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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan system belajar dari pembelajaran tatap muka 

menjadi pembelajaran system online sebagai dampak dari covid 19,beredar kabar bahwa 

pembelajaran daring kurang efektif karena banyak kendala=kendala yang di hadapi oleh guru yang 

dikarenakan kurang siapnya perangkat pembelajaran dan belum adanya sosialisasi mengenai 

penggunaan pembelajaran secara online sehingga membuat guru kesulitan terlebih lagi mereka 

harus memikirkan beban kuota internet serta bagaimana membuat pembelajaran tidak membosankan 

.oleh karena itu peneliti memiliki keinginan untuk menguji apa saja dampak pembelajaran terhadap 

efektifitas mengajar guru .Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian wawancaea 

dengan cara mendatangi guru-guru yang ada di taman kanak-kanak tunas mutiara  

kendari.Berdasarkan hasil wawancara  tingkat keefektifitasan guru mendapat respon 90% berdampak 

negative dan 10 % berdampak positif  bagi dunia pendidikan kedepanya 
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Pendahuluan 

   Pandemi covid-19 menjadi kendala bagi 

semua kalangan di dunia dan ini juga 

merupakan krisis kesehatan bagi 

manusia.Dalam dunia pendidikan,pandemic 

covid-19 juga memberikan dampak yang luar 

biasa .Sulitnya penanganan virus Corona 

sehingga Indonesia adalah salah satu negara 

yang menentukan langkah-langkah dalam 

menghentikan penyebaran bahkan harus 

menentukan kebijakan yang sangat sulit tetapi 

harus dilakukan oleh pemerintah di masing-

masing negara Salah satu kebijakan yang 

sangat berpengaruh besar terhadap berbagai 

aspek kehidupan tersebut yaitu pembatasan 

interaksi sosial, dimana pembatasan ini tentu 

akan berpengaruh besar terhadap laju 

perekonomian, tersendatnya kebutuhan-

kebutuhan utama masyarakat, menimbulkan 

efek banyaknya perusahaan perusahaan yang 

pekerjaannya di rumah kan sehingga otomatis 

terjadinya pengangguran dengan tingkat 

kebutuhan ekonomi yang tinggi tetapi 

penghasilannya tidak ada, tidak mungkin 

negara membayar semua kebutuhan 

masyarakatnya yang begitu banyak seperti 

Indonesia.  

    Khususnya di bidang pendidikan juga 

terdapat yang sangat besar, sebab demi 

menghentikan penyebaran virus Corona ini 



semua siswa dan gurunya belajar dari rumah, 

yang mendadak dilakukan tanpa persiapan 

sama sekali. Ketidaksiapan semua unsur dalam 

pendidikan menjadi kendala yang besar juga 

adanya perubahan cara belajar mengajar dari 

tatap muka atau luring(luar jaringan) menjadi 

daring(dalam jaringan)membutuhkan kesiapan 

dari semua unsur, dimulai dari pemerintah, 

sekolah, guru, siswa dan orang tua, diakui 

memang pemerintah melonggarkan sistem 

penilaian pendidikan disesuaikan dengan 

keadaan darurat asalkan pembelajaran tetap 

dapat berlangsung tanpa harus dibebani 

dengan pencapaian kompetensi sehingga 

banyak guru memanfaatkan teknologi yang 

ada. ada beberapa faktor utama yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan teknologi di antaranya 

adalah 1).teknologi, 2).Jaringan internet 

3).penguasaan tekhnologi, 4). Pembiayaan. 

permasalahan yang sangat umum ditemukan 

adalah yaitu penguasaan teknologi baik dari 

pihak sekolah guru siswa dan orang tua alat 

komunikasi Android atau gawai atau telepon 

pintar yang sudah umum digunakan baru 

dimanfaatkan untuk hiburan saja sedangkan 

saat dilakukan proses pembelajaran secara 

daring(dalam jaringan) seperti saat pandemi 

ini kemampuan penguasaan teknologi dari 

pihak orang tua siswa maupun guru itu masih 

sangat minim sehingga dari pihak guru 

maupun orang tua mereka sibuk mempelajari 

bagaimana cara menggunakan teknologi atau 

aplikasi sehingga dapat mempermudah proses 

pembelajaran dan pemantauan siswa. 

