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Abstract  

This study aims to determine the challenges and solutions in evaluasting childrens’s learning 

outcomes during the Covid-19 pandemic in tk tunas mutiara. This research uses qualitative 

research methods. The subject of this research is the kindergarten teacher of tk tunas 

mutiara. In collecting data, researchers used observation, interview and documentation 

techniques to three teachers. Evaluation of children’s learning outcomes during the Covid-19 

pandemic online in the form of videos or photos that are sent to class groups using the 

WhatsApp application. The challenge of teachers in evaluating children’s learning outcomes 

during the Covid-19 pandemic is the lack of parental cooperation to send evidence of 

children’sactivities while studying at home and the teachers’ cellphones so thet learning 

activities in the form of videos that must be sent to WhatsApp grub are hampered, as well as 

limited costs  to buy packages internet. As for the evaluating children’s learning outcomes 

during the Covid-19 pandemic, every Monday children come to school eith their parents to 

take learning activities for one week that are at work at home and the results of their 

activities can be collected at school or sent to grub class via the WhatsApp application. 
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PENDAHULUAN  

Pelaksanaan pembelajaran online 

selama masa pandemi Covid-19 

menimbulkan berbagai persoalan, 

terutama dalam kaitannya dengan proses 

evaluasi hasil belajar anak, dimana setiap 

hasil belajar anak dalam bentuk online. 

Hal ini menjadi tantangan bagi guru agar 



lebih berkreativitas untuk mencari solusi 

dalam mengevaluasi hasil belajar anak. 

Pentingnya evaluasi dalam 

pembelajaran, mengakibatkan seorang 

guru harus memiliki persiapan dan 

kompetensi yang baik, baik dari segi 

perencanaan pembelajaran, dan 

kemampuan guru mengembangkan proses 

pembelajaran serta penguasaannya 

terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup 

dengan kemampuan guru dalam 

menguasai kelas, tanpa diimbangi dengan 

kemampuan melakukan evaluasi terhadap 

perencanaan kompetensi anak yang sangat 

menentukan dalam konteks perencanaan 

berikutnya.  

Pendidikan yang bermutu 

memerlukan guru yang mampu 

memahami segala kebutuhan 

perkembangan anak yang sesuai dengan 

tahapan usianya. Disamping itu, 

diperlukan juga pengetahuan guru dalam 

merancang sebuah evaluasi pembelajaran. 

Hal tersebut dipertegas dalam standar 

PAUD yang merupakan keseluruhan dari 

standar Pendidikan Nasional yang 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini yang salah 

satunya adalah standar penilaian. Standar 

penilaian merupakan kegiatan penilaian 

yang dilakukan oleh pendidik dengan 

menggunakan acuan atau instrumen 

penilaian pada saat melakukan proses dan 

hasil belajar dengan standar tingkat 

pencapaian perkembangan dan tingkat 

usia anak. Oleh karena itu, pengetahuan 

guru dalam merancang evaluasi dalam 

setiap proses pembelajaran akan 

menciptkan pembelajaran yang sesuai 

dengan kriteria anak sehingga kebutuhan 

dan perkembangannya terpenuhi secara 

optimal. 

Evaluasi pada anak usia dini 

berbeda dengan model penilian pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Penilian pada anak usia dini menurut 

Iswantinigtyas dan Wulansari dilakukan 

dengan mengadakan suatu pengamatan, 

pencatatan dan dokumentasi tentang 

kegiatan anak. Penilaian tidak hanya 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

suatu program, akan tetapi untuk 

memantau kemajuan dan perkembangan 

anak. Pelaksanaan penilaian pada anak 

usia dini dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan sehingga kemajuan 

belajar dan perkembangannnya dapat 

diketahui. 

Pada pendidikan anak usia dini, 

pengumpulan data evaluasi dengan 



pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang kegiatan 

belajar atau aktivitas anak dalam 

mengikuti pembelajaran atau program 

stimulasi yang dilaksanakan oleh guru. 

Pengumpulan data atau informasi 

dilaksanakan pada detiap akhir 

pelaksanaan pembelajaran. 

