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Abstrak 

This study aims to determine the management of online classes in early childhood education in the Covid-

19 era that involves parents in the learning process at home. This study uses qualitative methods to 

explore data about online classroom management during the Covid-19 pandemic at the early childhood 

education level. The results showed that the learning process for students at Harun Al-Rasyid 

Kindergarten Kendari City was based on the stimulation of development in 6 aspects, namely religion 

and morals, language, cognitive, physical-motor, creative arts, and socio-emotional and with 

combinative methods such as teachers and students carry out learning activities via zoom and video calls 

of the WhatsApp application. 
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PENDAHULUAN 

Anak usia dini secara umum adalah 

anak-anak di bawah usia 6 tahun. Pemerintah 

melalui UU Sisdiknas mendifinisikan anak usia 

dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun. 

Soemiarti patmonodewo mengutip pendapat 

tentang anak usia dini menurut Biecheler dan 

Snowman, yang dimaksud anak prasekolah 

adalah mereka yang berusia antara 3-6 

tahun.  hakikat anak usia dini adalah individu 

yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan 

dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, 

sosioemosional, kreativitas, bahasa dan 

komunikasi yang khusus yang sesuai dengan 

tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.  



UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 

menjelaskan bahwa pendidikan anak usia 

dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Salah satu tokoh pendidikan anak 

usia dini, Maria Montessori mendifinisikan 

pendidikan anak usia dini sebagai sebuah 

proses dinamis dimana anak-anak 

berkembang menurut ketentuan-ketentuan 

dalam dari kehidupan mereka, dengan kerja 

sukarela mereka ketika ditempatkan dalam 

sebuah lingkungan yang disiapkan untuk 

memberi mereka kebebasan dalam ekspresi 

diri. 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses belajar-mengajar. Sedangkan menurut 

Arikunto dalam Djamarah dan Zain berpendapat 

bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha 

yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan 

belajar-belajar atau membantu dengan maksud 

agar dicapai kondisi optimis sehingga dapat 

terlaksana kegiatan belajar-mengajar seperti 

yang diharap. 

Menurut Eliana (2010: 1) pengelolaan 

kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

penanggung jawab kegiatan pembelajaran 

dengan maksud agar tercapai kondisi optimal 

sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar 

sebagaimana yang diharapkan.  

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa 

menyebarnya penyakit korona virus 2019. 

Pandemi Covid-19 berdampak pada dunia 

pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Adanya 

wabah virus corona ini menghambat kegiatan 

belajar mengajar yang biasanya berlangsung 

secara tatap muka. Beberapa pemerintah daerah 

memutuskan menerapkan kebijakan untuk 

meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode 

belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) 

atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai 



efektif diberlakukan di beberapa wilayah 

provinsi di Indonesia pada hari Senin, 16 Maret 

2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah 

provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak 

berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap 

daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap 

dengan sistem pembelajaran daring, dimana 

membutuhkan media pembelajaran seperti 

handphone, laptop, atau komputer. 

Sistem pembelajaran daring (dalam 

jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa 

tatap muka secara langsung antara guru dan 

siswa tetapi dilakukan melalui online yang 

menggunakan jaringan internet. Guru harus 

memastikan kegiatan belajar mengajar tetap 

berjalan, meskipun siswa berada di rumah. 

Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media 

pembelajaran sebagai inovasi dengan 

memanfaatkan media daring (online). Sistem 

pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat 

personal handpone (HP)  atau laptop yang 

terhubung dengan koneksi jaringan internet. 

Guru dapat melakukan pembelajaran bersama 

diwaktu yang sama menggunakan grup di media 

sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, 

instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya 

sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, 

guru dapat memastikan siswa mengikuti 

pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, 

meskipun di tempat yang berbeda. 

Pemberian stimulasi perkembangan 

untuk untuk perkembangan agama dan moral, 

kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional 

serta seni harus dilakukan di rumah masing-

masing peserta didik. Pemberia stimulasi 

terhadap perkembangan anak usia dini dilakukan 

secara efektif dan efisien oleh pendidik PAUD 

menggunakan beragam media sebagai sarana 

pembelajaran dengan prinsip bahwa aktivitas 

utama anak bermain sambil belajar. Mulyasa 

menyatakan bahwa permainan anak usia dini 

sebagai metode pembelajaran terdapat beberapa 

jenis antara lain bermain sosial, bermain dengan 

benda dan bermain peran (Mulyasa, 2012). 

