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Abstrak 

This article aims to discuss the problem of implementing a home visit using image media made from 

tempra (watercolor), based on the results of research at Kindergarten Idhata, Kendari City in the 

implementation of learning activities carried out online or visiting students' homes with the aim of 

preventing the spread of the Covid-19 virus. In the learning process the teacher distributes 

worksheets or image media to parents of students who come to school and students do it at home, 

parents collect assignments by sending photos or videos via WhatsApp (wa) to the teacher. This 

research means qualitative research. Data collection techniques used were interviews, observation 

and documentation. The implementation of a home visit using image media made from tempra 

(watercolor) is very helpful and makes it easier for parents to teach children at home and image 

media made from watercolors are very interesting. 
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PENDAHULUAN 

 Pelaksanaan home visit adalah 

alternatif pembelajaran di masa pandemik 

covid-19 bagi anak usia dini. Home visit 

merupakan pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru kepada peserta didik dengan 

cara mengunjungi salah satu rumah dari 

peserta didik. Adapun  metode yang dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran 

secara langsung dari guru ke peserta didik. 

Kunjungan rumah yang dilakukan oleh 

guru dengan mengumpulkan peserta didik 

berdasarkan pada tempat tinggal yang saling 

berdekatan dengan membatasi jumlah pada 

peserta didik yang berkisaran antara 4-5 anak. 

Adanya kunjungan rumah yang dilakukan oleh 

guru berdasarkan pada persetujuan antara 

orangtua/ wali anak didik dan guru di sekolah. 

Pelaksanaan kunjungan rumah adalah pilihan 

yang sangat membantu bagi guru didalam 

pembelajaran dengan berbagai metode  
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pembelajaran pada masa pandemik dari 

pembelajaran daring (internet), pembelajaran 

luring (luar jaringan) antar jemput lembar 

kerja anak, dan shif atau bergantian dengan 

tatap muka (khusus bagi zona hijau). 

Pelaksanaan pembelajaran akan lebih sesuai 

dengan karakteristik dan perkembangan yang 

dimiliki oleh anak usia dini terhadap 

penerapan metode pembelajaran. 

Pentingnya pendidikan anak usia dini 

sebagai hak anak antara lain tertuang dalam 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa 

setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang dan berprestasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu 

implementasi dari hak tersebut, setiap anak 

berhak memperoleh pendidikan dan 

pembelajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

 Kunjungan rumah merupakan salah 

satu layanan pendukung dari kegiatan 

pembelajaran bagi anak usia dini. Kunjungan 

rumah dilakukan untuk memfasilitasi 

orangtua/ wali anak didik terutama pada 

keluarga yang kurang mampu dalam 

meningkatkan pemahaman mereka mengenai 

perkembangan dan kebutuhan bagi anak.  

 Peran guru sangat dibutuhkan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan belajar anak 

selama di rumah. Guru sebagai motivator yang 

memotivasi anak dengan pembelajaran yang 

menyenangkan selain itu, guru juga sebagai 

fasilitator yang dapat menyediakan media 

pembelajaran karena bagi anak usia dini 

belajar yang dilakukan melalui bermain 

dengan menggunakan media pembelajaran 

yang dapat merangsang semua aspek 

perkembangan anak. 

Program home visit di TK Idhata Kota 

Kendari dilaksanakan dengan melakukan 

kunjungan rumah pada anak didik berdasarkan 

pada lokasi tempat tinggal yang berdekatan. 

Adapun pelaksanaan kunjungan rumah yang 

dilakukan oleh guru dengan menyediakan 

media pembelajaran salah satunya dengan 

menggunakan media gambar berbahan tempra 

atau cat air. Akan tetapi, dalam pelaksanaan 

home visit masih mengalami hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran belum mencapai 

secra optimal.   



Menurut Prayitno (2017: 284) 

kunjungan rumah merupakan upaya untuk 

mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya 

dengan permasalahan anak atau individu yang 

menjadi tanggung jawab konselor dalam 

pelayanan konseling. Sementara itu, Tohirin 

(2007: 228) juga menjelaskan bahwa 

kunjungan rumah dilakukan apabila data siswa 

untuk kepentingan pelayanan bimbingan dan 

konseling belum atau tidak diperoleh melalui 

wawancara dan angket. Selain itu, kunjungan 

rumah juga perlu dilakukan untuk melakukan 

cek silang berkenaan dengan data yang 

diperoleh melalui angket dan wawancara. 

