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ABSTRAK 

 

PERAN ORANG TUA DALAM MENUMBUHKAN MINAT BELAJAR ANAK 

PADA MATA PELAJARAN PAI DI MASA PANDEMI COVID-19 

DI SMP NEGERI 1 NATAR LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

FITRI HAIRANI SIREGAR 

 

Virus covid-19 atau sering disebut dengan corona virus merupakan sebuah virus yang dating dari 

Wuhan ibukota provinsi Hubei China pada tahun 2019, yang memberikan efek membahayakan bagi 

individu yang terserang virus ini. Pada tahun 2020 virus covid-19 ini sudah tersebar diseluruh penjuru 

dunia, salah satunya Indonesia. Dampak adanya virus covid-19 ini sangat berpengaruh pada kehidupan di 

Indonesia salah satunya pada sector pendidikan. Untuk menanggulangi angka penyebaran virus covid-19 

pemerintah Indonesia melakukan kebijakan Work From Home ( WFH ) dimana seluruh kegiatan 

dilakukan di dalam rumah dengan sistem daring ( dalam jaringan ) atau biasa di sebut online.Pada situasi 

seperti ini peserta didik dituntut dapat belajar mandiri dirumah berbantuan alat komunikasi elektronik 

yang dapat menghubungkan peserta didik dengan guru di sekolah. Terlepas dari itu semua, peserta didik 

membutuhkan sosok nyata seorang guru guna membimbing peserta didik belajar di rumah saat pandemi 

seperti ini untuk meningkatkan minat belajarnya. 

Penelitian ini berawal dari kurangnya peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak di 

masa pandemi ini. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam menumbuhkan minat 

belajar anak pada mata pelajaran PAI di masa pandemi covid-19.Penelitian ini dilakukan menggunakan 

penelitian kualitatif deksriptif. Penulis melakukan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 

sumber diantaranya, observasi, wawancara, dan dokumentasi.Adapun sumber datanya adalah guru PAI, 

orang tua peserta didik, dan peserta didik. Data dianalisis dengan teknik analisis data, reduksi data ( 

reduction data ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan (verfikasi ).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam menumbuhkan 

minat belajar anak pada mata pelajaran PAI di masa pandemi covid-19 yaitu, peran orang tua sebagai 

pembimbing berperan mengawasi saat belajar, mengingatkan mengerjakan tugas, menemani saat 

pembelajaran daring, dan membantu saat peserta didik mengalami kesulitan saat pembelajaran daring. 

Peran orang tua sebagai motivator yaitu, berperan mengajak untuk belajar dan mengerjakan tugas, , 

memberikan semangat, memberikan hadiah, dan memberikan nasihat pada saat peserta didik yang tidak 

bersemangat mengikuti pembelajaran daring. Peran orang tua sebagai fasilitator yaitu, orang tua 

menyiapkan kebutuhan alat tulis peserta didik, buku-buku dan Al-Qur’an, media elektronik, memeriksa 

buku tugas peserta didik, dan memerintahkan peserta didik mengulang kembali materi yang sebelumnya 

di berikan oleh guru PAI 

 

 

 

Kata kunci :Peran Orang Tua, Minat Belajar Anak, Pandemi Covid-19 
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MOTTO 

 

 

 َما نََحَل َواِلدٌ َولَدًا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أَدٍَب َحسَنٍ 

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan 

yang baik “ 

( HR Al- Hakim: 7679 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan skripsi lebih lanjut, untuk menghindrai kesalahpahaman dalam 

memahami istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu “Peran Orang Tua Dalam 

Menumbuhkan Minat Belajar Anak Pada Mata Pelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19 

di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan” akan di uraikan pengertian dari istilah-istilah 

tersebut, sebagai berikut: 

Peran Orang Tuamerupakan cara yang dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan 

pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam mengasuh anak1 . peran orang tua yang 

dimaksud adalah bagaimana cara orang tua mendidik anak-anak belajar dirumah agar minat 

belajarnya dapat meningkat di masa pandemic covid-19 ini. 

Menumbuhkan Minat Belajar Anak berasal dari kata dasar tumbuh yang artinya 

menyatakan suatu dindakan untuk mengembangkan sesuatu.2 sedangkan minat belajar menurut 

Slameto, minatadalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.3 . Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.4menumbuhkan 

minat belajar yang dimaksud adalah upaya menumbuhkan ketertarikan dalam belajar bagi 

seorang anak pada saat pembelajaran.  

Mata pelajaran PAIadalah pelajaran yang harus dipelajari/ diajarkan untuk sekolah 

dasar/sekolah lanjutan.5 Yang di dalamnya terdapat bimbingan terhadap peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran Islam dan sumber utamanya Al-Qur’an dan Hadis.6 

Pandemi Covid-19 adalah terjadinya wabah penyakit virus Corona 2019atau juga disebut 

corona virus diseae 2019 (Covid-19) yang menyerang banyak korban, serempak diberbagai 

negara. 

SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan adalah institusi pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan tingkat menengah pertama yang berada di wilayah Natar, Lampung Selatan, sekaligus 

menjadi lokasi penelitian penulis. 

Kesimpulan judul : “Peran orang tua dalam mengupayakan agar anak memiliki minat 

belajar yang meningkat pada mata pelajaran PAI saat belajar dirumah dalam kondisi pandemic 

covid-19”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Minat belajar peserta didik di masa pandemi Covid-19 kini menjadi salah satu masalah yang 

berimbas pada sekolah, bahkan di SMP Negeri 1 Natar. Akhir-akhir ini masalah tersebut memicu 

pada menurun nya minat belajar peserta didik sehingga mengkhawatirkan dan harus diperbaiki 

supaya minat belajar peserta didik semakin tinggi.  

                                                             
1Lestari, Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Dukungan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa,( Surakarta: 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah ), h. 79 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 587 
3 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Bandung:Rineka Cipta, 2010), h. 180 
4 Ibid, h. 2 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 98 
6Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 201 
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Menurut Djaali minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh.7 

Rendahnya minat belajar peserta didik pada masa pendemi covid-19 ini dipengaruhi oleh 

pembelajaran yang dilakukan dengan sistem daring (dalam jaringan) yang membuat peserta didik 

cepat merasa junuh dan bosan dengan sistem pembelajaran yang monoton seperti itu. Akhirnya 

minat belajar peserta didik menurun dalam menjalankan proses pembelajaran. Pada situasi seperti 

ini orang tua dituntut untuk berperan penting dalam mendampingi anak saat proses pembelajaran 

daring sedang berlangsung. 

Pandemi virus corona yang menyebar di tahun 2020 membuat dunia mengalami bencana. 

Berbagai dampak terjadi akibat pendemi ini, seperti menurunnya sektor perekonomian, bisnis, 

pemerintahan, bahkan dunia pendidikan. Pandemi covid-19 sangat berdampak besar pada sektor 

pendidikan. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dalam strategi pendidikan sejak 

wabah Covid-19 karena semua kegiatan belajar mengajar disekolah ditutup karena kebijakan 

Pshycal distancing yang diterapkan di Indonesia. Strategi pembelajaran telah berubah dari sistem 

pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran elektronik (e-learning)8 pembelajaran online 

adalah alternatif yang dapat diterapkan di era teknologi dan komunikasi yang tumbuh pesat 

seperti sekarang. Lebih lanjut pandemic Covid-19 ini menyoroti kebutuhan untuk menggunakan 

model dan aplikasi online untuk mencapai tujuan pembelajaran.9 

Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya 

meingkatkan pengetahuan dan skill. Selain itu banyak peserta didik yang menganggap bahwa 

sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, karena mereka biasa berinteraksi satu sama 

lain, sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Sekolah 

secara keseluruhan adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan 

yang integensi, skill dan rasa kasih sayang diantara mereka. Tetapi sekarang kegiatanyang 

dilakukan sekolah harus berhenti dengan tiba-tiba karena munculnya virus covid-19 ini.  