Dalam tugas lapangan ini, penulis memilih TK 

Harun Al-Rasyid karena TK tersebut adalah 

tempat dimana penulis melaksanakan kegiatan 

(PLP2). TK Harun Al-Rasyid juga melakukan 

proses pembelajaran secara daring dengan 

metode kombinatif. Guru dan murid melakukan 



kegiatam belajar melalui via zoom dan video 

call aplikasi WhatsApp. Proses penggalian data 

melalui observasi karna dalam tugas kegiatan 

PLP2. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Wabah COVID-19 membuat banyak 

kegiatan publik beralih dengan pusat aktivitas 

utamanya berada di rumah. Situasi ini 

merupakan realitas baru yang juga dialami dunia 

pendidikan utamanya terjadi pada pengajaran 

PAUD.  

Mau tidak mau, suka atau tidak, semua 

pihak mulai guru, orangtua, dan murid harus 

siap menjalani kehidupan baru (new normal) 

lewat pendekatan belajar menggunakan 

teknologi informasi dan media elektronik agar 

proses pengajaran dapat berlangsung dengan 

baik. Pada konteks yang lain, semua pihak 

diharapkan tetap bisa optimal menjalankan peran 

barunya dalam proses belajar-mengajar di masa 

pandemi ini. 

Belajar Di Rumah 

 Pemerintah telah menghimbau 

rakyatnya untuk melakukan sosia distancing 

dengan menerapkan sistem sekolah dari rumah 

hal ini diharapkan untuk memutus rantai 

penyebab C0vid-19 yang telah menjadi pandemi 

dunia. Ternyata hal tersebut akan membatasi 

ruang gerak manusia untuk bersosial dan 

beraktivitas di luar rumah. Dan pemerintah juga 

menghimbau para siswa untuk belajar di rumah 

dan sebagai gantinya orang tuan pun yang 

mendidika dan mengajari materi yang 

disampaikan guru melalui HP/internet. Dengan 

begitu pengertian belajar dari rumah adalah 

belajar apa saja yang berada di rumah untuk 

pembelajarannya bersama orng tua sebagai 

pengganti guru kelas.  

 Pemerintah indonesia mengambil 

kebijakan pendidikan serupa. Konsep ini 

dinamakan siswa belajar di rumah (BDR) dari 

sebelumnya siswa belajar di sekolah (BDS) cara 

ini diharapkan turut dapat mencegah pencegah 

Covid. Proses belajar mengajar siswa 

dilaksanakan tanpa proses berkumpul atau 

kerumunan. Hal ini juga dipercaya akan 

diperkecil peluan penyebaran covid untuk 

menyeran anak-anak, yang masuk kategori 

rentan.  



 Belajar di rumah bisa dilakukan dengan 

paduan orang tua. Walaupun di rumah anak 

didik harus diberikan edukasi yang positif dan 

produktif.  Dengan adanya kemajuan digital 

yang sangat canggih, belajar di rmah bisa 

dilakukan dengan cara online tanpa bertatap 

muka dengan guru dan teman. Dan dengan 

adanya wabah covid-19 kemajuan teknologi 

dapat memudahkan kehidupan secara efektif dan 

flexible. Untuk itu, dalam mengoptimalkan 

sistem belajar di rumah bisa berjalan dengan 

baik, diperlukan sarana dan prasarana 

pendukung yang baik pula seperti fasilitas 

internet dalam bentuk kuota belajar, fasilitas 

belajar seperti computer atau HP dan 

sebagainya.hal tersebut dapat di perlukan agar 

kegiatan belajar at the home dapat berjalan lebih 

efektif dan lebih efesien dalam mencegah covid 

19 yang sangat berbahaya ini.  

