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“Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan 

mendapatkannya”  

 
1Alis Kandari, Ali Nurdin “Konstruksi Pesan Man Jadda Wajada dalam 

Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi Analisis Waccana Model Norman 

Fairclough”, Jurnal Ilmu Komunikasi , Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, vol.2, no 2, hlm. 223. 
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ABSTRAK 

 Lusiana Oktaviani Putri Utami. Implementasi 

Pembelajaran Anak Usia Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di 

TK IT Arofah 3 Bade Desa Bade, Kecamatan Klego, Kabupaten 

Boyolali.  Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, 2021. 

 Penelitian ini dilatar belakangi, pembelajaran anak usia 

dini pada masa pandemi covid-19 mengalami berbagai macam 

perubahan. Perubahan pembelajaran satu dengan  pembelajaran 

lain menyebabkan tidak terfokusnya pemilihan  pembelajaran yang 

diterapkan pada pendidikan anak usia dini pada masa pandemi 

covid-19. Dua pembelajaran yang berlaku di TK IT Arofah 3 Bade 

yaitu pembelajaran home visit dan pembelajaran online (daring). 

Kedua pembelajaran itu bisa dijadikan penerapan yang sesuai 

dengan kondisi Kabupaten Boyolali saat ini yang masih terdampak 

covid-19 dalam dunia pendidikan. Salah satu lembaga PAUD yang 

menerapkan pembelajaran home visit dan pembelajaran online 

(daring) yaitu TK IT Arofah 3 Bade. Oleh karena itu, perlu adanya 

penelitian mengenai implementasi  pembelajaran anak usia dini 

terutama pembelajaran home visit dan pembelajaran online 

(daring) dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

kedua pembelajaran di TK IT Arofah 3 Bade. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana pembelajaran anak usia dini pada masa pandemi covid-

19 di TK IT Arofah 3 Bade, apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pembelajaran anak usia dini terutama 

pembelajaran home visit dan pembelajaran online (daring). Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga 

langkah, yaitu reduksi  data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan credibility 

menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. 

 Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan 

pembelajaran di TK IT Arofah 3 Bade pada masa pandemi covid-

19 yaitu pembelajaran home visit dan pembelajaran online  

(daring). Terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 
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tahap evaluasi. (2) Faktor-faktor pembelajaran anak usia dini pada 

masa pandemi covid-19 ada 2 yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung home visit : Sarana prasarana, 

ketertarikan pada tema dan media pembelajaran, motivasi berupa 

pujian, dukungan orang tua. Dan faktor penghambat home visit 

yaitu : waktu, jarak dan lokasi, ketidaksiapsiagaan orang tua dalam 

mempersiapkan pembelajaran anak, protokol kesehatan yang 

kurang dipatuhi anak. Selain itu, faktor pendukung dari  

pembelajaran daring (online) yaitu : Tersedianya sinyal dan kuota, 

pendampingan orang tua, media pembelajaran yang telah tersedia 

di rumah. Dan faktor penghambat daring (online) yaitu : Lokasi 

yang sulit dijangkau oleh sinyal internet dan jaringan internet yang 

tidak stabil, dan guru tidak dapat memantau anak secara langsung. 

 

  

Kata kunci: Pembelajaran, Masa Pandemi Covid-19, Anak Usia 

Dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses berkepanjangan yang 

dilakukan oleh manusia sejak lahir hingga tiada. Pendidikan anak 

diibaratkan sebagai fondasi dari pendirian karakter yang dipupuk 

sejak kecil. Anak usia dini merupakan anak yang ada dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan pesat. Ia memasuki masa golden 

age (masa keemasan) yang potensinya harus dikembangkan sejak 

dini.  

