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ujuan tulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan
aspek kebahasaan media digital pada pembelajaran anak
usia dini di masa pandemi Covid-19. Sekarang ini

masyarakat Indonesia berada di masa Pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan beberapa sektor atau beberapa bidang
mengalami perubahan drastis, salah satunya di bidang
pendidikan. Pemerintah mulai memberlakukan pembelajaran
dari rumah dengan menggunakan media daring sehingga
membuat beberapa pihak mencari cara atau teknik pembelajaran
daring untuk memenuhi hak anak di bidang pendidikan. Pada
masa pandemi Covid-19 ini, anak-anak diharapkan tetap belajar
dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkatannya
masing-masing, seperti Pendidikan Anak Usia Dini meskipun
dilakukan secara jarak jauh atau dari rumah. Pembelajaran
daring yang diberlakukan sekarang ini lebih banyak melibatkan
penggunaan teknologi digital dalam menyampaikan tujuan
pembelajaran.
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Pada perkembangan zaman ini, media baru mulai
berkembang sesuai perkembangan zaman. Hal ini membuat
perkembangan media baru berkembang dan terus berkembang
mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan media
disesuaikan dengan kebutuhan. Media baru yang mulai
berkembang berdasarkan segi teknologi, komunikasi, maupun
informasi (Ardianto,2007:26).

Perkembangan media baru yang berkembang pada saat ini
dugunakan untuk pemanfaatan pembelajran di sekolah maudpun
di luar sekolah. Pada masa pandemi ini, teknologi digital
digharapkan dapat membantu peserta didik mencapai tujuan
pembelajran. Pembelajaran dengan memanfaatkan media digital
berdasarkan segala kebutuhan peserta didik dan pendidik dengan
memperhatikan tujuan pembelajaran. Hal ini juga bisa dilakukan
oleh guru PAUD untuk mengenalkan perkembangan teknologi
kepada peserta didik dan orang tua dalam memanfaatkan
teknologi digital dalam pembelajaran.

Salah satu perkembangan teknologi media digital adalah
media sosial. Media digital yang dapat dimanfaatkan dalam
pembelajaran salah satunya dapat menggunakan media sosial
sebagai media pembelajaran. Menurut Puntoadi (2011:1) media
sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk
jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam
sebuah komunitas. Pengguna media dapat melakukan berbagai
bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam
bentuk tulisan visual maupun audiovisual pada sosial media.
Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan
lainnya.

Orang tua atau pendidik dalam pembelajaran di sekolah
maupun di luar sekolah dapat memanfaatkan media sosial untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media digital itu
tentunya perlu memperhatikan beberapa aspek, salah satunya
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adalah aspek kebahasaan. Media sosial yang digunakan sebagai
media pembelajaran perlu memperhatikan aspek kebahasaan.
Hal itu berkaitan dengan aspek kebahasaan yang perlu diberikan
pada anak usia dini karena pembelajaran bahasa diberikan
kepada anak mulai sejak dini.

Dalam ilmu sosiolinguistik, bahasa adalah alat atau
berfungsi untuk menyampaikan pikiran seseorang. [pengertian
tersebut masih dianggap pengertian bahasa yang masih terlalu
sempit. Pendapat yang dikemukakan Fishman bahwa yang
menjadi persoalan sosiolinguistik adalah “Who speak what
language to whom, when and to what end”. Berdasarakna
pendapat tersebut fungsi-fungsi bahasa pada dasarnya dapat
dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode dan amanat
pembicaraan (Chaer, 2004: 54).

Menurut Keraf (2004), fungsi bahasa bagi setiap orang
sangat beragam sesuai dengan kebutuhan. Bahasa memiliki
empat fingsi, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat
mengekspresikan diri, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi
sosial, dan  sebagai alat kontrol sosial.

Berdasarkan urain tersebut, pembelajaran anak usia dini
dengan menggunakan media digital di masa pandemi Covid-19
diharapkan memperhatikan aspek kebahasaan sesuai
perkembangan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam mengolah data yang
telah diperoleh adalah dengan pendekatan kombinasi yaitu
kuantitatif dan kualitatif. Hal itu untuk mendeskripsikan aspek
kebahasaan media digital pada pembelajaran anak usia dini di
masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan
kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan deskripsi kata-kata
tertulis dari data yang telah diperoleh baik kualitatif maupun
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kuantitatif kemudian dianalisis menggunakan analisis deskripif
kualitatif.

