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Masa 
pandemi 

anak Belajar 
di Rumah

Pembelajaran di lakukan di rumah masing-masing anak dengan kondisi
dan dukungan yang berbeda



Kondisi PAUD saat masa pandemi

Tren menunda
masuk ke PAUD

Tidak ada
murid

Tutup

Kampanye “Gerakan Ayo ke PAUD” dengan melibatkan bunda PAUD



Ragam penelitian mengapa terjadi Learning Loss

• Banyak sekolah, guru dan orang tua tidak siap dengan pembelajaran jarak jauh

• Kesenjangan kualitas pembelajaran antara yang punya akses teknologi dengan
yang tidak besar

• Interaksi guru dan anak sangat kurang

• Efektivitas pembelajaran jarak jauh murid di masa pandemi hanya mencapai 40 
persen

• Dari Data Riset Kesehatan Dasar Kemenkes 2018 menunjukkan bahwa masih ada
29,6 persen anak Indonesia mengalami stunting.



Dampak masa 
pandemi bagi 
anak usia dini 

terhadap 
perkembangan:

Perkembangan motoric khususnya 
motoric kasar kurang terstimulasi

Perkembangan bahasa kurang 
terstimulasi dengan baik 

Pembelajaran membaca dan menulis 
lebih sering dengan metode drilling

Sosialisasi anak dengan teman sebaya 
dan lingkungan sangat minim



Anak Tumbuh
Kembang
Optimal 

Memastikan
Proses 

Pembelajaran
Berkualitas

Peran Satuan
PAUD



Kualitas satuan

PAUD dalam

meminimalkan

dampak

learning loss



PTM terbatas adalah solusi terbaik untuk
mengatasi hilangnya minat belajar atau

learning loss pada anak, yang disebabkan oleh 
pandemi.



Peran guru dalam mewujudkan PAUD berkualitas dalam
kondisi learning loss

• Identifikasi perkembangan anak
• Mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dan melakukan stimulasi

yang optimal pada perkembangan anak yang belum mencapai usianya
• Merencanakan pembelajaran secara terdiferensiasi, kontektual dan bermakna
• Melakukan kegiatan dengan mengoptimalkan kegiatan nyata bagi anak

dengan menggunakan alat dan bahan lingkungan sekitar
• Dukungan guru yang optimal saat proses pembelajaran dilakukan
• Kerjasama dengan orang tua untuk stimulasi yang optimal
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