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Abstract

ThisresearchaimstoexaminethestrategytheteacherofgroupB5PaudUmmusshabri

Kendari.forrevivinglearningmotivationofstudentsinordertomaintainthesustainability

ofeducationinthepolicyof StudyFrom Home(SFH )duringtheCOVID-19pandemic.

Researcherusesatypeofdescriptivequalitativeresearchapproachwiththeresearch

subjectofclassteacherandgroupB5PaudUmmusshabriKendari.Thedatacollection

techniquesusedaredepthObservation,interviewsanddcumentation.Theresultsshowed

thatthefrom oftheteacher’sstrategytoanimatethemotivationforstudentlearninginthe

SFHpolicyamidtehCOVID-19outbreakwasbytehpublicationoftheworkofstudent’s

workingassignmentswhichprovedtoreviveastudent’smotivationforlearing.Thebarriers

thatteacheV rdealwithareaspectsaboutstudent’sparents,learning facilities.The

benefitsaregrowingofstudent’smotivationforlearning,coachingstudentsdiscipline,and

helpingtoimprovetheclosenessbetweenparentsandchildren.

Keyboard:Motivasibelajar,Anakusia,Covid-19

PENDAHULUAN

LatarBelakang

AnakUsia Dini(AUD)merupakan

kelompok usia yang berada dalam

proses perkembangan unik, karena

proses perkembangan (tumbuh dan

kembang)terjadinya bersama dengan

goldenage(masa emas).Goldenage

merupakan waktu yang paling tepat

untuk memberikan bekal yang kuat

kepada anak. Pada masa peka,

kecepatan perkembangan otak anak

selamahidupnya.

Anakmerupakananugrahterindah

yang dimilikioleh setiap pasangan.

Semenjakdilahirkananakselalumenjadi

pusatperhatian.Orangtuaadalahyang

pertama bertanggung jawab atas

terwujudnyakesejahterataananakbaik,

secararohani,jasmani,maupunsosial.



Perkembangan anak usia dini

merupakan usia emas (golden age)

yang sangat memiliki makan bagi

kehidupan mereka kelak,jika itu di

optimalkan pertumbutuhannya melalui

pendidikan yang tepat. Masa

pertumbuhan dan perkembangan anak

usiadinisebaiknya dipantau secara

terus-menerus dan holistik,sehingga

akancepatdiketahuikesiapanya,baik

yang menyangkut perkembangan

kemampuan dasar maupun

perkembangankemampuanpembiasaan

yang akan membentuk pribadipribadi

mereka.

Pendidikan anak usia dini

merupakan salah satu bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang

menitikberatkanpadapeletakandasarke

arah pertumbuhan dan perkembangan

fisik(koordinasimotorikhalusdankasar),

kecerdasaan (daya pikir, daya cipta,

kecerdasanemosi,kecerdasanspiritual),

sosioemosional(sikapdanperilakuserta

agama)bahasadankomunikasi,sesuai

dengan keunikan dan tahap-tahap

perkembanganyangdilaluiolehanakusia

dini.

Kegiatan pembelajaran sebagai

sistem,padadasarnyamerupakanproses

yang sistematis dan sinergis dari

berbagai komponen, seperti bahan

kegiatan,prosedurdidantik(penggunaan

metode),pengelompokkananakdidikdan

media pengajaran yang berupa saran

dalam pemberian kegiatan belajar

mengajar.

Pendidikan merupakan kebutuhan

manusia,Pendidikan selalu mengalami

perubahan,perkembangan,danperbaikan

sesuaidenganperkembangandisegala

bidang kehidupan. Perubahan dan

perbaikan dalam bidang pendidikan di

lapangan(kompetensigurudankualitas

tenaga pendidik), mutu pendidikan,

perangkat kurikulum, sarana dan

prasarana pendidikan dan mutu

menjemen pendidikan termasuk

perubahan dalam metode dan strategi

pembelajaranyanglebihinovatif.Upaya

perubahan dan perbaikan tersebut

bertujuanmembawakualitaspendidikan

indonesialebihbaik.

Dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa,maka peningkatan

mutupendidikansuatuhalyangsangat

pentingbagipembangunanberkelanjutan

di segala aspek kehidupan manusia.

Sistem pendidikan nasionalsenantiasa

harus dikembangan sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan yang

terjadibaik ditingkatlokal,nasional,

maupunglobal(Mulyasa,2006:4).

Pendidikan tidak terlepas dari

kegiatan pembelajaran,Belajarmenurut

Spearsdalam Suprijono(2009:2)adalah

mengamati,membaca,meniru,mencoba,

sesuatu,mendengardan megikutiarah

tertentu. Jadi belajar adalah proses

perubahanperilakusecaraaktif,proses

mereaksiterhadapsemuasetuasiyang

ada disekitarindividu,prosesyang di



arahkan kepada suatu tujuan,proses

berbuat melaluiberbagaipengalaman,

prosesmelihat,mengamati,memahami

sesuatuyangdipelajari.

