terhadap aspek perkembangan dalam 

setiap penerapan pembelajaran, metode 



  

 

pembelajaran yang digunakan juga harus 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

yang ada. Indonesia saat ini sedang 

mengalami situasi  yang tidak memungkin 

untuk melakukan pembelajaran seperti 

biasanya. Ada nya kasus wabah COVID-

19 menjadikan pembelajaran harus 

dialihkan ke dalam sebuah media yang 

sudah cukup akrab bagi kita. Kebijakan 

yang telah tercantumkan menyatakan 

bahwa pembelajaran tetap berjalan 

dirumah dengan pembelajaran daring. 

Seperti yang dilakukan di Taman 

Kanak-kanak Islam Ummushabri Kendari 

bahwa model pembelajaran daring yang 

dilakukan adalah melalui whatsapp group. 

Aplikasi whatsapp mempunyai berbagai 

fungsi, diantaranya bisa mengirim pesan, 

chat grup, berbagi foto, video, dan 

dokumen. Pengaruh adanya wabah 

COVID-19 membuat metode 

pembelajaran berbeda dan beralih ke 

pembelajaran daring. Melalui whatsapp 

grup seorang guru bisa membagikan topik 

pembelajaran melalui aplikasi tersebut 

dan orang tua bisa merespon tugas dari 

guru melalui whatsapp grup untuk. 

Masa pandemic COVID-19 saat 

ini, mengharuskan hampir seluruh 

lembaga sekolah mempersiapkan 

pelaksanaan metode daring. Melalui 

pembelajaran daring, peserta didik dapat 

mengakses materi dan tugas dari guru 

dengan pendampingan dari orang tua 

masing-masing.  

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu 

untuk menjelaskan metode pembelajaran 

melalui whatsapp group sebagai antisipasi 

penyebaran COVID-19 pada AUD di TK 

Islam Ummusshabri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 



  

 

Moleong, 2008 (Hayati, 2016) 

mengemukakan bahwa metodologi kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah penggunaan whatsapp sebagai metode 

pembelajaran untuk mengantisipasi 

penyebaran COVID-19, khususnya di Taman-

kanak Islam Ummushabri Kendari pada 

kelompok B1. 

Bahan dan Alat Utama 

Bahan dan alat utama yang digunakan 

dalam penilitian ini adalah gawai sebagai alat 

untuk dokumentasi penelitian. 

Tempat Penelitian 

Tempat dilaksanakannya Penelitian 

ini di TK Islam Ummushabri Kota Kendari. 

Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi  

 Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar. Observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian.  

Sutrisno Hadi mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah 

prosesproses pengamatan dan ingatan.7 

Nasution menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi.  

2) Wawancara  

Wawancara adalah alat 

pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya karya 

seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

film dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

Definisi Operasional 

Metode pembelajaran merupakan 

cara yang digunakan guru dalam menyajikan 

topik pembelajaran. 

Whatsapp merupakan salah satu 

aplikasi yang mempunyai berbagai fungsi dan 

dijadikan guru sebagai media untuk 



  

 

menyampaikan topik pembelajaran sebagai 

antisipasi penyebaran COVID-19. 

Variabel Penelitian 

Metode pembelajaran dan whatsapp grup . 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah 

selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution 

menyatakan “analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung 

terus sampai penulisan hasil penelitian 

selanjutnya”. Berikut teknik analisis data 

yang peneliti gunakan : 

1) Reduksi  

Data Reduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2) Penyajian  

Data Setelah melakukan 

reduksi data maka langkah selanjutnya 

adalah penyajian data. Peneliti akan 

menyajikan data secara terorganisir 

sehingga mudah dipahami dan 

merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan yang telah dipahami. 

3) Verifikasi  

Data Langkah terakhir dalam 

teknik analisis data adalah verifikasi data atau 

menarik kesimpulan. Peneliti melakukan 

penyimpulan dari data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dengan cara 

mengobservasi dan mewawancarai secara 

langsung guru-guru di TK Islam Ummushabri 

Kendari yang tengah mempersiapkan atau 

melakukan pembelajaran daring  melalui 

aplikasi  WhattsApp. Pedoman observasi dan 

wawancara terbuka berisi pertanyaan tentang 

metode pembelajaran daring melalui 

WhatsApp di Taman Kanak-kanak pada masa 

pandemi covid 19 ini. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan September-Oktober 2020, 

merangkum dari pelaksanaan pembelajaran 

daring yang telah dilakukan guru lebih kurang 

selama 7 bulan dari bulan Maret sampai 

September 2020. Peneliti melakukan observasi 

2 hari dalam 1 minggu kepada guru TK untuk 

mengetahui tentang kegiatan pembelajaran 

anak-anak selama pandemi serta membantu 

guru dalam mempersiapkan media 

pembelajaran untuk anak-anak. Observasi ini 

dilakukan secara langsung di Taman Kanak-

kanak pada tanggal 16 September sampai 

dengan tanggal 16 Oktober.  