Pademi covid 19 menyebabkan tatanan 

kehidupan dunia khususnya tatanan masyarakat 

indonesia. Salah satu korban yang sangat nyata 

adalah pelaksanaan pendidikan menjadi belajar 

dari rumah (kemendikbub 2020). Rumah 

umumnya dipandang sebagai belajar informal. 

Pembelajaran informal tidak terskurtur dan 

peserta didik bertanggungjawab atas 

pembelajaran mereka. Belajar dari rumah 

dimana anak berada dirumah mengikuti 

pembelajaran dengan guru dari tempat berbeda, 

dikena sebagai pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajaran Dalam Jaringan 

(Daring)/Online 

Belajar dari rumah masa pandemi ini 

dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) dengan memanfaatkan 1 Cpendekatan. 

Pertama, dalam jaringan/ online (daring) 

menggunakan media HP melalui sosial media, 

web dan aplikasi pembelajaran daring. Dengan 

adanya situasi pandemi yang belum berakhir.  

Dalam rangka melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh karena situasi  dampak 

COVID-19 masi berjalan di indonesia ,maka 

beberapa instasi dan daerah menerapkan sistem 

pembelajaran ini.demi mendukung kelancaran 

program pjj maka kiranya perlu di kirakan perlu 

di terapkam strategi pembeljaran untuk 

mencapai tujuan belajar saat pandemi COVID. 

baik daring dan luring telah dibterapkan oleh 



dinas pendidkan kabuten temanggung yang 

bekerja sama dgn pemuda temanggung.wabah 

COVID-19 membuat banyak kegiatan sekolah 

berali kerumah.  

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode kualitatif untuk menggali 

data mengenai pengelolaan kelas daring di saat 

pandemi Covid-19 pada jenjang paud. Metode 

kualitatif menu jukan pendekatan yang berbeda 

untuk penyelidikan ilmiah dari pada metode 

penelitian kualitatif. Meskipun prosesnya 

serupa, metode kualitatif bergantung pada teks 

dan data gambar dalam analisis data. Dalam 

metode kualitatif ini penulis menggunakan 

observasi dan wawancara di TK Harun Al-

Rasyid sehubung dengan kegiatan PLP2. Tujuan 

observasi adalah untuk mengamati suatu objek 

dan segala yang berhubungan dengan objek 

penelitian melakukan melalui pengamatan 

dengan menggunakan panca indra. Sedangkan 

tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi terkait dalam penelitian ini. 

Ruang Lingkup Penelitian  

 Dalam ruang lingkup penelitian adalah 

pengelolaan kelas secara daring di masa 

pandemi pada usia dini di TK Harun Al-Rasyid 

Kota kendari. 

Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi dan wawancara  guna 

melihat objek penelitian dan mendapatkan 

informasi. Dimana peneliti telah mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan untuk menggali data 

dilakukan dengan cara wawancara. 

Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di tempat 

PLP2 di TK Harun Al-Rasyid di kota Kendari. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu 

tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang benar akan 

menghasilkan data yang memiliki kredibilitas 

tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini 

tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan 

cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian 

kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi 



sebelumnya). Sebab, kesalahan atau 

ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan 

data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang 

tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak 

bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian 

demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika 

dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan publik. 

1. Wawancara ialah proses komunikasi 

atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab 

antara peneliti dengan informan atau 

subjek penelitian. Dengan kemajuan 

teknologi informasi seperti saat ini, 

wawancara bisa saja dilakukan tanpa 

tatap muka, yakni melalui media 

telekomunikasi. Pada hakikatnya 

wawancara merupakan kegiatan 

untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau 

tema yang diangkat dalam penelitian. 

Atau, merupakan proses pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan 

yang telah diperoleh lewat teknik 

yang lain sebelumnya.Karena 

merupakan proses pembuktian, maka 

bisa saja hasil wawancara sesuai atau 

berbeda dengan informasi yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

 

2. Selain wawancara, observasi juga 

merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim 

dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi hakikatnya merupakan 

kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, 

penciuman, pendengaran, untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan 

untuk menjawab masalah penelitian. 

