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ABSTRAK
Pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar
terhadap proses pembelajaran, pembelajaran yang biasanya dilakukan
secara langsung kini dialihkan menjadi pembelajaran daring, peserta
didik merasa jenuh dan bosan selama melaksanakan proses
pembelajaran, pembelajaran daring yang dilaksanakan untuk anak usia
sekolah dasar dirasa kurang efektif. Ada beberapa faktor pendukung
guru dalam proses pembelajaran daring yaitu ketersediaannya
Handphone, kuota dan jaringan internet yang stabil. Selain adanya
faktor yang mendukung dalam pembelajaran Daring terdapat juga
beberapa faktor penghambat guru dalam pembelajaran daring. Faktor
penghambat tersebut adalah belum semua peserta didik memiliki
Handphone dan masih banyak orang tua sibuk bekerja. Proses
pembelajaran di SDN 1 Way Harong selama masa pandemi tetap
dimaksimalkan oleh semua Guru, akan tetapi proses pembelajaran
mengalami kesulitan dan tidak sefektif proses pembelajaran tatap
muka yang dilaksanakan sebelumnya, pembelajaran daring mengalami
hambatan dalam hal kurang maksimalnya keterlibatan peserta didik
dalam kegiatan pembelajaran dan kurangnya ketersediaan fasilitas
dalam pembelajaran serta keterbatasan guru dalam memanfaatkan
teknologi.
Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan
tentang Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua Dalam Pembelajaran
dimasa Pandemi COVID-19, studi didesa Way Harong metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh
dari wawancara.
Data yang telah terkumpul di analisis dengan menggunakan
metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap
fakta kejadian yang ditulis dalam pernyataan-pernyataan yang berasal
dari sumber data yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan
bagaimana Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua Dalam Pembelajaran
iii

dimasa Pandemi COVID-19, studi didesa Way Harong. Selain itu
memberikan beberapa masukan yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada di pembelajaran daring selama
pandemi COVID-19. Pembelajaran yang dilakukan secara daring
menjadi salah satu solusi dalam menjalankan pendidikan di Indonesia
dimasa COVID-19 ini, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan
baik untuk mencapai tujuan pembelajaran sebenarnya.
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MOTTO


Artinya :“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang
bertawakal”. (QS. Ali Imron: 159)1

1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Diponegoro:
Bandung, 2000, hlm. 56
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai acuan awal untuk mendapatkan sebuah
gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi
ini, perlu adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud
dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Adanya
penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman
terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.
Adapun judul skripsi ini adalah “Kolaborasi Sekolah dan
Orang Tua dalam Pembelajaran dimasa Pandemi covid-19
Studi di Sd Negeri 1 Way Harong”.
Adapun judul skripsi tersebut diperlukan penjelasan
istilah- istilah yang terkandung dalam judul tersebut, antara lain:
1. Kolaborasi
Kolaborasi adalah keterlibatan secara bersama dalam upaya
yang teroganisir dengan baik guna memecahkan masalah
bersama dam mencapai tujuan bersama.
2. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan
kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan
masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di
tempat-tempat tertentu.
3. Orang tua adalah seseorang yang membantu proses
pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung
dirumah.
4. Pembelajaran dimasa pandemi adalah proses pembelajaran
yang dilakukan secara tidak langsung dengan siswa. Karena
gejala umum orang penderita covid 19 adalah gangguan
pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas.
1
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B. Latar Belakang Masalah
Saat ini negara kita sedang dilanda musibah besar, yaitu
adanya wabah atau virus yang menyerang diseluruh dunia yaitu
dikenal dengan COVID-19, dimana wabah atau virus ini
menyerang siapapun, sehingga menyebabkan negara kita
Indonesia juga harus sangat waspada, dan menetapkan untuk
melakukan kegiatan dirumah saja, serta harus social distancing
untuk menjaga agar memperlambat penyebaran COVID-19.
Adanya pandemi COVID-19 membuat semua sarana mati atau
ditutup sementara, termasuk kegiatan belajar mangajar.agar siswa
dapat belajar dirumah, demi keamanan dan kesehatan kita semua,
hal ini tentunya berdampak untuk orang tua, dimana orang tua
harus memberikan pembelajaran pada anaknya dirumah. Tentu
terjadi berbagai pendapat mengenai hal ini, banyak orang tua
yang nengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan ketika
anak belajar dirumah, karena dirumah anak merasa bukan
waktunya belajar namun mereka cenderung menyukai bermain
saat dirumah, walaupun di situasi pandemi seperti ini.
Maka disini akan terlihat bagaimana pola asuh orang tua
saat belajar dirumah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada
awalnya banyak orang tua yang menolak pembelajaran daring
untuk anaknya,karena masing-masing dengan teknologi. Namun
seiringnya waktu, orang tua mulai menerima pembelajaran daring
ini. Mengingat pentingnya peranan orang tua dalam mendidik
anak, beberapa penelitian telah membuktina bahwa orang tua
memiliki andil yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam
lingkup Pendidikan. Orang tua yang selalu memberi perhatian
pada anaknya, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka
dirumah, akan membuatanak lebih giat dan lebih bersemangat
dalam belajar karena ia tahu bahwa bukan dirinya sendiri saja
yang berkeinginan untuk maju, akan tetapi orang tuanya juga
memiliki keinginan yang sama. Sehingga hasil belajar atau
prestasi belajar yang diraig oleh siswa menjadi lebih
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baik.1Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh
orang tua menurut Hurlock (1999) ada beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik
orang tua yang berupa, kepribadian orang tua setiap orang
berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan
kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi
kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai
orang tua dan bagaimana tingkat sensifitas orang tua terhadap
kebutuhan anak-anaknya. Keyakinan yang dimiliki orang tua
mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh
dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anakanaknya.
Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua bila
orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil
menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka
akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bial
mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak
tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain
Orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda
kurang berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap
anggota kelompok (bisa berupa keluarga besar, masyarakat)
merupakan cara terbaik dalam mendidik anak. Orang tua yang
berusia muda cenderung lebih demokratis dan premissive bila
dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua.Orang tua yang
telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan mengikuti kursus
dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan
authoritative dengan orang tua yang tidak mendapatkan
pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak.