Nadiem Nakarim sebagai Menteri pendidikan mengatakan semangat meningkatkan 

produktivitas bagi peserta didik untuk mengangkat peluang kerja ketika menjadi lulusan sebuah 

sekolah. Namun dengan hadirnya wabah Covid-19 ini, maka dunia pendidikan Indonesia perlu 

mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat . sekolah 

perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Namun penggunaan teknologi bukan tidak 

ada masalah, banyak masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan 

metode daring seperti : keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana 

dan prasaranan yang kurang memadai, akses internet yang tebatas, serta kurangnya penyediaan 

anggaran.10 

Peranan orang tua menurut Jhonson yaitu, ayah berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, 

pelindung dan pemberi rasa aman serta berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai 

pengurus rumah tangga, pelindung, pengasuh, dan pendidik anak-anaknya, sedangkan anak –anak 

melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya.11 

Peranan keluarga yang bertanggung jawab sangat penting dan strategis dalam proses 

pembinaan dan pendidikan anak. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka, karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan yang nantinya akan masuk 

                                                             
7 Djaali, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ), h. 53 
8 Ilmi Zajuli Ichsan, “COVID-19 Outbreak on Enviroment:Profile of Islamic University Students in HOTS-AEP-

COVID-19 and FEB-COVID 19” Tadris Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 5, No. 1 (20 Januari 2021), h. 142 
9 Wildana Wargadinata, “Student’s Responses on Learning in the Early COVID-19 Pandemic”, Tadris Jurnal Keguruan 

dan Ilmu Tarbiyah , Vol 5, NO. 1 (20 Januari 2021), h. 142 
10 Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia Sekolah, Keterampilan dan Proses 

Pembelajaran “Jurnal Sosial & Budaya Syar-1, Vol 7, No. 5 (Oktober 2020) h. 395 
11 Johnson, Buku Ajar Keperawatan Keluarga,( Yogyakarta: Nuha Medika, 2010 ), h. 73 
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ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu.12 Ayah menjadi pendidik dan seorang ibu 

yang memiliki pendekatan yang sangat erat dengan anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab 

keluarga meliputi segala hal, baik yang berkaitan dengan pemantauan dalam rumah maupun luar 

rumah. Salah satu faktor pembentukan sikap dan tingkah laku pada anak melalui respons yang 

diterima lingkungannya. Lingkungan yang buruk akan membentuk anak yang buruk, sedangkan 

lingkungan yang baik akan membentuk anak yang baik juga.13 Peranan keluarga serta tanggung 

jawab tersebut meliputi pendidkan jasmani, rohani, intelektual serta memperkuat spiritual anak. 

Oleh karena itu dapat diibaratkan bahwa baik buruknya sebuah Negara sangat tergantung pada 

keberhasilan keluarga dalam mendidik anaknya14 

Peran orang tua juga sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya 

mengenai bahaya wabah covid-19 yang sedang melanda di berbagai dunia agar tetap berdiam diri 

dirumah agar tidak tertular dan menularkan penyakit ini. Peran orang tua dalam situasi pandemic 

Covid-19 ini memiliki kedudukan yang fundamental. Adapun ayat al Quran mengenai tanggung 

jawab orang tau terhadap anaknya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 : 

فًا يَّٗة ِضعََٰ َ َوۡليَقُ  َوۡليَۡخَش ٱلَِّذيَن لَۡو تََركُواْ ِمۡن َخۡلِفِهۡم ذُر ِ ولُواْ قَۡوٗٗل َسِديدًا  َخافُواْ َعلَۡيِهۡم فَۡليَتَّقُواْ ٱَّللَّ  

Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar “(Q.S An-Nisa : 9). 

Dari ayat di atas terungkap orang tua dituntut agar tidak melepas tanggung jawab kepada 

anak-anak mereka. Dalam ayat ini juga orangtua dituntut untuk memikirkan masa depan anak 

mereka. Artinya secara tidak langsung para orangtua selalu di tuntut untuk memperhatikan 

mereka dalam segala hal agar masa depannya baik.  

Sejak virus corona menyebar di Indoensia pada awal maret 2020, pemerintah melakukan 

tindakan tegas untuk mencegah menyebaran yang lebih luas. Karena wabah yang disebabkan oleh 

virus corona ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan telah memakan banyak korban jiwa 

diberbagai Negara, sehingga pemerintah melakukan serbagai upaya untuk mencegah salah 

satunya dengan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh, baik dari tingkat dasar hingga 

tingkat perguruan tinggi. dalam pelaksanaannya guru dan pendidik mencoba memanfaatkan ilmu 

teknologi untuk menyikapi masalah pembelajaran jarak jauh dengan cara memberikan materi 

pembelajaran serta tugas melalui online. Namun hal tersebut tidaklah terlalu berjalan dengan 

baik, terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kuota dan sinyal yang tidak 

memadai, bahkan beberapa pelajar tidak mempunyai penunjang handphone yang baik, dan hal ini 

mengakibatkan materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik sehingga banyak pelajar 

yang kurang mengerti dan merasa tidak terbimbing dengan baik dalam memahami pelajaran di 

sekolah. 15 

Oleh karena itu dibutuhkan peran orang tua sebagai pengganti guru dirumah dalam 

membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Secara umum pendidkan yang 

terjadi di dalam lingkungan rumah atau keluarga ini sangat berbeda dengan pendidikan yang ada 

di lingkungan sekolah, karena pendiidkan di lingkungan rumah tidak memiliki fasilitas yang 

mumpuni seperti di dalam ruang kelas sehingga dapat menurunkan minat belajar peserta didik. 

                                                             
12 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta:Ciputat Pers, 2001), 76 
13 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer Formula dan Penerapannya dalam 

Pembelajaran, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2017), H. 16 
14 M. Syahran Jailani “ Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini  

“ Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, No. 2 (Oktober 2015), h. 246 
15 Nika Cahyati, Rita Kusumah, “Peran Orang tua dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah saat Pandemi Covid-

19” Jurnal Golden Age Vol 4, No. 1 (Juni 2020), h. 155 
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Dalam proses belajar dirumah ini minat anak sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya, 

terutama peran orang sebagai guru pengganti. Keduanya sangat dibutuhkan komunikasi yang baik 

agar dapat terealisasinya proses belajar. Upaya orang tua dalam menumbuhkan minat anak sendiri 

harus lebih ditingkatkan karena proses belajar di rumah pada masa pandemic ini cukup lama. 

Sehingga bagaimana cara orang tua harus mengatur waktu anak dalam hal belajar, bermain, 

istirahat, dan kegiatan kegiatan lainnya. 

Dalam hal ini pendidikan Nasional dan pendidikan Agama haruslah seimbang antara 

keduanya untuk kader islam yang cerdas dan berakhlak mulia serta menghormati sesama 

manusia. Dalam agama Islam sendiri belajar atau menuntut ilmu adalah salah satu kegiatan yang 

wajib hukumnya bagi seluruh umat tanpa terkecuali. Seperti sabda Rasulullah SAW: 

 

 َطلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضةٌ َعلَى كُِل   ُمْسِلمٍ 

Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR.Ibnu Majah No. 224). 

Peran orang tua dalam mendidik ilmu agama sendiri memang sudah harus diterapkan sejak 

anak usia dini, terutama bagi seorang perempuan yang merupakan guru agama pertama bagi 

anak-anak mereka. 

Menurut Johan Amos Comenius ( Tokoh aliran realism pendidikan) yang dikutip oleh H. 

Chairul Anwar, bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang mempunyai 

pengetahuan kesusilaan dan kesalehan sebagai kesiapan untuk kehidupan di akhirat.16 

Dalam pendidikan nasional maupun pendidikan agama, tentunya ada minat yang lebih 

agar dapat memaksimalkan pembelajaran atau pemahamannya. Jika anak memiliki minat dalam 

belajar maka ia akan berusaha untuk mengetahui, memahami, bahkan mencari hal-hal yang baru.  

Penelitian ini sangat penting karena dapat memberi masukan kepada orang tua agar lebih 

banyak dalam menaruh perhatian kepada anak saat proses belajar di rumah berlangsung selama 

pandemi ini. Orang tua sendiri akan lebih mengerti dalam memberikan fasilitas anak saat belajar 

dirumah, sehingga anak tidak merasa jenuh dan tidak cepat merasa bosan. Kreatifitas orang tua 

juga sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian tugas yang diberikan sekolah melalui belajar 

daring (dalam jaringan). 