Hasil observasi berupa aktivitas, 

kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau 

suasana tertentu, dan perasaan emosi 

seseorang. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Definifi Operasional 



▪ Pengelolaan kelas adalah suatu usaha 

yang dilakukan oleh penanggung jawab 

kegiatan belajar mengajar atau yang 

membantu dengan maksud agar dicapai 

kondisi optimal sehingga dapat 

terlaksana kegiatan belajar seperti yang 

diharapkan. (Dr. Suharsimi Arikunto, 

Pengelolaan Kelas dan siswa : 1987 : 

68). Dalam proses pembelajaran di kelas 

yang sangat penting untuk dilakukan 

oleh seorang guru adalah mengupayakan 

atau menciptakan kondisi belajar 

mengajar yang baik. Proses 

pembelajaran yang baik akan 

meminimalkan kemungkinan terjadinya 

kegagalan serta kesalahan dalam 

pembelajaran. Maka dari itu penting 

sekali bagi seorang guru memiliki 

kemampuan menciptakan kondisi 

belajar mengajar yang baik dan untuk 

mencapai tingkat efektivitas yang 

optimal dalam kegiatan pembelajaran.    

Peran Guru Sebagai Pengelola Kelas:       

Guru sebagai pengelola kelas 

merupakan orang yang mempunyai 

peranan yang strategis yaitu orang yang 

merencanakan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan di kelas, orang yang 

akan mengimplementasikan kegiatan 

yang direncanakan dengan subjek dan 

objek siswa, orang yang menentukan 

dan mengambil keputusan dengan 

strategi yang akan digunakan dengan 

berbagai kegiatan di kelas. Prinsip-

prinsip belajar yang harus diperhatikan 

guru, seperti yang dikutip dari (Sanjaya, 

W. 2008 : 24) sebagai berikut : 

  (1) Segala sesuatu yang dipelajari oleh 

siswa, maka siswa harus 

mempelajarinya sendiri.(2) Setiap siswa 

yang belajar memiliki kecepatan 

masing-masing. (3) Seorang siswa akan 

belajar lebih banyak apabila setiap 

selesai melaksanakan tahapan kegiatan 

diberikan reinforcement. (4) Penguasaan 

secara penuh dari setiap langkah 

memungkinkan belajar secara 

keseluruhan lebih berarti. (5) Apabila 

siswa diberi tanggung jawab, maka ia 

akan lebih termotivasi untuk belajar. 

   Pentingnya Keterampilan 

Mengelola Kelas, Pengelolaan kelas 



merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif, dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran 

(Mulyasa, E. 2007 : 91). Menurut 

Sudrajat, A. (2008) terdapat dua macam 

masalah pengelolaan kelas, yaitu : 

(1) Masalah individual yang meliputi : 

Pola perilaku mencari perhatian, pola 

perilaku menunjukkan kekuatan, pola 

perilaku menunjukkan balas dendam, 

peragaan ketidakmampuan. (2) Masalah 

kelompok diantaranya : Kelas kurang 

kohesif, penyimpangan dari norma-

norma, reaksi negatif terhadap anggota 

kelompok dan kelompok cenderung 

mudah dialihkan perhatiannya dari 

tugasnya. Keterampilan mengelola kelas 

memiliki komponen, seperti yang 

dikutip dari Mulyasa, E. (2007 : 91 -92) 

sebagai berikut : 

1. Penciptaan dan pemeliharaan iklim 

pembelajaran yang optimal 

  Keterampilanyang berhubungan 

dengan pengendalian kondisi belajar 

yang optimal. Beberapa jenis perilaku 

yang dapat mengganggu iklim belajar 

mengajar seperti yang dikutip dari 

Sanjaya, W (2008 : 44 – 47 ) diuraikan 

sebagai berikut : (a) Tidak adanya 

perhatian. (b) Perilaku mengganggu. (c) 

Memusatkan perhatian. (d) Memberikan 

petunjuk dan tujuan yang jelas. 

▪ Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

merupakan jenjang pendidikan yang 

ditempuh anak sebelum ia masuk ke 

sekolah dasar (SD). Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu pembinaan yang 

diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di 

mana usia ini menjadi usia emas 

pembentukan kepribadian dan karakter 

anak. Bahwa pendidikan anak usia dini 

adalah lembaga pendidikan yang 

bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan anak usia dini. Di PAUD, 

anak-anak bisa belajar dan bermain. 