 Dalam hal ini yang memiliki 

peran penting adalah guru. Dimana 

seorang guru tidak sebatas menyampaikan 

bahan ajar kepada peserta didik, tetapi 

juga harus mengevaluasinya untuk 

mengetahui tercapai atau tidak tujuan 

pembelalajaran yang diharapkan, serta 

untuk mengetahui perkembangan yang 

dialami peserta didiknya. Dengan 

demikian, evaluasi dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan guru dalam 

proses pembelajaran untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

yang diharapkan dan untuk memperoleh 

informasi-informasi perkembangan yang 

dialami peserta didiknya, kemudian 

dianalisis dan dijadikan sebagai dasar 

dalam mengambil keputusan. 

Peraturan pemerintah RI No 137 

tahun 2014 bahwa evaluasi pembelajaran 

mencakup evaluasi proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik untuk menilai keterlaksanaan 

rencana pembelajaran. Evaluasi hasil 

pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik 

dengan membandingkan antara  rencana 

dan hasil pembelajaran. Hasil evaluasi 

sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut 

pelaksanaan pengembangan selanjutnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Wahyudin dan Agustian bahwa evaluasi 

dalam konteks pembelajaran di 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah prosedur sistematis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang 

kemajuan berbagai aspek perkembangan 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran selama kurun waktu 

tertentu. Dalam pembelajaran anak usia 

dini guru dapat mengevaluasi sejauh mana 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

berhasil, ataukah penggunaan media 

kurang tepat, kurang menarik atau 

menggunakan metode yang kurang tepat.  

Evaluasi adalah proses 

pengumpulan dan pengelolaan informasi 

untuk menentukan tingkat pencapaian 

perkembangan anak. Evaluasi proses dan 

hasil belajar dengan model bermain di 

PAUD disesuaikan dengan indikator 

pencapaian perkembangan anak dan 

mengacu pada standar penilaian. Kegiatan 

penilaian perkembangananak merupakan 

usaha mengumpulkan dan menafsirkan 



berbagai informasi secara sistematis, 

berkala, berkelanjutan, menyeluruh 

tentang proses dan hasil dari pertumbuhan 

serta perkembangan yang telah dicapai 

oleh anak didik melalui kegiatan 

pembelajaran. 

Evaluasi pada pendidikan anak 

usia dini harusnya tidak difokuskan pada 

hasil yang ingin dicapai oleh anak 

sehingga guru kurang memberi perhatian 

yang cukup pada bagaimana anak belajar, 

atau yang anak perlukan yang terkait 

dengan konteks lingkungan anak. Evaluasi 

hasil belajar anak  

KAJIAN LITERATUR  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran  secara online salama 

masa pandemic covid-19 menjadi tantang 

tersendiri untuk guru agar mencari solusi 

dalam evaluasi hasil belajar anak. 

Lebih lanjut, (Ahmad, 2020) 

menyatakan bahwa perlu adanya 

alternatife model evaluasi yang 

mendukung proses pembelajaran secara 

online yang baik dan efektif, baik itu 

untuk guru dan anak.  

Menurut Mulyasa (2012:195), 

evaluasi merupakan suatu proses 

pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan 

informasi tentang hasil belajar anak 

dengan menerapkan prinsip-prinsip 

penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, 

bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. 

Dalam hubungannya dengan 

penilaian anak usia dini, seyogyanya 

diperlukan pendekatan yang lebih khusus, 

disebabkan karena anak-anak pada usia ini 

memiliki karakteristik perkembangan 

yang berbeda dengan anak pada usia 

lainnya dan harus disesuaikan dengan 

kondisi saat ini dimana masa pandemic 

Covid-19. 

Menurut McMilan dalam buku 

Introduction to Teaching, be Coming a 

Profesional, evaluasi adalah proses yang 

digunakan guru untuk mengumpulkan 

informasi dan membuat keputusan tentang 

hasil belajar anak. Juga menurut DR. Nana 

Sudjana, evaluasi adalah upaya atau 

tindakan untuk mengetahui sejauh mana 

tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai 

atau tidak. 

Dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan proses menafsirkan 

berbagai informasi secara sistematis, 

berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil dari pertumbuhan 

serta perkembangan yang telah dicapai 

oleh anak mellaui kegiatan pembelajaran 

dan menginterpretasikan informasi 

tersebut untuk membuat keputusan. 