Dalam prosesbelajarmengajarguru

ditutut untuk dapat mewujudkan dan

menciptakansituasiyangmemungkinkan

siswa untuk aktif dan kreatif. Pada

sistem iniharapakansiswadapatsecara

optimalmelaksanakan aktivitas belajar

sehingga tujuan instruksional yang

ditetapkan dapat tercapai secara

maksimal.

Sejakakhirtahun2019duniamulai

digemparkanolehadanyavirusbaruyang

dikenaldengan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19). Wabah penyakit

tersebut menyebabkan kekhawatiran

yang cukup tinggi, sebab belum

ditemukan vaksinya.virusyang berasal

dariNegara China tersebutkemudian

menyebarkeberbagainegara didunia,

termasukindonesia.Padasekitarbulan

Maret.

PerkembanganTeknologiinformasi

dankomunikasitelahberkembangsangat

pesat sehingga mendorong

berkembangnya berbagai lembaga

pendidikan yang memanfaatkan

pembelajaranonlienuntukmeningkatkan

efektivitas dan fleksibilitas belajar.

Melalui pembelajaran online materi

belajardapatdiaksesdimaan sajadan

kapansaja.Disampingitumateribelajar

dapatperkayadenganberbagaisumber

pembelajaran termasuk multimedia.

Pembelajaran online dilakukan dengan

memanfaatkan khusunya internet.

pembelajaran online dilakukan dengan

sistem belajar jarak jauh, dimana

KegiatanBelajarMengajar(KBM)tidakdi

lakukansecaratatapmuka.

Pendidikan perlu

mempertimbangkanprosespertumbuhan

dantahapananakgunamembantuanak

mengembangkan dirinya sehingga

pendidikdapatmenyiapkanpengalaman

yangsesuaiuntuksetiapanak.Meskipun

pertumbuhan dan perkembangan fisik

jugadipengaruhioleh faktorketurunan,

namun adalah sangat mungkin untuk

mengemabangkan seluruh garis sesuai

dengankebutuhanmasing-maasinganak

olehkarenya,pendidikperlumengetahui

prinsip-prinsip perkembangan anak.

Pendidikan juga perlu mengetahui

kebutuhan setiap anak sepertidalam

keadaansaatiniyangtejadipadanegeri

kita, yang mengakibatkan pendidikan

sekarang perlu mempergunakan

pembelajaran yang dilakukan dengan

online sehingga sangat tidak

memungkinkan guru dan siswa untuk

bertatap muka, dan jelas pemberian

pembelajaranya pun sangat begitu

kurang efien karena pendidikan

memerlukankedekatanantaragurudan

muridpadasaatprosesbelajarmengajar

agar terjadinya sebuah perubahan-

perubahandraiyangtidakdiketahuianak

hinggasampaimengetahuinya,makadari

itu guru harus memperkuat sistem



teknologiyangakandigunakandanlebih

kreatifdalam memberikanpembelajaran

daring/online.

Membahas mengenai pendidikan,

menurut Undang-Undang Republik

IndonesiNomor20Tahun2003tentang

Sistem Pendidikan Nasional, jalur

pendidikanyangadadiindonesiaterdiri

daripendidikan formal,nonformal,dan

informal.Sedangkan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) termasuk kedalam

pendidikan nonformal.Meskipun bukan

Pendidikan formal, namun dalam

peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

146Tahun2014tentangKurikulum 2013

PendidikanAnakUsiaDini(PAUD)bahwa

PAUD merupakan jenjang pendidikan

yangdianggappalingfundamental,sebab

perkembangan anak pada masa

berikutnyaakansangatditentukanoleh

berbagai macam stimulasi bermakna

yang diberikan sejak usia dini,dimana

masa usia dinimerupakan masa yang

tepat untuk pemberian stimulasi-

stimulasi tersebut agar anak dapat

berkembang secara optimal. Bentuk

pelaksanaan PSBB dalam ranah

pendidikan sesuaiPermenkesRINo.9

Tahun 2020 adalah dengan adanya

peliburansekolahyangmenggantiproses

belajar mengajar di sekolah dengan

dilakukan dengan sistem jarak jauh .

Adanya kebijakan SFH tersebutsebab

lembaga-lembagabelum pernahmemiliki

pengalaman menghadapi keadaan

semacam ini sebelumnya. Kegiatan

pembelajaran yang biasanya

dilaksanakandisekolahdenganadanya

kegiatan belajartatap muka langsung

antara jarak jauh.Dalam pelaksanaan

SFH ditengahwabahCovid-19 initentu

menuntutadanyakerjasamabaikantara

seluruh stakeholders yang tediri dari

pemerintah,orangtua,gurudansekolah.