Selesai melakukan obervasi, 

selanjutnya untuk mendapat jawaban yang 

lebih akurat peneliti melakukan wawancara 

langsung kepada guru pamong. Peneliti 

mengajukan 5 pertanyaan yang berkaitan juga 



  

 

dengan pelaksanaan pembelajaran daring 

melalui WhatsApp.  

Berikut ini hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan mengenai metode 

pembelajaran daring melalui WhatsApp di 

Taman Kanak-kanak Islam Ummusshabri 

Kota Kendari, akan diuraikan peneliti sebagai 

berikut. 

Metode pembelajaran daring melalui 

WhatsApp grup atau disebut dengan pelayanan 

melalui online diawali dengan guru terlebih 

dahulu menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian yang disusun dalam 

bentuk lembaran Belajar Dari Rumah (BDR), 

setelah itu guru akan mengkomunikasikan 

kepada orang tua bahwa pembelajaran 

dilaksanakan secara daring kemudian guru 

akan mengirim file BDR kepada orang tua. 

Lembaran BDR ini berisi lembar kerja yang 

akan dikerjakan anak selama 1 minggu, 

dimana pelaksanaan pembelajaran daring nya 

dilakukan 3 kali dalam  1 minggu.  

Adapun hasil karya anak dapat berupa 

lembaran yang sudah dikerjakan kemudian 

dibawa ke sekolah untuk  dikumpulkan ke wali 

kelas masing-masing anak atau dapat pula 

berupa video kegiatan anak melakukan 

kegiatan dari lembaran BDR. Selain itu 

terdapat juga video tutorial kegiatan berupa 

arahan dari guru mengenai lembaran BDR 

yang akan dikerjakan anak dirumah. Hal ini 

sejalan dengan Sukardi & Rozi (2019) bahwa 

pembelajaran online bisa dilakukan melalui 

video tutorial yang bisa diakses melalui media 

sosial salah satunya youtube. Video tersebut 

dibuat sesuai dengan tema-tema pembelajaran. 

Tujuan pembuatan video tutorial tersebut 

adalah agar anak tetap melihat guru yang 

mengajar. Video tersebut dibuat secara singkat 

dan jelas. Video tutorial kemudian dibagikan 

kepada orang tua atau bisa diakses melalui 

halaman youtube. Berikut ini dokumentasi 

pembuatan video tutorial kegiatan yang akan 

dibagikan kepada orang tua peserta didik. 

Aplikasi yang digunakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran daring di Taman 

Kanak-kanak adalah WhatsApp grup dan 

Aplikasi Zoom. Terdapat satu sekolah yang 

melaksanakan pembelajaran selama di rumah 

melalui menonton televisi siaran TVRI yang 

sudah dianjurkan oleh pemerintah. Adapun 

tugas yang diberikan guru selama 

pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid-19 yaitu membuat media yang 

mengandung beberapa aspek perkembangan 

anak, pembiasaan (hafalan ayat pendek, iqra, 

hadist, dan sholat), membaca, menyanyi, 

menulis, mewarnai, menggambar, dan lembar 

kerja anak yang sudah diserahkan kepada 

orang tua. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

anak didampingi orang tua. 

Pada gambar di atas menunjukkan 

kegiatan pembelajaran anak selama di rumah. 

Guru memberikan beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan anak dalam satu hari, orangtua 

mendokumentasikan kegiatan anak dan 

mengirimkan laporan kegiatan tersebut 

melalui aplikasi WhattsApp grup yang sudah 

disediakan oleh guru. Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)   

seperti sekarang ini yang sudah dibuat 

sebelum pandemi COVID-19 ini dengan 

berbagai kegiatan yang sudah direncanakan, 

harus menyesuaikan lagi dengan situasi dan 



  

 

kondisi sekarang. Penilaian kegiatan 

pembelajaran tetap dilakukan seperti; 

pendokumentasian foto atau video kegiatan 

anak, dan laporan orangtua mengenai anak 

kepada guru kelas. 

Kesiapan Guru Taman Kanak-kanak 

menghadapi pembelajaran daring memiliki 

beberapa kendala, yaitu sulitnya melakukan 

pembelajaran yang bisa mencakup semua 

aspek perkembangan anak, dan sulitnya 

melakukan penilaian secara langsung. 

Kesiapan bagi orang tua pun juga memiliki 

kendala diantaranya, kesibukan orang tua yang 

susah membagi waktu dalam menemani 

anaknya belajar, kurang stabilnya emosi anak 

ketika dihadapkan belajar dengan orangtuanya, 

serta ketidaktahuan dan kebingungan orangtua 

dalam menyuruh anaknya melakukan kegiatan 

pembelajaran di rumah. Semua hal tersebut 

menjadi kendala secara umum untuk para 

orang tua yang sudah memiliki handphone 

android.  