    Selain itu juga timbul kesulitan dari bidang 

sarana dan prasarana pembelajaran 

Daring(dalam jaringan) harus memerlukan 

gawai dan juga support internet yang bagus 

yang nyatanya untuk memenuhi kebutuhan an  

saja di masa pandemi itu sangat sulit ditambah 

lagi harus menangani beban paket internet 

terlebih lagi mereka guru yang tidak memiliki 

gawai sama sekali belum lagi mereka yang 

memiliki gawai tapi tidak memiliki support 

internet yang baik sesuai dengan daerah 

Dimana mereka tinggal karena Indonesia 

adalah salah satu negara yang tidak memiliki 

jaringan merata di seluruh daerahnya terlebih 

lagi letak geografis tinggal guru dan siswa 

berada pada posisi yang susah mendapatkan 

jaringan internet Walaupun ada sering juga 

tidak stabilnya jaringan internet sehingga 

menjadi kendala yang tidak bisa dipisahkan 

dari pembelajaran model daring(dalam 

jaringan)yang kini dipilih oleh pihak sekolah 

pembiayaan adalah salah satu faktor yang 

sangat mencekam untuk situasi saat ini dimana 

seperti yang kita ketahui Indonesia berada 

pada titik lemah ekonomi pembiayaan tentu 

saja melekat pada semua rangkaian kendala 

tersebut . 

    Yang menjadi kendala selanjutnyaadalah 

permasalahan kuota internet yang menjadi 

kebutuhan primer di masa saat ini sehingga 

membebankan pembiayaan keluarga ,orang tua 

dan semua pihak yang bersangkutan terlebih 

lagi mereka yang memiliki gaji sedikit upah 

sedikit yang tidak siap dengan penambahan 

biaya kuota sehingga sehingga menghambat 

terlaksananya kelancaran proses pembelajaran 

secara daring(dalam jaringan) sebenarnya 

pembelajaran bukanlah hal yang baru sejak 

sebelumnya guru sudah banyak juga yang 

menggunakan metode dengan menggunakan 

daring(dalam jaringan) tetapi masalahnya 

bukan itu Masalahnya terletak pada 

penambahan biaya yang mendadak dan 

kondisi tidak ada usaha terlebih lagi mereka 

guru yang memiliki upah minimum sehingga 

covid-19 ini benar-benar memberikan banyak  

pengaruh yang sangat negatif terhadap dunia 

pendidikan 

    Pendidikan menjadi tanggung jawab orang 

tua maka jelas orang tua juga harus banyak 

terlibat Dalam proses pembelajaran secara 

daring(dalam jaringan) karena orang tua 

berperan penting dalam menggantikan guru 

untuk pembelajaran dari rumah sedangkan dari 

pihak guru mereka harus belajar yang tidak 

seperti biasanya yang biasanya mereka 

melaksanakan pembelajaran dengan tatap 

muka sehingga kini Mereka melaksanakan 

pembelajaran dari sistem daring (dalam 



jaringan)selain harus mengajar dari sistem 

daring(dalam jaringan) ini guru juga harus 

mempelajari bagaimana menggunakan 

teknologi dalam mengajar sehingga menjadi 

partner yang sangat efektif dalam membuat 

inovasi inovasi pembelajaran yang baru agar 

anak tidak bosan dalam proses pembelajaran 

dari rumah. 

    Pemberian  pelajaran bukan hanya soal 

transfer  ilmu,Tetapi mereka juga harus 

menyelesaikan tugas perkembanganya dan 

juga memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan tingkat lanjut tetapi kini berubah 

menjadi system daring(dalam jaringan). 

Sehingga siswa mendapatkan proses 

pendewasaan dari kehidupan yang sebenarnya 

semua itu yang hanya bisa didapatkan dengan 

interaksi sosial di suatu area pendidikan antara 

siswa dengan siswa dan siswa dan guru peran 

guru sebagai motivator, inovator harus 

dipraktekkan dalam pembelajaran daring. 