Data penelitian ini berupa aspek kebahasaan dalam media
digital yang bersumber dari guru PAUD. Data penelitian ini
berupa penggunaan aspek kebahasaan dalam media digital di
pembelajaran PAUD. Penelitian ini dilakukan di PAUD
Karangawen Kabupaten Demak. Sumber data penelitian ini
adalah Guru PAUD Karangawen Kabupaten Demak yang
mencakup KB, POS PAUD, dan TPA.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa  pada
pembelajaran anak usia dini dengan memanfaatkan teknologi
digital sebagi media pembelajaran, guru memperhatikan aspek
kebahasaan media yang akan digunakan dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dan
karakteristik peserta didik juga memperhatikan bahwa media
yang digunakan ramah anak sehingga membuat anak tertarik
dan belajar dengan senang gembira.

Menurut Asyhar (2011:2--35), media pembelajaran
memiliki beberapa fungsi, yiatu: a) Media sebagai sumber
belajar, media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber
belajar bagi siswa; b) Fungsi semantik, melalui media dapat
menambah perbendaharaan kata atau istilah; c) Fungsi
manipulatif, adalah kemampuan suatu benda dalam
menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan
berbagai cara, sesuai kondisi, situasi, tujuan dan sasarannya; d)
Fungsi fiksatif, adalah kemampuan media untuk menangkap,
menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian
yang sudah lampau; e) Fungsi distributive, bahwa dalam sekali
penggunaan suatu materi, objek atau kejadian dapat diikuti
siswa dalam jumlah besar dan dalam jangkauan yang sangat
luas; f) Fungsi psikologis, media pembelajaran memiliki
beberapa fungsi seperti atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan
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fungsi motivasi; dan g) Fungsi sosiokultural, penggunaan media
dapat mengatasi hambatan sosial kultural antarsiswa.

Beberapa aspek kebahasaan yang diperhatikan meliputi
beberapa aspek mulai dari jenis media teknologi digital, rentang
waktu, isi media, dan aspek kebahaasaan media itu sendiri.
Berikut ini data yang diperoleh mengenai aspek kebahasaan
media teknologi digital dalam pembelajaran anak usia dini.

Tabel 1 Aspek kebahasaan media digital pembelajaran PAUD

No Indikator Hasil data
Pernyataan Persenta

se
1. Media pembelajaran

yang digunakan
Gambar 65%

2. Teknologi digital (sosial
media) yang digunakan
dalam pembelajran

Youtube 33%

3. Media pembelajaran
teknologi digital yang
pernah digunakan

Video 43%

4. Alasan tidak
menggunakan media
digital

Ketiadaan alat untuk
mengoperasikan

26%

5. Alasan menggunakan
media teknologi digital

Mempermudah
penyampaian materi

50%

6. Aspek penggunaan media Murah dan terjangkau 46%
7. Aspek kebahasaan yang

diperhatikan ketika
menggunakan media

Pilihan kata atau kosa
kata yang ramah anak

63%

Intonasi sedang 37%
Kalimat baku atau resmi 35%
Bahasa campuran
(Indonesia dan Jawa)

43%

8. Penggunaan media
pembelajaran

Satu minggu sekali 22%

9. Asal pemerolehan media Mencari di internet 33%



International Proceeding of Ika Septiana, Asrofah
Innovative and Transdisciplinary Studies (IPISTRANS) Muhajir, Ahmad Rifai

Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional Terintegrasi: Literasi-Psikososiopedagogi |
Sabtu, 8 Agustus 2020

58

Aspek kebahasaan penggunaan media pembelajran di
Paud meliputi beberapa hal. Media pembelajran yang digunakan
dalam pembelajran adalah media gambar dengan eprsentase
65%. Teknologi digital (sosial media) yang digunakan dalam
pembelajran adalah youtube dengan eprsentasae 33%. Media
pembelajran teknologi digital selain sosial media yang pernah
digunakan adalah video dengan persentase 43%.  Ada beberapa
alasan guru tidak menggunakan media digital yaitu karena
ketiadaan alat untuk mengoperasikan media dengan persentasae
26%.  Alasan guru menggunakan media adalah mempermudah
guru menyampaikan materi dengan persentase 50%. Aspek
penggunaan media yang diperhatikan adalah murah dan
terjangkau dengan persentase 46%.