Berdasarkan wawancara pada Senin, 01 Maret 2020 di ruang guru SMP Negeri 1 Natar, 

dengan Ibu Siti Sevtryana selaku guru PAI  di sekolah tersebut, menyatakan bahwa minat anak 

didik sebelum masa pandemi di nilai stabil, mereka semangat dalam belajar di kelas, namun tidak 

di pungkiri ada beberapa siswa yang minat belajarnya kurang.  Pada saat belajar di kelas pendidik 

menggunakan alat-alat untuk menjelaskan materi, seperti menggunakan media power point 

sehingga peserta didik lebih mudah untuk mengerti materi, namun ketika pandemi berlangsung 

dan sekolah di tutup, anak-anak dipaksa untuk belajar dirumah dengan sistem daring, semua 

materi disampaikan melalui group kelas melalui aplikasi Whatsapp, disini minat peserta didik 

dalam belajar mulai menurun, karena kurangnya konsentrasi peserta didik terhadap apa yang di 

jelaskan guru dalam pembelajaran daring, bahkan banyak peserta didik yang sering kali tidak 

mengumpulkan tugas, dikarenakan fasilitas yang mereka miliki kurang memadai, ada di antara 

mereka tidak memiliki handphone, jaringan internet yang tidak memadai, bahkan minimnya 

kemampuan menggunakan teknologi.17 

Selama ini penelitian tentang peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak hanya 

mengacu pada minat belajar anak saat keadaan pembelajaran normal di sekolah dan belum 

menunjukan peran orang tua terhadap motivasi belajar anak d masa pendemi Covid-19 yang 

notaben nya adalah pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran dirumah. Orang tua harus 

menjadi sosok seorang pendidik yang mengajar anaknya di rumah dan memberikan dukungan 

                                                             
16 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan : Sebuah Tinjauan Filosofis, (Suka-Press:2004), h. 74 
17Siti Sevtryana, “Sumber Pra Penelitian SMP Negeri 1 Natar, Lampung Selatan” 01 Maret 2021 
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untuk menumbuhkan minat belajar anak. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti peran orang tua 

dalam menumbuhkan minat belajar anak di masa pandemi Covid-19, dan selanjutnya mengangkat 

dalam sebuah penelitian dengan judul : “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar 

Anak Pada Mata Pelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Natar”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Agar mempermudah peneliti dalam menganalisis penelitian, maka penelitian ini difokuskan 

tehadap peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak pada mata pelajaran PAI di 

masa pendemi Covid-19 di SMP Negeri1 Natar. Dari fokus penelitian ini di bagi menjadi 3 sub 

fokus penelitian yaitu: 

1. Peran orang tua sebagai pembimbing 

2. Peran orang tua sebagai motivator 

3. Peran orang tua sebagai fasilitator 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran orang tua sebagai pembimbing anak pada mata pelajaran PAI di masa 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana peran orang tua sebagai motivator anak pada mata pelajaran PAI di masa 

pandemi covid-19? 

3. Bagaimana peran orang tua sebagai fasilitator anak pada mata pelajaran PAI di masa 

pandemi covid-19? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menegtahui bagaimana peran orang tua sebagai pembimbing anak di masa 

pandemi covid-19 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua sebagai motivator anak di masa pandemii 

covid-19  

3. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua sebagai fasilitator anak di masa pandemii 

covid-19 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan di adakannya penelitian ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan orang tua lebih berperan dalam memberikan perhatian kepada 

anak agar dapat meingkatkan minat belajar anak. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan masukan serta 

pertimbangan tentang bagaimana peran orang tua dalam membantu kegiatan proses belajar 

anak. 

3. Memberikan gambaran keberhasilan peran orang tua dalam meningkatkan hasil belajar anak 

di masa pandemic Covid-19 

4. Sebagai sumber tambahan wawasan dan intropeksi sudah sejauh mana peran orang tua dalam 

meningkatkan minat belajar anak di masa pandemic Covid-19 

5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin 

mengkaji tentang peran orang tua dalam meningkatkan minat anak saat belajar. 

 

G. Penelitian yang Relevan 
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Agar dapat mencapai hasil suatu penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang digunakan 

dalam penyusunan proposal ini dan menghindari tumpang tindih dari bahasan penelitian, maka 

disini penulis melakukan studi pendahuluan. Dalam kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis 

menemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Thesisyang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak Di SD 

Negeri 64 Bengkulu Selatan Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang”.18 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif dan 

sama-sama meneliti peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak. 

Adapun berbedaan pada penelitian ini yaitu, adanya perbedaan lokasi penelitian, 

perbedaan tingkat pendidikan yang akan di teliti, dan fokus mata pelajaran yang akan di teliti, 

dan penelitian saya dilakukan pada masa pandemi Covid-19 

2. Thesis dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Agama Anak 

SDN 050663 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.19 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif dan sama 

sama meneliti peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar agama anak. 

Adapun berbedaan pada penelitian ini yaitu, perbedaan lokasi yang akan diteliti, pada 

penelitian saya dilakukan di masa pandemi Covid-19, dan tingkat pendidikan yang dilakukan 

berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Handayani dengan judul “Peran Orang Tua Dalam 

Membimbing Anak Pada Pembelajaran Daring Di Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru 

Tahun ajaran 2019-2020”.20 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif dan sama 

sama meneliti peran orang tua dalam membimbing anak di masa pandemi Covid-19. 

Adapun berbedaan pada penelitian ini yaitu, perbedaan lokasi penelitian, fokus penelitian 

yang peneliti sekarang lakukan yaitu pada pelajaran PAI.  

4. Jurnal dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 

V Di Sekolah Dasar Inpres Iligetang”.21 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif dan sama 

sama meneliti peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak. 

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu, perbedaan jenjang pendidikan yang diteliti, 

perbedaan lokasi penelitian, dan perbedaan teknik pengambilan sampel sebagai sumber data, 

pada jurnal terlampir menggunakan teknik snowball sampling, sedangkan peneliti mengambil 

sumber data menggunakan purposive sampling. 

5. Jurnal dengan judul “ Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak di Rumah Selama 

Pandemi Covid-19”.22 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti peran orang tua dalam 

mendampingi anak saat covid-19 

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu, perbedaan metode penelitian, pada 

penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dari kajian teoritis yang diperoleh dari 

                                                             
18 Deska Emilia, “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak di SD Negeri 64 Bengkulu Selatan 

Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang”. ( DiplomaThesis, IAIN Bengkulu, 2019 ) 
19 Nurma Atika, “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak SDN 050663 Lubuk Dalam Kecamatan 

Stabat, Kabupaten Langkat” ( Thesis, IAIN SU, 2019 ) 
20 Tri Handayani, “Peran Orang Tua Dalam Membimbing Anak Pada Pembelajaran Daring di Desa Ngrapah 

Kecamatan Banyubiru Tahun Ajaran 2019-2020”, ( Skripsi, IAIN Salatiga, 2020 ) 
21 Hermus Hero, Maria Ermalinda, “ Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Di 

Sekolah Dasar Inpres Iligetang”, ( Jurnal, Vol 1, No 2 ) 
22 Selfi Lailiyatul, Mardiyana Faridhatul, “ Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Di Ruma Selama Pandemi 

Covid-19”. ( Jurnal Vol 4 No 2 Tahun 2020 ) 
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buku dan jurnal sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu 

dengan sumber data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Metode merupakan suatu cara kerja yang sistematik atau sebagai suatu prosedur atau cara 

untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode juga memiliki makna 

yang sama dengan metodelogi yang mana dapat didefinisikan sebagai suatu penyelidikan 

yang sistematis, dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam sebuah 

penelitian.23 

Sedangkan, penelitian merupakan semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan makna/definisi baru, dan menaikkan 

tingkat ilmu dan teknologi.24 

Adapun metode penelitian merupakan suatu anggapan dasar tentang suatu hal yang juga 

dasar dalam berfikir, dan bertindak, dan menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan sebuah 

penelitian.  

Metode penelitian secara umum dapat didefinisikan/dimaknai sebagai suatu cara ilmiah 

untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan, data-data yang 

dihasilkan dari perolehan yang dihasilkan melalui penelitian , maka data tesebut merupakan 

data empiris (teramati) yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang memiliki kevalidan.25 

Dalam penelitian skripsi ini penulis memerlukan cara  atau metode yang bisa digunakan 

untuk menggali data guna melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi, metode dipandang 

perlu agar penelitian ini sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku baik memenuhi standar 

dalam ruang lingkup penulisan karya ilmiah. 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang 

digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif, yang mana memusatkan perhatian 

pada masalah-masalah dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan pada saat penelitian. Isilah 

deksriptif berasal dari bahasa inggris yaitu to describe yang artinya memaparkan atau 

menggambarkan suatu suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, peristiwa, situasi, kegiatan, dan 

lainnya yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan.26 Dalam pendekatan deskriptif, 

data yang dikumpukan berupa fakta-fakta dan gambar. Penelitian dilaksanakan untuk 

mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak pada mata pelajaran PAI 

pada masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. 

 

2. Partisipan dan Lokasi Penelitian 

Partisipan pada penelitian yaitu Guru PAI pada kelas IX A, peserta didik,  beserta wali 

murid siswa. Tempat penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan di SMP Negeri 1 Natar 

Lampung Selatan dan rumah peserta didik. Objek dari penelitian adalah Peran Orang Tua 

Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak Pada Mata Pelajaran PAI di masa pandemi Covid-

19 di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan. 

 

3. Teknik Pemilihan Informan 

                                                             
23 Zakiah Daradjat, Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11 
24 Margono. S, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2016), h. 

