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MANAJEMEN PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI SAAT PANDEMI 

COVID-19 DI RA AMANAH UMMAH 8 BENER KLATEN 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini mendiskripsikan 1) perencanaan pembelajaran saat pandemi 

covid-19 di RA Amanah Ummah 8 bener, 2) pelaksanaan pembelajaran saat 

pandemi covid-19 di RA Amanah Ummah 8 bener, 3) Evaluasi pembelajaran saat 

pandemi covid-19 di RA Amanah Ummah 8 bener. Penelitian ini merupakan 

penelitian diskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi berupa berkas sebagai data 

pendukung hasil wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas, 

kepala sekolah, wali murid. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis interaktif model Miles and Huberman dengan langkah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pembelajaran yang disusun saat pandemi 

menggunakan RPPM. (2) pelaksanaan pembelajaran saat pandemi covid-19 

menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu melalui orang tua dan home visit. (3) 

evaluasi pembelajaran saat pandemi covid-19 menggunakan evaluasi mingguan. 

 

Kata Kunci : manajemen pembelajaran, pandemi covid-19. 

 

Abstract 
 

The purpose of this research is to describe 1) the learning planning during the 

Covid-19 pandemic in RA Amanah Ummah 8 is correct, 2) the implementation of 

learning during the Covid-19 pandemic in RA Amanah Ummah 8 is correct, 3) 

Evaluation of learning during the Covid-19 pandemic at RA Amanah Ummah 8 

right. This research is a qualitative descriptive study. Data collection was carried 

out through interviews and documentation. Interviews are used to collect data on 

planning, implementation and evaluation of learning. Documentation in the form 

of files as supporting data for interview results. Sources of data in this study were 

classroom teachers, school principals, and guardians of students. The validity of 

the data in this study used triangulation of sources and triangulation of techniques. 

Data analysis in this study used an interactive analysis model of Miles and 

Huberman with data reduction steps, data presentation and conclusion. The results 

of this study indicate that: (1) lesson plans prepared during the pandemic use 

RPPM. (2) the implementation of learning during the Covid-19 pandemic uses 2 

learning models, namely through parents and home visits. (3) evaluation of 

learning during the Covid-19 pandemic using weekly evaluations. 

 

Keywords: learning management, covid-19 pandemic. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan pemerintah Indonesia 

di sector pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah 

diakuinya PAUD. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukkan pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang 

diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal 

sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat.Dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 14 

menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukkan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter bangsa (nation 

character building), sebagai titik awal dari pembentukan SDM berkualitas, yang 

memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovatif, kreatif, 

proaktif, dan partisipatif serta semangat mandiri (Mulyasa, 2014: 50). Untuk 

mencapai SDM berkualitas, pendidikan dimulai dari PAUD. Oleh karena itu, 

manajemen PAUD diperlukan, terutama dalam rangka meningkatkan layanan 

pendidikan anak usia dini sehingga bisa mengembangkan potensinya secara 

optimal (Wiyani, 2015: 123). 

Manajemen PAUD menjadi sangat penting diperhatikan ketika melihat 

kenyataan bahwa daya imajinasi, kreativitas, inovatif dan proaktif lulusannya 

berbeda secara signifikan dengan yang tidak melalui pendidikan anak usia dini. 

Hal ini penting karena era global yang penuh dengan persaingan dan 

kesemrawutan (chaos) ini, diperlukan SDM berkualitas dengan daya saing tinggi 

agar kita tidak terus menerus tertinggal dengan negara lain. Untuk itu perlu 

dipersiapkan SDM berkualitas melalui pendidikan berkualitas sejak anak usia 

dini, serta membenahi dan meningkatkan manajemen PAUD, secara khusus 

terkait dengan manajemen pembelajaran PAUD meliputi proses perencanaan, 
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pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

Pada 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan pneumonia yang tidak 

diketahui di Wuhan, China (Lee, 2020).Kasus tersebut di akibatkan oleh virus 

corona atau yang dikenal dengan COVID-19 (Corona Virus Desese-

2019).Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. 

Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa COVID-19 telah menjadi pandemic 

global dengan 4.534.0731 kasus positif yang terkonfirmasi di 216 negara di 

seluruh dunia (Update: 17-05-2020). Virus Corona juga telah mewabah di 

Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini 12 Mei 2020 terdapat 17.514 kasus 

positif terkonfimasi tersebar di 34 provinsi dan 415 kabupaten/kota (Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, 2020). 

Kondisi saat ini mendesak untuk melakukan inovasi dan adaptasi terkait 

pemanfaatan teknologi yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran 

(Ahmed et al., 2020). Praktiknya mengharuskan pendidik maupun peserta didik 

untuk berinteraksi dan melakukan transfer pengetahuan secara online. 

Pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi, website, 

jejaring social maupun learning management system (Gunawan et al., 2020). 

Berbagai platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung transfer 

pengetahuan yang didukung berbagai teknik diskusi dan lainnya. 