Mengacu pada Undang-Undang Nomer 20 Tahun 

2003 tentang  Pendidikan Nasional pada Bab 1 pasal 1 butir 

14 bahwasanya pendidikan anak usia dini adalah upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.2 

Sehingga dalam mendidik anak usia dini diperlukan 

perhatian dan stimulasi khusus agar dapat merangsang 6 aspek 

perkembangan anak. Enam aspek perkembangan anak usia dini 

yaitu kognitif, bahasa, fisik-motorik, sosial-emosional, agama-

moral, dan seni. Istilah lain dari anak usia dini menurut 

pengamatan saya adalah pengimitasi ulung. Ia mudah untuk 

menirukan sesuatu entah itu baik ataupun buruk. Pendidik dan 

 
2Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Strategi 

Membangun Karakter di Usia Emas), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017),  

hlm. 46. 
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orang tua harus bisa memberikan contoh-contoh teladan yang baik 

terhadap dirinya. Karena pada usia keemasan ini anak mudah 

sekali menyerap suatu rangsangan baik yang positif ataupun 

negatif. Dalam hal ini, guru ataupun orang tua memiliki peran 

penting dalam mendidik dan mengasuh anak. Kerjasama antara 

guru dan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap aspek 

perkembangan pada anak usia dini. Berbagai strategi dan model 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah akan berdampak positif 

apabila orang tua mendukung dan tetap melakukan pembiasaan 

yang baik di rumah. 

Pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang 

terkena wabah covid-19. Covid-19 adalah suatu wabah menular 

berupa infeksi saluran pernafasan manusia yang disebabkan oleh 

virus. Pandemi covid-19 yang melanda dunia terutama Indonesia 

memberikan dampak nyata dalam berbagai bidang yaitu 

pariwisata, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dan pelaksanaan  

pembelajaran pendidikan di Indonesia nampak jelas mengalami 

perubahan pada masa pandemi covid-19 ini. Salah satunya yaitu 

pendidikan anak usia dini. Anak usia dini yang seharusnya bermain 

sambil belajar di lembaga sekolah terpaksa harus dihentikan untuk 

sementara waktu. Hal itu dilakukan demi melaksanakan dan 

mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Perencanaan tidak 

dilakukan tatap muka secara langsung oleh lembaga sekolah di 

Kabupaten Boyolali diperkirakan hingga bulan Desember 2020. 

Padahal usia anak usia dini merupakan usia emas dimana ia 

membutuhkan rangsangan aspek perkembangan, karakter, dan 
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akhlak melalui proses pembiasaan yang setiap hari dilaksanakan di 

lembaga sekolah. Maka dari itu, anak usia dini pasti memiliki 

banyak kendala  pembelajaran yang saat ini sedang diterapkan oleh 

lembaga sekolah. 

Berbagai kendala muncul baik dari guru, anak usia dini, 

dan orang tua dalam pembelajaran anak usia dini pada masa 

pandemi covid-19. Pembelajaran yang diterapkan sering berubah-

ubah. Pembelajaran yang berubah-ubah pastinya juga 

mengakibatkan berbagai macam pilihan pembelajaran anak 

sehingga anak bisa mengalami kebingungan dan ketidaksesuaian 

antara perkembangan anak dan cara belajar yang seharusnya 

diterapkan oleh anak. 

Home visit adalah layanan yang dilakukan oleh guru 

kepada siswa dengan cara mengunjungi siswa ke rumah atau ke 

kediamannya masing-masing. Pada dasarnya, home visit adalah 

suatu layanan yang sejenis dengan bimbingan konseling. Namun, 

home visit disini bukan berarti kunjungan ke anak usia dini yang 

bermasalah. Tapi, ini adalah program kunjungan ke rumah secara 

bergantian agar pembelajaran anak tetap berjalan dan pemenuhan 

protokol kesehatan tertib dilaksanakan. Kegiatan home visit TK IT 

Arofah 3 Bade dilaksanakan oleh guru selama lima hari dalam 

seminggu yaitu hari senin hingga hari jumat. Kunjungan ke rumah 

ini bukan hanya serta merta untuk membantu merangsang 6 aspek 

perkembangan anak usia dini, namun juga untuk mempertahankan 

pembiasaan akhlak dan karakter anak yang sebelumnya telah 

tertanam dalam diri anak. Walaupun tidak dilaksanakan setiap hari, 
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setidaknya masih ada gambaran minimal anak untuk melakukan 

pembiasaan jika guru dan orang tua terus memberikan dukungan 

dan pemberian contoh yang tepat.  