Dalam kegiatan PSBB pun hanya di

sebutkan bahwa kegiatan belajar

mengajar disekolah diganti dengan

kegiatan belajar mengajar di rumah

denganmediayangpalingefektif.Banyak

guru yang kebingungan menetukan

bagaimana cara belajar yang tepat

dengan sistem tersebut, agar meski

dilakukandirumah,prosespembelajaran

tetapberjalandenganbaik.

Biladitelususrisecaramendalam

prosesbelajarmengajarmerupakaninti

aktifitas pendidikan yang didalamnya

terjadi interaksi antara berbagai

komponen pengajaran yang

dikeolompokandalam tigaketegoriyaitu

guru,isidanmateripelajarandansiswa.

Interaksi antara ketiga komponen

tersebutmelibatkansaranadanprasana

lingkungan yang memungkinkan

tercapianyatujuanyangtelahdirencakan

sebelumnya.Belajardarimotivasiselalu

medapatkanmotivasiyangkhususbagi

merekayangbelajardanmengajar.Halini

tidaklainkarenadalam situasisekolah,

setiap siswa memiliki sejumlah

motif/dorongan yang mungkin



berhubungandengankebutuhanbiologis

dan psikologis. Selain itu juga dari

kedisiplinan seorang guru dalam

mengajar yang semuanya akan

mendorong dirinya untuk mencapai

tujuan tertentu.Motivasiadalah suatu

prosesuntukmenigkatkanmotofmenjadi

perbuatan atau tingkah laku untuk

memenuhikebutuhan,Dalam halbelajar

motivasidiatrikan keseluruhan daya

penggerak dalam diri siswa untuk

melakukan serangkaian pembelajaran.

Tugasguruadalahmemberikanstrategi

dalam membangkitkan motivasi anak

sehinggaiamaumelakukanserangkaian

kegiatan belajar.Motivasisiswa dapat

timbuldariluar dirisiswa (motivasi

ekstrinsik).

Berdasarkan hasilkegiatan PLP

(PengenalanLapanganPersekolahan)di

sekolah Paud Islam UmmushabriKota

Kendari,bentukupaya yang dilakukan

agarmotivasibelajarparapesertadidik

dalam pembelajaran yang dilakukan

dengankegiatanBelajarDariRumah(BDR)

padaKelompokB5,dalam halinimelalui

Publikasi sangatlah penting dalam

pemberian layanan yang di berikan

kepadapesertadidik,Pemberianlayanan

yangberikankepadaorangtuamuridpun

berbentukmediadannonmedia,yakni

berupa lembaran kerja yang dapatdi

ambilkesekolah dan bentukfileyang

akandikirimkankepadaorangtua,dan

gurumembuatkanpembelajaranmelalui

videopembelajaranyangakandikrimkan

kepada peserta didik, dan juga

memberikan layanan kepada peserta

didikdenganmelaluivideocallduakali

dalam seminggu dan menyesuaikan

denganaktifitasorangtua,yangdimana

kegiatanvideocallyangdilakukanguru

bertujuanuntukmemperkuatkedekatan

guru dan peserta didikdengan melalui

publikasiiniwalaupun dalam keadaan

sosialbersekala besarsepertisaatini

tetapitidakmenjadikanpenghalangbagi

gurudanmurid,dalam kegiatanyangdi

lakukanpun yaitu mengevaluasipeserta

didikbaikdenganmenghafalkansurah-

surah maupun doa-doa dan terkait

pembelajaran yang telah di berikn.

kemudian tugasyangberikanpundalam

seminggutigahariyakni,hariSenin,Rabu,

danJumatdantigatugasyangdibagikan

setiap awal pekan, kemudian

dikumpulkankepadaguruapabilatelah

selesai mengerjakan tugas-tugas

lembarankerjanya,KegiatanBDRyangdi

lakukan di Paud Ummusshabri Kota

KendaridenganStrategiyangdiberikan

gurukepadapesertadidiksangatlahbaik

dalam menumbuhkan motivasibelajar

anakmelaluipublikasi.

HASILDANPEMBAHASAN

Tantangandalam pelaksanaanSFH

yangdisebutkansebelummnyatentujuga

dihadapiolehlembagaPAUD.Disamping

mengalami kebingungan dalam

beradaptasidengansistem pembelajran

SFH tersebut,baik kepada pengawas



sekolah,parawalimurid,pesertadidik,

maupun masyarakat sekitar pada

umumunya.Sehingga,para guru tetap

nampak menjalankan tugasnya dengan

baik sebagaipendidik atau pengajar.

Dalam kondisisepertiini.Haltersebut

sebagaisuatubentuktangungjawabatas

tugasyang diberikankepadaguruselaku

tenaga pendidik dan pengajar.Dalam

kondisisepertiini

agarmeskidilakukan dirumah,proses

pembelajarantetapberlajandenganbaik.

Dalam usahapembatasansosial

ini pemerintah indonesia juga

membatasi kegiatan diluar rumah

sepertikegiatanpendidikanyangtelah

di lakukan melalui pembelajaran

online,pembelajaranonliendilakukan

dengan memanfaatkan teknologi

khusunya internet. pembelajaran

online di lakukan dengan sistem

belajarjarakjauh,dimanakegiatan

Belajar dan Mengajar (KBM) tidak

dilakukan secara tatap muka.