Pada anak usia dini, pelaksanaan 

evaluasi membutuhkan kerjasama 

multidisipliner untuk mendapatkan 

informasi perkembangan dan hasil belajar 

anak yang akurat, sehingga dapat 

diberikan layanan yang tepat. Karena pada 

hakikatnya pendidikan anak usia dini 

adalah ilmu multi dan interdisipliner 

artinya tersusun oleh banyak disiplin ilmu 

yang saling terkait, seperti ilmu psikologi 

perkembangan, ilmu pendidikan, 

neourosains, ilmu Bahasa, ilmu seni, ilmu 

gizi, ilmu biologi perkembangan anak dan 

ilmu lainnya. 

Salah satu kegiatan yang memiliki 

peranan penting dalam kegiatan 

pendidikan anak usia dini adalah kegiatan 

evaluasi perkembangan, kegiatan evaluasi 

perkembangananak merupakan usaha 

mengumpulkan dan menafsirkan 

bebrbagai informasi secara sistematis, 

berkala, berkelanjutan, menyeluruh 

tentang proses dan hasil dari pertumbuhan 

serta perkembangan yang telah dicapai 

oleh anak melalui kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi pada pendidikan anak 

usia dini harusnya tidak difokuskan pada 

hasil yang ingin dicapai oleh anak 

sehingga guru kurang memberi perhatian 

yangcukup pada bagaimana anak belajar, 

atau yang anak perlukan yang terkait 

dengan konteks lingkungan anak. Evaluasi 

pada program pendidikan anak usia dini 

memang bukan hal yang sederhana karena 

banyak faktor yang diperhatikan, dan 

memerlukan keseriusan pada saat 

perkembangan dan indicator yang 

dimunculkan anak melalui perilakunya 

dirumah, ketelitian mengamati tanpa 

dicampuri dengan asumsi-asumsi, dan 

obyektivitas di dalam pengelolaan fakta 

sehingga menjadi data yang 

menggambarkan siapa dan bagaimana 

anak sesungguhnya. 

Evaluasi penting bagi guru untuk 

memberikan umpan balik apa yang 

diperlukan untuk menyempurnakan proses 

pembelajaran (Uyu Wahyudin : 2010). 

Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai alat 

untuk mengetahui keberhasilan proses dan 

hasil belajar anak (Nana S: 2009).  

Evaluasi yaitu usaha guru untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanan program 

dan keberhasilan anak mencapai 

kemampuan yang di harapkan. Evaluasi 

keterlaksanan program terutama di 

gunakan guru untuk memperbaiki 

perencanaan kegiatan pembelajaran 

sehingga pelaksanan program berikutnya 

menjadi lebih baik. Evaluasi keberhasilan 

anak menguasai kemampuan yang 

diharapkan digunakan sebagai bahan bagi 



guru untuk menyusun laporan kepada 

orang tua anak untuk memberikan 

informasi tentang tumbuh kembang anak 

dan memantau perkembangan anak 

sehingga hasil kegiatan belajar di PAUD 

lebih optimal. 

Tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar 

anak usia dini 

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui 

ketercapaian pertumbuhan dan 

perkembangan yang telah ditetapkan 

dalam rancangan kegiatan pelaksanaan 

program. Berikut tujuan evaluasi hasil 

belajar pendidikan anak usia dini : 

a. Untuk mengetahui aspek fisik 

bebrgaia aspek perkembangan anak 

secara individual, yang meliputi aspek 

motorik, kogniitf, bahasa, sosial 

emosional, dan sebagainya serta 

memberikan informasi perkembangan 

anak secara spesifik. 

b. Untuk doagnosa adanya hambatan 

perkembangan maupun indentifikasi 

penyebab masalah belajar pada anak. 

c. Membantu guru menetapkan tujuan 

dan merencanakan program. 