Penerapan home visit yang sebelumnya dianggap sebagai 

solusi untuk perbaikan  pembelajaran ternyata tidak sepenuhnya 

menjadi jawaban. Ketika Desa Bade dipastikan menjadi salah satu 

desa yang berzona merah karena terdapat salah satu warga yang 

terkena virus covid-19, pembelajaran anak usia dini di TK IT 

Arofah 3 Bade yang sebelumnya home visit kemudian berubah 

menjadi daring atau pembelajaran online yang dilakukan dengan 

tanpa tatap muka secara langsung. Pembelajaran yang berubah-

ubah ini dikarenakan tidak stabilnya kondisi wilayah yang berzona 

merah terdampak virus corona sehingga antisipasi untuk terhindar 

dari kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh guru, orang 

tua, dan masyarakat itu diterapkan.  

Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

di TK IT Arofah 3 Bade yang diterapkan secara home visit ataupun 

online (daring) dalam pelaksanaannya pasti memiliki faktor 

pendukung dan faktor penghambat masing-masing.  Akan tetapi, 

perlu kita ketahui bahwasanya penerapan pembelajaran online dan 

home visit merupakan dua metode yang bisa menjadi solusi untuk 

pembelajaran yang hampir saja berhenti sejak pandemi covid-19 

ini. Dengan daring (online), diharapkan anak usia dini tetap sehat 

dan lebih terjamin dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang 

berlaku, dan dengan home visit anak usia dini juga tetap bisa 
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belajar dengan guru lebih optimal serta tetap mematuhi protokol 

kesehatan yang berlaku selama pandemi covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran anak usia dini 

pada masa pandemi covid-19 di TK IT Arofah 3 Bade? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam pembelajaran anak usia dini pada masa pandemi 

covid-19 di TK IT Arofah 3 Bade? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan dari  pembelajaran 

anak usia dini pada masa pandemi covid-19 di TK IT 

Arofah 3 Bade yang berlokasi di Desa Bade, 

Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam penerapan  pembelajaran  anak usia 

dini pada masa pandemi covid-19 di TK IT Arofah 3 

Bade yang berlokasi di Desa Bade, Kecamatan Klego, 

Kabupaten Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki manfaat 

dalam dunia pendidikan baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk : 

a. Menjabarkan dan mengkaji lebih dalam mengenai 

penerapan pembelajaran untuk anak usia dini pada 

masa pandemi covid-19. 

b. Memperkuat teori bahwa pendidikan yang 

menerapkan pembelajaran  home visit ataupun 

pembelajaran daring (online)  selama masa 

pandemi covid-19 tetap dapat bermanfaat dan dapat 

meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat 

untuk : 

a. Bagi pendidik, dengan adanya penerapan 

pembelajaran anak usia dini (home visit dan daring 

(online)) untuk anak usia dini di TK IT Arofah 3 

Bade ini dapat menjadi contoh dan model dalam 

melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi 

covid-19. 

b. Bagi pihak sekolah, dengan adanya kegiatan 

penelitian pembelajaran anak usia dini (home visit 

dan daring (online)) pada masa pandemi covid-19 

ini dapat meningkatkan kualitas lembaga sekolah 

dalam proses pembelajaran anak usia dini 

kedepannya. 

c. Bagi orang tua, dengan adanya kegiatan penelitian 

pembelajaran anak usia dini (home visit dan daring 
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(online)) ini dapat meningkatkan kesadaran orang 

tua bahwa anak usia dini membutuhkan bimbingan 

dan cermin baik dari guru ataupun dari orang tua 

ketika sedang menjalankan proses pembelajaran. 

d. Bagi peneliti, kegiatan peneliti menambah 

pengalaman dan pembelajaran tentang keilmuan 

penerapan pembelajaran anak usia dini selama 

masa pandemi covid-19 (home visit dan daring 

(online)) di TK IT Arofah 3 Bade. 

E. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini akan mencapai hasil yang 

utuh apabila terdapat  pembahasan yang baik. Oleh karena 

itu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut yaitu : 

a. Bagian Awal 

Terdiri dari halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman persetujuan bimbingan, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar pustaka, daftar 

tabel, dan daftar lampiran. 

b. Bagian Inti 

Bagian inti skripsi terdiri dari uraian penelitian 

mulai dari pendahuluan hingga penutupan. Pada skripsi 

ini penulis menuangkan hasil penelitian ke dalam lima 

bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang berisi 

penjelasan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.  
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 Bab I pendahuluan penulis yang memaparkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II  kajian pustaka yang berisi kajian yang 

relevan, dan kajian teori. 

Bab III metode penelitian. Bab ini menjelaskan 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, analisis data, pengecekan keabsahan data.  

Bab IV pembahasan atau hasil penelitian yang 

menjelaskan tentang paparan data dan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Yaitu  letak dan keadaan 

geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa 

serta keadaan sarana dan prasarana, ekstrakulikuler, 

program pengembangan ke depan, isu strategis dan 

gambaran umum TKIT. Gambaran tersebut berguna 

untuk mengetahui kondisi dan latar belakang obyek 

penelitian sehingga dapat dipahami dengan baik. 

Dan pada bab V penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran.  

c. Bagian Akhir 

Terdiri dari daftar rujukan atau datar pustaka, 

lampiran-lampiran, riwayat hidup (CV). Bagian akhir 

ini merupakan bagian yang paling terakhir dan 

merupakan penutup dari skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

tentang implementasi  pembelajaran anak usia dini pada masa 

pandemi covid-19 di TK IT Arofah 3 Bade, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  pembelajaran yang diterapkan di TK IT Arofah 

3 Bade yang terdiri dari home visit dan daring sudah berjalan 

dengan baik walaupun terdapat faktor penghambatnya. 

  Secara terperinci, berikut rincian sebagai kesimpulan 

implementasi  pembelajaran anak usia dini pada masa pandemi 

covid-19 di TK IT Arofah 3 Bade : 

1. Implementasi pembelajaran anak usia pada masa pandemi 

covid-19 di TK IT Arofah 3 Bade terfokus menjadi 2 yaitu 

home visit (kunjungan ke rumah) dan daring (online). 

Dengan menggunakan Teori Kontruktivisme Jean Piaget, 

pembelajaran anak usia dini dikonstruksikan melalui 

asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi 

implementasi pembelajaran home visit dan daring  termuat 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap 

perencanaan yaitu tahap ketika guru TK IT Arofah 3 Bade 

membuat RPPH, RPPM bersama-sama. Tahap pelaksanaan 

yaitu tahap ketika guru dan anak usia dini melaksanakan 

proses pembelajaran baik home visit ataupun daring. Dan 

terakhir tahap evaluasi yaitu tahap ketika guru TK IT 

Arofah 3 Bade memberikan penilaian, meninjau ulang 
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bagaimana keseluruhan proses  pembelajaran yang 

dilaksanakan. Pembelajaran home visit di TK IT Arofah 3 

Bade dilaksanakan dengan cara guru mengunjungi anak 

usia dini di rumahnya masing-masing sesuai jadwal yang 

telah dibuat. Protokol kesehatan dalam proses 

pembelajaran tetap dipatuhi. Dalam satu minggu dilakukan 

selama 4x. Sedangkan  pembelajaran daring (online) di TK 

IT Arofah 3 Bade dilaksanakan dengan via smartphone 

berupa video call dan chatting dari guru kepada anak usia 

dini dan orang tua. Dalam satu minggu juga selama 4x 

namun dengan menyesuaikan keadaan pendamping anak 

didik. Dari hasil penelitian, peneliti juga mendeskripsikan 

bahwa  pembelajaran home visit lebih efektif dibandingkan  

pembelajaran online (daring). 