Pembelajaran dilakukan dengan

menggunakan publikasiyang dapat

memudahkan peserta didik dalam

menerimapembelajaranyangakandi

terima yakni dengan media, baik

medialembarkerja,dan(audio/video),

komputer/internet. Pada

pembelajaran online,peserta didik

dapat menjadikurang aktif dalam

menyampaikan aspirasi dan

pemikiranya, sehingga dapat

mengakibatkan pembelajaran yang

menjenuhkan.seorang siswa yang

mengalamikejenuhan dalam belajar

akan meperoleh ketidak majuan

dalam hasilbelajar.Olehkarenaitu,

perlunyadorongandanmotivasiuntuk

anakagarsemangatbelajarsehingga

dapat memilikiprestasi.Semangat

belajar dapat dimiliki dengan

meningkatkan motivasi belajar.

Motivasi belajar adalah sebuah

penggerak atau pendorong yang

membuat seseorang akan tertarik

kepadabelajarsehinggaakanbelajar

secaraterus-menerus.Motivasiyang

rendahdapatmenyebabkanrendahya

keberhasilandalam belajarsehingga

akan merendahkan prestasibelajar

siswa.

LembagaPAUDdalam menerapkan

kebijakan SFH adalah menghadapi

karakteristik anak usia diniyang baru

mulaimemasukidunia sekolah.Anak

baru belajarbagaiman bersekolah dan

masih beradaptasi dengan kehidupan

sekolah,Selainitu,adapulakarakteristik

anakusiadiniyangmasihseringmoody,

apalagidalam halbelajar.Terkadang

anak semangat bersekolah,terkadang

jugamalas.Dapatdilihatbahwamotivasi

belajaranakusiadinimasihrendahdan

masih membutuhkan bimbingan dan

dorongandariorangorangyanglebihtua,

entah guru atau orang tua sebagai



motivatorataupergerakanya.Olehsebab

itulah haltersebutmenjaditantangan

sendiridalam halmotivasibelajar,apalagi

melihat dalam kondisi penerapan

kebijakanSFH yangkegiatanbelajarnya

dilakukan dirumah.Tanpa guru yang

mendampingiserta teman-teman kelas

yang biasanya menjadi teman

belajar,tentu anak akan berkurang

motivasidansemangatbelajar.

Adanya perubahan proses

pembelajaranditengahpandemiinitentu

menjadisuatutantangantersendiribagi

seluruhlembagapendidikan.Makadalam

hal ini perlu adanya Strategi

MenghidupkanMotivasiBelajarAnak

UsiaDiniSelamaPandemiCovid-19

MelaluiPublikasi,makahalinidapat

meningkatkan hasilbelajarpeserta

didik,danmotivasibelajaranakbaik

intrinsik maupun ekstrinstik harus

memiliki siswa karena memiliki

kedudukanyangsangatpentingagar

tujuan pembelajaran yang telah di

tetapkandapattercapai,sertaadanya

motivasitersebutdapatmemberikan

semangat kepada peserta didik

sehinggamengetahuiarahbelajarnya

(Emda, 2018:172-182). Dari

pemaparan tersebut dapat dilihat

betapa pentingnya motivasibelajar

dalam suatu proses pemeblajaran.

Adanya motivasi belajar harus

diupayakanadadalam dirisiswadan

bila ada hambatan diusahakan di

minimalisir.sehingga hasildicapai

sebagai hasil pembelajaran dapat

diperoleh secara secara maksimal.

Auliana(2018:1-12),dalam penelitian

yangdilakukanpadasebuahTaman

Kanak-Kanak di Tanggulangin

menyebutkan bahwa untuk

meningkatkanmotivasibelajarsiswa

dapatmenggunakan metode Whole

Barin Teaching yang mengharuskan

guru untuk berusahan menarik

perhatiansiswaagarlebihfokuspada

materi pembelajaran yang di

sampaikan oleh guru. Beberapa

metodeyangdipaparkanpadadiatas

terbuktidapatberhasildigunakan

untuk menumbuhkan atau

meningkatkanmotivasibelajarbelajar

siswa,Adanya kebiajakan SFH di

tengah wabah COVID-19 ini yang

mengharus pembelajaran

dilaksanakan dirumah, bukan di

sekolah bersama guru dan teman-

temankelas.

Dalam proses pembelajaran

online,guru adalah faktorpenentu

keberhasilan pemebalajaran online.

Guru adalah faktordominan dalam

penentuan kualitas pembelajaran.

Pembelajaranyangmemilikikualitas

yangbaikakanmengahasilkanhasil

belajaryangbaikjuga.Gurudituntut



untukdapatmemilihmetodebelajar

yangtepatuntukmengajar.jikaguru

dapatmemilihmetodepembelajaran

denagn tepat maka tujuan belajar

akan tercapaidengan lebih mudh.

pemilihanmetodebelajaryangtepat

juga akan tercipta suasana belajar

yangmenyenangakan.