2 
26Surhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 3 
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Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi penelitian.27 

Adapun teknik penelitian yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu 

merupakan sample yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dalam sebuah 

penelitian.28 

4. Sumber Data Penelitian 

Peneliti memiliki sumber data penelitian yang merupakan subjek dari mana data 

diperoleh.29 Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Person (orang), yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara.30 Pada penelitian ini peneliti merekam wawancara jawaban dari 

narasumber atau sumber informasi (informan) yang terlibat pada permasalahan yang akan 

di teliti, yaitu guru PAI, orang tua peserta didik, dan peserta didik kelas IX A 

b. Place (tempat), yaitu sumber data yang menyajikan tempat penelitian berupa keadaan 

diam dan bergerak. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan sarana dan prasarana. 

Bergerak, misalnya kinerja, aktifitas guru dan lain sebagainya.31 Pada sumber data 

penelitian ini tempat dan lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan 

dan rumah peserta didik di daerah Natar Lampung Selatan. 

c. Paper (kertas), yaitu sumber data yang menyajikan data-data (dokumen) berupa huruf, 

angka, gambar, simbol lain.32 Adapun simbol data pada penelitian ini berupa data profil 

sekolah, data guru,fasilitas sarana dan prasarana, dokumentasi penelitian mengenai peran 

orang tua saat mendampingi peserta didik belajar. 

Penelitian ini menggunakan ketiga sumber data yang telah disebut di atas, kemudian 

menggunakan data-data yang diperlukan, penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data 

yakni primer dan sekunder, kata tersebut adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan secara langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.33 Data ini diperoleh dari sumber informasi yang 

pertama (informan)yakni “person” dengan menggunakan prosedur dan teknik 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi di lapangan perlu 

dilakukan secara langsung untuk mengamati, mencatat, dan merekam keadaan secara 

sistematis pada objek penelitian. Data primer ini sumber informasi yang utama yakni 

guru PAI, orang tua peserta didik, dan peserta didik 

2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber data yang pertama. Dapat juga dikatakan data disusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.34 Data ini juga dapat diperoleh dari sumber data yang 

dilakukan menggunakan metode dokumentasi yaitu foto-foto saat observasi dan foto 

saat peserta didik melakukan pembelajaran 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

dokumentasi, dan observasi 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan berupa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang 

di ajukan kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan dan memberikan 

                                                             
27 Ibid, h. 188 
28 Moeloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 224 
29 Suharsimi Arikunto, op cit, h. 172 
30 Ibid. 
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik…, h.172 
32 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali, 1987), h. 93 
33 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian…., h. 93 
34 Ibid, h. 94 
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informasi.35 Dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang di dalamnya terdapat aktifitas pemberian pertanyaan kepada narasumber yang 

menguasai informasi tentang hal yang 

sedang diamati oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan Guru PAI di SMPN 1 

Natar untuk mengetahui apakah benar permasalahan itu sedang terjadi di sekolah 

tersebut, dan orang tua peserta didik guna mendapatkan informasi bagaimana peran orang 

tua dalam meningkatkan minat belajar anak pada mata pelajaran PAI di masa pandemic 

Covid-19. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu, dokumentasi juga memiliki 

peran yang sangat penting, dapat memberikan informasi yang relevan. Dokumentasi bisa 

berupa gambar ataupun tulisan. Dokumentasi adalah pengumpulan dan penyimpanan 

informasi dalam bidang pengetahuan,pengumpulan bukti dan keterangan seperti (gambar, 

video, dan referensi lain). Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mencatat apa yang ditulis dalam dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang di teliti. 

3. Observasi 

Pengamatan merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan, ilmuan hanya bisa 

melakukan penelitian berdasarkan data, yakni kebenaran tentang dunia nyata yang 

diperoleh lewat observasi. Melalui observasi, peneliti memahami prilaku serta 

maknanya.36 Observasi pada metode ini menggunakan cara mengamati secara langsung 

dan mencatat secara sistematis tehadap objek yang akan di teliti, kegiatan tersebut bisa 

berupa cara orang tua mendamipingi anak saat belajar & mengerjakan tugas.  

Penelitian ini menggunakan observasi jenis non partisipan, dimana peneliti tidak ikut 

ambil bagian dalam aktivitas yang diobservasi. Tetapi peneliti hanya mengobservasi 

menganai peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak pada mata pelajaran 

PAI di masa pandemi Covid-19. 

 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses menyusun atau mencari data yang diperoleh 

dariobservasi, wawancara, dan yang lainnya secara sistematis, sehingga dapat dipahami 

dengan mudah dan dapat di informasikan kepada orang lain.37 Tujuan nya untuk memperoleh 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti berupa temuan-temuan pada saat penelitian. 

Dengan hal ini mempermudah peneliti mengolah data diperlukan analisis data. Adapun 

analisis data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu: 

a. Reduksi data, yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal 

yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Verifikasi/ penarikan kesimpulan, yaitu makna-makna yang muncul pada penelitian yang 

telah dikumpulkan dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya. Sehingga dapat dilihat kenyataan yang akurat sesuai terjadi dilapangan 

dan dianalisa secara induktif. 

 

                                                             
35 Yuberti, Antomi Siregar, Pengantar Metodologi Pendidikan Matematika dan Sains,(Bandar Lampung: CV Utama 

Raharja, 2017) h.15 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)…., h.310 
37 Ibid, h. 300 
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7. Keabsahan Data  

Data yang terkumpul di lapangan diperiksa keabsahannya, peneliti harus mampu 

mengungkapkan kebenaran dan mampu menghadirkan fakta-fakta actual secara objektif, 

karena uji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya untuk mengukur 

tingkat kredibilitas pada penelitian kualitatif agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.  

Dengan hal itu pada penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik 

triangulasi sumber. Pada teknik triangulasi sumber menggunakan pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari informan yang sama. Pengumpulan data yang 

dimaksud adalah observasi, wawancara, dokumentasi sumber data yang sama secara 

serentak.38 

 

I. Sistematika Penulisan 

 Agar mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis menyusun ke dalam 

tiga bab yang rincian penjelasannya adalah sebagai berikut: 

 BAB I Pendahuluan, Bab ini berfungsi untuk menjelaskan penegasan judul, latar 

belakang masalah yang menjadi dasar dari terjadinya penelitian ini, fokus penelitian dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II Landasan teori, Pada Bab ini menguraikan mengenai teori peran orang tua dalam 

menumbuhkan minat belajar anak di masa pandemi covid-19. 

 BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang 

gambaran umum objek penelitian yang berisi profil sekolah, visi dan misi sekolah, letak georafis, 

sarana dan prasarana, struktur pengurus, dan keadaan guru dan siswa. 

BAB IV Analisis Penelitian , Bab ini berfungsi untuk menjabarkan hasil penelitain 

tentang peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak pada mata pelajaran PAI di 

masa pandemi covid-19 di SMP N 1 Natar, Bab IV berisikan hasil peran orang tua sebagai 

pembimbing, peran orang tua sebagai motivator, dan peran orang tua sebagai fasilitator anak pada 

mata pelajaran PAI di masa pandemi covid-19 di SMPN 1 Natar 

BAB V Penutup, Bab V berisikan kesimpulan dari penelitian tentang bagaimana peran 

orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak pada mata pelajaran PAI di masa pandemi 

covid-19 di SMP N 1 Natar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta:Yayasan Fakultas Psikologi UGM,2003) Jilid II Edisi IV, h.43 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Peran Orang Tua 

1. Pengertian peran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah pemain sandiwara (film), 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia 

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan 

status dan fungsi sosialnya. 

Dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang 

dilakukan oleh seorang individu yang memiliki status dan memberikan pengaruh pada suatu 

kelompok atau lingkungannya.  

 

2. Pengertian orang tua 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “ Orang tua adalah ayah ibu 

kandung”.39 Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak 

yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.40 Menurut Miami yang di kutip leh Kartini 

Kartono mengemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan 

dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang 

dilahirkannya”. 

Maksud dari pendapat di atas, yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan 

telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah maka mereka harus siap menjalani 

kehidupan berumah tangga salah satunya adalah dituntut untuk dapat berfikir serta bergerak 

untuk jauh kedepan, karena orang yang berumah tangga akan diberikan amanah yang harus 

dilaksanakan dengan baik dan benar, amanah tersebut adalah mengurus serta membina nak-

anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani. Karena orang tua lah yang menjadi 

pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.  

 

3. Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam 

keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan 

lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak dilakukan dalam 

lingkungan keluarga. Spesifik nya orang tua lah yang memberikan dasar pendidikan pada 

anak. 

Tugas utama dari orang tua bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi 

pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar 

diambil dari kedua orang tuanya.41 

Dalam pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “Perkawinan 

adalah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, berdasarkan ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak serta 

                                                             
39 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 629 
40 A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama,(Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), h. 155 
41 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 38 
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tanggung jawab kedua orang tuanya memelihara dan mendidiknya, dengan sebaik-baiknya. 