1

Rita Kusumah, Nita cahyati, “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan
Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid-19”, Jurnal Golden Age, Universitas
Hamzanwadi, Vol.04 No. 1, Juni 2020, h.153
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Peran orang tua juga sangat diperlukan untuk
memberikan edukasi kepada anak-anaknya yang masih belum
bisa memahami tentang pandemi yang sedang mewabah untuk
tetap berdiam diri dirumah agar tidak tertular dan menularkan
wabah pandemi ini. Peran orang tua dalam situasi pandemi
Covid-19 ini memiliki kedudukan yang fundamental. Maka
berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana
peran orang tua dalam membimbing anak selama pembelajaran
dirumah sebagai upaya memutus rantaui Covid-19.
Sejak virus corona menyebar di Indonesia pada awal
Maret, menyebabkan pemerintah segera melakukan tindakan
tegas untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Karena pada
kasus ini, penyakit yang disebabkan oleh virus Corona dapat
menyebar sangat cepat dan telah banyak memakan korban jiwa
diberbagai negara, sehingga pemerintah melakukan berbagai
upaya untuk mencegah penyebaran yang sangat luas, dimana
salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran jarak
jauh, baik dari tingkat dasar hingga tingakat perguruan tinggi.
Dalam pelaksanaannya guru dan pendidik lainnya mencboba
untuk memanfaatkan ilmu teknologi untuk menyikapi
pembelajaran jarak jauh dengan cara memberikan materi serta
tugas pelajaran melalui online. Namun hal tersebut tidaklah selalu
berjalan dengan baik, terdapat banyak kendala dalam
pelaksanaannya, seperti kuota dan sinyal yang tak memadai,
bahkan beberapa pelajar tidak mempunyai penunjang handphone
yang baik, dan hasil ini mengakibatkan materi pembelajaran tidak
tersampaikan dengan baik, sehingga banyak pelajar yang kurang
mengerti dan merasa tidak terbimbing dengan baik dalam
memahami pelajaran disekolah.
Oleh karena itu dibutuhkan peran orang tua sebagai
pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama
proses pembelajaran jarak jauh. Menurut Winingsih (2020)
terdapat empat peran orang tua selama pebelajaran jarak jauh
yaitu:Orang tua memiliki peran sebagai guru dirumah, yang
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dimana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar
secara jarak jauh dari rumah.Orang tua sebagai fasilitator, yaitu
orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam
melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Orang tau sebagai
motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta
dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran,
sehingga anak memiliki semangat untuk belajar, serta
memperoleh prestasi yang baik.Orang tua sebagai pengaruh atau
director.2
Peran orang tua sangat besar pengaruhnya terjadap
keberhasilan peserta didik dalam belajar, orang tua berperan
sebagai pendidik sebab dalam pekerjaannya tidak hanya
mengajar, tetapi orang tua juga melatih keterampilan anak,
terutama dalam melatih sikap mental anak. Orang tua juga
berperan sebagai pembimbing, membimbing segala kegiaan yang
dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan
kepada orang lain yang mengalami kesulitan, agar peserta didik
mampu mengatasinya sendiri dengan penuh kesadaran. Orang
tuaberperan memberikan motivasi tentang penting belajar dengan
tujuan dapat meningkatkan prestasi belajar, orang tua harus
mampu menjadi motivasi anak.
Terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang
ini pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk
melakukan sosial distancing dengan menerapkan sistem school
from home (sekolah dirumah) untuk memutus mata rantai
penularan covid-19. Dengan menghimbau pemerintah agar
kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dirumah maka sekarang
orang tualah yang mendidik dan mengajari materi yangdi
sampaikan pendidik melalui internet. Belajar dari rumah untuk
pembelajaran bersama orang tua sebagai pengganti guru kelas.
Masing-masing orang tua memiliki cara yang berbeda
dalam menanggapi pelaksanaannya sistem belajar online yang
2

Op Cit, Rita Kusumah, Nita cahyati,h.155
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diterapkan. Proses belajar dirumah, ternyata memberi respon
yang tidak sama, terkadang peserta didik akan merasa jenuh
belajar dirumah,karena terkendala akses jaringan dan terbatasnya
kuota yang digunakan, lalu kurangnya konsentrasi peserta didik
terhadap apa yang sedang dikerjakan ketika kegiatab belajar
online dilakukan. Mengatur bagaimana kegiatan belajar anak
dirumah lebih terencana dengan baik, serta lebih terfokus dalam
kegiatan yang positif.
Pandemi virus corona yang terjadi pada tahun 2020
membuat dunia mengalami bencana. Berbagai dampak terjadi
akibat pendemi. Ini telah mempengaruhi sektor ekonomi, bisnis,
pemerintah, bahkan dunia pendidikan. Pandemi Covid-19 telah
menyebabkan dampak besar pada sektor pendidkan tinggi global.
Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dalam
strategi pembelajarn sejak wabah Covid-19 karena semua
kegiatan pendidikan formal di sekolah ditutup karena kebijakan
pshycal distancing yang diterapkan oleh Indonesia. Strategi
pembelajarn telah berubah dari sistem pembelajaran tatap muka
menjadi pembelajaran elektronik (e-learning). Pembelajaran
online adalah alternatif yang dapat diterapkan di era teknologi
dan komunikasi yang tumbuh terlalu pesat sekarang. Lebih lanjut,
Covid-19 menyoroti kebutuhan untuk menggunakan model dan
aplikasi online untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan
publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill.
Selain itu banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah
kegiatan yang sangat menyenangkan, mereka biasa berinteraksi
satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial
dan kesadaran kelas sosial siswa. Sekolah secara keseluruhan
adalah media interaksi siswa dan guru untuk meningkatkan
kemampuan integensi, skill dan rasa kasih sayanh diantara
mereka. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti
dengan tiba-tiba karena gangguan Covid-19. Sekolah sangat
mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
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Dalam keadaan normal saja banyak ketimpangan yang
terjadi antar daerah. Kemneterian Pendidikan dibawah
kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, Semangat peningkatan
produktivitas bagi siswa untuk mengangkat peluang kerja ketika
menjadi lulusa sebuah sekolah. Namun dengan hadirnya wabah
Covid-19 yang sangat mendadak, maka dunia pendidikan
Indonesia perlu mengikuti alur yang sekitarnya dapat menolonh
kondisi sekolah dalam kedaam darurat. Sekolah perlu
memaksakan diri menggunakan media daring. Namun
penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah, banyak varian
masalah yang menghambat terlakasanaannya efektivitas
pembelajaran dengan metode daring seperti: keterbatasan
penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan
prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas,
serta kurang siapnya penyediaan anggaran.
Peranan keluarga yang bertanggung jawab yang sangat
penting dan stratesgis dalam proses pembinaan dan pendidikan
anak. Karena keluarga merupakan institut pendidikan yang
pertama bagi anak-anaknya. Ayah menjadi pendidik dan seorang
ibu yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan anakanaknya. Tugas dan tanggung jawab keluarga meliputi segala hal,
baik yang berkaitan dengan ada didalam rumah maupun luar
rumah. Peranan keluarga serta tanggung jawab tersebut meliputi
pendidkan jasmani, rohani, pembinaan moral dan intelektual serta
memperkuat spiritual anak. Oleh karena itu dapat diibaratkan
bahwa baik buruknya sebuah Negara sangat tergantung pada
keberhasilan keluarga dalam mendidik anaknya. Peran orang tua
juga sangat diperlukan untuk memberikan tentang pandemi yang
sedang mewabah untuk tetap berdiam diri agar tidak tertular dan
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menularkan wabah pandemi ini. Peran orang tua dalam situasi
pandemi Covid-19 ini memiliki kedudukan yang fundamental.3
Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,
kini pendekatan pembelajaran telah berubah ke arah
pembelajaran abad pengetahuan. Orang dpaat belajar dimana
saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itulah ciri pembelajaran abad
pengetahuan yang dikenal sebagai berbasis komputer.
Internet sudah mempengaruhi hampir dalam semua aspek
kehidupan manusia. Rasanya belum lama media seerti surat
kabar, majalah, radio, dan televisi merupakan sumber informasi
yang paling efektif. Realitas kini media seperti facebook,
youtube, twitter, instagram, whatsapp, dan sejenisnya menjadi
media komunikasi dan informasi yang paling digemari. Tempat
pembelajan yang menawarkan berbagai fasilitas mewah, kini
terancam gulung tikar akibat berkembangnya penjuakan online.
Alat transportasi umum ojek yang dulu dipandang sebelah mata,
kini menjadi transportasi onkine yang trend bagi semua kalangan.
Begitupun aspek kehidupan lainnya terus berkembang dan
berinovasi sebagai akibat tuntutan perbuhana zaman terutama
teknologi internet.
Teknologi internet juga berdampak terhadap perilaku dan
kehidupan generasi masa kini. Anak-anak masa kini akrab
dengan internet melalui berbagai perangkat gawai, seperti:
komputer, leptop, tablet, handphone, smartphone dan perangkat
sejenisnya. Kehidupan mereka mulai dari: bermain,
berkomunikasi, bergaul, menyalurkan hobi, dan aspek-aspek
lainnya tidak terlepas dari teknologi internet. Naum satu hal yanh
disayangkan adalah internet masih sangat kecil digunakan untuk
keperluan pembelajaran.4
3

Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesi
Sekolah, Keterampilan dan Proses Pembelajaran”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1,
Vol. 7 No. 5(Oktober 2020),h.395
4
Chalim, Saifuddin, “Peran Orang Tua dan Guru dalam Membangun
Internet sebagai Sumber Pembelajaran (The Role of Parents and Teachers in Building
the Internet as a Sourcebof Learning), Jurnal Penyuluhan,2018,h.42-43.
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Orang tua hendaknya mengawasi dan membimbing anak
dalam penggunaan media internet, suoaya anak tidak menjadi
candu dengan internet dan berefek negatif untuk perilaku anak.
Orang tua bertugas mengarahkan anak untuk pemanfaatan
internet yang positif, misalnya untuk pendidikan dan menambah
ilmu pengetahuan. Orang tau mengarahkan anak untuk membuka
situs-situs yang bermanfaat, seperti mengerjakan tugas-tugas
sekolah dengan menggunakan internet. Selain itu, orang tua harus
mampu memahami ragam aplikasi yang mendidik anak dan
memanduanak untuk memainkannya dengan baik, serta
mengawasu penggunaan media informasi tersebut agar tidak
menyimpanng dari nilai-nilai pendidikan Islam. Kemudian, orang
tau memberikan batasan waktu kepada anak dalam penggunaan
internet. Mengontrol penggunaan internet tidak harus dilakukan
dengan ketat. Mengontrol atau mengawasi perlu dilakukan
dengan cara persuatif dengan tetap mengahrgai privacy anak.5
Agar tidak disalah artikan sebagai hari libur, maka proses
kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. penggunaan
media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan
salah saty upaya untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas
proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kualitas hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran
daring (online) sebagai media distance learning (pembelajaran
jarak jauh) menciptakan paradigma baru apabila dibandingkan
dengan pendidikan konvensional.Pembelajaran daring bertujuan
memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang

5

Khairani, Wardina, “Peran Orang Tua Terhadap Penggunaan Media
Internet Dalam Perilaku Keagamaan Anak (Studi pada Keluarga Muslim di Kelurahan
Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar,Lampung,UIN Raden Intan Lampung,
2019,h.10
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bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat yang lebih
banyak dan lebih luas.6
Permasalahan yang terjadi banyak orang tua siswa yang
mengeluhkan dirinya keteteran. Selama ini orang tua memberikan
tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru sekolah.
Dikarenakan melihat kondisi sekarang orang tua memililki peran
ganda dalam proses pembelajaran daring dirumah. Selain
tanggung jawab mendidik anak, orang tua dituntut mendampingin
anak belajar daring dirumah sebagai ganti pembelajaran tatap
muka. Dalam kondisi seperti saat ini, disadari atau tidak, para
orang tua menjalankan peran ganda pendidikan. Pertama, peran
orang tua. Secara universal, peran orang tua dituntut memikirkan
dan merealisasikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.
Kewajiban ini melekat pada setiap individu orang tua. Sebab
hadirnya buah hati adalah sebagai penerus harapan dan masa
depan keluarga dan juga peradaban sebuah bangsa. Maka jelaslah
orang tua harus memastikan, melalui teladan, anaknya menjaadi
baik dari sisi kepribadian, keilmuan dan juga masa depan. Kedua,
peran tambahan orang tua. Peran tambahan ini muncul seiring
pembatasan sosial. Belajar dan bekerja di rumah menjadi solusi
yang tak tereelakkan. Partisipasi orang tua diperluka dalam
proses sekolah online. pendek kata orang tua adalah guru,
mewakili sekolah, dirumah. Dimana mereka berperan
mengadministrasikan pembelajaran dari tahap anak mengerjakan
tugas, melaporkan tugas, hingga mengerjakan ujian daring.7
Orang tua menjadi sosok seorang pendidik yang
mengajar anaknya dirumah dan memberikan dukungan untuk
menumbuhkan rasa ingin belajar seorang anak tersebut. Oleh
karena itu peneliti tertarik meneliti peran sorang tua dalam
menumbuhkan rasa ingin belajar anak pada masa pandemi Covid
6

Sofyana, Latjuba, “Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp
Pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universutas Pgri Madiun”,Jurnal
Nasional Pendidikan,h.82
7
Cahana, Nana, “Pembelajaran Daring dan Peran Ganda Orang Tua”,2020
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C.

D.

E.

F.

19. Dan selanjutnya mengangkat dalam sebuah penelitian dengan
judul: “Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua dalam pembelajaran
dimasa pandemi Covid-19, di desa way harong”.
Fokus Penelitian
Peneliti lebih fokus penelitian tentang kolaborasi sekolah
dan orang tua dalam pembelajaran dalam masa pandemi Covid19 di desa Way Harong.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti
merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana
kolaborasi sekolah dan orang tua dalam pembelajaran dimasa
pandemi Covid-19?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:
Mengetahui kolaborasi sekolah dan orang tua dalam
pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 di Desa Way Harong.
Signifikan Penelitian
Setiap penelitian diharapkan memiliki signifikan. Signifikan
tersebut yaitu:
1. Hasil penelitian ini diharapkan orang tua lebih berperan
dalam memberi perhatian kepada anak agar dapat
meningkatkan pembelajaran dalam masa pandemi Covid19.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan dan masukan serta pertimbangan tentang
bagaimana peran orang tua dalam kegiatan proses belajar
anak.
3. Memberikan gambaran keberhasilan peran orang tua dalam
meningkatkan belajar anak pada masa pandemi Covid-19.
4. Sebagai sumber tambahan wawasan dan intropeksi
sudah sejauh mana peran orang tua dalam
meningkatkan belajar siswa pada masa pandemi
Covid-19.
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5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang
peran orang tua.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Peran Orang Tua
Peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan
ciri-ciri khas yang dimilki seseorang sebagai pekerjaan yang
berkedudukan di masyarakat. Peran juga merupakan cara-cara
yang digunakan oleh orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti
dijakankan dalam mengasuh anak karena cara-cara orang tua
dalam mengasuh anak akan menjadi pegangan bagi anak tersebut.
Peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan
peserta didik dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang
tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan
bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya orang tua, akrab atau
tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anaknya, tenang atau
tidaknya situasi dalam rumah itu semuanya mempengaruhi proses
pembelajaran anak sehingga berdampak besar pada prestasi
belajar anak.8
Orang tua adalah manusia paling berjasa pada setiap
anak. Semenak awal kehadirannya dimuka bumi, setiap anak
melibatkan peran penting orang tuanya, seperti peran pendidikan.
Orang tua juga adalah pihak yang paling dekat dengan subyek
didik dan uga yang paling berkepentingan terhadap anak-anaknya
sehingga mereka diberi amanat dan tanggung jawab untuk
mengembangkan anak-anaknya. Setiap anak akan belaar melalui
interaksinya dengan lingkungan. Terutama lingkungan keluarga
dan masyarakatnya. Orang tua berkewajiban mendidik anakanak mereka karena bagaimanapun orang tua tidak bisa lepas dari
komunitas keluarga dan sosialisasinya. Orang tua juga