Penyebaran COVID-19 yang cepat 

telah menyebabkan gangguan pada sektor 

pendidikan di Indonesia di mana siswa tidak 

dapat melakukan kegiatan belajar mereka di 

sekolah. Salah satu negara yang mengalami 

dampak akibat Virus Corona (COVID-19) 

adalah Indonesia. Untuk itu pemerintah 

mengeluarkan suatu kebijakan baru yaitu 

pembelajaran melalui daring selama masa 

pandemi Covid-19. Pembelajaran jarak jauh 

memberikan kemudahan dan kesempatan 

dalam berbagai kondisi, termasuk kondisi 

pandemi COVID-19.  

Pembelajaran daring yaitu 

penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam 

jaringan untuk menjangkau kelompok target 

yang massif dan luas, sehingga pembelajaran 

daring dapat diselenggarakan dimana saja serta 

diikuti secara gratis maupun berbayar 

(Bilfaqih & Qomarudin, 2015). Glossary of 

eLearning Terms mengungkapkan bahwa 

eLearning adalah sistem pendidikan yang 

menggunakan aplikasi elektronik untuk 

mendukung belajar mengajar dengan media 

Internet, jaringan komputer,maupun komputer 

standalone. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa eLearning merupakan 

suatu kegiatan belajar mengajar yang 

memanfaatkan perangkat elektronik sebagai 

media pendukung prosesnya. Selain itu 

pembelajaran bisa dilakukan melalui 

pembelajaran jarak jauh yang dilakukan tanpa 

melakukan tatap muka. 

Pembelajaran daring memanfaatkan 

jaringan internet dalam proses pembelajaran 

dan memberikan metode pembelajaran yang 

efektif seperti berlatih dengan adanya umpan 

balik, menggabungkan kegiatan kolaboratif 

dengan belajar mandiri, personalisasi 

pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak 

yang menggunakan simulasi dan permainan 

(Ghirardini, 2011; Isman, 2016). Pembelajaran 

daring atau penerapan e-learning dalam 

pendidikan anak usia dini telah menjadi solusi 

praktis untuk masalah yang dihadapi (Nichols 

& McLachlan, 2006).  

Pembelajaran daring memiliki manfaat 

seperti membangun komunikasi serta diskusi 

antara guru dengan anak, anak saling interaksi 

dan berdiskusi dengan satu dan lainnya, 

memudahkan anak berinteraksi dengan guru 

dan orang tua, sarana yang tepat untuk melihat 



  

 

perkembangan anak melalui laporan orang tua 

dengan tujuan orang tua dapat melihat 

langsung perkembangannya, guru dapat 

dengan mudah memberikan materi kepada 

anak berupa gambar, video, dan audio yang 

dapat diunduh oleh orang tua langsung, dan 

mempermudah guru membuat materi dimana 

saja dan kapan saja (Sobron et al., 2019), 

Seperti diketahui bahwa internet 

merupakan jendela dunia. Hampir semua 

pertanyaan bisa dijawab melalui internet. 

Melalui pembelajaran daring ini sebenarnya 

bukan sesuatu hal yang baru dalam pendidikan 

karena sudah banyak lembaga yang 

mengadakan pembelajaran melalui daring. 

Salah satunya adalah melalui ruang guru yang 

merupakan platform pembelajaran berbasis 

kurikulum sekolah melalui video tutorial 

interaktif antara guru dan murid yang 

dilakukan melalui ponsel.  

Guru sebagai tenaga profesional 

diharapkan bisa merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan atau menerapkan proses 

pembelajaran, hasil proses pembelajaran, 

pembimbingan atau pelatihan dan melakukan 

pengabdian masyarakat (Saondi, ondi & Aris 

Suherman, 2010). Oleh karena itu, 

pelaksanaan Pembelajaran dari Rumah dapat 

dilaksanakan di PAUD menggunakan 

teknologi yang berkembang di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

kesimpulan dalam artikel ini adalah untuk 

mendapatkan informasi mengenai metode 



  

 

pembelajaran melalui whatshaap grup pada 

aud di TK Islam Ummusshabri Kendari  yaitu 

dengan memberikan lima pertanyaan kepada 

guru pamong dimana hasil dari wawancara 

dan observasi, yaitu  Kesiapan Guru di Taman 

Kanak-kanak menghadapi pembelajaran 

daring memiliki beberapa kendala, yaitu 

sulitnya melakukan pembelajaran yang bisa 

mencakup semua aspek perkembangan anak, 

dan sulitnya melakukan penilaian secara 

langsung. 

Kesiapan bagi orang tua pun juga 

memiliki kendala diantaranya kesibukan orang 

tua yang susah membagi waktu dalam 

menemani anaknya belajar, kurang stabilnya 

emosi anak ketika dihadapkan belajar dengan 

orangtuanya, serta ketidaktahuan dan 

kebingungan orangtua dalam menyuruh 

anaknya melakukan kegiatan pembelajaran di 

rumah. Semua hal tersebut menjadi kendala 

secara umum untuk para orang tua yang sudah 

memiliki handphone android.  
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