Dalam proses pemebelajaran,

pemanfaatan fasilitas belajar yang

baikjugamenetukanmotivasibelajar

dalam pembelajaran online.

Pembelajaran online memerlukan

fasilitas yang menunjang

pembelajaransepertiinternet,leptop

maupun komputer. pemanfaatan

fasilitas yang baik akan

memaksimalkanmateriyangakandi

sampaikan dengan memaksimalkan

fungsi yang ada. Pihak sekolah

memberikandukunganyangoptimal

untuk mendukung pembelajaran

online yang dilaksanakan oleh para

guru. seperti pengadaan sumber

belajar,adanyafasilitasjaringan,dan

alat-alatyang mendukung kegiatan

pembelajaranbagiparaguru.

Motivasi belajar siswa pada

perkembangan online dapat

ditingkatkan dengan memanfaatkan

mediayangmenarik,sehinggaakan

membuat siswa tertarik kepada

pembelajaran,Dalam halinigurubisa

membuatmediaanimasi,mediavideo

pembelajaran untuk mendukung

pembelajaran online. Pada

pembelajaran online peserta didik

menjadi kurang aktif dalam

menyampaikan aspirasi dan

pemikiranya, sehingga dapat

mengakibatkan pembelajaran yang

menjenuhkan,Seorang siswa yang

mengalami kejenuhan akan

mengalami ketidakmajuan dalam

hasil belajar. Oleh karena itu,di

perlukan pendorongan untuk

mengerakan siswa agar semangat

beljarhinggamemilikiprestasibelajar.

Didalam kondisiyangserbaterbatas

saatini,dibutuhkanpemahamandan

kreativitas guru dalam mengemas

pembelajaranonlinenyaagarmenarik

perhatiandanmotivasisiswadalam

mengikuti tahapan pembelajaran

online. Pemilihan pendekatan dan

modelpendekatanyangtepat,serta

dukunganberbagaipihakmenetukan

keberhasilan pembelajaran online.

Evaluasidalam pemeblajaran online

pentinguntukdilakukan,halinidi

karenakan dengan melakukan

evaluasi pada pemebajaran online

maka dapat diketahui apakah

pembelajaran dapatberjalan efektif

atau tidak.Jika dirasa tidak efektif

maka dapat melakukan modifikasi



pada system pembelajaran yanag

sesuaidengankebutuhansiswa.

Adanya kebijakan Study From

Home (SFH)akibatbencana wabah

COVID-19yangmenyerangindonesia

menyebabkan berubahanya sistem

pembelajaranyangditerapkanpada

setiap lembaga pendidikan.Sistem

pembelajaran yang biasanya

dilaksanakan tatap muka secara

langsungdisekolah,namunsekarang

harus dilaksanakan dengan tatap

muka secara langsung disekolah,

namunsekarangharusdilaksanakan

dengansistem jarakjauh.Darisegi

metodehinggasaranapembelajaran

tentu mengalami perubahan demi

menyesuiakan kondisiSFH dengan

segalaketerbatasanyangada,yang

berjalan tidak seperti proses

pembelajaran biasanya. Perubahan

tersebut terjadimulaidarijenjang

pendidikan anak usia dini, dasar,

menengah,hinggatinggi.Berdasarkan

keterangan guru kelas, biasanya

peserta didik Paud Ummusshabri

mengikuti kegitan pembelajaran

daringdisekolahbersamagurukelas

seminggu sebanyak tiga kaliyaitu,

Senin,Rabu,Jumat.Setelah adanya

kebijakanSFH,Sistem pembelajaran

diubah menjadipemberian tugas

yangtetapdisesuaikandenganjadwal

belajar biasanya, Tugas yang di

berikan biasanya tiga dan empat

tugasdalam pemberiantugasBelajar

DariRumah(BDR).

Kemudian,setiap peserta didik

mengirim hasil pekerjaan

pembelajaran tugasnya sesuai

diberikan awalpekan,biasanyawali

murid ke sekolah untuk mengambil

bahan tugas yang disediakan oleh

sekolah, juga untuk mendapatkan

penjelasan langsung dari guru

berkenan dengan cara mengerjakan

tugas yang diberikan untuk

meminimalisir kesalah pahaman

pengerjaantugas.Bentukpenugasan

yang diberikan guru diolah dengan

variasiyang beragam dalam setiap

minggunya agaranak tidak merasa

jenuh dan tugas dapat berupa

membuatkarya hasilpembelajaran,

membuatvideo yang menampilkan

anak baik dalam kegiatan

pembelajaran darisekolah baik itu

menyanyi,memasakbersama orang

tua,membuatkegiatansains,hafalan

doadoadansurah-surah,danlain-lain.