Dengan demikian telihat betapa besar tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

Bagi seorang anak, orang tuanya lah tempat dimana ia menjadi pribadi atau diri sendiri, 

dan orang tua juga merupakan wadah bagi anak dalam menjalankan proses belajarnya untuk 

mengembangkan dan membentuk karakter yang baik. Dengan demikian jelaslah bahwa orang 

yang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan 

anak adalah orang tua.42 

Rasulullah SAW bersabda 

ََلةٍَُوالسَََّلُم:ٍ}َماٍنََحلٍٍََواِلٌدٍَولََدهٍُأَْفَضَلٍِمْنٍأََدب ٍَحسٍَنٍ  ٍَعلَْيِهٍالصَّ  {قَاَلٍالنَّبِيُّ

Rasulullah SAW bersabda “ tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih 

utama dari pada (pendidikan) tata karma yang baik”. ( Hadis riwayat Imam At- Tirmidzi dan 

Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa’id bin Ash r.a)43 

Maka dari itu, orang tua di tuntut untuk membekali pendidikan yang baik agar anak dapat 

tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. 

Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi : 

كُلٍُّ ٍَبََواهُاْلِفطٍَْرِة،َعلَىيُْولَُدَمْولُوٍْد  َدانِِهفَأ َسانِِهأَْويَُهِوِّ َرانِِهأَْويَُمِجِّ  يُنَِصِّ

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ Setiap anak yang lahir 

dilahirkan atas fitrah . Maka kedua orang tua nyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, 

atau Nasrani. (HR. Muslim).44 

Dari hadist tersebut dapat dikemukakan, antara lain: 

1. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih dan tanpa dosa, hal ini menunjukan 

bahwa anak lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga 

masih sangat bergantung pada orangtua dan lingkungannya, maka peran orangtua sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak serta kelangsungan hidupnya 

untuk mendapatkan pendidikan. 

2. Kedua orangtua harus siap untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Orangtua 

tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan jasmani berupa sadang, pangan, dan papan saja. 

Tetapi orangtua juga harus memenuhi kebutuhan rohani anak, yakni dengan pendidikan 

agama, kasih sayang, dan perhatian orangtua terhadap anak. Hal ini agar membentuk 

kepribadian anak yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.  

 

Pendidikan yang di dapatkan dari keluarga diharapkan mampu mengembangkan kualitas 

pendidikan dan mampu mengaplikasikannya secara utuh dan diperlukan bangsa untuk masa 

depan yang akan datang.45 Seorang anak dalam keluarga berkedudukan sebagai anak didik 

dan orang tua sebagai pendidiknya. 

Kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas 

pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal yang sifatnya spiritual seperti 

halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus member teladan yang baik bagi 

anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu: 

a. Pengalaman pertama masa kanak-kanak 

Dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus didasari dan 

dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga 

yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan 

                                                             
42 Ibid, h. 39 
43Jalaluddin Kamaluddin As-Syuyuthi ra, Terjemah Kitab Lulabul Hadist, ( Surabaya :Al-Miftah ) 
44 Ma’mur Daud, Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid IV, (Jakarta:Widjaya, 1984), cet 1 
45 Aliatin Nisa, “Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu 

Pengetahuan” Jurnal Ilmuah Kependidikan, Vol. 2 No. 1 (Maret 2015), h.3 
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keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam 

pengembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting 

diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan. 

pengembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting 

diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan. 

b. Menjamin kehidupan emosional anak 

Suasana dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta dan simpati yang 

sewajarnya, suasana yang aman dan tentram, juga suasana saling mempercayai karena 

melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau 

dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua 

dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta sakih sayang yang murni, 

kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang penting di dalam membentuk 

pribadi seseorang. 

c. Menanamkan dalam pendidikan moral 

Di dalam keluraga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, 

yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang 

dapat dicontoh, memang biasanya tingkah laku, cara berbuat, dan bicara akan ditiru oleh 

anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri 

dengan orang yan ditiru. 

d. Memberikan dasar pendidikan sosial 

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan-peletakan dasar 

pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi 

yang minimal terdiri daria yah, ibu, dan anak-anak, perkembangan benih-benih 

kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan 

keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong secara kekeluargaan, 

menolong saudara atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga kebersihan, 

kedamaian, dan ketertiban. 

e. Peletakan dasar-dasar keagamaan 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama, disamping sangat menentukan 

dalam menanamkan dasar-dasar moral, keluarga juga tidak kalah pentingnya berperan 

dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. 

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup 

yang beragama, dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga, misalnya mengajak anak 

ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah shalat, mendengarkan khutbah atau 

ceramah keagamaan, kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian 

anak, jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondiri kepda anak untuk 

mengalami suasana hidup keagamaan.46 

Berkaitan dengan masalah pendidikan, maka orang tua mempunyai peran penting dalam 

peletakan dasar-dasar bagi perkembangan anak selanjutnya, dengan demikian orang tua 

berkewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga yangharmonis dan berkewajiban 

memberikan didikan dan bimbingan kepada anak-anak, sebab merekalah yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap pendidikan anak.47 

Dasar-dasar tanggung jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu: 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan 

anak, kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan 

                                                             
46 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan…., h. 38-43 
47 Dayono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2007), h. 59 
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tindakan rela dan menerima tanggung jawab untuk mengorbankan hidupnya dalam 

member pertolongan kepada anaknya. 

2) Member motivasi kewajiban moral senagai konsekwensi kehidupan orang tua 

terhadap keturunannya, adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai 

spiritual, menurut para ahli bahwa penanaman sikap beragama sangat baik pada masa 

kanak-kanak. 

3) Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan 

menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Tanggung jawab sosial 

merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang di bina oleh 

darah keturunan dan kesatuan keyakinan 

4) Memelihara dan membesarkan anaknya, bertanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami ntuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan 

agar ia hidup secara berkelanjutan 

5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi kehdupan anak kelak, sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri.48 

Dengan demikian, terlihat besar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, 

perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam proses belajar, 

karena mengingat pentingnya peran orang tua maka dalam mengasuh mendidik anaknya 

orang tua perlu mengikuti perkembangan anak. Sifat-sifat orang tua dan praktik pengelolaan 

keluarga dapat memberikan dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar anak. 

Perhatian orang tua sebagai faktor pendukung siswa dalam belajar baik disekolah maupun di 

rumah. Kebiasaan yang diterapkan orang tua siswa dalam mengelola keluarga yang keliru, 

dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak.49 

 

4. Indikator Peran Orang Tua 

Menurut Arifin, ada tiga Peran orang tua dalam menumbuhkan minat belajar anak, yaitu : 

a. Menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, bakat, 

serta kecakapan-kecakapan lainnya serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan 

nasehat kepada guru. 

b. Menyediakan infoormasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan 

minat anak. 

c. Menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu kesulitan belajarnya.50 

Berdasarkan pendapat Arifin di atas, maka dapat dijelaskan lebih rinci dan luas tentang 

peran orang tau dalam menumbuhkan minat belajar anak, yaitu: 

1. Membimbing  

Bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka 

memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan, agar orang 

tersebut mampu mengatasinya sendiri dengan penuh kesadaran.51 Maka dalam hal ini 

orang tua harus senantiasa memberikan bimbingan secara berkelanjutan, orang tua 

dapat membimbing anaknya seperti, mengawasi atau menemani anak saat belajar, 

mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas, menanyakan kesulitan serta membantu 

sang anak ketika mengalami kesulitan belajar. 

2. Motivator  

                                                             
48 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 100 
49 Inna Ra’ufuatun, “Pengaruh Perhatian Orang Tua,Kedisiplinan dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar”, Jurnal Penelitian dan Pendidikan, IPS, VOL.9 No. 3 (Juli 2015), h. 1269 
50 Arifin, Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Bimbingan Agama, (JAKARTA:Bulan Bintang, 2012), h. 92 
51 Sucipto dan Raflis, Profesi Keorangtuaan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h. 109 
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Orang tua memberikan dorongan tentang penting belajar dengan tujuan dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak, sehingga anak benar-benar merasa penting dan 

membutuhkan apa yang di anjurkan orang tuanya.52 Orang tua harus mempu menjadi 

motivator belajar anak. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengajak peserta didik 

belajar, member pujian / hadiah saat mendapatkan nilai yang memuaskan, dan 

memberikan semangat serta nasihat.53 

3. Fasilitator 

Dalam belajar mengajar orang tua menyediakan berbagai fasilitas seperti media, 

alat peraga, termasuk menentukan sebagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu 

dalam menunjang program belajar anak. Orang tua sebagai fasilitator turut 

mempengaruhi tingkat prestasi yang di capai anak. Bentuk dukungan lain yang tidak 

kalah penting berkenaan dengan peranan orang tua dalam belajar anak adalah 

menyiapkan berbagai fasilitas pembelajaran, penyediaan buku-buku ajar yang 

dibutuhkan peserta didik, demikian juga dengan fasilitas lainnya seperti alat-alat 

tulis, dan tempat belajar.  

Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sebagai orang pertama dalam meletakkan 

dasar-dasar pendidikan terhadap anak-anaknya yaitu, mengajar, membimbing, 

(mengawasi) memberikan perhatian, memberikan fasilitas, serta menjadi motivator 

terhadap anak. Dengan demikian, peran orang tua dalam mendidik anak untuk lebih 

berhasil, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat 

dibutuhkan.   

 

5. Fungsi Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anaknya 

Pola perilaku yang benar dan tidak menyimpang untuk pertama kalinya diperoleh dalam 

keluarga, fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam 

atau luar keluarga yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. Keluarga adalah unit 

tekecil yang peranannya sangat besar.  

Adapun empat fungsi keluarga, yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi biologis, fungsi ini menyatakan bahwa kehidupan keluarga harus dapat 

memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. 

b. Fungsi ekonomi, fungsi ini menyatakan bahwa kehidupan keluarga harus dapat 

mengatur diri dalam mempergunakan sumber keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga dengan cara yang cukup efektif dan efisien.  

c. Fungsi kasih sayang, fungsi ini menyatakan bahwa keluarga harus menjalankan 

tugasnya yaitu menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat, yang penuh 

keakraban, kerukunan, serta kerja sama dalam menghadapi masalah. 

d. Fungsi pendidikan, fungsi ini menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab 

sebagai pendidik pertama anak-anaknya, keluarga sebagai lembaga pendidikan.54 

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anaknya. 

Dimanapun anak tersebut menjalani pendidikan, baik dilembaga fomal, ataupun 

nonformal, orang tua tetap berperan dalam mementukan masa depan pendidikan 

anaknya.55 

                                                             
52 Ibid, h. 109 
53 Munirawan Umar, “Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak”. Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol. 1 

No. 1 ( Juni 2015), h. 25 
54 Andi Syahraeni, “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak”, Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Vol. 2 , No. 

1 (Desember 2015), h. 27 
55 Munirwan Umar, “ Peranan Orang Tua Dalam MeningkatkanPrestasi Belajar Anak”, Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol. 1, 

No. 2 (Juni 2015), h. 20 
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Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua 

terhadap anak antara lain sebagai berikut: 

a. Memelihara dan membersarkannya, tanggung jawab ini karena anak memerlukan 

makan, minum, dan perawatan, agar anak tersebut hidup secara berkelanjutan. 

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. 

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna di 

hidupnya. 

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan 

agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir. 

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anaks ecara terus menerus perlu 

dikembangkan kepada setiap orang tua, merek ajuga perlu dibekali teori-teori pendidikan 

modern sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian tingkat dan kualitas materi 

pendidikan yang diberikan dapat digunakan anak untuk menghadapi lingkungan yang 

berubah. Hal ini harus dilakukan oleh orang tua, maka generasi mandating telah mempunyai 

kekuatan menghadapi perubahan masyarakat.56 Oleh karena itu tanggung jawab orang tua 

sangat penting dalam kehidupan anak, dan sangat berpengaruh dalam meningkatan minat 

belajar anak dalam pendidikan apalagi pada kondisi pandemi covid-19 saat ini. 

 

6. Pengaruh Keluarga Terhadap Pedidikan Anak 

Keluarga memberikan pengaruh pada pembentukan budi luhur anak, salah satu ciri anak 

yang berbudi luhur adalah selalu menunjukan sikap sopan dan hormatnya pada orang tua. 

Budi luhur yang melekat pada setiap orang bukan datang dengan sendirinya, melainkan 

harus diciptakan. Budi luhur merupakan produk pendidikan dari keluarga. Penanaman moral 

pada diri seorang anak berawal dari pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga dalam 

penempaan karakter anak sangatlah besar. Dalam sebuah keluarga, seorang anak di asuh, 

diajarkan berbagai macam hal, diberi pendidikan mengenai budi pekerti, serta budaya, 

supaya ketika dewasa anak dapat tumbuh menjadi manusia yang cerdas dan memiliki budi 

pekerti yang baik dan dapat menjaga nama baik keluarga.57 

Pengaruh orang tua sangat menentukan arah perkembangan masa depan anak, teutama 

keadaan mereka dan  sifat orang tua seperti memandang dan memperlakukan anak.58 

Kewajiban pendidikan anak bagi orang tua telah disadari oleh setiap orang tua, bersamaan 

dengan kesadaran bahwa diri mereka memliki keterbatasan untuk mendidik anak-anaknya 

secara baik. Keterbatasan yang dimiliki orang tua itu telah mengharuskan mereka untuk 

bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan. Meskipun demikian, 

kewajiban terbesar untuk mendidik anak-anak berada di pundak orang tua. Mereka tidak 

boleh lepas dari tanggung jawab, karena mereka harus tetap mendidik anak-anak sehingga 

di kemudian hari anak-anaknya mampu melahirkan generasi yang lebih baik. 

 

B. Minat Belajar Anak 

1. Pengertian Minat Belajar 

Minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan anatar diri sendiri 

dengan sesuatu yang ada di luar diri.semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka 

semakin besar minat. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai 

                                                             
56 Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rieneka Cipta,2015), h. 64 
57 Dyah Satya Yoga Agustin, Ni Wayan Suarmini, Suto Prabowo, “Peran Keluaga Sangat Penting Dalam Pendidikan 

Mental Karakter Serta Budi Pekerti Anak” Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1 (Juni 2015), h. 51 
58 Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan…., h. 65 
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bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi suatu minat pada diri orang tersebut, 

kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan.59 Ketika kepuasan itu menurun maka 

minat akan menurun sehingga minat bersifat non permanen atau bisa berubah-ubah.  

Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relative konstan, seseorang 

yang dikatakan telah belajar adalah seseorang yang memiliki perubahan tingkah laku dalam 

dirinya, semacam dorongan rasa ingin tahu yang kuat, memiliki keinginan untuk menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman, bersosialisasi dan beradaptasi 

dengan lingkungannya serta meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi 

diri.60 

Menurut Gagne belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi dalam kemampuan 

manusia setelah belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses 

pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga berubah dari waktu ke waktu, belajar juga 

dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor luar, dimana keduanya saling bwerinteraksi. 

Ada tiga komponen penting dalam belajar, yakni faktor internal, eksternal, dan hasil belajar 

siswa.61 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan 

atau upaya untuk mendapatkan perubahan lingkah laku dari diri seseorang itu sendiri dari 

waktu ke waktu, perubahan tingkah laku dan perubahan kepribadian seseorang setelah 

mengalami peristiwa belajar. Tingkah laku dapat meliputi pengetahuan, perasaan, sikap, 

keterampilan, kemampuan, serta hubungan interaksi sosial. Sehingga nanti dikemudian hari 

di harapkan siswa mampu memecahkan masalah-masalah atau tuntunan hidupnya. 

Dapat di simpulkan bahwa minat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

peserta didik dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap sikap dan perilaku. Peserta 

didik yang berminat terhadap kegiatan belajar akan berusaha lebih dibandingkan peserta 

didik yang kurang berminat dengan belajar. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar karena apabila bahan pelajaran ang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta 

didik maka peserta didik tidak akan belajar dengan baik karena dirasakurang menarik.  

 

2. Indikator Minat Belajar 

Minat belajar dapat diukur melalui empat indikator, sebagai berikut: 

1. Perasaan senang 

Perasaan siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata 

pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang di senanginya. Tidak 

ada perasaan terpaksa untuk mempelajari bidangtersebut. Perasaan senang dalam 

mempelajari pelajaran, memiliki rasa puas, bersemangat, gembira, rasa tertarik 

(memperhatikan). Perasaan senang merupakn sumber energy belajar dan pengembangan 

sikap positif yang harus di bangkitkan orang tua guna mengembangkan minat belajar 

anak. 

2. Keterlibatan siswa 

Keterlibatan siswa atau turut berperan serta salam suatu kegiatan merupakan adanya 

kemauan atau minat terhadap objek. Dengan kata lain minat dapat menjadi penyebab 

partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar.62 Contohnya keterlibatan peserta didik 

                                                             
59 Slameto, Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: PT Rieneka Ripta, 2018), h. 3 
60 Evelyn Siregar, Hartanti NARA, Teori Belajar Dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 6 
61 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta Bandung, 2015), h. 17 
62 Nuruddin Araniri, “Kompetisi Profesional Guru Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Siswa” Jurnal Pendidikan dan 

Studi Islam, Vo. 4, No 1 (Maret, 2018), h. 80 
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dalam mengerjakan tugas yang diberikan, mengikuti pelajaran serta memiliki buku 

pelajaran yang lengkap. 