Menurut Muhammad Fadlillah fungsi 

evaluasi hasil belajar anak usia dini adalah 

sebagai berikut : 

a. Memberikan umpan balik kepada 

guru untuk memperbaiki rancangan 

kegiatan pelaksanaan program 

b. Memberikan informasi kepada orang 

tua tentang ketercapaian 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak agar dapat memperbaiki, 

meningkatkan bimbingan dan 

motivasi serta sebagai bentuk 

penggung jawab lembaga. 

c. Memberikan bahan pertimbangan 

bagi guur untukmelakukan kegiatan 

terhadap anak agar fisik maupun 

psikisnya dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. 

d. Memberikan informasi kepada orang 

tua untuk melakukan pendidikan 

keluaraga yang sesuai dan terpadu 

dengan proses pembelajaran di 

PAUD. 

e. Mengetahui hambatan-hambatan dan 

kesukaran yang dialami anak dalam 

kegaiatan belajar. 

f. Menilai tingkat keteramilan dan 

pengetahuan anak. 

g. Memberikan bahan masukan bagi 

berbagai pihak dalam rangka 

pembinaan selanjutnya terhadap 

anak, khususnya pada jenjang 

pendidikan berikutnya.. 



Prosedur evaluasi pembelajaran 

pendidikan anak usia dini 

Dalam kegiatan evaluasi di lembaga 

paud dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar berlangsung. Dalam 

pelaksanaannya, guru tidak harus secara 

khusus membuat kegiatan untuk 

melakukan kegiatan evaluasi secara 

tersendiri. Saat kegiatan belajar 

mengajar atau permainan berlangsung 

guru dapat melaksanakan kegiatan 

mengajar sekaligus mengevaluasi. 

Karena, kedua kegiatan ini dapat 

berjalan bersamaan. Dengan kata lain 

secara langsung mapun tidak langsung 

guru dapat melakukan evaluasi setiap 

hari, setelah kegiatan pembelajaran dan 

permainan selesai. 

Evaluasi dalam pembelajaran pendidikan 

anak usia dini berdasarkan 

Permendikbud No. 137 Tahun 2014, 

penilaian untuk anak usia dini 

berdasarkan tingkat pencapaian 

perkembangan anak, yaitu kognitif, nilai 

moral agama, fisik motorik, bahasa, 

sosial-emosional serta seni. 

Dalam melaksanaan kegiatan evaluasi 

guru harus mengacu pada kemampuan 

atau kompetensi anak yang akan dicapai 

dalam satuan kegiatan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Adapun hal-

hal yang perlu dicatat dalam evaluasi 

sehari-hari sebagai berikut ; 

a. Anak-anak yang belum mampu 

melaksanakan tugas dengan anak-

anak yang telah mmapu 

melaksanaan tugas dalam waktu 

yang lebih cepat dari alokasi waktu 

yang disediakan. 

b. Kebiasaan atau perilaku anak yang 

belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau standar kompetensi 

yang ditetapkan. 

c. Kejadian-kejadian penting yang 

terjadi pada hari itu, seperti anak 

mampu menulis namanya sendiri 

untuk pertama kalinya. 

Agar evaluasi mendapatkan data yang 

lebih objektif dan akurat, ada beberapa hal 

yang diperhatikan dalam melaksanakan 

evaluasi di lembaga paud, sebagai berikut: 

a. Sebelum memulai evaluasi, 

sebaiknya guru mengumpulkan dan 

menyiapkan segala sesuatu sebagai 

bahasan evaluasi, seperti hasil karya 

anak didik, bahan tes atau 

penugasan(perintah, suruhan, 

permintaan, dan lain-lain yang 

disampaikan langsung secara lisan), 

pernyataan-pernyataan lisan anak 

secara spomtam maupun hasil-hasil 

observasi dan lain sebagainya. 



b. Ketika proses evaluasi berlangsung, 

sebaiknya anak didik tidak 

mengetahuinya, sebab, khawatirkan 

dapat mempengaruhi objektivitas 

penilaian. Untuk mewujudkan situasi 

demikian, maka proses evaluasi 

perlu dikondisi serileks mungkin 

sehingga anak-anak tidak menyadari 

bahwa dirinya sedang dievaluasi. 

c. Disamping tanpa pengetahuan anak 

didik, kondisi psikis guru harus 

netral. artinya, ketika proses evaluasi 

sedang berlangsung guru harus 

mengesampingkan segala bentuk 

prasangka, kekesalan, kejengkelan, 

kemarahan, dan perasaan-perasaan 

lainnya kepada anak didik 

d. Evaluasi hasil pembelajaran 

dilembaga PAUD, harus dilakukan 

secara individual atau anak per anak. 