Karena guru adalah orang pertama dan utama 

sebagai pendidik negara mengingat pendidikan 

adalah wadah pencetak generasi bangsa titik 

oleh karena itu, di tengah pandemi virus 

Corona ini beberapa peran guru yang sangat 

urgent untuk diterapkan dalam pembelajaran 

daring guru sering lupa bahwa, seorang guru 

adalah motivator. Yang harus tetap 

memberikan materi atau penguasaan terhadap 

siswa, disertai dengan motivasi pada siswa 

untuk tetap semangat dalam belajar 

    Di lain sisi, guru juga harus memperhatikan 

mood belajar siswa agar tidak terlalu stress 

akibat tugas,dengan berbagai pendekatan guru 

hendaknya mengajar daring dengan tetap 

memberikan penjelasan pada siswa bukan 

semata-mata hanya dengan memberikan tugas 

secara terus-menerus sebab siswa juga butuh 

penjelasan untuk memahami materi yang 

dibahas di lain pihak tugas guru tidak hanya 

sebagai penyampai materi saja namun sebagai 

inovator perlu diperhatikan pada siswa dalam 

proses belajar online yang dilakukan secara 

online. guru harus inovatif terhadap media 

maupun metode yang digunakan dalam 

pembelajaran guru hendaknya menguasai 

beberapa cara untuk belajar secara online. Tak 

ketinggalan guru harus menguasai metode 

yang diterapkan juga bahwa ini akan berbeda 

dari biasanya sebab belajar tidak berlangsung 

secara langsung. Guru harus pintar-pintar 

memilih metode yang akan digunakan dalam 

proses belajar dari ini titik dengan berarti 

ganti-ganti metode 

    Guru sebagai orang yang mengikuti suatu  

proses perkembangan siswanya yang selalu 

berganti hingga mencapai kedewasaan yang 

sempurrna serta mengalami suatu perubahan 

pola pikir harus selalu mengikuti 

perkembangan siswanya sehingga setelah  

proses pembelajaran daring dilakukan guru 

harus mampu mengevaluasi Apa kekurangan 

dari pembelajaran online. Masalah-masalah 

yang timbul pada siswa maupun saat proses 

pembelajaran .Apakah siswa menerima materi 

dengan baik atau  tidak dan berbagai masalah 

lainnya yang dialami oleh siswa dan orang tua 

.bagaimana sebenarnya peranan guru di masa 

era digital ini? Era digital ini justru sangat 

membutuhkan peran guru dalam  memfilter  

informasi kepada peserta didik Oleh karena 

itu, menjadi tantangan bagi dunia  pendidikan 

agar dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman terutama era digital ini 

     Membuka inovasi dalam  mengajar 

sebenarnya sekarang ini ada dampak positif 

dan negatifnya bagi dunia pendidikan bagi 

dampak positifnya adalah  mereka bisa 

memperlajari Bagaimana memasuki era digital 

karena dunia saat ini sedang menghadapi 

revolusi 4.0 sedangkan dilihat dari sisi 

negatifnya lebih banyak sebenarnya Karena 

Guru selain menghadapi dan harus mengubah 

Bagaimana proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan guru juga harus mencari ide 

agar bagaimana mereka memahami materi 

yang disampaikan secara daring terlebih lagi 

mereka harus belajar bagaimana menggunakan 

teknologi yang sangat canggih di masa era 4.0 

ini juga juga guru harus mengeluarkan 

pengeluaran  lebih untuk membeli paket 

internet belum lagi  mereka tinggal di kawasan 

yang tidak memiliki atau tidak memiliki 



fasilitas jaringan yang memadai sehingga 

makanya guru lebih memilih dan Banyak 

mengeluh karena mereka sebenarnya terbebani 

oleh biaya yang harus mereka keluarkan lagi  

 

KAJIAN LITERATUR 

A.Konsep Pendidikan dan Pembelajaran 

    Pendidikan adalah salah satu garda terdepan 

untuk memajukan sebuah bangsa, tanpa 

adanya pendidikan yang bagus maka 

perkembangan bangsa hanya tinggal isapan 

jempol semata, bahkan secara gambling bapak 

bangsa Vietnam membuat sebuah pernyataan 

sebagai tolak ukur fondasi pentingnya 

pendidikan yaitu “No Teacher No Education 

,No Economic and Social Development (Lutfi 

,2013). Dari pernyataan disebut dijelaskan 

secara tersurat bahwa tanpa ada pendidikan 

tidak akan  mungkin ada perkembangan 

ekonomi dan social. 

    Pendidikan  pula memiliki tanggung jawab 

untuk mengembangkan karakter anak bangsa 

,karena salah satu tugas dari pendidikan yaitu 

untuk mewariskan nilai-nilai luhur bangsa dan 

para leluhur .Walaupun demikian kita harus 

terbuka untuk melakukan perubahan 

,menyesuaikan dengan kemajuan dan 

perkembangan dunia,sehingga kita tidak” 

picik”memandang dunia dan globalisasinya. 

    Berdasarkan kepada pandangan diatas ,ada 

hal krusial yang harus diambil oleh guru 

ditengah pandemic covid 19 yang sedang 

melanda dunia,khususnya 

Indonesia.Berdasarkan data dari Kemendikbud 

Tahun 2020 bahwa banyaknya siswa yang 

terdampak covid 19 sehingga mengharuskan 

mereka belajar dirumah dari sekian banyak 

siswa yangterdampak tidak mungkin dibiarkan 

begitu saja,pembelajaran dan pendidikan harus 

tetap berjalan walaupun ada berbagai 

kekurangan dan keterbatasan yang harus 

dihadapi. 