Aspek kebahasaan yang diperhatikan guru keika
menggunakan media diantaranya ada pilihan kata atau kosa kata
yang ramah anak pada media terebt. Data ini diperoleh dengan
persentase 63%. Intonasi pada media juga diperhatikan dalam
pemilihan media. Guru lebih banyak memilih media dengan
intonasi sedang maksudnya intinasinya sesuai dengan
karakteristik anak PAUD. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu
pelan begitu juga dengan volume suaranya. Data ini diperleh
dengan persentase 37%. Kalimat yang dipilih dalam media
adalah kalimat baku atau kalimat resmi. Hal ini diperhatikan
berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan
baik dalam pembelajaran PAUD. Data ini diperolehd engan
persentase 35%. Bahasa yang dipilih dalam media adalah bahasa
campuran (Indonesia dan Jawa). Hal ini karena guru
menggunakan bahasa campur ketika proses pembelajaran di
sekolah hal itu dengan maksud agar anak mudah memahami apa
yang disampaikan guru dan tujuan pembelajrand apat tercapai
dengan mudah ke peserta didik. Data ini diperoleh dengan
persentasae 43%. Penggunaan media pembelajaran digunakan
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guru satu minggu sekali. Hal itu dengan alasan agar peserta
didik tidak bosan dan jenuh dengan menggunakan variasi media
pembelajaran lainnya. Data ini diperoleh dengan dpersentase
22%. Asal pemerolehan media oleh guru adalah berasal dari
internet dengan memanfaatan google atau youtube. Data ini
diperoleh dengan persentase 33%.

Berdasarkan data yang diperoleh bawa media digital yang
digunakan guru juga merupakan media online. Karena media
online tersebut menggunakan jejaring internet yang dilakukan
secara online. Media yang dapat diakses secara onlie oleh guru
yaotu youtube, video, WA, suara, dan gambar yang dapat
diakses ataupun diunduuh menggunakan internet.

Hal itu sesuai dengan pendapat Romli (2012:34), media
online dapat dikaitkan dengan segala jenis atau format media
yang dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet.
Berbagai hal dapat diakses dalam media online. Bentuk yang
dapat diakses seperti teks, foto atau gambar, video, dan suara.
Media online dapat digunakan sebagai sarana komunikasi secara
luas, yaitu dengan mengPEMBEgunakan jaringan online seperti
email, website, blog, Whatsapp, dan sosial media lain.

Media yang digunakan guru dapat berupa media visual,
dan media audio visual. Media tersebut digunakan dalam
pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. baik langsung
maupun tidak langsung. Berdasarkan data yang diperoleh hal itu
sesuai pendapat Hernawan (2007:22—24), karakteristik media
pembelajaran menurut jenisnya, yaitu: a. Media visual adalah
media yang hanya dapat dilihat. b. Media audio adalah media
yang hanya dapat didengar. c. Media audio visual merupakan
kombinasi audio visual atau biasa disebut media pandang
dengar.
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Hasil data menunjukan bahwa ada beberapa aspek yang
diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran. Aspek
yang paling diperhatikan adalah karena ramah anak atau mudah
dipahami anak. Aspek bahasa campuran (Indonesia dan Jawa)
juga diperhatikan oleh guru. Kata sehari-hari juga dipilih
sembilan belas guru. Intonasi sedang dipilih oleh tujuh belas
guru. Aspek lain seperti nada rendah atau lembut, bahasa
Indonesia, baku atau resmi, tidak resmi, bahasa Jawa intonasi
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naik juga dipilih guru. Ada sedikit aspek yang dipilih karena
kata tidak baku, bahasa Inggris, dan kata baku (sesuai kaidah
bahasa Indonesia).
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