Pelaksanaan pembelajaran anak usia dini pada umumnya dilaksanakan di 

sekolah, anak-anak dapat bertemu secara langsung dengan guru dan berinteraksi 

dengan teman-temannya, guru memberikan rangsangan langsung kepada peserta 

didik, guru melihat langsung tumbuh kembang anak tetapi munculnya wabah 

covid-19 telah mengubah pola pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh, 

komunikasi guru dengan peserta didik hanya melalui media online. Manajemen 

pembelajaran yang disusun guru saat pandemi covid-19 tentu berbeda dengan 

manajemen pembelajaran saat kondisi normal sebelumnya.  

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan manajemen 

pembelajaran anak usia dini saat pandemi covid-19 di RA Amanah Ummah 8 

Bener Klaten. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data mengenai perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran anak usia dini 

saat pandemi covid-19. Subjek penelitian yang digunakan adalah kepala sekolah, 

guru kelas, wali murid di RA Amanah Ummah 8 Bener Klaten. Dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi. 

Keabsahan dalampenelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model 

Miles and Huberman dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Penelitian yang didapatkan oleh peneliti di RA Amanah Ummah 8 Bener Klaten 

yaitu mendeskripsikan dan menganalisis terkait perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran saat pandemi covid-19. 

Jenis perencanaan pembelajaran yang disusun saat pandemi covid-19 di RA 

Amanah Ummah 8 Bener, Klaten adalah 1) Program Tahunan (Prota), 2) Program 

Semester (Prosem), 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM). 

Karena saat pandemi seperti ini, guru tidak menyusun RPPH tetapi guru cukup 

menyusun RPPM yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran, kegiatan, alat 

dan bahan disesuaikan dengan kondisi anak yang ada di sekitar rumah. 

Prosedur penyusunan perencanaan dilakukan dengan melibatkan kepala 

sekolah, guru kelas, komite sekolah.Penyusunan perencanaan pembelajaran saat 

pandemi disusun oleh guru kelas dan dibantu oleh kepala sekolah. Komite sekolah 

berkontribusi serta menyetujui program kerja yang akan dilaksanakan sekolah.  

Dalam menyusun perencanaan kegiatan dibuat sesuai dengan kondisi anak 

dirumah, terjangkau dan sebisa mungkin alat untuk belajar yang mudah dicari 

dirumah. Sesuai dengan intruksi (Direktorat PAUD, 2020) bahwa penyusunan 

perencanaan pembelajaran saat pandemi, guru cukup menyusun Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang dibuat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, menyesuaikan kegiatan dan alat bahan dengan kondisi sosial 

budaya anak didiknya serta apa saja yang ada di dalam dan sekitar rumah anak. 

Perencanaan yang disusun guru berupa RPPM.Guru membuat 2 RPPM. 

RPPM pertama berisi 6 bidang pengembangan antara lain nilai agama moral, fisik 

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni yang digunakan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran home visit. RPPM kedua hanya memuat 1-2 bidang 

pengembangan seperti nilai agama moral dan kognitif yang diberikan kepada 

orang tua untuk panduan dalam melaksanakan pembelajaran ketika 

dirumah.Sejalan dengan penelitian Farida (2017) bahwa perencanaan 

pembelajaran disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, 

minat dan karakteristik anak didik, dan aspek-aspek perkembangan meliputi nilai-

nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. 

 

3.2 Pembahasan 

Pelaksanaan pembelajaran saat pandemi di RA amanah Ummah 8 Bener, Klaten 

dilaksanakan oleh 2 pihak pertama dilakukan orang tua dengan mendasarkan pada 

RPPM yang diberikan oleh guru.kedua dilaksanakan dengan guru melalui 

pembelajaran home visit. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan orang tua dengan mendasarkan pada 

RPPM sederhana yang mencakup 1-2 bidang pengembangan yang diberikan oleh 

guru setiap satu minggu sekali, kemudian setiap harinya guru mengingatkan 

kembali kepada orang tua melalui grup Whatsapp tentang materi yang ada pada 

RPPM tersebut. Lalu orang tua mengajarkan kepada anak sesuai dengan panduan 

RPPM yang diberikan guru.Sesuai dengan pendapat (Meyda & Aninditya, 2020) 

bahwa penggunaan whatsapp grup merupakan pembelajaran yang mudah dan 

fleksibel menjadikan aplikasi ini dipilih sebagai media penghubung antara guru, 

anak dan orang tua, meskipun kondisi terbatas, ruang dan waktu. Penelitian ini 

sejalan dengan (Roopnarine & Johnson, 2009) Orang tua memiliki peranan 

penting sebagai guru utama anak, karena orang tua sebagai guru mampu 

memotivasi anak-anak, mampu mendorong terbentuknya ketrampilan baru 
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dirumah, dan memberikan informasi berharga bagi pihak lain yang bekerja 

dengan anak. Potensi terjadinya efek yang lebih besar dan bertahan lama pada 

anak meningkat karena lebih banyaknya jumlah waktu dan kesempatan yang 

dihabiskan bersama orang tua. 