Setiap anak harus mendapatkan 

giliran yang merata dan perlakuan 

yang sama 

e. Guru harus mencatat dan mengolah 

hasil evaluasi dengan teliti dan 

cermat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga guru mampu 

membuat kesimpulan yang 

mencakup seluruh aspek tumbuh 

kembang anak. Dengan pola 

demikian, hasil evaluasi dapat 

dibaca dan diketahui oleh orang tua 

atau wali anak dengan mudah. 

Macam-macam evaluasi hasil belajar 

anak usia dini 

1. Pemberian tugas merupakan cara 

penilaian berupa tugas yang harus 

dikerjakan anak didik dalam waktu 

tertentu baik secara perseorangan 

maupun kelompok 

2. Observasi adalah cara 

pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi melalui 

pengamatan langsung terhadap 

sikap dan perilaku anak. 

3. Anekdot record atau catatan 

anekdot merupakan kumpulan 

catatan peristiwa-peristiwa penting 

tentang sikap dan perilaku anak 

dalam situasi tertentu. 

4. Unjuk kerja dilakukan berdasarkan 

tugas anak didik dalam melakukan 

perbuatan yang dapat diamati. 

Misalnya berdoa, bernyanyi dan 

berolahraga. 

5. Percakapan adalah untuk 

mendapatkan informasi tentang 

pengetahuan atau penalaran anak 

mengetahui sesuatu. Percakapan di 

bedakan menjadi percakapan 

terstruktur dan tidak terstruktur. 



6. Portofolio adalah kumpulan tugas 

dan pekerjaan anak dimana 

penilaian portofolio dilakukan 

dengan membandingkan karya 

anak dari waktu ke waktu dengan 

dirinya sendiri. 

Proses evaluasi secara harian, bulanan 

dan semester 

evaluasi dilakukan secara sistematis yang 

di awali dengan pengamatan yang 

dilakukan setiap hari, pencatatan harian, 

penganalisaan data setiap bulan, dan rekap 

perkembangan selama semester. Hasil 

analisis selama satu semester dijadikan 

bahan pembuatan laporan semester. Dapat 

dilakukan secara sistematis, sebagai 

berikut : 

1. Penilaian harian merupakan proses 

pengumpulan data dengan 

menggunakan instrument format 

penilaian harian yang tercantum 

dalam RPP, catatan anekdot, dan 

hasil karya anak. 

2. Penilaian bulanan berisi hasil 

pengolahan rekapitulasi data 

evaluasi harian checklist, catatan 

anekdot, dan hasil karya anak 

selama satu bulan. 

3. Penilaian semester merupakan 

hasil pengelolahan rekapitulasi 

data penilaian bulanan yang 

dicapai selama 6 bulan. Penilaian 

semester digunakan sebagai dasar 

untuk membuat laporan 

perkembangan anak yang akan 

disampaikan kepada orang tua 

anak. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ialah metode penelitian 

kualitatif. Bogdan dan Taylor ( dalam 

moleong, 2006) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif karena peneliti menganggap 

permasalahan yang diteliti cukup 

kompleks dan dinamis sehingga data yang 

diperoleh dari para narasumber tersebut 

dijaring interview langsung dengan para 

narasumber sehingga didapatkan jawaban 

yang alamiah. 

Adapun subyek dalam penelitian ini 

adalah guru yaitu ibu Eni dan ibu Mili. 

Bahan dan alat pengumpulan data yaitu 

panduan wawancara, buku, jurnal dan 

skripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Tk 

tunas mutiara yan beralamatkan jl. A. 

Yani Lrg. Ilmiah. 



Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pengamatan (observasi) adalah 

suatu teknik yang digunakan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis. Menurut M. 

Ngalin Purwanto (2009 : 194 ) “observasi 

ialah metode atau cara-cara menganalisis  

dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung.” Metode 

wawancara (interview) adalah suatu 

metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden 

dengan jalan tanya jawab sepihak, 

dikatakan sepihak karena dalam 

wawancara ini responden tidak diberi 

kesempatan sama sekali untuk 

mengajukan pertanyaan. Metode 

dokumentasi adalah metode bantu atau 

pelengkap untuk memperoleh data yang 

berbentuk catatan atau dokumen, seperti 

catatan , rekaman, foto dan lainnya untuk 

mendapatkan catatan penting tentang 

bagaimana evaluasi hasil belajar anak 

selama pandemic covid-19. 