Kunjungan rumah (home visit) adalah 

kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan 

memperoleh informasi yang lebih mendalam 

mengenai peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dialami. 

Kegiatan Home visit Prayitno dan 

Erman Amti (2004: 324) menyebutkan 

terdapat tiga tujuan utama kunjungan rumah, 

yaitu memperoleh data tambahan tentang 

permasalahan siswa, khususnya yang 

bersangkut paut dengan keadaan rumah/ 

orangtua, menyampaikan kepada orang tua 

tentang permasalahan anaknya, membangun 

komitmen orang tua terhadap penanganan 

masalah anaknya. Ditambah oleh Winkel 

(2005: 302) mengemukakan bahwa tujuan 

kunjungan rumah ialah untuk lebih mengenal 

lingkungan hidup siswa sehari-hari, bila 

informasi yang dibutuhkan tidak dapat 

diperoleh melalui angket atau wawancara 

informasi. 

Tujuan kunjungan rumah ialah untuk 

memperoleh data atau informasi bagi peserta 

didik mengenai kondisi rumah dan 

keluarganya serta kegiatan sehari-hari sebagai 

pemecahan masalah yang dialami berkaitan 

dengan kondisi keluarga. 

Adapun kelebihan dari pelaksanaan 

home visit yaitu :  

 Mendapatkan secara langsung data 

dan masalah yang dihadapi peserta 

didik pada saat belajar 

 Dapat untuk mencocokkan data yang 

sebelumnya telah di peroleh dari siswa 

yang di simpan oleh sekolah 

 Memperoleh hubungan timbal balik / 

kerjasama yang baik antara guru dan 

orang tua atau wali peserta didik. 

 Orang tua merasa terbantu dengan 

adanya kunjunagan kerumah karna 

orang tua memiliki kesibukan masing-

masing 



Adapun kekurangan dari home visit 

yaitu : 

 Menyita banyak waktu, dari 

perjalanan menuju kerumah peserta 

didik 

 Hambatan bagi guru yang belum 

terlalu matang  secara pribadi dan 

dalam pemahaman sosial yaitu adanya 

kesukaran ketika berhubungan dengan 

orang tua. Adanya perasaan curiga 

dari orang tua jika tujuan home visit 

tidak jelas. 

Pelaksanaan home visit dapat di 

harapkan adanya minat dalam belajar semakin 

meningkat, orang tua di rumah juga merasa 

terbantu dengan kedatangan guru yang bisa 

mengajarkan dan menemani anak mereka 

belajar. Pemilihan media belajar sangat 

penting bagi perkembangan anak pada masa 

pandemik seperti saat ini. Media pembelajaran 

yang dipilih sebaiknya tidak menyulitkan dan 

membebankan baik dari pihak sekolah / guru, 

orang tua /wali dan peserta didik. Dalam 

pembelajaran ada bermacam-macam media 

yang dapat di gunakan seperti media gambar 

atau visual, media audio dan media audio 

visual (vidio).  

Adapun kegiatan belajar di rumah 

yang dilakukan guru dengan menggunakan 

media gambar atau biasa di sebut lembar 

tugas. Pemilihan media gambar dalam kegitan 

belajar karna media gambar mudah difahami 

dan menarik. Guru mempunyai peran dalam 

menerapkan media gambar, jenis-jenis media 

gambar, fungsi dari media gambar, manfaat, 

dan syarat media gambar. 

Media gambar adalah suatu media visual 

yang hanya bisa dilihat saja. Akan tetapi, tidak 

mempunyai unsur audio atau suara. Menurut 

Sadiman Arief S. (2003:21) media gambar 

adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang berguna untuk 

menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. 

Media gambar ini bisa membantu siswa untuk 

mengungkapkan informasi yang terkandung 

dalam masalah sehingga hubungan antar 

komponen dalam masalah tersebut bisa terlihat 

dengan lebih jelas. Media Gambar juga dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa 

diimplementasikan secara visual dalam wujud 

2 dimensi sebagai pemikiran ataupun curahan 

yang beragam, contohnya seperti: film, 

lukisan, slide,  potret, opaque proyektor, strip, 

dan sebagainya. 