Orang tua dalam mengajarkan anak ketika pembelajaran daring hanya 

mengacu pada RPPM sederhana.Sementara orang tua sebelumnya tidak 

difahamkan tentang pembelajaran PAUD hal ini dapat mengakibatkan pencapaian 

perkembangan anak pada beberapa aspek tidak tersentuh secara maksimal. 

Penelitian ini sejalan dengan (Wulandari, 2020) bahwa sistem pembelajaran 

online atau daring pada masa pandemi covid-19 ini memberikan pengaruh negatif 

terhadap pencapaian perkembangan anak usia dini. Hampir sebagian besar aspek 

pencapaian perkembangan anak  selama pembelajaran daring mengalami 

penurunan. 

Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran home visit dilakukan satu 

minggu sekali, dalam satu kelas peserta didik di bagi menjadi 3 kelompok dan 

pelaksanaan pembelajaran home visit dilakukan di rumah peserta didik secara 

bergiliran. guru memberikan materi berdasarkan RPPM yang mencakup 4 bidang 

pengembangan. Guru lebih menekankan bidang pengembangan yang belum 

disampaikan orang tua kepada anak selama pelaksanaan pembelajaran di rumah 

sehingga pembelajaran home visit yang dilaksanakan akan menjadi utuh. Teori ini 

sejalan dengan (Angus, 2020) bahwa selama masa lock down kegiatan Home 

Visit, dan laporan kegiatan harian anak menjadi solusi penting dalam proses 

pelaksanaan kegiatan belajar anak selama pandemi covid-19 menjadi sebuah 

keharusan agar semua aspek perkembangan anak bisa berkembang dengan baik 

sesuai dengan capaian perkembangan anak. orang tua dan guru menjadi aspek 

penting dalam keberhasilan perkembangan anak selama masa pandemi melalui 

kolaborasi pembelajaran dirumah. 

Penilaian pembelajaran saat pandemi covid-19 di RA Amanah Ummah 8 

Bener Klaten menggunakan penilaian Mingguan.Penilaian yang dilakukan ketika 

anak di rumah dengan melibatkan orang tua. Orang tua mendokumentasikan hasil 

karya anak melalui foto/ video serta hafalan-hafalan surat pendek yang di rekam 
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melalui voice suara. Hal ini sependapat dengan penelitian dari (Irwanto, 2020) 

evaluasi yang disampaikan orang tua terdiri dari hasil belajar anak setiap harinya, 

guru melakukan feedback kepada orang tua sehingga dapat mengetahui 

kekurangan dan kelebihan.Dari kekurangan dan kelebihan ini diharapkan 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lebih baik dari selanjutnya. Sejalan 

dengan  (Amalia, 2016) bahwa evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dirumah 

akan memunculkan ikut campur antara orang tua atau keluarga dalam rangka 

mewujudkan tercapainya aspek-aspek perkembangan. 

Evalusi pembelajaran selanjutnya dilakukan guru dengan melihat 

perkembangan anak pada saat pembelajaran home visit,setelah itu guru 

mecocokam dokumentasi dari orang tua dan hasil perkembangan anak yang 

dilihat guru ketika melaksanakan home visit. Penelitian ini sejalan dengan temuan 

(Nurdiyah & Yenti, 2019) bahwa pendidik akan dengan mudah mengetahui apa 

saja permasalahan-permasalahan peserta didik dan pendidik dapat menindak 

lanjuti permasalahan atau penghambat pencapaian peserta didik, pendidik 

menggunakan home visit sebagai bahan pertimbangan untuk pendidik lain dalam 

mengatasi permaslahan pada siswa tersebut. 

 

4. PENUTUP 

Perencanaan Pembelajaran yang disusun yaitu Program tahunan, Program 

semester, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Guru membuat 2 

RPPM, yang dibawa oleh guru berupa RPPM yang memuat kegiatan selama satu 

minggu yang mencakup 6 aspek perkembangan. Serta perencanaan yang diberikan 

orang tua berupa RPPM sederhana yang memuat 2 kegiatan. 

Pelaksanaan Pembelajaran saat pandemi covid-19 dilaksanakan dengan 2 

jenis model pembelajaran yaitu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan orang 

tua dengan menggunakan panduan yang disusun guru yang sudah terjadwalkan. 

dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukandengan guru melalui home visite. 

Evaluasi pembelajaran yang digunakan yaitu evaluasi mingguan.Evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan melalui 2 sumber, pertama dari orang tua 

mendokumentasikan hasil karya anak, dan sumber kedua dari guru melihat 
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perkembangan anak pada saat pembelajaran home visit, setelah itu guru 

mecocokan hasil dari orang tua dan guru. 
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