8

Selfia S Rumbewas, Bearus M.laka, Naftali Moekbun, “Peran Orang Tua
Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Di Negoro Saribi” Jurnal
EduMatSains, Vol.2 No.2 (Januari 2015),h.201
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berkewajiban untuk berkewajiban anak-anaknya agar memiliki
masa depan yang baik dan gembira.
Peran orang tua sangat penting terhadap menumbuhkan
minat belajar anak sehingga prestasi anak tersebut dapat
meningkat dengan baik serta kesadaran orang tua dalam
membantu anak dapat menyelesaikan masalah yang di hadapi
peserta didik, memberikan motivasi serta dukungan kepada anak.
Memberikan pendidik sejak dini kepada anak dengan orang tua
mendidik anak dengan tanggung jawab dan kedisiplinan,
tanggung jawab sangat diperlukan untuk mengembangkan
kepribadian anak. Maka dapat disimpulkan bahwa peran orang
tua sangat penting orang tua sebagai pendidik pertama yang
diterima anak. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan
yang terbaik bagi anak-anaknya memang tudak perlu diragukan
lagi. Banyak peran orang tua dalam mendukung pendidikan anakanaknya. Salah satunya adalah melalukan pendampingan
terhadap nak dalam belajar dirumah, pendampingan yang
dilakukan seperti mendampingi anak belajar, menjaga kesehatan
anak, memberikan perhatian serta membantu anak ketika
mengalami kesukitan belajar.
Peranan orang tua sangat berpengaruh dalam keluaraga
untuk menciptakan ikatan emosiaonal dengan anak, menciptakan
suasana aman dirumah sehingga rumah merupakan tempat untuk
kembali, meberikan kedisiplinan dan kepribadian tingkah laku
anak, menciptakan komunikasi yang baik di anatara anggota
keluarga.9
Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap prestasi
belajar salah satu faktor nya adalah keluarga, terutama orang tua.
Orang tua yang kurang dan tidak memperbaiki pendidikan anak
dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajar. Orang
tua yang acuh terhadap belajar anak, tidak memperhatikan
kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tiak mengatur
9

Abdul Wahid, “Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian
Anak”,Jurnal Paradigma,Vol.12 No.1 (November 2015) h.2
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waktu belajar anak, tidak melengkapi alat belajar anak, tidak
memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak tahu tentang
kemajuan tentang perkembangan belajar anak serta kesulitan
yang dihadapi anak saat belajar adalah banyak faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak tersebut.10
1. Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak
Orang tua mempunyai peranan penting atas tanggung
jawab utama adalah memberikan pendidikan dan
perlindungan terhadap anak. Pengenalan anak kepada
pendidikan, kebudayaan dan norma-norma semuanya berawal
dari lingkungan. Karena itu, pendidikan dalam keluarga
adalah yang utama dan pertama bagi anak. Perkembangan
kepribadian yang sempurna dan penuh kasih sayang dimulai
dri keluarga tersebut, antara lain memberikan pendidikan
terbaik, yakni pendidikan yang mencakup pengembangan
potensi, seperti potensi nalar, potensi fisik dan potensi nurani.
Pendidikan yang didapatkan dari keluarga di harapkan mampu
mengembangkan kulaitas pendiddikan dan mampu
mengamplikasikannya secara utuh dan diperlukan bangsa
untuk masa yang akan datang.11
Orang tua adalah sosok yang paling berperan dslam
menentukan prestasi belajar anak. Orang tua adalah salah satu
faktor utama dan pertama dalam pendidkkan anak. Meskipun
anak telahdititipkan ke sekolah, tetapi orang tua tetap berperan
terhadap prestasi belajar ana disekolah yaitu:
a. Menyediakan kesempatan sebaik baiknya kepada anak
menemukan minat, bakat, serta kecakapan lainnya serta

10

Noor Tiwi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Perhatian Orang Tua Minat
Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan
Kota Tanggerang”. Jurnal Pujangga Volume, Vol.1 No.2 (Desember 2015),h.78
11
Afiatin Nisa, “Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Minat Belajar Siswa
Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan”,Jurnal Ilmiah Kependidikan,Vol 2 No.1
(Maret 2015),h.3
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mendorong anak agar mencinta bimbingan dan nasehat
kepada guru.
b. Menyediakan informasi penting dan relevan yang sesuai
dengan bakat dan minat anak.
c. Menyediakan fasilitas atau sarjana belajarserta membantu
kesulitan belajarnya.12
Peran ibu dalam memberikan penguatan dalam
pendidikan adalaj salah satu formula yang ditawarkan dalam
menghadapi degradasi moral bangsa yang sedang carut
marut. Ibu sebagai sosok terdepan dalam keluarga yang
langsung secar jasmani dan rohani lebih dekat dengan anakanaknya akan lebih efektif dan efisien dalam proses
pendidikan anak, meskipun sosok ayah sebagai teladan tetap
yang utama. Penguatan ibu dalam mendidik anak di era
globalisasi memberikan konstribusi yang positif terhadap
penanggulangan dampak negatif dari kemajuan teknologi
saat ini sehingga dapat mengurangi dan menfilter budaya
urban yang menjangkit anak bangsa agar tetap
berkepribadian sesuai dengan budaya yang religius. Adapun
peran ibu dalam mendidik aak sangat besar bahkan
mendominasi, pendidikan seorang ibu terhadap anaknya
merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat dibaikan sama
sekali.
Tugas ayah adalah memenuhi kebutuhan secara fisik
seperti makan, minum, sandan dan sebagainya. Ayah juga
turut agar aktif dalam membina perkembangan pendiidkan
pada anak. Seorang anak biasanya memandang ayahnya
sebagai seorang yang tertinggi prestasinya, sehingga seorang
ayah dijadikan sebagai pemimpin yang sangat patut untuk
dijadikan cermin bagu anaknya atau dengan kata lain ayang
merupakan figur yang terpandai dan berwibawa. Ayah
sebagai kepala keluarga harus mempersiapkan segala sesuau
12

Munirwan Umar, “Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi
Belajar Anak, Jurnal Ilmiah Edukasi. Vol No.1 (Juni 2015),h.25
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yang dibutuhkan keluarga. Seperti bimbingan. Ajakan,
pemberian contoh, kadang sanksi yang khas dalam keluarga.
Peranan keluarga yang bertanggung jawab yang
sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan
pendidikan anak. Karena keluarga merupakan institut
pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Ayah menjadi
pendidik dan seorang ibu yang memiliki kedekatan yang erat
dengan anak-anaknya. Tugas dan tanggung jawab keluarga
meliputi segala hal, baik yang berkaitan dengan anak di
dalam rumah maupun luar rumah. Peranan keluarga serta
tanggung jawab tersebut meliputi pendidik jasmani, rohani,
pembinaan moral dan intelektual serta memperkuat spiritual
anak. Oleh karena itu dapat diibaratkan bahwa baik
buruknya sebuah negara sangat tergantung pada
keberhasilan dalam mendidik anaknya.
Dalam proses pendidikan juga perlu dukungan
darongan orang tua dalam memberikan perhatian selain dari
sekolah. Perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap
keberrhasilan anak dalam proses belajar, karena mengingat
pentingnya perhatian orang tua maka dalam mengasuh dan
memperhatikan anak, perlu sekali mengikuti perkembangan
anak. Sifat-sifat orang tua praktik pengelolaan keluarga
dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap kegiatan
belajar anak. Perhatian orang tua sebagai faktor pendukung
siswa dalam belajar baik di sekolah maupun dirumah.
Kebiasaan yang diterapkan orang tua siswa dalam mengelola
keluarga yang keliru, dapat menimbulkan dampak buruk
bagi anak.13
Peran orang tua dalam proses pendidikan anak masih
menjadi permasalahan dalam proses belajar anak.
13