Media gambar seri adalah sebuah urutan 

dari gambar yang mengikuti sebuah 

percakapan dalam hal menyajikan atau 

memperkenalkan arti yang ada dalam gambar 

tersebut. Disebut dengan gambar seri, karena 

gambar satu dengan gambar lainnya memiliki 

hubungan atau saling terkait.Tujuannya adalah 

agar media gambar tersebut bisa membantu 

dalam menyajikan peristiwa atau kejadian 

yang kronologisnya dengan menghadirkan 

orang, benda, dan juga latar. 

Jenis atau contoh media gambar dalam 

pembelajaran dapat dibagi menjadi 7, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kartun adalah suatu media gambar 

yang unik untuk mengemukakan 

sebuah gagasan atau ide. 

2. Komik adalah suatu media gambar 

yang unik selain kartun. Perbedaannya 

komik mempunyai karakter yang 

memerankan cerita dalam urutan-

urutan. 

3. Poster adalah media gambar dalam 

berbentuk ilustrasi yang 

disederhanakan, ini dibuat dengan 

ukuran besar agar bisa dilihat dengan 

jelas, fungsinya menarik perhatian dan 

kandungannya berupa memotivasi, 

bujukan, mengajak, dan lain 

sebagainya. 

4. Gambar Fotografi ialah media gambar 

yang dibuat dengan cara diambil 

gambarnya dengan sebuah alat digital 

seperti kamera hp, kamera digital atau 

lain sebagainya. 

5. Grafik adalah media gambar yang 

berguna untuk penyajian data dalam 

bentuk angka angka. Grafik 

memberikan informasi inti dari sebuah 

data. 

6. Diagram merupakan gambaran yang 

digunakan untuk menunjukkan atau 

menerangkan suatu data yang 

disajikan. 

7. Bagan adalah kombinasi dari media 

foto dan grafis, dirancang untuk 

menggambarkan suatu gagasan atau 

fakta pokok dengan cara yang teratur 

dan juga logis. Fungsinya yaitu untuk 

menampilkan perbandingan, proses, 

jumlah relatif, klasifikasi, 

perkembangan, dan organisasi. 

Secara umum fungsi media gambar yaitu 

sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar yang 

memberikan pengalaman visual pada anak 

guna mendorong motivasi belajar dan 



mempermudah dalam konsep yang kompleks 

dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret 

dan mudah dipahami. 

Adapun fungsi media gambar dalam 

proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Kompensatoris 

Media gambar atau visual memberikan 

konteks untuk memahami teks dan 

membantu siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks serta mengingatnya 

kembali.dengan kata lain media 

pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasi siswa yang lambat dan 

lemah dalam memahami atau menerima 

isi pelajaran yang disajikan dengan teks 

atau disajikan secara verbal. 

2. Fungsi Kognitif 

Media visual atau gambar dapat 

memperlancar pencapaian tujuan dalam 

memahami dan mengingat informasi atau 

pesan yang terkandung dalam gambar. 

3. Fungsi Afektif 

Media visual atau gambar dapat 

terlihat dari tingkat kenikmatan siswa saat 

belajar atau membaca teks yang 

bergambar. 

4. Fungsi Atensi 

Media visual atau gambar dapat 

menarik dan memacu perhatian siswa 

untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau yang menyertai teks 

materi pelajaran. 

Manfaat media gambar sebagai media 

pembelajaran menurut Subana (1998:322) 

diantaranya adalah: 

 Mempermudah pemahaman/ pengertian 

siswa. 

 Memperbesar atau memperjelas bagian 

yang penting / yang kecil sehingga dapat 

diamati. 

 Mempermudah pemahaman yang sifatnya 

abstrak. 

 Memunculkan daya tarik pada diri siswa. 

 Menyingkat suatu uraian, informasi yang 

diperjelas dengan kata-kata mungkin 

membutuhkan uraian panjang. 

Adapun manfaat media gambar secara 

umum adalah mempermudah dan 

memperjelas pemahaman sesuatu yang 

penting atau yang ingin disampaikan kepada 

siswa/ penerima. 