Menurutketerangan guru kelas,

dalam pelaksanaan upaya

menumbuhkanmotivasibelajarsiswa

melaluimetodepublikasihasilkerja

tugas tersebutditemukan beberapa

hambatan yang bekenaan dnegan



faktororang tua,peserta didik yang

kurangkontributifdalam mendukung

BDR ini. Kemudian, sarana

pembelajarandapatberjalandengan

baik. Faktor penghambat pertama

berhubungan dengan orang tua

peserta didik,orang tua merupakan

salahsatufaktordariluardirianak

yang dapat mempengaruhi minat

belajar,dimanadukungandariorang

tua dapat berupa dukungan

emosional (kepedulian, perhatian,

motivasi), dukungan penghargaan

(dorongan positif atau pemberian

reward), dukungan instrumental

(biaya dan fasilitas belajar),serta

dukunganinformasi(petunjuk,saran,

nasehat),Diniaty2017:90-100.Selain

itu perhatian yang diberikan oleh

orang tua kepada anak dapat

meningkatkan motivasibelaharanak

dalam mengerjakaan tugas-tugas

sekolah(Febrianty&Yusri,2013:8-16).

Apalagibiladalam kebijakanBDRini

pembelajaran diganti dengan

penugasandirumah.Orangtuapada

masa wabah COVID-19 inimemiliki

pengaruhdominanterhadapdirumah

saja,terimasukkewajibanbelajarbagi

para peserta didik yang sedang

menempuhpendidikan.Pperanorang

tua yang sangaturgeninimenjadi

salah satu penghambat dalam

pelaksanaan upaya peningkatan

motivasi belajar peserta didik

memalui publikasi. Guru kelas

menjelaskan bahwa dalam hal

penugasan,meskitidaksemuaorang

tua,namunadabeberapayangtidak

dapatmemahamiperintahpengerjaan

tugas itu, permasalahan ini juga

berkaitanjugaberkaitankarakteristik

orang tua yang kurang dapat

bekerjasama dalam mensukseskan

kegiatanbelajardirumah.Misalnya,

orang tua yang tidak bersemangat

atau telaten dalam membimbing

anaknya untuk mengerjakan tugas

sertamelalukanpengumpulantugas

Padahal,anakusiadiniapalagiyang

masih sangatbimbingan dariorang

yanglebihtua,Terkadangadaanak

yang memiliki semangat tinggi,

namun orang tuanya yang malas,

begitupunsebaliknya.Sehinggauntuk

mensukseskan BDR ini perlu

keseimbangansemangatyangtinggi

antara orang tua dan anak.Namun

jikalau pun dalam keadaan malas,

namunorangtuatetapbersemangat

untuk berusaha memotivasi anak,

maka pelan-pelan anak pun akan

tumbuh motivasi belajarnya, Jadi

disini pesan orang tua sangat

bepengaruh terhadap semangat

belajaranak.



Menghidupkan motivasibelajar

pesertadidikadalahdenganpublikasi

hasilkerja tugas siswa dirumah.

Tindakan tersebut ternyata

memeberikan hasilberupa manfaat

tidakhanyabagipesertadidik,namu

juga orang tua.dengan penerapan

publikasihasilkerja tugas yang di

lakukan oleh guru kelas sehingga

menghidupkan motivasi belajar

peserta didik. Meski sistem

pembelajaranberubah,dimanaanak-

anak tidak belajar dengan guru

dengan teman-teman kelasnya,

namunanaktetapmemilikisemangat

untukbelajardirumahmeskisesekali

mengeluhrinduuntukbertemuguru

dan teman-temanya. Anak yang

melihathasilkerjanyadishareoleh

guru menjadi bersemangat untuk

mengerjakan dan menyelesaikan

setiaptugasnya.

Manfaatselanjutnyaadalahstarategi

inidapatmembantu dalam melatih

kedispilinan peserta didik. Dari

penerapanpublikasihasilkerjatugas

yangdilakukanolehgurukelas,bahwa

anak menjadi disiplin dalam

mengejarkan tugas di rumah

sehingga peserta didik

menyeselasikan tugasnya dengan

tepatwaktu.Kedisiplinanmerupakan

halyangsangatpentingyangharusdi

ajarkan sejak usia dini yang

merupakan sangat penting dan

kewajiban guru untuk membimbing

anak didiknya, agar anak

menerapkanya hingga jenjang lebih

lanjut(Yahdillah2019).

Manfaat selanjutnya adalah

strategiinidapatmembantu dalam

melatihkedisplinanpesertadidik.Dari

penerapanhasilkerjatugasyangdi

lakukan oleh guru kelas, dalam

mengumpultugassesuaijadwalhari

yang telah ditentukan oleh guru.

Sebab, ketika siswa belum

mengerjakandanmengirimkantugas

kepadaguru,kemudianmelihatteman

-temanlainhasilkerjatugasnyatelah

diposting oleh guru.tentu ia juga

menginginkanhaltersebut.Sehingga

anak menjadi disiplin dalam

mengumpulkantugas.