3. Keterkaitan 

Hubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada 

orang, benda, kegiatan atau bisa berupa pengalamanefektif yang bisa dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. Keterkaitan peserta didik dalam pembelajaran seperti, kerelaan 

peserta didik dalam memperhatikan pembelajaran serta bertanya kepada guru, 

danmengikuti pelajaran tepat waktu. 

4. Perhatian siswa  

Perhatian siswa merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan 

pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari perhatiannya. Perhatian siswa dapat 

diartikan seperti peserta didik mengikuti pembelajaran sengan antusias, mengulang 

pembelajaran yang kemarin.63 

Minat adalah suatu gejala psikologis, adanya pemusat perhatian dan pikiran dari subjek 

karena tertarik. Adanya perasaan senang terhadap objek yang menjadi sasaran sert 

adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subjek untuk melakukan kegiatan guan 

mencapai tujuan. Berdasarkan definisi minat dan belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan belajar dapat berlangsung lama tanpa merasa jenuh ketika seseorang 

senang mengalami proses tersebut. Dan ketika seseorang berminat dalam belajar, maka 

akan lebih mudah untuk seseorang memusatkan perhatian, perasaan dan pikiran dalam 

proses belajar tersebut karena dilakukan tanpa adanya paksaan.  

 

3. Metode Pengukuran Minat 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengadakan pengukuran minat. 

Sugiyono menyatakan bahwa pengukuran minat sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode observasi dalam pengukuran minat peserta didik memiliki suatu keuntungan 

karena dapat mengamati minta peserta didik dalam kondisi yang wajar, jadi tidak dibuat-

buat. Dengan metode observasi dapat dilakukan dalam situasi baik dalam kelas maupun 

luar kelas. 

b. Interview  

Metode interview atau wawancara ini baik dilakukan untuk mengukur minat peserta 

didik karena biasanya anak gemar membicarakan aktivitas tentang dirinya sehingga 

dapat menarik hatinya. Pelaksanan interview lebih baik dilakukan dalam situasi yang 

tidak formal sehingga percakapan dapat berlangsung secara bebas. Pendidik dapat 

memperoleh informasi tentang minat peserta didik dengan menanyakan peserta didik 

secara langsung. 

c. Quesioner 

Menggunakanmetode questioner pendidik dapat melakukan pengukuran terhadap 

sejumlah anak sekaligus. Dengan menggunakan questioner dapat lebih efesien 

disbanding interview dan observasi, isi pertanyaan questioner pasda prinsip nya tidak 

jauh beda dengan isi pertanyaan interview 

d. Inventori 

Metode inventori adalah suatu metode untuk pengukuran minat berupa suatu daftar 

statement. Dari daftar tersebut subjek yang dinilai diminta untuk memilih mana sistem 

yang cocok dengan peserta didik. Setiap ststment yang cocok dengan peserat didik diisi 
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dengan tanda ceklis, sedangkan yang tidak sesuai dengan peserta didik tidak perlu di isi. 

Sama dengan metode questioner yang keduanya menggunakan instrument berupa suatu 

daftar pertanyaan yang membedakan hanya metode inventori instrumennya berupa 

statment yang harus di pilih peserta didik.64 

Dalam penelitian yang akan saya lakukan nanti untuk melihat sejauh mana minat 

peserta didik dalam belajar, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengukuran 

minat peserta didik yaitu: Observasi, dimana metode observasi di gunakan secara 

langsung bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak selama di 

rumah pada masa pandemic covid-19 ini. Kemudian selain observasi, peneliti juga 

menghunakan metode interview atau wawancara pada orang tua peserta didik tentang 

minat belajar peserta didik selama dirumah pada masa pandemi covid-19. 

 

4. Jenis-Jenis Minat 

Setiap orang memiliki minat tersendiri, namun dari berbagai macam minat yang di miliki 

orang banyak  menurut Ellis, minat terbagi menjadi dua jenis yang dapat dilihat dari segi 

waktu yaitu: 

a. Minat Situasional 

Minat situasional merupakan minat yang dipicu oleh sesuatu di lingkungan sekitar. 

Sesuai dengan namanya, minat situasional adalah jenis minat yang sifatnya sesaat. Minat 

jenis ini biasanya terjadi karena rasa ingin tahu yang mampu menjadi sebuah motivasi 

bagi individu tersebut untuk dapat lebih menalami hal yang diminati, namun lama-lama 

minat tersebut dapat berkurang karena adanya aktivitas yang menghambat perkembangan 

minat tersebut pada sebuah lingkungan atau dapat juga karena minat tersebut muncul 

akibat adanya sebuah kebiasaan atau hal baru yang muncul di lingkungan sehitar 

sehingga menjadikan semua individu yang ada di sekitar mampu tertarik pada hal 

tersebut. Namun ternyata hal yang menjadi ketertarikan tersebut hilang akibat 

keberadaannya yang di lingkungan sekitar hanya bersifat sementara atau bahkan ada hal 

yang lebih menarik lagi dari hal yang membuatnya tertarik sebelumnya.  

Contoh di sekolah : peserta didik tertarik belajar di kelas karena guru menggunakan alat 

bantu untuk mengajar seperti menggunakan video animasi, namun ketika penggunaan 

media tersebut sudah diberhentikan atau diganti dengan media lain peserta didik pun 

menurun minat belajarnya. 

b. Minat Pribadi 

Berbeda dengan jenis minat situasional, pada minat pribadi ini dapat dikatakan 

sebagai kebalikan dari minat situasional. Pada minat pribadi yang di miliki oleh setiap 

individu lebih bersifat jangka panjang dan relative stabil pada suatu topic atau aktifitas 

tertentu yang konsisten. Seseorang yang memiliki minat ini akan lebih bertahan lama 

dengan hal yang ia minati meski biasanya banyak hal baru yang lebih menarik. 

Contoh di sekolah : peserta didik semangat belajar PAI menggunakan media video 

animasi, namun ketika penggunaan media tersebut diberhentikan atau diganti dengan 

media lain mereka tetap semangat untuk belajar PAI. 

 

5. Fungsi Minat Dalam Belajar 

Fungsi minat adalah untuk mengubah atau menggerakan seseorang supaya timbul 

keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil serta mencapai  tujuan 

tertentu. 

a. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan belajar 
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Suatu hambatan pasti menimbulkan rasa rendah diri. Tetapi hal ini menjadi dorongan 

untuk kompetensi dengan usaha yang tekun dan luar biasa. Sehingga dapat tercapai suatu 

kelebihan di bidang tertentu. Sikap anak yang mengalami kesulitan atau hambatan itu 

biasanya bergantung pada lingkungan sekitar. Sehingga disini sangat dibutukan motivasi 

dalam upaya menciptakan kondisi tetentu yang lebih kondusif bagi mereka untuk 

berusaha memperoleh keunggulan.  

b. Pendorong tercapainya prestasi  

Minat berfungsi sebagai pendorong usaha dalam suatu pencapaian prestasi. 

Seseorang melakukan usaha karena adanya minat, minat yang baik dalam belajar akan 

menunjukan hasil yang baik. Dengan upaya ketika seseorang berusaha dengan tekun dan 

teutama di sadari dengan adanya minat. Maka seseorang yang belajar itu akan 

memperoleh prestasi yang baik. Intensitas minat peserta didik akan sangat menentukan 

tingkat pencapaian prestasi belajarnya.  

Berdasarkan fungsi minat di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang datang 

menghambat peserta didik dapat di atasi dengan dukungan dari lingkungan sekitar yang 

membuat peserta didik menjadi semangat kembali, dengan adanya dukungan minat 

peserta didik akan eningkat dalam proses pembelajaran, dimana minat tersebut akan 

menghasilkan prestasi yang unggul untuk peserta didik tersebut. Karena minat adalah 

bagian terpenting untuk menunjang kemauan peserta didik dalam belajar.  

 

6. Pembentukan Dan Pengaruh Minat Belajar 

Setiap jenis minat mempengaruhi dan berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan, 

sehingga makin kuat terhadap kebutuhan sesuatu makin besar dan dalam minat terhadap 

kebutuhan tersebut.perkembangan minat sendiri tergantung pada kesempatan belajar yang 

dimiliki oleh seseorang, bisa dikatakan perkembangan minat sangat bergantung pada 

lingkungan dan orang-orang dewasa yang erat pergaulannya dengan peserta didik. 

Sehubungan langsung dengan lingkungan sekitar akan berpengaruh terhadap kematangan 

psikologisnya.  

Faktor yang sangat mempengaruhi peserta didik dalam mengembangkan minatnya 

adalah orang tua, lingkungan bermain, dan teman sebaya, serta sesuai dengan kecenderungan 

masyarakat yang senantiasa berkembang. Orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat 

dan pola pergaulan akan merangsang tumbuhnya minat peserta didik secara lebih terbuka. 