   Akibat dari pandemi covid-19  banyak hal 

yang terpaksa harus berubah ,salah satunya 

proses belajar mengajar(PBM) siswa yang kini 

harus belajar menggunakan sistem 

daring(dalam jaringan) perubahan ini tentu 

membuat guru harus mengubah berbagai aspek 

dari metode mengajar. Dan mengajar haruslah  

tetap menarik dan  mampu mencapai tujuan 

pembelajaran. 

    Berbeda dengan proses pembelajaran tatap 

muka yang durasi nya cukup panjang,proses 

belajar mengajar  daring  memiliki durasi yang 

terbatas hal ini dikarenakan dalam proses 

belajar mengajar guru sulit untuk menjelaskan 

secara langsung dan  interaktif dengan siswa. 

untuk itu guru perlu membuat materi ajar yang  

ringkas untuk memudahkan siswa dalam  

mencerna materi yang diberikan sama halnya 

dengan proses pembelajaran tetap muka 

pembelajaran system daring juga dapat 

dilakukan dengan menyenangkan caranya 

dengan  menggerakkan materi yang  interaktif 

juga misalnya menggunakan video sebagai 

materi pembelajaran atau menggunakan situs 

kuis interaktif seperti kahot agar siswa dapat 

berpartisipasi aktif . proses belajar mengajar 

secara daring (dalam jaringan)ini juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan situs video 

konferensi call seperti zoom ,skype, atau 

google hangout keefektifitasan guru dalam 

pembelajaran online sangat  tidak efisien 

karena seperti yang saya amati untuk tingkatan 

taman kanak-kanak baik guru maupun orang 

tua sangat sulit menggunakan aplikasi-aplikasi 

tersebut karena lebih banyak guru yang tidak 

mengetahui cara menggunakan gadget apalagi 

menggunaka  aplikasi-aplikasi tersebut terlebih 

lagi mereka terbatas oleh biyaya yang jika 

menggunakan video conference itu akan lebih 

banyak memakan kuota internet. 

B.sistem pembelajaran online 

    Dalam paradigma pembelajaran 

tradisional,proses belajar mengajar biasanya 

berlangsung di dalam kelas dengan kehadiran 

guru di dalam kelas dan pengaturan jadwal 

yang kaku dimana proses belajar mengajar 

hanya bisa berlaku pada waktu dan tempat 

yang telah ditetapkan . Peran guru sangat 



dominan dan bertanggung jawab atas 

efektifitas proses belajar mengajar dan guru 

juga menjadi sumber belajar yang dominan  

    Dalam paradigma sekarang, dengan 

pendekatan SCL dominasi guru juga 

berkurang bahkan sebagian besar hanya 

sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya 

sumber belajar.sebagai fasilitator guru 

semestinya dapat memfasilitasi siswa agar 

dapat belajar setiap saat dimana saja dan kapan 

saja jika siswa merasa memerlukanya 

    Proses belajar mengajar sistem daring akan 

efisien jika didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai ,penyediaan sarana 

dan prasarana ,seperti misalnya kesiapan guru 

dalam hal RPPH dan perangkat pembelajaran 

lainya .tetapi faktanya guru juga tidak 

memiliki kesiapan dalam hal itu terlebih lagi 

mereka gaptek dalam menggunakan laptop 

maupun gawai 

    Media pembelajaran juga sangat penting 

diperhatikan dalam proses pembelajaran secara 

online ini karena dalam persfektif pendidikan 

merupakan instrument yang sangat strategis 

dalam ikut menentukan  keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar . Sebab keberadaanya 

secara langsung dapat memberikan dinamika 

secara tersendiri terhadap peserta didik 

.Dengan keterbatasan yang dimiliki manusia 

sering kali kurang mampu  menangkap dan 

menanggapi hal-hal yang bersifat abstrak atau 

yang belum pernah terekam dalam 

ingatanya.Untuk menjembatani proses 

internalisasi belajar mengajar yang demikian . 

C.keefektifitasan guru dalam pembelajaran 

online,jika ditanya soal ke keefektivitasan guru 

dalam proses belajar mengajar secara daring 

(dalam jaringan) itu sangat tidak efektif karena 

pembelajaran daring tidak bisa lepas dari 

jaringan  internet  salah satu kendala yang 

dihdapi oleh guru karena banyak guru yang 

tepat tinggalnya atau sekolahnya sulit untuk 

mengakses internet rumah apalagi guru 

tersebut tempat tinggalnya di daerah-daerah 

yang tidak terdapat  internet sama sekali 

kalaupun ada yang menggunakan jaringan 

seluler terkadang jaringannya yang tidak stabil 

hal ini juga menjadi permasalahan yang 

banyak terjadi pada guru yang mengikuti 

pembelajaran daring sehingga kurang optimal 

pelaksanaannya . 