Adapun jenis-jenis dari media gambar 

diantaranya: 



 Benda grafis yaitu suatu gambar atau 

visual yang penampilannya tidak 

diproyeksikan. 

 Model merupakan benda tiga dimensi / 

3D yang dalam hal representasi dari 

benda yang sebenarnya misalnya mobil-

mobilan, rumah-rumahan, dan 

sebagainya. 

 Realita ialah benda-benda yang nyata 

yang dipakai sebagai bahan belajar, 

contohnya pemandangan dari alam dan 

lain-lain. 

 Display merupakan bahan dari pameran 

ataupun display yang dipasang di tempat 

tertentu. 

Menurut Sadiman Arief S. (2003:25), 

terdapat 6 syarat yang perlu dipenuhi oleh 

media gambar, yaitu: 

1. Ukuran Relatif 

Gambar dapat membesarkan atau 

mengecilkan objek/ benda sebenarnya. 

Hendaknya dalam gambar tersebut 

terdapat sesuatu yang telah dikenal siswa 

agar dapat membantu membayangkan 

gambar dan isinya. 

2. Sederhana 

Komposisinya sebaiknya cukup jelas 

menunjukkan poin-poin pokok dalam 

gambar, jangan sampai berlebihan 

sehingga bisa membuat siswa kesulitan 

untuk memahaminya. 

3. Harus Autentik 

Gambar tersebut haruslah secara jujur 

melukiskan situasi seperti kalau orang 

melihat benda sebenarnya.Membicarakan 

atau menyampaikan suatu kejadian sesuai 

dengan kenyataan yang sebenarnya, 

seperti saat menemukan pensil tiga buah, 

sampaikanlah sesuai dengan banyak 

benda yang ditemukannya. 

4. Gambar sebaiknya mengandung 

perbuatan atau gerak untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.Gambar yang baik 

menunjukkan objek dalam keadaan 

memperlihatkan aktivitas tertentu sesuai 

dengan tema pembelajaran. 

5. Gambar hendaklah bagus dari sudut seni 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

6. Gambar yang tersedia perlu digunakan 

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Ada pun kelebihan dan kekurangan dari 

media gambar: 

Kelebihan media gambar menurut 

Purwanto dan Alim (1997:63) adalah: 



 Gambar dapat mengatasi batasan ruang 

dan waktu. 

 Sifatnya konkrit, gambar lebih realistis 

menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal 

semata. 

 Dapat memperjelas sebuah masalah, 

dalam bidang apa saja. 

 Media gambar bisa mengatasi 

keterbatasan pengamatan. 

 Murah harganya serta mudah didapatkan 

dan digunakan. 

Kekurangan media gambar menurut 

Purwanto dan Alim (1997:63) adalah: 

 Gambar berada yang terlalu kompleks 

kurang efektif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Gambar menekankan persepsi indera 

mata. 

 Ukurannya sangat terbatas untuk 

kelompok besar. 

Alat mewarnai memiliki begitu banyak 

jenis dengan kegunaan yang beragam.Setiap 

jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Seperti yang kita ketahui alat 

mewarnai bukan sekedar pensil warna atau 

crayon karena ada beberapa jenis alat 

mewarnai lainnya seperti berikut: 

a. Crayon 

Crayon terbuat dari campuran 

minyak, lilin, dan kapur. Dengan 

perpaduan seperti ini membuat crayon 

sifatnya keras dan bentuknya tebal. 

Sehingga untuk  mewarnai warnanya 

sangat mencolok, dan ada rasa seperti 

Anda memegang lilin pada umumnya. 

Kelebihan dari crayon adalah warnanya 

cerah, mudah digunakan, dan bisa 

mewarnai area yang lebih luas. Namun 

kekurangannya adalah sulit sekali 

digunakan untuk mewarnai gambar yang 

kecil dan kadang membuat warnanya 

keluar jalur. 

b. Pensil Warna 

Alat mewarnai ini paling standar dan 

kebanyakan digunakan oleh anak-anak 

untuk mewarnai di sekolah.Terbuat dari 

campuran berbagai bahan seperti wax, 

carboxymethyl cellulose, kaolin, dan lain 

sebagainya.Kelebihan pensil warna adalah 

ujungnya kecil sehingga mudah 

digunakan, apalagi pada gambar yang 

detail dan kecil.Sedangkan untuk 

mewarnai area yang besar butuh 

kesabaran. 

c. Cat Air 



Terbuat dari serbuk warna berpigmen 

halus yang dicampurkan dengan madu 

atau gum arabic agar kental. Kelebihan 

dari cat air adalah warnanya cerah dan 

mudah digunakan pada gambar sederhana. 