Minat secara psikologi banyak dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang 

yang terbentuk pada setiap fase perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Perasaan 

seperti senang atau tidak senang akan membentuk pola minat peserta didik. Munculnya pola 

minat ketika sesuatu yang disenangi berubah menjadi tidak senang sebagai dampak dari 

perkembangan psikologis dan fisik seseorang.  

Fase perkembangan minat berlangsung secara bertingkat dan mengikuti pola 

perkembangan individu itu sendiri, kematangan individu juga mempengaruhi perkembangan 

minat, karena semakin matang fisik dan psikologis peserta didik akan semakin kuat dan 

terfokus pada objek tetentu. Pada awalnya minat terpusat pada diri sendiri, hal-hal menjadi 

kepunyaan, kemudian berpusat pada orang lain termasuk pada objek-objek yang ada 

dilingkungannya. 

Minat peseta didik juga banyak di kontribusi oleh pola dan kebiasaan yang mereka 

alami bersama teman sebayanya, maka dapat di artikan bahwa peserta didik berminat 

terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak mereka minati, namun karena tepengaruhi teman 

sebaya akhirnya berminat juga. Karena kebiasaan tersebut membuat peserta didik cenderung 

meniru hingga akhirnya menjadi kesenangan yang tetap yaitu minat. Minat belajar peserta 
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didik merupakan faktor yang sangat menunjang tercapainya efetivitas proses belajar 

mengajar. Minat merupakan salah satu hal yang tepenting dalam kegiatan belajar karena 

minat bisa memfokuskan peserta didik dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Sehingga 

nantinya peserta didik belajar secara maksumal, mendapatkan hasil yang memuaskan serta 

peserat didik berhasil dalam kegiatan proses belajar. 

 

C. Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam merupakan proses membimbing dan mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa yang sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran islam.65 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan member awalan “pe” dan akhiran 

“kan”, mengandung arti perbuatan. 

Secara etimologis pendidikan berarti “pemeliharaan”. Istilah pendidikan semula 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie”, yang berarti bimbingan yang diberikan pada 

anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan “education”, yang 

beearti pengembangan/bimbingan. Sedangkan dalam bahasa arab istilah ini disebut 

“tarbiyah” yang berarti pendidikan.66 

Secara teminologis pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Menurut Ahamad D Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh si terdidik menjadi terbentuknya kepribadian yang utama.67 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Th 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.68 Dengan 

memperhatikan rumusan hakekat pembangunan nasional serta tujuan pendidikan nasional 

selama ini, maka pendidikan sangat penting dalam meningkatkanprestasi dan harga diri 

generasi muda.69 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk 

mewujudkan belajar aktif, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dapat dilakukan 

dengan cara memberikan bimbingan, pelatihan, dan pengajaran yang diarahkan dalam 

rangka mengembangkan kemampuan peserta didik pada tingkat dewasa. 

Sementara itu, Zakiyah Darajat mengemukakan tiga pengertian Pendidikan Agama 

Islam, sebagai berikut : 

a. Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap 

anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran Agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup 

b. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran 

Agama Islam. 

c. Pendidikan Agama Islam yaitu bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya 

ketika selesai pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran 

                                                             
65 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 12 
66 Ramayulis, dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 2 
67 Marimba, Ahmad D, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:PT Al Ma’arif, 2011), h. 19 
68 Undang-Undang RI No. 20 Th 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokus Media, 2003), h. 3 
69 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad ke-21, (Yogyakarta: DIVA Press, 

2019), h. 9 
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agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan agama Islam 

sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan 

akhirat kelak.70 

Dari beberapa pengertian Pendidikan Agama Islam di atas dapat di ambil kesimpulan 

bahwa Pendidikan Agama islam adalah usaha sadar membimbing , mengajar, dan mengasuh 

anak didik dalam pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat kedewasaan 

sesuai dengan ajaran agama Islam dan apada akhirnya dapat mengamalkannya serta 

menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidpnya sehingga dapat mendatangkan 

keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan bidang studi yang dipelajari disekolah, mulai 

dari tingkat Sekolah Dasar samapi Perguruan Tinggai. Hal ini menunjukan betapa 

pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam rangka pembentukan kepribadian yang sesuai 

dengan tuntutan secara falsafah bangsa dan Agama yang di anutnya. 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekoah-sekolah Indonesia mempunyai 

landasan yang kuat yaitu di dukung oleh Dasar Yuridis (Dasar Idil, Dasar Konstitusional, 

Dasar Operasional), Dasar Religius dan Dasar Psikologis.71 

Tujuan pendidikan Islam adalah menyiapkan anak-anak supaya diwaktu dewasa 

kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga tercipta 

kebahagiaan bersama dunia dan akhirat. 

Tujuan umum Pendidikan Agama Islam ialah membimbing anak agar menjadi 

muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta berguna bagi 

masyarakat, agama, dan Negara. Tujuan Pendidikan Agama Islam merupakan tujuan yang 

hendak dicapai oleh setiap yang melaksanakan pendidikan agama. Karena dalam mendidik 

agama perlu ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan yang teguh itu maka akan 

menghasilkan ketaatan menjalankan kewajiban agama.  

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup usaha mewujudkan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia sengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 

dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya. 

 

D. Pandemi Covid-19 

Covid-19 atau biasa disebut Coronavirus adalah virus yang menggemparkan dunia di 

awal tahun 2020. Sebuah virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu 

biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrom (MERS), dan sindrom 

pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Awal muncul di kota  

Wuhan, China pada desember tahun 2019, kemudian diberi nama Severe Acute  Respiratory 

Syndrom Coronavirus 2 (SARS COV-2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-19 

(COVID-19).72 

Penyebaran covid-19 dapat ditularkan oleh orang-orang yang melakukan kontak fisik. 

Virus Covid-19 ini dapat menyebabkan kematian, sehingga pemerintah membuat berbagai 

kebijakan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia, salah satunya adalam 

                                                             
70 Darajat Zakiyah, Ilmu Pendiidkan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 86 
71 Sabri, Alisuf, Ilmu Pendidikan, (Jakarta:CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h. 6 
72 Muhammad Sa’dullah, Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Studi 

Kasus Pada Siswa SMPN 1, Banyubiru, Kabupaten Semarang,  (3 juni 2020) 
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mengintruksi kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan beribadah dilakukan di rumah atau dikenal 

dengan sebutan Work From Home (WFH), penerapan social distancing, physical distancing, dan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).73 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Work From Home ( WFH), dalam bahasa Indoneisa artinya bekerja dari rumah, yang 

dimaksud dengan kebijakan WFH adalah kegiatan belajar, bekerja, dan beribadan semua 

dilakukan di rumah. 

2. Sosial distancing dan phycal distancing atau disebut jaga jarak, yakni tindakan manjaga jarak 

fisik antar satu orang dengan orang lain, serta mengurangji jumlah orang yang melakukan 

kegiatan di suatu tempat. 

3. Pembatasan Soaial Berskala Besar (PSBB), yakni isilah kekarantinaan kesehatan di 

Indonesia, yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 

wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi. PSBB dilakukan oleh 

pemerintah daerah tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota setelah mendapat 

persetujuan Menteri kesehatan melalui keputusan menteri.  

Selain sebijakan tersebut, pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk menerapkan 

3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker)74 menggunakan masker dapat 

mengurangi penyebaran penyakit pernapasan, mencegah masuknya droplet yang keluar saat kita 

batuk atau bersin, sehingga tiak menularkan penyakit pada orang lain. Dengan menjaga jarak kita 

dapat mengurangi resiko tertular dan menulari penyakit yang ada di dalam tubuh. Mencuci 

tangan menggunakan sabun juga sangat penting karena virus akan mati dengan sabun dan air 

yang mengalir, dan jangan lupa menggunakan handsanitizer ketika berpergian di suatu tempat 

dengan kandungan alcohol minimal 60%, . 

Dalam rangka mencegahnya penyebaran Covid-19 pada warga sekolah khususnya dan 

masyarakat luas umumnya, kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan Covid-19 salah satunya surat edaran 

Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 poin ke 2 terkait pembelajaran yang dilakukan dari rumah atau 

pembelajaran jarak jauh bisa disebut dengan daring (dalam jaringan), sistem daring ini dilakukan 

dengan tidak tatap muka secara langsung melainkan melalui jaringan intenet seperti zoom 

meeting, google classroom, whatsapp, dan lain sebagainya yang memadai untuk berlangsungnya 

proses pembelajaran secara online. 

                                                             
73 Taufik, HARDI Warsono, “Birokrasi Baru Untuk New Normal : Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam 

Pelayanan Publik Di Era Covid-19 “, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2, No 1. (Juni 2020), h. 2 
74 Sonny Hary, (Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19,), h. 3 

(oktober 2020) 
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