Definisi operasional variable penelitian 

yaitu tantangan adalah hal atau objek yang 

membakitkan tekad untuk meningkatkan 

kemampuan mengatasi masalah. Solusi 

adalah pemecahan atau jalan keluar dalam 

menyelesaikan masalah. Evaluasi adalah 

suatu prosedur sistematis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang 

kemajuan berbagai aspek perkembangan 

yang telah dicapai oleh anak setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran selama 

kurun waktu tertentu. Dalam pembelajaran 

anak usia dini, guru dapat mengevaluasai 

sejauh mana pembelajaran yang telah 

dilaksanakan berhasil atau tidak ataukah 

penggunaan media dan metode yang 

kurang tepat dan kurang menarik.  

Penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif mengingat data yang 

terkumpul sebagian besar data kualitatif. 

Teknik ini tepat digunakan bagi peneliti 

yang menghasilkan data kualitatif, yaitu 

data yang tidak bisa dikategorikan secara 

statistic. Menurut Sugiyono (2007: 335) 

analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil pengamatan dan 

wawancara dengan guru Tk tunas mutiara. 

Hasil penelitian ini yaitu selama pandemi 

covid-19 proses pembelajaran secara 

online melalui media whatsaap dan ada 

pertemuan tatap muka satu kali setiap hari 



senin dimana anak datang kesekolah 

didampingi oleh orang tua untuk 

mengambil lembar kegiatan pembelajaran 

selama satu minggu yang sudah 

disiapakan oleh guru dan  dikerjakan 

dirumah lalu hasil kegiatannya dikirim ke 

grub whatsaap dalam bentuk video atau 

foto. 

Guru bekerjasama dengan orang 

tua dalam mengamati pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Dimana orang tua 

mengamati berbagai aktivitas anak 

dirumah yang berkaitan dengan perilaku 

anak selama dirumah, kegiatan keagamaan 

anak seperti sholat, baca doa belajar lalu 

orang tua mengirimkan video atau foto ke 

grub whatsaap. kemudian guru melakukan 

evaluasi dari hasil kegiatan anak dalam 

bentuk video atau foto yang ada digrub 

whatsaap. 

Tantangan guru dalam evaluasi hasil 

belajar anak selama pandemic Covid-19 

yaitu kurangnya kerjasaam orang tua 

untuk mengirimkan bukti kegiatan anak 

selama belajar dirumah berupa video atau 

foto sebagai bahan evaluasi guru terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak dan 

guru pun mengalami kesulitan seperti 

fullnya kartu memori sehingga video 

kegiatan yang harus dikirim ke grub 

whatsaap untuk anak-anak lihat sulit 

terkirim serta terbatasnya biyaya untuk 

membeli paket baik orang tua maupun 

guru. 

Solusi guru dalam evaluasi hasil 

belajar anak selama pandemic Covid-19. 

Setiap hari senin guru menginformasikan 

digrub whatsaap kelas  kepada anak-anak  

agar datang kesekolah untuk mengambil 

lembar kegiatan yang ditemani oleh orang 

tua sehingga saat guur menjelaskan cara 

kerja kegiatannya orang tua pun langsung 

tau setelah itu kegiatannya  dikerjakan 

dirumah dan hasil kegiatannya dikirim ke 

grub whatsaap dalam bentuk video atau 

foto dan bisa juga dibawah kesekolah 

dihari senin minggu berikutnya untuk 

memudahkan anak yang tidak memiliki 

paket internet. 

Data hasil penelitian dalam bentuk 

foto disajikan pada gambar  

 



 

 

Menurut Ifat Fatimah Zahro 

evaluasi pada anak usia dini pada 

hakikatnya dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang perkembangan dan hasil 

belajar anak secara akurat, sehingga dapat 

diberikan layanan yang tepat.  