Kekurangannya adalah butuh keahlian 

apabila menggunakan cat air untuk 

melukis di atas kanvas. 

d. Spidol 

Ujung dari spidol teksturnya lunak 

karena terbuat dari bahan mirip busa. 

Kegunaan ujungnya tersebut adalah untuk 

menyimpan tinta yang dapat menguap 

apabila terkena udara. Kelebihan alat 

mewarnai ini adalah warnanya cerah, 

sedangkan  kekurangannya lumayan boros 

apalagi untuk mewarnai gambar yang 

besar, dan warnanya sering terlalu keluar 

(blobor). 

e. Oil Pastel 

Secara sekilas oil pastel mirip dengan 

crayon. Bahan pembuatannya pun dari 

lilin tapi ditambah dengan minyak. 

Kebanyakan oil pastel berbahan keras 

sehingga lebih cocok digunakan oleh 

remaja atau dewasa dibandingkan anak-

anak. Salah satu bahayanya adalah jika oil 

pastel menempel pada tangan maka jika 

terkena mulut anak-anak bisa 

menyebabkan beberapa masalah. Oleh 

karena itu jika menggambar menggunakan 

oil pastel lebih baik gunakan sarung 

tangan dulu. 

Pelaksanaan home visit dengan 

menggunakan media gambar berbahan cat air, 

selain karna menarik dan sederhana, dapat 

membantu guru dalam menggunakan media 

pembelajaran pada masa pandemik. Sekolah 

dapat mengambil keputusan yang tepat untuk 

menutup sekolah agar mengurangi kontak 

dengan orang-orang secara pasif. Adapun 

dampak pada pandemik covid-19 yang 

pertama jangka pendek bagi keberlangsungan 

pendidikan di sebabkan oleh pandemik covid-

19 yang dirasakan oleh banyak keluarga baik 

di kota maupun di desa banyak yang kurang 

paham melakukan pembelajaran di rumah. 

Bersekolah yang dilakukan di rumah bagi 

keluarga adalah kejutan besar khususnya bagi 

produktivitas orang tua yang biasanya sibuk 

dengan pekerjaannya di luar rumah. 

Adapun  masalah  psikologis peserta 

didik yang terbiasa belajar bertatap muka 

langsung dengan guru-guru mereka. 

Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan 

cara online pada masa pandemik. Proses ini 



berjalan pada skala yang belum pernah terukur 

dan teruji sebab belum pernah terjadi 

sebelumnya. Pada desa-desa terpencil yang 

berpenduduk usia sekolah sangat padat 

menjadi serba kebingunggan, sebab 

infrastruktur informasi teknologi sangat 

terbatas. Kedua adalah dampak jangka 

panjang. Banyak kelompok masyarakat di 

Indonesia yang akan terpapar dampak jangka 

panjang dari covid-19 ini. Dampak pendidikan 

dari sisi jangka panjang adalah aspek keadilan 

dan peningkatan ketidaksetaraan antar 

kelompok masyarakat dan antar daerah di 

Indonesia. 

Belajar dengan sistem daring adalah 

jawaban atau respon terhadap kegiatan belajar 

mengajar yang terdampak terhadap Covid-19. 

Pembelajaran ini dalam pemanfaatan 

perkembangan teknologi di dunia pendidikan, 

dimana dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi 

yang dapat menjadi media pembelajaran di 

masa pandemi. Kondisi tersebut menjadi 

tantangan tersendiri bagi seorang guru yang 

dituntut untuk memberikan inovasi dan 

kreativitas dalam merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 

pembelajaran daring adalah jaringan, 

terhubung melalui jejaring computer, internet, 

dan sebagainya. Guru, dosen, siswa, dan 

mahasiswa kini melakukan kegiatan belajar-

mengajar secara daring termasuk pada saat 

pemberian tugas. Dengan kata lain, 

pembelajaran daring adalah metode belajar 

yang menggunakan model interaktif berbasis 

internet dan Learning Manajemen System 

(LMS). Seperti menggunakan Zoom, Google 

Meet, dan lainnya. Berbeda dengan daring, 

system pembelajaran luring merupakan system 

pembelajaran yang memerlukan tatap muka. 