Inna Ra’ufuatun, “Pengaruh Perhatian Orang Tua, Kedisiplinan dan Minat
Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar”, Jurnal Penelitian Dan Pendidikam IPS, Vol
9. No 3(Juli 2015),h.1269
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Berdasarkan fakta yang ada, para orang tua kurang berperan
secara aktif dalam program sekolah karen kesibukan
pekerjaan mereka. Peran orang tua di rumah dan di sekolah
belum dilakukan dengan maksimal. Hasil wawancara dengan
salah satu orang tua siswa, berprofesi sebagai ibu rumah
tangga didapatkan hasil bahwa orang tua mengalami
kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan
mendampingi anak belajar sehingga menjadikan perannya
tidak maksimal dalam proses belajar untuk dirumah.
Salah satu peran orang tua terhadap anaknya yaitu
mempunyai kewajiban di bidang pendidikan. Adanya
pendidikan ini bertujuan agar anak dapat dengan siap untuk
meraih cita-citanya. Keluarga merupakan lingkungan
pertama dalm perkembangan pendidikan anak dimasa
menentukan keberhasilan belajar seorang anak.
Orang tua memiliki peran penting dalam belajar salah
satunya yaitu dalam hal pengawasan dan bimbingan pada
anak. Pengawasan dan bimbingan pada anak wajib
dilakukan karena bertujuan untuk mengawasi dan membantu
kesulitan pada anak saat belajar. Dalam Qomaruddin,
menyebutkan bahwa adapun faktor bimbingan orang tua
dalam belajar anak adalah
1. Kesabaran
Orang tua harus memiliki sikap sabar, orang
tua tidak boleh memaksakan jalan pikirannya di
berikan kepada anak. Adanya pemaksaan kehendak
ini justru membuat suasana menjadi tegang sehingga
suasana belajar tidak menyenangkan.
2. Bijaksana
Orang tua harus mempunyai sikap bijaksana
dalam membimbing anak belajar, contohnya seperti
harus mengerti kemampuan yang dimiliki anak.
Orang tua tidak boleh melakukan tindakan kasar
kepada anak, memaksakan kemampuan anak. Adanya
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tindakan ini justru akan menyebabkan anak gelisah
dan takut.
Aspek-aspek pendampingan pada anak pada saat
proses belajar yaitu menyediakan fasilitas belajar
untuk anak. Adapun fasilitas tersebut seperti
penyediaan tempat belajar, buku buku penunjang
belajar, alat tulis, alat penunjang lain jika dibutuhkan
seperti gadget, laptop, dan lain-lain. Faktor
penyediaan fasilitas ini adalah untyuk memudahkan
siswa. semakin lengkap fasilitas yang diberikan maka
siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik.
Selain ini ada beberapa aspek agar anak dapat belajar
secara maksimal.
Aspek tersebut yaitu mengawasi kegiatan belajar
anak dari rumah, pengawasan dilakukan karena anak
belum sesungguhnya mandiri dalam belajar, mereka
harus selalu diawasi. Adanya pengawasan ini
membuat orang tua sejauh mana anak bisa belajar
dengan baik atau tidak, pengawasan yang ada juga
membuat anak meningkatkan prestasinya. Selain itu
fungsi pengawasan pada anak saat belajar adalah agar
orang tua bisa mengetahui apa ssja kesulitan dalam
belajar anak, ketila orang tua mengetahui apa
kesulitan yang dihadapi diharapkan agar orang tua
bisa menangani masalah tersebut.
Untuk mendampingi anak dalam belajar ada
beberapa kiat- kiat yang dilakukan agar anak merasa
nyaman saat belajar. Cara yang dilakukan yaitu
memahami bagaimana gaya belajar anak, pemahaman
mengenai gaya belajar anak ini diharapkan mampu
memudahkan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya
belajar dan tidak akan merasa terpaksa dalam
melakukan belajar. Kiat selanjutnya yang dapat
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digunakan orang tua utuk mendampingi anak belajar
yaitu menyiapkan lingkungan belajar bagi anak.
Lingkungan yang aman nyaman akan membuat anak
betah dalam melakukan belajar.14
Orang tua sangat mempengaruhi bagaimana
pendampingan anak saat belajar, orang tua harus
memperhatikan serta mengawasi dalam belajar untuk
pendampingan saat belajar ini juga diperlukan salah
satunya pada masa era covid-19 ini. Pada era covid 19
ini
pembelajaran
dilakukan
secara
daring.
Pembelajaran daring merupakan suatu pembelajaran
dilakukan dengan sistem tanpa tatap muka secara
langsung atau secara jarak jauh dengan menggunakan
platform daring guna membantu proses belajar
mengajar. Pembelajaran daring saat ini diterapkan
dalam pendidikan di Indonesia guna mengurangi
covid-19 yang semakin menyebar di Indonesia.
Pelaksanaan pembelajaran daring ini apabila
semua pihak dapat mendukung terlaksananya
pembelajaran maka dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran anak, sebaliknya apabila salah satu
aspek tidak mendukunh atau berperan aktif maka
menyebabkan tidak menguntungkan berbagai pihak.
Namunkenyataannya pembelajaran secara daring ini
banyak mengalami problematika contohnya yaitu dari
aspek orang tua. Orang tua banyak berpendapat
bahwa adanya pembelajaran daring ini menyebabkan
anak tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru
hanya sebatas memberikan tugas kepada siswanya
dengan harapan siswanya dapat memahami materi
tersebut.