Manfaat lain dari penerapan

metodeiniadalah dapatmembantu

meningkatkan kedekatan antara

orang tua dan anak.Sebagaimana

dipaparkandiatassebelumnya,bahwa

bentuk BDR diPaud Ummusshabri

berupa penugasan yang dikerjakan

oelhanakdirumah.Dalam pengerjaan

tugas ini tentu anak tidak

mengerjakansendiri,melainkanperlu

pendampingan serta bimbingan dari

orangtuaketikaorangtuamenemani



serta membimbing anak dalam

menyelesaikan tugasnya, tentu

banyak terjadi interasksi antara

keduanya. Orang tua dapat lebih

memilikibanyakwaktubersamaanak

dansecaratidaklangsungdapatlebih

memahamianaknya.disinimomen

kedekatanantaraorangtuadananak

terciptadanterpupuk.

Tujuandaripenelitianiniadalah

memberikangambaranstrategiyang

dapat dilakukan dalam upaya

menumbuhkanmotivasibelajarpara

peserta didik anak usia dini,dalam

melalui Publikasi ini pembelajaran

yangdilakukandirumahakanlebih

memudahkan peserta didik dalam

mengerjakan kegiatan pembelajaran

yang telah disediakan daripihak

sekolahbaikmelaluifiledannonfile,

kemudian guru mengirimkan video

pembelajaran kegiatan belajar di

rumahterkaitdengantemadansub

tema pembelajaran yang akan di

berikan tiap minggunya, dan

pemberian layanan video call

WhatsApp,Zoom dll.Pembelajaran

DaringyangdilakukanGurudiPaud

Ummusshabri minimal satu kali

pertemuan dalam seminggu dan

menyesuaikanjadwaldariorangtua

murid peserta didik agar dapat

mendampigi anak dalam melalui

kegiatan daring bersama Guru

PerwalianKelas.Sehinggadalam hal

iniStrategiinidapatmenumbuhkan

motivasibelajarpara peserta didik,

sertadapatbermanfaatbagipeserta

didik dan mengharapkan inspirasi

bagiparapengajardiberbagaijenjang

pendidikan,mulaidarijenjangPaud,

Sekolah Dasar,Menengah,Hingga

Perguruan Tinggi, yang

memungkinkandapatdikembangkan

lagimenurut kondisiserta situasi

setiap tingkat jenjang pendidikan,

dengan begitu hambatan dalam

pelaksaansistem pembelajaranSFH

dampak Covid-19,terkait motivasi

belajarpeserta didik dapatteratasi

denganbaik.

Pemaparan tersebut diatas

sebagai sampel cukup

menggambarkan bagaimana

perubahansistem pembelajaranyang

adadilembagaPaud,TamanKanak-

Kanak,adanya perubahan tersebut

tentumempengaruhimotivasibelajar

peserta didik. Padahal motivasi

belajarsangatlahpentingbagipeserta

didik dengan dihadapkan dengan

perubahan sisitem pembelajaran

dalam kebijakanBelajarDariRumah

(BDR)ditengahwabahCOVID-19ini,

Maka guru perlu strategi-strategi

sebagaiupaya untuk meghidupkan



motivasibelajarpesertadidik.Upaya

tersebuttentunya harus efektifdan

sesuaibila diterapkan pada jenjang

PAUD,Sehingga adanya hambatan

perihal motivasi belajar tersebut

dengansolusiyangtepat.

METODEPENELITIAN

Pendekatanyangdigunakandalam

penelitianiniadalahpendekatanKualitatif

dengan jenis Penelitian deskriptif di

karenakan peneliti bertujuan untuk

mendapatkan pengetahuan baru serta

gambarnya terkaitdengan Strategiapa

yang di gunakan guru kelas Paud

Ummusshabri untuk menghidupkan

motivasibelajarparapesertadidikyang

harusmenghadapikebijakanStudyFrom

Home (SFH) akibatbencana wadah

COVID-19 yang menyerang indonesia.

Penelitian inidilaksanakan diPaud

Ummusshabri Kota Kendari yang

beralamatdiJalan Jend.Ahmad Yani

No.03Kel.BendeKec.KadiaKotaKendari,

Pengenalan Lapangan Persekolahkan

(PLP) yang dilaksanakan mulaidari

tanggal 14 Oktober 2020 di mana

kebijakanStudyFrom Home(SFH)sudah

diterapkandiPaudUmmusshabri,hingga

tanggal 19 Desember 2020, Subjek

penelitia iniadalahgurukelaskelompok

B5 Paud Ummushabri Kota Kendari.