Evaluasi adalah proses 

pengumpulan dan pengelohan informasi 

untuk menentukan tingkat pencapaian 

perkembangan anak. Evaluasi hasil belajar 

anak disesuaikan dengan kondisi sekarang 

dimana dalam masa pandemi covid-19 

tapi tetap sesuai dengan inikator 

pencapaian perkembangan anak dan 

mengacu pada standar penilaian. (Rosyid 

Ridho, Markhamah, dan Darsinah, 

2015:65) 

Menurut Wahyudin dan Agustin 

bahwa evaluasi dalam konteks 

pembelajaran di pendidikan anak usia dini 

adalah prosedur sistematis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang 

kemajuan berbagai aspek perkembanagn 

anak setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran selama kurung waktu 

tertentu. Dalam pembelajaran anak usia 

dini guru dapat mengevaluasi sejauh mana 

hasil belajar yang telah berhasil 

dilaksanakan. Evaluasi dilakukan guna 

memperbaiki proses pebelajaran di 

keesokan hari agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara maksimal. 

Dalam kegiatan evaluasi 

dilaksanakan selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Dalam 

pelaksanaannya, guru tidak harus secara 

khusus membuat kegiatan untuk 

melakukan kegiatan evaluasi secara 

tersendiri. Saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung guru dapat sekaligus 

mengevaluasi. Dengan kata lain secara 

langsung maupun tidak langsung guru 

dapat melakukan evaluasi setiap hari 

secara online. 

evaluasi untuk anak usia dini 

berdasarkan tingkat pencapaian 

perkembangan anak, yaitu kognitif, nilai 



moral dan agama, fisik motorik, Bahasa, 

sosial emosisonal serta seni. 

Dalam pelaksanaan kegiatan 

evaluasi guru harus mengacu pada 

kemampuan atau kompetensi anak yang 

akan dicapai dalam suatu kegiatan yang 

telah direncanakan sebelumnya. Adapun 

ha-hal yang perlu dicatat dalam evaluasi 

sehari-hari sebagai berikut: 

Dari penjelasan diatas peneliti 

simpulkan bahwa, evaluasi hasil belajar di 

pendidikan anak usia dini  adalah suatu 

proses umendapatkan informasi tentang 

perkembangan setiap anak dari mulai 

terlaksanannya pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan hasil belajar yang 

dilakukan antara guru dan anak sesuai 

dengan kondisi yang sekarang ini dimana 

dalam masa pandemic covid-19. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan guru Tk tunas mutiara 

mengevaluasi hasil belajar anak selama 

pandemi covid-19 melalui video atau foto 

kegiatan anak selama dirumah yang 

dikirim melalui grub whatsaap kelas dan 

guru bekerjasama dengan orang tua dalam 

mengamati pertumbuhan dan 

perkembangan anak selama beraktivitas 

dirumah yang berkaitan dengan perilaku 

anak, kegamaan anak yang dibuktikan 

dalam bentuk video atau foto dari anak itu 

sendiri kemudian guru melalukan evaluasi 

dari hasil kegiatan anak. Meski begitu 

guru juga mengalami tantangan dalam 

evaluasi hasi belajar anak salam pandemic 

covid-19 kurangnya kerjasaam orang tua 

untuk mengirimkan bukti kegiatan anak 

selama dirumah berupa video atau foto 

sebagai bahan evaluasi guru terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak dan 

guru pun mengalami kesulitan seperti 

fullnya kartu memori sehingga video 

kegiatan yang harus dikirim ke grub 

whatsaap untuk anak-anak lihat sulit 

terkirim serta terbatas biyaya untuk 

membeli paket baik orang tua maupun 

guru.  

Namun guru pun memiliki Solusi 

dalam evaluasi hasil belajar anak selama 

pandemic Covid-19. Setiap hari senin guru 

menginformasikan digrub whatsaap kelas  

kepada anak-anak  agar datang kesekolah 

untuk mengambil lembar kegiatan yang 

ditemani oleh orang tua sehingga saat guur 

menjelaskan cara kerja kegiatannya orang 

tua pun langsung tau setelah itu 

kegiatannya  dikerjakan dirumah dan hasil 

kegiatannya dikirim ke grub whatsaap 

dalam bentuk video atau foto dan bisa 

juga dibawah kesekolah dihari senin 



minggu berikutnya untuk memudahkan 

anak yang tidak memiliki paket internet. 
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