14

Qomarudin, “Pentingnya Pendampingan Orang Tua
Pemeblajaran Anak”, Jurnal study Islam Dan Muamalah, 2016, h.54-70
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Dalam pembelajaran daring di era covid peran
orang tua menjadi bertambah, salah satunya yaitu
memberikan edukasi kepada anak tentang pandemi.
Orang tua diharapkan mampu memberikan edukasi
pada anak. Edukasi tersebut yaitu membekali anak
tentang informasi yang mudah dimengerti mengenai
covid-19. Usahakan anak bisa mengerti bagaimana
cara sederhana untuk mencegah penularan covid- 19.
Adapun contoh yang dapat diterpkan seperti mencuci
tangan dengan benar, menggunakan masker.
Pembelajaran secara daring ini juga membuktikan
bahwa orang tualah yang seharusnya berperan aktif
dalam pendidikan anaknya, maka dari itu orang tua
dapat disebut sebagai madrasah pertama bagi
anaknya.
Selain pemberian edukasi tentang covid-19 orang
tua juga harus mengawasi pembelajaran daring anak
agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Selain itu,
orang tua juga harus disiplin. Penerapan disiplin pada
anak ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan rutinitas
pagi anak saat bersekolah, setelah itu lakukan
kegiatan belajar pada anak sesuai dengan jadwal
pelajaran seperti disekolah dan selingi istirahat agar
anak tidak merasa bosan belajar. Adapun tujuan dari
disiplin ini agar anak mempunyai kebiasaan tepat
waktu dalam melaksanakan tanggung jawab dengan
tugas sekolahnya, jadi meskipun dirumah anak tetap
mengerjakan tugasnya dengan baik.
Orang tua juga harus memberi pengawasan
kepada anak, anak harus selalu diawasi dalam belajar
agar anak tidak tertinggal dalam belajar terlebih lagi
sat ini pembelajaran secara daring. Apabila orang tua
tidak dapat mendampingi secara langsung setiap hari
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orang tua dapat mendatangkan guru les agar anak
tidak tertinggal pelajaran. Selain agar tidak
mengalami ketertinggalan pembelajaran daring tujuan
dari pengawasan adalah agar orang tua dapat
mengetahui kesulitan belajar anak.
Dalam konsep pembelajaran daring ini juga
mengharuskan para orang tua untuk mampu
mengoperasikan dan menguasai teknologi saat ini.
Terlebih semua kegiatan belajar mangajar dilakukan
melalui media gadget berupa aplikasi- aplikasi belajar
daring, seperti whatsapp, zoom, google meet, google
form, google classroom, edmodo, dan aplikasi belajar
daring lainnya. Sehinga orang tua harus lebih kreatif
dan inovatif dalam menyiapkan pelaksanaan sekolah
daring dan memberikan bimbingan atau tuntutan
kepada anak agar mampu mengakses teknologi
modern dalam proses pembelajaran yang nantinya
juga meningkatkan kualitas dari anak itu sendiri.15
2. Indikator Peran Orang Tua
Peran orang tua dapat diukur melalui tiga
indikator yaitu: pembimbing, motivator, serta
fasilitator. Berikut penjelasan dari tiga indikator:
a. Pembimbing
Bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakuka oleh
seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada
orang lain yang mengalami kesulitan agar anak tersebut
mampu mengatasinya sendiri dengan penuh kesadaran.
Orang tua dapat membimbing peserta didik seperti:
mengawasi atau menemani peserta didik, mengingatkan
untuk mengerjakan tugas, menanyakan kesulitan serta
bantuan peserta didik.
b. Motivator
15
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Orang tua memberikan tentang penting belajar dengan
tujuan dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga
anak benar-benar merasa penting dan menumbuhkan
apa yang dianjurkan orang tuanya. Orang tua harus
mampu menjadi motivator belajar anak. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengajak/ menyuruh peserta didik
belajar, memberi pujian/ hadiah saat mendapatkan nilai
yang memuaskan, memberi semangat serta nasihat.
16
Semakin tinggi motivasi belajar anak, semakin tinggu
pula kemungkinan anak untuk memperoleh prestasi
belajar yang maksimal.
Dalam belajar mengajar orang tua menyediakan
berbagai fasilitas seperti media, alat peraga termasuk
menentukan berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas
tertentu dalam menunjang program belajar anak. Orang
tua sebagai fasilitator guru mempengaruhi tingkat
prsetasi yang dicapai anak. Bentuk dukungan lain yang
tidak kalah pentingnya berkenaan dengan peranan orang
tua dalam belajar anak adalah menyiapkan berbagai
fasilitas pembelajaran, memeriksa buku pelajaran
peserta didik, memerintah peserta didik mengulangi
pembelajaran, serta menanyakan tugas yang diberikan
oleh guru sudah dikerjakan atau belum.17
Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua
sebagai orang pertama dalam meletakan dasar-dasar
pendidikan
terhadap
anak-anaknya.
Mengajar,
membimbing, mengawasi, memberi perhatian, memberi
16

Munirwan Umar, “Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi
Belajar Anak”,Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol.1 No 1,2015, h.25
17

Musholli Jannah, “Pengaruh Orang T/ua dan Kemampuan Mengajar Guru
Terhadap Prestasi Belajar Siswa”, jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS, Vol.9 No.2,
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fasilitas serta menjadi motivator terhadap anak,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai
orang tua. Dengan demikian, peran orang tua dalam
mendidik anak untuk lebih berhasil. Baik di lingkungan
sekolah maupun masyarakat sangat dibutuhkan.
3.

Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap
Anaknya
Pola perilaku yang benar dan tidak menyimpan untuk
pertama kalinya diperoleh dalam keluarga, fungsi keluarga
adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di
dalam atau di luar keluarga itu yang pada akhirnya
mewujudkan hak dan kewajiban. Keluarga adalah unit terkecil
yang perannya sangat besar. Adapun beberapa fungsi keluarga
sebagai berikut:
a. Fungsi biologis, fungsi ini keluarga menjadi tempat
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang dan papan.
b. Fungsi ekonomi, fungsi ini 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 keluarga harus
menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam
ikatan batin yang kuat yang penuh dengan keakraban,
kerukunan serta kerja sama dalam menghadapi masalah.
d. Fungsi
pendidikan,
fungsi
yang
sangat
berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab
orang tua sebagai pendidik pertama dari anakanaknya, keluarga sebagai lembaga pendidikan.
Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam
pendidikan anak-anaknya. Dimanapun anak tersebut
menjalani pendidikan, baik dilembaga formal, informal
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maupun non formal orang tua tetap berperan dalam
menentukan masa depan pendidikan anaknya.
Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina
oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai
berikut:
a. Memelihara dan membesarkannya. 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 dihidupnya.
d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat
dengan memberikan pendidikan agama sesuai
dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir.
Kesadaran akan tanggung jawab mendidik
dan membina anak secara terus menerus perlu
dikembangkan kepada setiap orang tua. Mereka juga
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 di lakukan oleh orang tua
maka generasi mendatang telah mempunyai kekuatan
menghadapi perubahan masyarakat. Oleh karena itu
tanggung jawab orang tua sangat penting dalam
kehidupan anak sangat berpengaruh dalam
meningkatkan minat belajar anak dalam pendidikan
apalagi dikonsidi pada masa pandemi covid saat ini.
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c. Pengaruh Keluarga Terhadap Pendidikan Anak
Keluarga memberikan pengaruh pola
pembentukan budi luhur bagi anak. Salah satu ciri
anak yang yang berbudi luhur adalah selalu
menunjukkan sikap sopan dan hormatnya pada orang
tua. Budi luhur yang melekat pada setiap orang tua
bukan datang dengan sendirinya melainkan harus
diciptakan. Budi luhur merupakan produk pendidikan
dari keluarga. Penanaman moral pada diri sendiri
seseorang anak berawal dari pengaruh keluarga.
Pengaruh keluarga dalam penempatan 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 yang memiliki budi pekerti baik
serta dapat menjaga nama baik keluarga.
Pengaruh orang tua sangat menentukan
perkembangan masa depan anak mereka terutama sifat
orang tua dan keadaan mereka. Sifat orang tua seperti
orang tua bersikap, memandang, memeriksa dan
memperlakukan anak. Kewajiban pendidikan anak
bagi orang tua tersebut telah disadari oleh sikap orang
tua bersamaan dengan kesadaran bahwa diri mereka
memiliki keterbatasan untuk mendidik anak-anaknya
secara baik. Keterbatasan yang dimiliki para orang tua
telah mengharuskan untuk bekerja sama dengan
berbagai pihak seperti lembaga pendidikan. Meskipun
demikian, kewajiban terbesar untuk mendidik anakanak berada di pundak orang tua, mereka tidak boleh
lepas dari tanggung jawabnya keran mereka yang
harus tetap mendidik anak-anak sehingga di kemudian
anak-anaknya mampu melahirkan generasi yang lebih
baik.
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B. Hasil Belajar
Hasil belajar, yaitu suatu perubahan yang terjadi pada
diri siswa, baik aspek kogntif, afektif, psikomotorik sebagai
hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai
tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran
di sekolah yang dinyatakan dari hasil tes mengenai sejumlah
materi pelajaran tertentu. Untuk mengetahui hasil belajar yang
sudah tercapaidapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi
merupakan suatucara yang dilakukan guru untuk mengetahui
seberapa tingkat pemahaman siswa tentang materi yang telah
disampaikan.
Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif,
dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge
(pengetahuan
ingatan),
comprehension
(pemahaman,
menjelaskan, meringkas, contoh), aplication(menerapkan),
analisis (menguraikan, menentukan, hubungan) synthesis
(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk, bangunan
baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah sikap
menerima, memberi respon, nilai, organisasi, karakterisasi.
Dalam perspektif keagamaan pun belajar merupakan kewajiban
bagi setiap orang yang beriman agar memperoleh ilmu
pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan
mereka.
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh
melalui kegiatan belajar. Belajarmerupakan suatu prosesusaha
untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif
menetap. Menurut Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar,
yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar
merupakan keluaran (output) dari suatu sistem pemproseskan
masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa
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bermacam- macam informasi sedangkan keluarannya adalah
perbuatan atau kinerja (performance).18
Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu pada
penampilan atau tingkah laku potensial dengan akibat dari
praktek pengalaman situasi pada masa lalu bahwa potensi
belajar ini membedakan manusia dan makhluk lain.19
1. Jenis-jenis Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan salah satu bagian dari
tujuan pembelajaran. Menurut Gagne membagi lima
kategori hasil belajar yaitu:
a. Informasi verbal.
b. Keterampilan intelektual.
c. Strategi kognitif.
d. Sikap.
e. Keterampilan motoris.
Dalam sistem pendidikan nasional tujuan
instruktual,menggunakan klasifikasi hasil belajar dan
Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya
menjadi tiga ranah yaitu:
1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar
intelektual yang terdiri dari enam aspek yaitu
pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis, evaluasi.
a) Pengetahuan adalah kemampuan seseorang
untuk mengingat- ingat kembali (recall) atau
mengenali kembali tentang nama, istilah,
ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa

18

Syofnidah Ifrianti, Yesti Emilia, Pemanfaatan Lingkungan Sekitar
sebagai Media Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar
Peserta Didik kelas Tiga Min 10 Bandar Lampung, “Terampil Jurnal Pndidikan dan
Pembelajaran Dasar”, 2016, h. 10-11
19
Syofnidah Ifriyanti, Ariska Destia Putri, Peningkatan Hasil Belajar
Matematika dengan Menggunakan Alat Peraga Jam Sudut Pada Peserta Didik Kelas
IV SDN 2 SUNUR SUMATERA SELATAN, “Terampil Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran Dasar” , 2017, h. 3
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b)

c)

d)

e)

f)

mengharapkan
kemampuan
untuk
menggunakannya.
Pemahaman adalah kemampuan seseorang
untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
Penerapan adalah kesanggupan seseorang
untuk menerapkan atau menggunakan ideide umum, tata cara ataupun metode-metode,
prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan
sebagainya dalam situasi yang baru dan
kongkret.
Analisis adalah kemampuan seseorang untuk
merinci atau menguraikan suatu bahan atau
keadaan menurut bagian- bagian yang lebih
kecil dan mampu memahami hubungan di
antara bagian- bagian atau faktor- faktor
yang satu dengan faktor- faktor lainnya.
Sintesis adalah kemampuan berfikir yang
merupakan kebalikan dari proses berfikir
analisis. Sintesis merupakan suatu proses
yang memadukan bagian- bagian atau unsurunsur secara logis, sehingga menjelma
menjadi suatu pola yang berstruktur atau
berbentuk pola baru.
Penilaian/ penghargaan/ evaluasi merupakan
kemampuan seseorang untuk membuat
pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai
atau ide, misalkan jika seseorang
dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia
akan mampu memilih satu pilihan yang
terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau
kriteria yang ada.
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2. Ranah afektif dengan sikap dan nilai yang terdiri
dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau
reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi.
3. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil
belajar keterampilan dan kemampun bertindak
individu yang terdiri dari beberapa aspek yaitu
gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar,
kemampuan harmonis atau ketepatan, gerakan
keterampilan komplek dan gerakan ekspresif dan
interpretatife. Jadi ketiga hasil belajar yang telah
dijelaskan di atas perlu diketahui oleh guru dalam
rangka merumuskan tujuan pengajaran dan
menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun
buku tes.20
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil
Belajar
Banyak
sekali
faktorfaktor
yang
mempengaruhi hasil belajar, secara umum faktor
yang mempengruhi hasil belajar diantaranya
adalah faktor internal da faktor eksternal. Menurut
Slameto faktor yang mempengaruhi hasil belajar
adalah:
1. Faktor-faktor internal adalah faktor yang terdapat
dalam individu yang sedang belajar yaitu
meliputi:
a. Faktor jasmani (kesehatan dan cacat tubuh)
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap
badan beserta bagian-bagianya atau bebas
dari penyakit sedangkan cacat tubuh sesuatu
yang menyebabkan kurang baik atau kurang
sempurna mengenai tubuh atau badan.

20

Saiful Bahri Djamahar, Strategi Belajar Mengajar,( Jakarta, Rineka
Cipta:2015) h. 107
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b. Faktor psikologi (intelegensi, perhatian,
minat, bakat, motif, kematangan, dan
kesiapan)
c. Faktor kelelahan. Kelelahan dapat dibedakan
menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani
dan kelelahan rohani (bersifat psikis).
Kelelahan jasmani terlibat dengan lemah
lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan
untuk membaringkan tubuh. Sedangkan
kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya
kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan
dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.
2. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar
individu yang sedang belajar meliputi:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik,
relasi antar anggota keluarga, suasana rumah,
keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang
tua, latar belakang kebudayaan).
b. Faktor
sekolah
(metode
mengajar,
kurilkulum, relasi guru dengan siswa, relasi
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di
atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar,
tugas rumah).
c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam
masyarakat, masa media, teman bergaul,
bentuk kehidupan masyarakat).21
3. Indikator Hasil Belajar
Indikator hasil belajar menurut Benjamin S.
Bloom dengan taxsonomy of education objectives

21

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung,
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membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah,
yaitu kognitif, afektif, psikomotorik.
Tabel 1
Jenis dan Indikator Hasil Belajar
No
Ranah
Indikator
1 Ranah kognitif
a. Ingatan,
1. Dapat menyebutkan
Pengetahuan
2. Dapat menunjukkan
(knowledge)
kembali
1. Dapat menjelaskan
b. Pemahaman
2. Dapat mendefinisikan
(comprehension)
dengan bahasa sendiri.
1. Dapat memberikan contoh.
c. Penerapan
2. Dapat menggunakan secara
(application)
tepat.
1. Dapat menguraikan
d. Analisis
2. Dapat mengklasifikasikan/
(analysis)
memilah
1. Dapat menghubungkan
e. Menciptakan,
materi- materi, sehingga
membangun
menjadi kesatuan yang
(synthesis)
baru.
2. Dapat menyimpulkan.
f. Evaluasi
3. Dapat menggeneralisasikan
(evaluation)
(membuat umum).
1. Dapat menilai.
2. Dapat menjelaskan dan
menafsirkan.
3. Dapat menyimpulkan.
2

Ranah afektif
a. Penerimaan
(receiving)

1. Menunjukkan sikap
menerima.
2. Menunjukkan sikap
menolak.
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b. Sambutan

c. Sikap
menghargai
(apresiasi)
d. Pendalaman
(internalisasi)
e. Penghayatan
(katakterisasi)

3

Ranah psikomotor
a. Keterampilan
bergerak
dan
bertindak.

b. Kecakapan
ekspresi verbal
dan non- verbal.