    Kebiasaan guru dalam melakukan proses 

belajar mengajar tatap muka menjadi sangat 

sulit juga untuk dilakukan secara daring karena 

banyak guru yang tidak bisa menjelaskan  isi 

dari kegiatan yang akan dilakukan  bahkan 

hanya sebagian  mereka hanya memberikan 

tugas saja sementara aspek- aspek 

perkembangan yang seharusnya 

dikembangkan di anak usia dini itu juga tidak 

terselesaikan misalnya aspek social emosional 

karena tidak sedikit orang tua juga tidak 

mengerti bagaimana membantu anak dalam 

mengembangkan aspek aspek tersebut 

sedangkan guru tidak bisa bertatap muka 

dengan anak tersebut sehingga menjadikan 

murid hanya diberikan tugas saja perlu 

disadari bahwa ketidak kesiapan guru dan 

siswa terhadap pembelajaran daring  juga 

menjadi masalah. 

    Perpindahan sistem belajar konvensional ke 

sistem daring  amat mendadak, tanpa 

persiapan yang matang .tetapi semua ini harus 

tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran 

dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti 

walaupun dalam kondisi covid 19 

pembelajaran daring memang nampak terlihat 

di hadapan kita,tidak satu atau dua sekolah 

saja melainkan menyeluruh di beberapa daerah 

di indonesia. komponen-komponen yang 

sangat penting dari  pembelajaran luring atau 

online perlu ditingkatkan dan diperbaiki  

pertama dan terpenting adalah jaringan 

internet yang stabil kemudian gawai atau 

komputer yang mumpuni aplikasi dengan 

platform yang user friendly  

sosialisasi dari yang bersifat efisien effective 

koma continue koma dan intel gratis kepada 

seluruh stakeholder pendidikan memang perlu 

diakui bahwa dunia pendidikan juga memasuki 

era the 4.0 atau dimana ra revolusi 4.0 yang 



mengharuskan semua sistem berubah menjadi 

sistem online sehingga tidak ada lagi proses 

pertemuan tatap muka tetapi perubahan yang 

sangat mendadak tanpa adanya sosialisasi 

terlebih dahulu membuat semua sistem 

perangkat pendidikan itu menjadi karakter 

terutama guru karena banyak dari mereka yang 

tidak mengetahui bagaimana cara 

menggunakan gawai atau gadget sehingga 

menjadi kesulitan tersendiri juga bagi mereka 

terlebih lagi mereka ingin menggunakan 

sistem aplikasi video call atau yang biasa kita 

sebut zoom tetapi dari pihak orang tua tidak 

memiliki kesiapan terutama dari segi ekonomi 

dan ketidaktahuan mereka menggunakan 

gadget sehingga mereka tidak bisa 

mendampingi anak mereka dalam proses 

pembelajaran zoom dan akhirnya metode 

pemberian tugas lah salah satu cara yang 

terbaik untuk tetap belajar dari rumah seperti 

yang tadi proses pembelajaran dari rumah 

tidak efektif karena ada beberapa aspek yang 

harus ditingkatkan di anak usia dini itu tidak 

terselesaikan dengan baik sehingga yang 

ditakutkan adalah anak usia dini tidak bisa 

atau tidak siap memasuki tahapan pendidikan 

selanjutnya pembuatan rpp h dan rpp m yang 

berubah begitu drastis dengan kita harus 

dikaitkan dengan pembelajaran online 

membuat pola banyak guru juga kaget karena 

mereka tidak mengetahui apa isi dari rpp ada 

never been sementara sosialisasi tentang 

pembuatannya pun belum tersampaikan 

beberapa guru di sekolah ini mengaku jika 

pembelajaran tidak efektif kegiatan 

pembelajaran konvensional atau tatap muka 

langsung koma karena beberapa materi harus 

dijelaskan secara langsung dan lebih cilangkap 

selain itu materi yang disampaikan secara dari 

belum tentu bisa dipahami semua siswa titik 

berdasarkan pengalaman mengajar secara dari 

kerumah sistem ini hanya efektif untuk 

memberi penugasan saja dan memungkinkan 