Adapunbahandanalatyangdigunakan

yaitu,Handponeyangdigunakanuntuk

menjadisarana utama dalam publikasi

yangdilakukangurudanorangtuamurid

dalam prosepembelajaranonline,lembar

kerja anak,media pembelajaran yang

akandiberikan(kertas,pulpen.pensil,lem

kertas,gunting)danlain-lain.Dalam hal

ini peneliti menggunakan metode

pengumpulansebagaiberikut:

1.Observasi

Observasi adalah pengamatan

dan pencatatan dengan

sistematis fenomea-fenomena

yangdiselidiki.metodeobservasi

menurut Mardalis,adalah hasil

pembuatanjiwasecaraaktifdan

penuhperhatianuntukmenyadari

adanyasuaturangsangantertentu

yang diinginkan,atau atau ada

studi yang disengaja dan

sistematistentangkeadaanatau

fenomenasosialdangejala-gejala

psikis dengan jalan mengamati

dan mencatat.Data yang telah

dikumpulkandiolahdandianalisis

secara deskriftif dan kualitatif,

yaitumenyajikandatasecararinci

serta melakukan interprestasi

teoritissehinggadapatdiperoleh

gambaranakansuatupenjelasan

dankesimpulanyangmemadai.

2.Wawancara/Interview

Metodewawancaraatauinterview

adalah suatu metode yang

dilakukan dengan jalan

mengadakan jalan komunikasi

dengan jalan mengadakan jalan

komunikasidengansumberdata



melalui dialog (Tanya jawab)

secara lisan baik langsung

maupun tidak langsung.Lexy J

Moleong mendefinisikan

wawancara sebagaipercakapan

dengan maksud tertentu.

Percakapanitudilakukanolehdua

pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang megajukan

pertanyaan dan yang di

wawancarai (interviewee) yang

memberikan jawaban atas

pertanyaanitu.

Dalam hal ini akan

menggunakan metode

wawancara langsung dengan

subjek informan.Disamping itu

untuk memperlancar proses

wawancaradalam halinipeneliti

akan menggunakan metode

wawancara langsung dengan

subjek informan. Peneliti

menggunakan

Wawancara/interview tak

terstrukturyaituwawancarayang

bentuk pertanyaanya bebas

(pertanyaanlangsungtanpadaftar

yangtelahdisusunsebelumnya).

3.MetodeDdokumentasi

Dokumenbarangyangtertulis,di

dalam memakai metode

dokumentasipenelitimenyelidiki

benda-bendatertulissepertibuku-

buku, majalah, dokumen,

peraturan-peraturan dan lain

sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkanhasilpenelitianinidapat

disampulkanbentukstrategiguruuntuk

menghidupkan motivasi belajar siswa

dalam kebijakan SFH ditengah wabah

COVID-19 dengan publikasihasilkerja

tugas siswa terbuktidapatmemotivasi

siswa untuk melaksanakan SFH.

Beberapahambatanyangditemuiguru

dalam pelaksanaan metode publikasi

tersebut berhubungan dengan aspek

orang tua peserta didik, sarana

pembelajaran, dan kreativitas guru.

Adanya penerapan publikasihasilkerja

tugas siswa tersebut memberikan

manfaat berupa tumbuhnya motivasi

belajarsiswa,melatihkedisiplinansiswa,

serta membantu meningkatkan

kedekatan antara orang tua dan anak.

Meski cara ini terbilang sederhana,

namun hasilpenelitian inimenunjukan

bahwa cara ini cukup efektif dalam

menumbuhkan motivasibelajarsiswa.

Dalam penerapanya pun dibutuhkan

kekonsistenan guru dalam

melaksanakannya,agarhasildiperoleh

dapatmaksimal.Selainitu,kerjasama

dariorang tua juga dibutuhkan agar

pelaksanaanSFH dapatberjalansecara

optimalsebagaimanayangdiharapkan.

Motivasibelajarberpengaruhpostif

terhadaphasilbelajarpadapesertadidik

yang akan menjadihasildariproses

pemebelajaran.olehkarenaitudalam hal



iniguru dan orang tua yang berperan

dalam memberikan strategi

menumbuhkan motivasi anak dalam

pembelajaran,sehinggamendoronganak

dalam mengejarkan tugas

pembelajarannya,yang dimana guru

memberikanmotivasikepadaanakbaik

dengan mengirimkan sebuah video

pembelajaran, melakukan video call

daring kepada peserta didikdan orang

tua yang memberikan dorongan dari

rumah dan semangat kepada anak,

mendampingi anak dalam proses

pembelajarannya,baikdalam pembuatan

video tugas sekolah,sehingga dalam

pemberianyangdilakukansepertiinilah

akan menumbuhkan semangatbelajar

anak dalam menyelesaikan penugasan

sekolahyangtelahdiberikan.

MelaluiPublikasiyang dilakukan

sangatmemudahkan guru dan peserta

didik dalam menerima layanan

pembelajaran,adanyapembelajaranyang

dilakukansecaraonlinedanpenyetoran

tugas melaluionline sepertibuktifoto

kegiatan anak-anak menegrjakan

tugasnyadirumah,danmembuatvideo

yangberkaitandeganpembelajaranyadi

sekolah.
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