2. Dengan adanya penelitian, terdapat faktor pendukung dan 

faktor penghambat kedua  pembelajaran yang diterapkan di 

TK IT Arofah 3 Bade. Faktor pendukung dan faktor 

penghambat itu bisa dijadikan evaluasi untuk pembelajaran 

yang dilaksanakan ke depan. Faktor pendukung home visit 

terdiri dari : 1) Sarana prasarana, 2) Ketertarikan pada 

media pembelajaran, 3) Selalu diberikan motivasi dan 

pujian, dan 4) Dukungan orang tua. Sedangkan faktor 

penghambat home visit : 1) Waktu, 2) Jarak dan lokasi, 3) 

Ketidaksiapsiagaan orang tua dalam mempersiapkan 

pembelajaran anak, 4) Dan protokol kesehatan yang kurang 

dipatuhi oleh anak. Sedangkan faktor pendukung daring 
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terdiri dari: 1) Tersedianya sinyal dan kuota, 2) 

Pendampingan orang tua, 3) Media pembelajaran yang 

telah tersedia di rumah. Dan faktor penghambat daring: 1) 

Lokasi yang sulit dijangkau oleh sinyal internet dan 

jaringan internet yang tidak stabil, 2) Dan guru tidak dapat 

memantau anak secara langsung. Dari seluruh data yang 

diperoleh, baik faktor pendukung ataupun faktor 

penghambat dapat dijadikan evaluasi untuk pembelajaran 

home visit dan daring (online) ke depan. 

B. Saran-Saran 

  Dari penelitian yang telah dilaksanakan di TK IT Arofah 3 

Bade pada masa pandemi covid-19, maka terdapat saran antara 

lain: 

1. Bagi Sekolah 

 Berhubungan dengan implementasi sistem pembelajaran 

anak usia dini pada masa pandemi covid-19, perencanaan 

pelaksanaan sistem pebelajaran sudah sesuai dengan standar 

nasional pendidikan. Seperti pembuatan RPPH, RPPM, dan 

sebagainya. Namun alangkah lebih baiknya lagi jika ditambahkan 

kreatifitas guru dalam menggunakan media pembelajaran seperti 

tambahan pembuatan alat permainan  edukatif untuk anak usia 

dini.   
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2. Bagi Guru 

Guru kelas harus dapat membuat pembelajaran menjadi 

menarik untuk didisajikan kepada anak. Pemanfaatan waktu satu 

jam sebagai pembelajaran home visit harus dilaksanakan dengan 

baik dan menarik mengingat waktu yang disediakan per anak juga 

tidaklah banyak. Oleh karena itu, metode yang digunakan guru 

untuk masing-masing anak haruslah berbeda mengingat bahwa 

setiap anak memiliki cara dan model masing-masing untuk belajar 

sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Metode dan 

model kreatif ini dapat diterapkan oleh guru baik ketika 

pembelajaran home visit ataupun pembelajaran daring yang sedang 

berjalan.  

3. Bagi Orang Tua 

 Seharusnya tidak hanya guru yang mengajari anak. Akan 

tetapi ketika di rumah oarng tua harus mengajari anak dengan baik 

mengingat bahwasanya harus ada kerja sama yang baik dan 

kompak pula dari orang tua maupun pendidik dalam mengajarkan 

anak agar keduanya berkesinambungan dan hasil akhir yang 

diharapkan oleh orang tua maupun guru mengenai perkembangan 

anak dapat tercapai dengan baik pula karena kerjasama yang baik 

diantara kedua belah pihak.  

C. Penutup 

 Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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Peneliti menyadari bahwa isi dan uraian dalam skripsi ini jauh dari 

kata sempurna, oleh karena itu peulis berharap kritik dan saran 

yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Penulis juga 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

berguna bagi para pembaca. 
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