hasil pengerjaan tugas windy diberikan ketika 

siswa akan masuk sehingga kemungkinan akan 

menumpuk dan banyak dari orangtua tidak 

mau mendampingi anaknya dalam belajar dari 

rumah karena mereka merasa repot akan 

pekerjaan yang harus mereka selesaikan juga 

sehingga banyak dari mereka tidak tidak 

diselesaikan tugasnya oleh anak melainkan 

orang tua yang menuliskan tugasnya karena 

mereka tidak mau atau tidak ingin terlalu repot 

untuk mengajak anaknya karena orang tua 

tidak dibekali bagaimana menjadi guru 

menjadi pendamping anak dalam belajar 

dengan baik tingkat keberhasilan guru dalam 

melakukan pembelajaran daripada situasi pan 

demi kopi 19 ini adalah kemampuan guru 

dalam bagaimana berinovasi merancang koma 

dan meramu materi koma metode 

pembelajaran koma dan aplikasi apa yang 

sesuai dengan materi dan metode titik 

kreativitas merupakan kunci sukses dari 

seorang guru untuk dapat bermotif asik 

siswanya tetap semangat dalam belajar secara 

darling atau online dan tidak menjadi beban 

positif tetapi di samping itu juga kesempatan 

pembelajaran dari selama masuk of it 19 

internet pada kedisiplinan semua pihak oleh 

karena itu pihak sekolah atau mak atau 

yayasan di sini perlu membuat skema dengan 

menyusun manajemen yang baik dalam 

mengatur sistem pembelajaran daring titik hari 

ini dilakukan dengan membuat jadwal yang 

sistematis koma terstruktur dan serta impor 

untuk memudahkan komunikasi orang tua 

dengan sekolah agar anak-anaknya yang 

belajar di rumah dapat terpantau secara efektif 

dengan dengan demikian pembelajaran dari 

sebagai solusi efektif dalam pembelajaran di 

rumah guna mengatasi mata rantai penyebab 

konflik 19 persik aldi samping menjaga jarak 

aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya 

pembelajaran tersebut titik kerjasama yang 

baik antara guru siswa orang tua siswa dan 

sepihak sekolah atau yayasan menjadi faktor 

penentu agar pembelajaran dari lebih ekstrak 

efektif tetapi dengan catatan guru juga harus 

mengikuti pelatihan atau diberikan pelatihan 

pelatihan tentang bagaimana caranya 

menggunakan aplikasi aplikasi agar proses 

pembelajaran dari rumah berjalan dengan 

efektif dan juga diberikan kuota atau 

difasilitasi mengenai kuota karena sebagian 

dari guru tidak mampu lagi untuk memberi 



membeli kuota tri samping gaji mereka atau 

upah mereka yang sangat minim pan demi 

kopi 19 ini adalah kemampuan guru dalam 

bagaimana berinovasi merancang koma dan 

meramu materi koma metode pembelajaran 

koma dan aplikasi apa yang sesuai dengan 

materi dan metode titik kreativitas merupakan 

kunci sukses dari seorang guru untuk dapat 

bermotif asik siswanya tetap semangat dalam 

belajar secara darling atau online dan tidak 

menjadi beban positif tetapi disamping itu juga 

kesempatan pembelajaran dari selama masuk 

of it 19 internet pada kedisiplinan semua pihak 

oleh karena itu pihak sekolah atau mak atau 

yayasan di sini perlu membuat skema dengan 

menyusun manajemen yang baik dalam 

mengatur sistem pembelajaran daring titik hari 

ini dilakukan dengan membuat jadwal yang 

sistematis koma terstruktur dan serta impor 

untuk memudahkan komunikasi orang tua 

dengan sekolah agar anak-anaknya yang 

belajar di rumah dapat terpantau secara efektif 

teman dengan demikian pembelajaran dari 

sebagai solusi efektif dalam pembelajaran di 

rumah guna mengatasi mata rantai penyebab 

konflik 19 pa di samping menjaga jarak aman 

juga menjadi pertimbangan dipilihnya 

pembelajaran tersebut titik kerjasama yang 

baik antara guru siswa orangtua siswa dan 