Anak-anak diajarkan untuk 

mengeksplorasi kemampuannya, belajar 

beradaptasi dengan lingkungan, dan 

berinteraksi dengan teman-teman. 



Ada beberapa karakteristik anak 

usia  dini yang perlu kita ketahui yaitu : 

(1) Memiliki Rasa Keingin Tahuan 

Yang Besar, Anak-anak pada kategori 

usia dini benar-benar memiliki keingin 

tahuan yang besar pada dunia yang ada 

di sekitarnya. Pada masa bayi, rasa 

keingin tahuan dari mereka ditunjukkan 

dengan cara senang meraih benda-benda 

yang bisa dijangkaunya dan kemudian 

memasukkan ke dalam mulut. (2)  

Memiliki Pribadi Yang Unik Meskipun 

memiliki banyak kesamaan umum pada 

perkembangan anak di usia dini, namun 

tetap saja setiap anak memiliki ciri khas 

tersendiri pada minat, bakat, gaya 

belajar, dan lainnya. Keunikan-keunikan 

inilah yang merupakan keturunan 

genetis hingga faktor lingkungan. (3) 

Berpikir Konkrit Yang dimaksud adalah 

berpikir berdasar pada makna 

sebenarnya, tidak seperti remaja dan 

orang dewasa lainnya yang terkadang 

berpikir secara abstrak. (4) Egosentris, 

Karakteristik ini tentu dimiliki oleh 

setiap anak, hal ini bisa dibuktikan 

dengan adanya sikap anak yang 

cenderung memperhatikan serta 

memahami segala hal hanya dari sisi 

sudut pandangnya sendiri atau 

kepentingan sendiri nya saja. (5) Senang 

Berfantasi dan Berimajinasi, Fantasi 

merupakan sebuah kemampuan 

membentuk sebuah tanggapan baru 

dengan tanggapa yang sudah ada, 

sedangkan imajinasi merupakan 

kemampuan anak dalam menciptakan 

objek ataupun kejadian namun tidak 

didukung dengan data-data yang nyata. 

(6) Aktif dan Energik, Ketika anak 

mulai berkembang, biasanya mereka 

akan senang melakukan berbagai 

aktifitas. Mereka seolah-olah merasa 

tidak pernah lelah, bosan , bahkan juga 

tidak pernah ingin berhenti untuk 

melakukan aktifitas terkecuali saat 

mereka sedang tidur. (7) Berjiwa 

Petualang, Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, anak pada usia dini 

memiliki rasa keingin tahuan yang besar 

dan kuat. Rasa keinginan ini biasanya 

akan disertai dengan menjelajahi sesuatu 



hal serta memiliki jiwa petualang. 

Misalnya saja, anak-anak senang sekali 

berjalan kesana kemari, membongkar 

hal-hal di sekitarnya, mencorat coret 

dinding, dan lainnya. (8) Belajar Banyak 

Hal Menggunakan Tubuh, Anak-anak 

pada usia dini memang menjadi usia 

dimana dirinya senang mempelajari hal-

hal baru. Mereka akan mulai banyak 

belajar dengan menggunakan seluruh 

anggota tubuh mereka, mulai dari 

merasakan, bergerak, menyentuh, 

membaui, menjelajah, mengamati, 

mengira-ngira, dan lainnya. (9) 