Pembelajaran  luring adalah akronim dari luar 

jaringan, terputus dari jejaring computer. 

Misalnya saat siswa dan mahasiswa belajar 

melalui buku pegangan siswa atau mahasiswa 

dan tenaga pengajar. 

Pada masa pandemik Covid-19 

pelaksanaan pembelajaran daring serta luring, 

guru mengajar dan memberikan tugas baik 

secara daring maupun luring. Adapun 

pelaksanaan pembelajaran di TK Idhata Kota 

Kendari, guru memberikan tugas dengan 

memberikan lembar kerja kepada orangtua/ 

wali peseta didik setiap satu minggu sekali, 

dan mengumpulkan hasil pekerjaan atau tugas 

peserta didik. Guru memberikan informasi 

kepada orangtua/ wali peserta didik dalam 

mengerjakan tugas yang akan diberikan guru 



melalui komunikasi Whats App (WA) grup, 

selanjutnya guru melakukan kunjugan rumah 

untuk mengetahui perkembangan belajar bagi 

anak didik selama di rumah. Selain itu, guru 

juga menyediakan media gambar dengan 

menggunakan bahan tempra agar pelaksanaan 

pembelajaran menyenangkan bagi anak didik. 

Akan tetapi, pada pelaksanaan pembelajaran 

pada kunjungan rumah yang dilakukan oleh 

guru pada anak didik dengan menggunakan 

media gambar berbahan tempra smengalami 

hambatan dari penerimaan orangtua, maupun 

anak didik sehingga tujuan pembelajaran 

belum tercapai secara optimal.  

Adapun tujuan dalam penulisan ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan home 

visit dengan menggunakan media gambar 

berbahan tempra di TK Idhata Kota Kendari. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang pelaksanaan home visit 

dengan menggunakan media gambar berbahan 

tempra (cat air) di TK Idhata Kota Kendari. 

Subjek/responden pada penelitian ini adalah 

guru dan Kepala TK Idhata Kota Kendari. 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan 

teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang digunakan pada panduan 

wawancara, panduan observasi, dan format 

catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yaitu Analysis Interactive Model 

terdiri dari datacollection/ pengumpulan data, 

data reduction/ reduksi data, data display/ 

penyajian data, dan conclutions (penarikan 

kesimpulan). 

   

Devinisi Oprasional 

1. Home visit (kunjungan rumah) merupakan 

kegiatan yang dilakukan guru dengan 

mengunjungi orang tua atau tempat tinggal 

anak didik. Kunjungan rumah adalah 

kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan 

memperoleh informasi yang lebih 

mendalam mengenai anak didik untuk 

menyelesaikan permasalahan belajar yang 

dialami anak didik.  

2. Media gambar adalah sebuah gambar yang 

berkaitan dengan materi pelajaran yang 

berguna untuk menyampaikan pesan dari 

guru kepada anak didik. Media gambar ini 

bisa membantu untuk mengungkapkan 

informasi.  



3. Cat air  adalah pigmen dengan pelarut air 

dengan sifat transparan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan home visit di TK Idhata 

Kota Kendari yakni kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dengan melakukan kunjungan rumah 

yang meliputi  perencanaan pembelajaran, 

menetapkan tujuan pembelajaran, dan 

menetapkan materi pembelajaran.  

Dilakukannya home visit dikarnakan sedang 

adanya pandemi covid-19 yang sedang 

menyerang seluruh dunia pemerintah 

Indonesia mengdakan program sekolah dari 

rumah sehinggan guru di TK IDHATA 

KENDARI mengadakan home visit untuk 

memudahkan para orang tua peserta didik. 

Kunjungan rumah yang dilakukan guru 

bertujuan untuk memperoleh berbagai data/ 

informasi belajar bagi anak didik, keterangan 

serta berbagai hal yang berkaitan langsung 

dengan permasalahan anak didik.  