sepihak sekolah atau yayasan menjadi faktor 

penentu agar pembelajaran dari lebih ekstrak 

efektif tetapi dengan catatan guru juga harus 

mengikuti pelatihan atau diberikan pelatihan 

pelatihan tentang bagaimana caranya 

menggunakan aplikasi aplikasi agar proses 

pembelajaran dari rumah berjalan dengan 

efektif dan juga diberikan kuota atau 

difasilitasi mengenai kuota karena sebagian 

dari guru tidak mampu lagi untuk memberi 

membeli kuota di samping gaji mereka atau 

upah mereka yang sangat minim 

C.dampak pembelajaran 

Dampak dari pembelajaran online akibat dari 

covid 19 adalah 1 Guru tidak berpikir secepat 

ini harus menggunakan pembelajaran secara 

online Walaupun ada upaya kearah tersebut 

namun tidak terpikirkan akan secepat ini dua 

tidak semua guru memiliki keterampilan 

literasi digital yang sama cuman ada beberapa 

guru yang relatif lebih mampu beradaptasi 

namun ada juga yang sama sekali tidak 

mampu beradaptasi sehingga mereka 

mengalami kesulitan untuk pembelajaran 

secara online 3 tidak semua guru memiliki 

perangkat minimal yang bisa digunakan, 

sehingga pembelajaran daring sulit sekali 

untuk dilakukan 4 kualitas koneksi dan 

ketersediaan paket data yang masih terbatas 

dan membutuhkan biaya yang besar seperti 

yang kita ketahui bahwa di masa pandemi 

kebutuhan ekonomi meningkat sementara 

penghasilan menurun Sehingga guru yang 

hanya mengandalkan gaji dari sekolah saja 

merasa lebih kekurangan sehingga hal ini 

menjadi kendala terbesar bagi mereka yang 

melaksanakan pembelajaran secara online 

Berbagai kendala tersebut ada sebagian yang 

sudah biasa dan dapat di antisipasi namun ada 

pula yang masih menjadi polemik di tengah 

pandemi saat ini kita akui bahwa dengan 

adanya pandemi ini telah mendorong 

percepatan penerapan teknologi dalam dunia 

pendidikan, dan dengan pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi mendorong berbagai stakeholder 

Untuk memanfaatkan sistem e-learning mulai 

dari yang sederhana sampai yang kompleks 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaannya dalam proses es bubble ajar 

mengajar 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tujuan penelitian ini. Untuk melihat 

dampak covid 19 terhadap proses 

pembelajaran bagi guru berdasarkan 

wawancara yang dilakukan ada beberapa 

respon yang saya dapat dari guru di taman 

kanak-kanak Tunas Mutiara Kendari 

Hasil wawancara ke guru  

1.Persiapan saya untuk melakukan 

pembelajaran daring sebagai dampak dari 

covid19 kurang maksimal. Karena saya harus 

kembali membongkar RPP yang sudah saya 



buat sebelumnya untuk menjadi rencana 

pembelajaran daring. 

2.Dampaknya sangat besar bagi kami kami 

dituntut untuk mampu melakukan 

pembelajaran secara daring padahal beberapa 

diantara kami asing dengan teknologi 

informasi sehingga proses pembelajaran 

kurang maksimal 

3.Dampak positifnya  covid-19 ini kami guru 

harus lebih kreatif sehingga kami lebih banyak 

belajar dan ini juvga sebagai  motivasi kami 

untuk lebih kreatif dalam melakukan 

pembelajaran 

4.Dampak dari covid-19 untuk melakukan 

pembelajaran sistem daring yaitu kami sebagai 

guru PAUD terkendala oleh kuota internet dan 

membuat anak-anak bosan dengan 

pembelajaran dari rumah 

5.Dampak dari covid -19 ini membuat anak-

anak tidak bisa menyelesaikan tugas 

perkembangannya dengan baik 

PEMBAHASAN 

Dari hasil pengambilan data maka ada 

beberapa pembahasan yang harus diangkat 

pembahasna i i berguna untuk membatasi 

masalah masalah yang akan dingakat dalam 

pembahasan tersebut. 