Memiliki Daya Kosentrasi Yang 

Pendek, Anak-anak pada usia dini 

memang memiliki rentang fokus dan 

perhatian yang sangat pendek 

dibandingkan pada remaja ataupun 

orang dewasa. Perhatian anak-anak usia 

dini akan mudah sekali teralihkan pada 

hal lainnya, khususnya yang dapat 

menarik perhatiannya. Sehingga sebagai 

pendidik, baik guru ataupun orang tua 

penting sekali untuk memperhatikan hal 

ini dalam menyampaikan sebuah 

pembelajaran penting. Pembelajaran 

yang baik dapat dilakukan melalui 

pendekatan yang lebih bervariasi serta 

menyenangkan sehingga tidak 

mengharuskan anak terpaku di tempat 

yang sama serta dalam waktu yang lama 

yang malah akan membuatnya bosan 

dan pelajaran tidak masuk ke dalam otak 

anak. (10) Bagian Dari Makhluk Sosial, 

Anak akan senang jika bisa diterima 

serta berada di dalam lingkungan teman-

teman sebayanya. Mereka senang 

melakukan kerja sama serta saling 

memberikan semangat pada teman-

teman lainnya. Anak membangun 

konsep pada dirinya melalui interaksi 

sosial yang terjadi di sekolah. Dirinya 

akan membangun kepuasan melalui 

sebuah penghargaan diri saat diberikan 

sebuah kesempatan untuk bisa bekerja 

sama dengan teman-temannya. Untuk 

itu sebuah pembelajaraan dilakukan agar 

dapat membantu anak di dalam 

perkembangan perhargaan diri. Hal ini 

dilakukan melalui penyatuan strategi 

pembelajaran sosial. (11) Spontan, 



Karakteristik lainnya yang dimiliki 

anak-anak usia dini adalah sifat yang 

spontan. Perilaku serta sikap yang 

biasanya dilakukan pada anak-anak 

umumnya merupakan sikap asli yang 

dimiliki mereka tanpa adanya rekayasa. 

Hal ini dapat terlihat dari anak-anak 

yang seringkali berbicara ceplas-ceplos 

tanpa ada sesuatu hal yang ditutupi. 

Selain itu apapun yang diperbuat dan 

dikatakan anak merupakan refleksi dari 

apa yang ada di dalam hati serta 

pikirannya.(12) Mempunyai Semangat 

Belajar Tinggi, Ketika anak-anak 

memiliki keinginan yang menyenangkan 

serta menarik perhatian mereka tentu 

saja membuat anak akan berusaha untuk 

terus mencari cara agar dapat 

memahami hal-hal yang mereka sangat 

inginkan. Misalnya saja, ketika anak 

tertarik dalam bidang mewarnai, maka 

anak akan terus melakukan kegiatan 

mewarnai secara berulang-ulang sampai 

dirinya merasa bisa. (13) Kurangnya 

Pertimbangan, Anak-anak pada usia dini 

biasanya kurang dalam 

mempertimbangkan hal-hal yang akan 

mereka lakukan kedepannya. Mereka 

belum mengetahui apakah hal yang 

dilakukannya tersebut akan berdampak 

bahaya atau tidak bagi dirinya. Misalnya 

saja saat bermain benda-benda tajam, 

mereka lebih tertarik memainkannya 

dibandingkan dengan mendengarkan 

nasehat dari orang tua. (14) Masa 

Belajar Yang Paling Potensial, Masa-

masa anak usia dini dapat dikatakan 

sebagai golden age. NAEYC 

menjelaskan jika pada masa awal 

ekhidupan dikatakan sebagai masa 

pembelajaran dengan slogan Early 

Years Are Learning Years. Hal ini lah 

yang kemudian menyebabkan selama 

dalam rentang tersebut anak dapat 

mengalami berbagai pertumbuhan serta 

perkembangan yang begitu cepat. (15) 

Mudah Sekali Frustasi, Karakterisik 

anak usia dini lainnya adalah mudah 

sekali frustasi. Rasa keingin tahuannya 

yang besar dan berlebih terkadang 

membuat anak mudah sekali frustasi 

apabila keingintahuannya tersebut tidak 



segera dituruti. Sikap yang seringkali 

ditunjukkan saat dirinya merasa frustasi 

biasanya diungkapkan dalam bentuk 

marah, menangis, berteriak, dan 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sistem pembelajaran daring (dalam 

jaringan) merupakan sistem 

pembelajaran tanpa tatap muka secara 

langsung antara guru dan siswa tetapi 

dilakukan melalui online yang 

menggunakan jaringan internet. Guru 

harus memastikan kegiatan belajar 

mengajar tetap berjalan, meskipun siswa 

berada di rumah. Solusinya, guru 

dituntut dapat mendesain media 

pembelajaran sebagai inovasi dengan 

memanfaatkan media daring (online). 

Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan agar pembelajaran via daring 

yang dilakukan dapat menjadikan 

pembelajaran yang menyenagkan tetap 

produktif bagi siswa dan juga guru. 

Beberapa hal dapat dilakukan antara lain 

: (1) yang dapat dilakukan oleh guru 

harus merespon secara positif dan 

terampil memanfaatkan media teknologi 

seperti : zoom meeting, karena hal itu 

mutlak harus dilakukan untuk 

mentransfer pengetahuan kepada anak 

didik secara menarik dak efektif. 

Berdasarkan hasil observasi di TK 

Harun Al-Rasyid juga menerapkan 

metode zoom meeting untuk menjadi 

sarana pembelajaran baik untuk 

menggambar maupun sarana tambahan 

selain buku. (2) menyajikan 

pembelajaran yang terencana dan efektif 

dalam keterbatasan waktu. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mempersiapkan 

skenario pembelajaran dan mengatur 

matriks pembelajaran yg detail. Guru 

dan orng tua dapat menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai ketersediaan waktu 

dan memilih materi akan di sampaikan 

dengan langkah-langkah yang tepat dan 



akurat. Hal ini sejalan dengan yang telah 

di lakukan di TK Harun Al-Rasyid 

sebagaimana mereka menerapkan waktu 

pembelajaran sebanyak  90 menit. (3) 

guru dan ornga tua dapat menyampaikan 

pesan kepada para siswa untuk menjadi 

anak yang tanggu mengingat dalam 

kondisi dimana masyarakat sedang diuji 

secara fisik dan mental akibat 

penyebaran Covid-19 yang berdampak 

kepada pembelajaran siswa menjadi 

serba terbatas dalam berkomunikasi, 

berinteraksi, dan berkreasi. Sehingga 

siswa harus mampu beradaptasi dalam 

hal-hal yang baru. (4) mendorong 

kaloborasi antara orang tua dan pihak 

sekolah. Guru harus kreatif dalam 

meramu materi, menggunakan metode 

yang menyenagkan, dan memberikan 

tugas-tugas yang dapat menstimulasi 

siswa untuk bertanya lebih lanjut, baik 

kepada guru, maupun orang tua mereka. 

Sebagai pengelola, sekolah juga 

mempunyai kewajiban untuk 

menyediakan semua sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan, termaksud 

pelatihan teknis pemanfaatan teknologi 

dalam pembelajaran untuk para guru 

karna kurangnya pengetahuan guru 

untuk meggunakan aplikasi daring 

termaksud dalam kendala yang 

menghambat pembelajaran melalui 

daring. 

Pengelolaan kelas daring untuk 

pendidikan anak usia dini era Covid-19 

yaitu dengan melibatkan orang tua pada 

stimulasi perkembangan anak usia dini. 

Guru di TK Harun Al-Rasyid  

melakukan dua tugas pokok sebagai 

guru yaitu dengan metode kombinatif 

seperti guru dan murid melakukan 

kegiatan belajar melalui via zoom dan 

video call aplikasi WhatsApp. Meskipun 

diawal ada kendala karena adaptasi 

diawal tetapi dengan pembelajaran yang 

menarik siswa bisa fokus.  

TeknikAnalisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu 

metode atau cara untuk memproses suatu data 

menjadi informasi sehingga data tersebut 

menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk 



digunakan menemukan solusi dari permasalahan 

penelitian.Teknik analisis data kualitatif secara 

prinsipal dan prosedural berbeda dengan teknik 

analisis data kuantitatif. Proses pengumpulan 

data kualitatif yang umumnya menitikberatkan 

pada wawancara dan observasi partisipasipatoris 

membuat analisis datanya berupa analisis 

tekstual dari hasil transkrip atau catatan 

lapangan yang tidak terstruktur.  

Beberapa langkah-langkah teknik 

analisis data dalam penelitian ini : 

1. Pengumpulan Data 

Sebagai peneliti, hal yang harus kamu 

lakukan pada tahap ini adalah 

mengumpulkan seluruh catatan lapangan 

berdasarkan pertanyaan yang telah 

dilakukan. Masih ingat kan, bagaimana 

cara mengumpulkan data kualitatif? 