Pelaksanaan kunjungan rumah oleh  

guru pada anak didik untuk mengetahui 

informasi dan keterangan yang meliputi: 

fasilitas belajar yang ada dirumah, motivasi 

belajar anak didik, sikap dan kebiasaan anak 

didik dalam belajar yang dilakukan di rumah. 

Pelaksanaan kunjungan rumah yang dilakukan 

guru dengan adanya persetujuan yang 

diberikan orang tua/ wali anak didik dengan 

tujuan untuk mengetahui perkembangan anak 

didik dalam pengentasan masalah belajar yang 

dialami. 

Kegiatan yang dilakukan di rumah 

yaitu mendemonstrasi ulang tugas belajar yang 

diberikan oleh guru pada anak didik. Guru 

mendiskusikan mengenai tujuan dan hasil 

yang dicapai oleh anak didik dari semua tugas 

yang telah diberikan guru kepada orang tua/ 

wali anak didik. Guru  memberikan informasi 

penilaian, rencana kegiatan belajar, serta 

membimbing orang tua/ wali anak didik untuk 

membantu dalam pembelajaran dan 

mempertahankan kegiatan yang dipelajari 

dengan memasukannya ke dalam rutinitas 

harian. Guru selalu berpesan kepada orang tua 

/wali ketika belajar anak tidak boleh dipaksa, 

ketika anak sudah tidak ingin belajar 

dilanjutkan di lain waktu karna ketika anak di 

paksa belajar maka anak akan semakin sulit 

belajar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pigmen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelarut
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparan&action=edit&redlink=1


 

Gambar : pada saat melakukan kunjungan ke 

rumah 

 

 

Gambar: Anak didik melaksanakan tugas 

mewarnai gambar 

 

 

Gambar : Hasil karya anak didik dalam 

mewarnai gambar 

 

Pada pelaksanaan pembelajaran guru 

menyediakan media pembelajaran yaitu media 

gambar kartun. Media gambar dipilih karna 

mudah di fahami dan menarik bagi anak, serta 

media gambar tidak susah untuk dibawa atau 

di kumpil di sekolah. Gambar kartun adalah 

suatu media gambar yang unik untuk 

mengemukakan sebuah gagasan atau ide pada 

anak. Alat yang digunakan anak dalam 

mewarnai  gambar yaitu crayon, pensil warna, 

spidol, cat air, dan oil pastel guru memilih alat 

yang digunakan agar anak didik dapat 

mengembangkan kreativitas didalam belajar. 

Pewarna yang digunakan yaitu tempra (cat 

air), cat air di gunakan karena anak senang 



melakukan eksperimen mencapur warna 

primer menjadi warna skunder. Sekolah telah 

memberikan kotak atau paket kepada peserta 

didik dimana yang di dalam kotak tersebut 

sudah ada perlengkapan belajar untuk anak, 

termaksud cat air dengan warna primer 

(merah, kuning, dan biru). Selain itu juga 

karena cat air memiliki kelebihan yaitu 

warnanya cerah dan mudah digunakan pada 

gambar sederhana. Pelaksanaan kunjungan 

rumah yang dilakukan guru merupakan suatu 

pendampingan, pembinaan dan pengawasan 

yang diberikan dalam pembelajaran anak didik 

yang berada dirumah. Pelaksanaan kunjungan 

rumah yang dilakukan guru sangat membantu 

orangtua dalam pembelajaran anak, serta 

memberi kemudahan bagi orang tua yang 

memiliki kesibukan. 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan home visit dengan 

menggunakan media gambar berbahan tempra 

(cat air) di TK Idhata Kota Kendari, Home 

visit (kunjungan rumah) merupakan salah satu 

kegiatan bimbingan dan pendampingan belajar 

yang dilakukan guru dengan mengunjungi 

orang tua atau tempat tinggal anak didik. 

Adapun media yang digunakan guru dalam 

alternatif belajar adalah media gambar dengan 

berbahan cat air atau tempra, alat pewarna 

yang dapat di pakai untuk mewarnai gambar. 

Dalam pelaksanaan kunjungan rumah dengan 

menggunakan media gambar berbahan cat air, 

orang tua merasa sangat terbantu dan di 

mudahkan dalam mengajar serta mengawasi 

anaknya dalam belajar, selain itu orang tua 

juga merasa di mudahkan pada saat 

pengambilan tugas yang diberikan oleh guru di 

sekolah. 
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