Yang pertama guru merasa belum siap dalam 

pembelajaran online karena harus 

membongkar perangkat-perangkat 

pembelajaran seperti rancangan pembelajaran 

harian di taman kanak- kanak tunas mutiara 

.merombak rancangan pembelajaran harian 

memang bukan hal yang mudah yang sperti 

biasanya guru membuat rancangab 

pembelajaran tatap muka dengan 

mengembangkan 6 aspek perkembangan anak 

usia dini 1)kognitif 2)motorik 3)seni 4)sosial 

emosional 5)moral agama 6..... Rancangan 

pembelajaran tatap muka itu terasa mudah 

karena guru bisa mengembangkan berbagai 

aspek dengan secara langsung tanpa adanya 

perantara  tetapi,akibat dari covid 19 maka  

Guru harus berpikir dan merombak kembali 

rancangan pembelajaran dimana mereka harus 

mengembangkan ke enam aspek yang ada 

pada anak usia dini tanpa memberatkan anak 

dan orang tua,karena banyak dari sebagian 

orang tua tidak mengetahui bagaimana cara 

mengembangkan 6 aspek tersebut sehingga 

anak tumbuh bukan dengan dampingan 

melainkan dengan caranya sendiri.Kedua 

adalah dimana guru terkendala akan minimnya 

pengetahuan tentang penggunaan teknologi 

informasi yang baik dari hasil penelitian saya 

di taman kanak-kanak tunas mutiara disini dari 

segi kepemilikan teknologi informasi memang 

sudah bisa di katakan memadai tetapi 

sayangnya guru di taman kanak kanak tunas 

mutiara belum bisa menggunakanya sebagai 

alat pembelajaran,mereka hanya sebatas 

mengetahui saja tapi tidak dengan 

menggunakanya sehingga mereka sering kali 

mengeluh akan susahnya beradaptasi, 

Pergantian  media pembelajaran  luring ke 

daring memang menjadi tantangan tersendiri 

bagi seorang guru karena mereka harus belajar 

lagi bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi 

belajar online dengan baik. 

Dampak positif dari pembelajaran sistem 

daring ini adalah guru juga dituntut bagaimana 

bisa menyelesaikan tugas perkembangan anak 

dengan baik ,bagaimana bisa membuat 

belahjar itu menjadi menyenangkan juga di 

tuntut bagaimana anak usia dini bisa 

bmenyelesaikan tugas-tugas 

perkembanganya,perombokan rancangan 

pembelajaran harian akhirnya membuat 

sebagian guru di taman kanak-kanak dituntut 

untuk bisa membuat anak berkembangan 

sesuai dengan usianya di bantu dengan orang 

tua masing-masing ,tetapi ada kendala yang 

sangat besar lagi dari pihak ornag tua diamana 

prang tua tidak mau mengorbankan waktu 

untuk mendampingi anal dalam proses 

pertumbuhan akhirnya anak akan berkembang 

tidak dengan semestinya. 

Permasalahan selanjutnya mengenai 

terkendala nya di kuota internet,semua guru di 



taman kanak -kanak tunas mutiara 

mrngeluhkan adanya pengeluaran yang 

membludak akibat dari pembelian kuota 

internet bayangkan saja di masa pandemi 

kebutuhan semakin meningkat sementara laju 

perekonomian lagi di masa krisis,terlebih lagi 

mereka yang hanya sebagai honorer saja yang 

hanya mendapatkan gaji berkisar ratusan ribu 

saja belum pengeluaran yang lainya sehingga 

membuat para guru mengeluh akan 

penambahan pengeluaran akibat pembelajaran 

sistem daring . 

Kebutuhan koneksi internet menjadi hal yang 

sangat penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring namun kenyataan di 

lapangan membuktikan bahwa banyak 

masyarakat yang mengeluhkan jaringan 

internet termaksud guru. minimnya akses 

jaringan internet tidak hanya dialami guru 

bahkan dari sebagian masyarakat maupun 

siswa minimnya akses internet di kota Kendari 

diakibatkan karena belum meratanya internet 

di seluruh penjuru Kota Kendari apalagi 

mereka yang tinggal di daerah pelosok 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode penelitian survei 

lapangan metode penelitian di ini jenis server 

yang digunakan dalam memecahkan masalah 

dalam skala besar dan terjadi secara faktual 

dengan menggunakan sampel tertentu 

(Widodo,2008).Alsa (2004:20) 

mengemukakan bahwa rancangan Survei 

adalah Prosedur Penelitian yang mana 

penelitian melaksanakan survei atau pemberi 

kan angket dengan skala tertentu pada suatu 

sampel untuk menggambarkan sikap, opini 

perilaku atau karakteristik responden. Dari 

hasil survei ini, peneliti membuat pandangan 

tentang kecenderungan yang ada dalam 

populasi berdasarkan pemaparan pendapat 

para ahli diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian Survei adalah 

metode penelitian mengkaji populasi dengan 

menggunakan metode sampel yang memiliki 

tujuan untuk mengetahui perilaku, 

karakteristik, dan membuat deskripsi serta 

general yang ada dalam populasi tersebut titik 

pada penelitian ini sampel yang digunakan 

yaitu sebanyak 3 orang guru yang diambil di 

taman kanak-kanak Tunas mati Ara 

menggunakan metode pengambilan data 

melalui angket. 

 

KESIMPULAN 

Perubahan pembelajaran dari tatap muka 

menjadi daringyang terjadi secara 

mendadak,memunculkan berbagai macam 

respon dan kendala bagi dunia pendidikan di 

Indonesia ,tak  terkecuali guru yang 

merupakan ujung tombak pendidikan yang 

langsung berhadapan dengan siswa.sejumlah 

guru mengalami kendala yang dialami ketika 

melaksanakan pembelajaran daring 

diantaranya aplikasi pembelajaran ,jaringan 

internet dan gawai ,pengelolaan pembelajaran 

,penilaian,pengawasan 
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