Jangan lupa, kamu bisa mengumpulkan 

data kualitatif dengan cara observasi, 

wawancara mendalam, kajian 

dokumen, dan focus group discussion 

2. Reduksi dan Kategorisasi Data 

Sesuai dengan namanya, dengan 

melakukan reduksi data berarti kamu 

memilih data mana saja yang relevan 

digunakan untuk memperkuat laporan 

penelitianmu. Menurut Miles, reduksi 

data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul 

dari data-data lapangan. Kamu perlu 

melakukan reduksi data karena pada 

umumnya, data kualitatif sangat banyak, 

terutama dari hasil wawancara dan 

observasi. Setelah melakukan reduksi 

data, kamu harus melanjutkannya ke 

kategorisasi data. Data tersebut bisa 

kamu kategorikan sesuai dengan 

kebutuhanmu, misalnya data 

berdasarkan tanggal, karakteristik 

informan, atau lokasi penelitian. 

3. Display Data 

 menurut Miles, display data merupakan 

analisis merancang deretan dan kolom 

sebuah metriks untuk data kualitatif dan 

menentukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak 

metriks tersebut.  bisa menampilkan 



data tersebut ke dalam bentuk naratif, 

bagan, flow chart, dan lain-lain. 

4. Penarikan kesimpulan 

Setelah melakukan tahap pengolahan 

data di atas, hal selanjutnya yang harus 

kamu lakukan adalah menarik 

kesimpulan. Kesimpulan yang kamu 

tuliskan harus mencakup informasi-

informasi penting dalam penelitianmu 

secara garis besar. Kesimpulan tersebut 

juga harus ditulis dalam bahasa yang 

mudah dimengerti pembaca dan tidak 

berbelit-belit. 

KESIMPULAN 

Proses untuk murid di TK Harun Al-

Rasyid kota Kendari didasari  oleh stimulasi 

perkembangan 6 aspe. 6 aspek yang digunakan 

untuk proses pembelajaran adalah agama dan 

moral, bahasa, kognitif, fisik-motorik, seni 

kreativitas dan sosial emosional. Adanya 

perbedaan saat guru mengajar ketika sebelum 

pandemi ini, guru memberikan penerapan yang 

sedikit berbeda yaitu dengan memberikan video 

pembelajaran yang menarik sesuai materi yang 

diberikan saat pembelajaran menggunakan 

aplikasi zoom meeting dan video call WhatsApp 

berlangsung. Dalam pembelajaran tersebut pihak 

sekolah sudah menyiapkan lembar kerja dan 

bahan media pembelajaran.  Hasil evaluasi tiap 

anak untuk pembelajaran daring adalah 

mengenai kosentrasi anak di kelas dikarenakan 

guru tidak bisa langsung bertatap muka dengang 

murid, tetapi sekolah telah memberikan 

strateginya agar murud dapat kosentrasi 

melakukan pembelajaran secara daring. Pihak 

sekolah merasa untuk saat ini pembelajaran 

secara daring sudah cukup efektif bagi 

murudnya, sesuai dengan target yang ada pihak 

sekolah menyesuaikan kondisi yang ada kota 

Kendari saat ini, sehingga target juga dapat 

disesuaikan. Penilaian yang dilakukan ini tentu 

memiliki beberapa terbatasan, keterbatasan yang 

dialami penulis ialah dikarenakan adanya 

pandemi Covid-19 ini, penelitik tidak ke sekolah 

tiap hari hanya 2 kali dalam satu minggu 

dikarenakan Covid-19. Saran untuk 

perkembangan pengelolaan kelas secara daring 

pada anak usia dini dalam masa pandemi di TK 

Harun Al-Rasyid kota kendari dimana guru 

harus mengembangan minat belajar anak dan 

fokus pada pembelajaran yang sedang 



berlangsung. Dan guru dan orang tua dapat 

berbagi informasi mengenai kekiatan anak  

dalam sehari-hari membahas mengenai 

perkembangan apa yang masih belum tercapai.  
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