1. Kesediaan berpartisipasi/
terlibat.
2. Kesediaan memanfaatkan.
1. Menganggap penting dan
bermanfaat.
2. Mengangap indah dan
harmonis.
3. Mengagumi.
1. Mengakui dan meyakini.
2. Mengingkari.
1. Melembagakan atau
meniadakan.
2. Menjelmakan dalam pribadi
dan perilaku sehari- hari.
1. Kecakapan
mengkoordinasikan gerak
mata, telinga, kaki, dan
anggota tubuh yang lainnya.
1. Kefasihan melafalkan/
mengucapkan.
2. Kecakapan membuat mimik
dan gerakan jasmani.

Sebagai indikator hasil belajar, perubahan pada
tiga ranah tersebut dirumuskan dalam tujuan pengajaran.
Dengan demikian hasil belajar dibuktikan dengan nilai
baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun
keterampilan yang menjadi ketentuan suatu proses
pembelajaran dianggap berhasil apabila daya serap tinggi
baik secara perorangan maupun kelompok dalam
pembelajaran telah mencapai tujuan. Jadi ada dua
indikator keberhasilan belajar yaitu:

34
a. Daya serap tinggi baik perorangan maupun secara
kelompok.
b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran
atau indikator telah tercapai secara perorangan atau
kelompok.
Suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil
adalah daya serap tinggi baik secara perorangan maupun
kelompok dan perilaku yang digariskan dalam tujuan
pembelajaran telah tercapai.22
C. Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19
Pandemi covid 19 ini telah mengubah pola pembelajaran
yang semestinya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh
atau bisa disebut daring. Keterbatasan pengetahuan akan
penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala dalam sistem
pembelajaran daring ini. Terutama orang tua pada situasi ini di
tuntut untuk membimbing anak- anaknya dalam pembelajaran
berbasis internet ini. Bagi orang tua yang tersisa menggunakan
teknologi mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagi orang tua
siswa yang awam akan penngunaan teknologi menjadi tantang
tersendiri dalam membimbing anaknya kala situasi ini. Hal ini
tentu bukan hal yang mudah bagi semua elemen pendidikan
terutama orang tua menghadapi tradisi dalam sistem
pembelajaran ini, sebelum adanya situasi ini tidak banyak waktu
orang tua dalam membimbing anaknya, bahkan sampai orang tua
hanya sekedar sebagai pemenuh materi saja. Namun hari ini
situasinya berubah, orang tua menjadi lebih banyak waktu dalam
membimbing anaknya maka dari ini terjalin kedekatan emosional
lebih dari sebelumnya serta orang tua sebagai pendidik utama
dirumah tangga harus menjalankan fungsinya dalam mendidik
mental, sikap dan pengetahuan anaknya.

22

Op Cit, Sardiman A.M, h.23- 24
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Peran orang tua dalam belajar dirumah ini tidak bisa di
pungkiri, jika dokter saja menjadi garda terdepan dalam
kesehatan maka orang tua menjadi garda terdepan dalam
mengawal pendidikan anak-anaknya untuk belajar dirumahnya
masing-masing, mengingat pentingnya peranan orangtua dalam
mendidik anak, orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam
kemampuan anak di lingkup pendidikan. Seperti ketika orang tua
tidak memperhatikan pendidikan pendidikan anaknya dapat
menyebabkan anak tidak berhasil dalam belajar23
Seluruh kegiatan belajar siswa dilaksanakan dirumah dengan
bimbingan dari orang tua. Karena peranan orang tua dalam
mendidik anak berada pada urutan pertama. Orang tua lah yang
mengetahui perkembangan karakter dan kepribadian anak. Siswa
belajar dirumah dengan guru memberikan tugas kepada siswanya,
kemudian orang tua yang mendampingi dalam proses pengerjaan
tugas tersebut. Oleh sebab itu, orang tua sangat berperan penting
dalam proses belajar siswa selama system daring dan
pembelajaran at the home sekarang ini.24
Strategi orang tua mengajar dan mendidik anaknya dalam
pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. Belajar mengajar
dilakukan secara online menggunakan WhatsApp Grup yang
paling utama lalu guru juga menggunakan berbagai platfrom
seperti youtube, google foms tergantung situasi dan kondisi saat
mengajar serta pembelajaran yang dilakukan dalam rumah
diwajibkan oleh pemerintah jadi, dengan adanya belajar dirumah
orang tua lah yang menjadi pendidik dirumah sebagai pengganti
guru, dapat memaksimalkan peran mengajar dan mendidik atau
menerangkan materi pembelajaran dan mendidik anak dirumah,
meskipun tidak dapat belajar disekolah, tetapi kualitas belajar
23

Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah
Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran”. Jurnal sosial budaya Syar-I, Vol.7 No.5
(Juli 2020)h. 400
24
Rizqon Halal Syah Aji, Ibid. (Juli 2020) h,401
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anak tetap dapat dijaga selama dirumah dan orang tua memiliki
peran besar dalam membantu dan mendampingi anak belajar
dirumah dengan optimal25

25

Eva Lutfhi Fakhru Ahsani, Ibid, h. 39 (Juni 2020)
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D. Penelitian Yang Relevan
1. Skripsi yang dibuat oleh Siti Nur Khalimah dari IAIN
Salatiga dengan judul “ Peran Orang Tua Dalam
Pembelajaran Daring Di MI Darul Ulum Pedurungan
Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/ 2021. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua
dalam pembelajaran daring di MI Darul Ulum
Padurungan Kota Semarang yaitu orang tua
melaksanakan dua peran yang pertama menjadi orang
tua yang kedua yaitu menjadi guru dirumah,
menyediakan sarana dan prasarana kepada anak,
memberikan semangat, motivasi dan mengarahkan anak
sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.
2. Skripsi yang dibuat oleh Tri Handayani dari IAIN
Salatiga dengan judul “Peran Orang Tua Dalam
membimbing Anak Pada Pembelajaran Daring Tahun
2019/ 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
peran orang tua dalam membimbing pembelajaran
daring berpengaruh kepada anak. Dengan adanya
kendala yang dihadapi orang tua tidak membuat orang
tua putus asa dalam mendampingi anak belajar. Orang
tua akan mencari solusi dari masalah yang dihadapi nya
dengan baik.
3. Skripsi yang dibuat oleh Siti Mubarokatut Darojati dari
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul
“Peran Orang Tua Sebagai Guru Dirumah Pada
Pembelajaran Daring di SD Negeri Kebonromo 3
Sragen Selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa meskipun orang tua sibuk kerja,
bentuk orang tua sebagai pengasuh dan pendidik,
sebagai pembimbing, sebagai pengganti guru, sebagai
motivator dan fasilitator sudah dilakukan cukup baik.
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4. Skripsi yang dibuat oleh Dony Dwi Anggara dari UIN
Sunan Ampel dengan judul “ Kerja Sama Orang Tua
dan Guru Dalam Meningkatkan kemandirian Belajar
Dimasa Pandemi Covid- 19. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa bentuk kerja sama orang tua dan
guru dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa
yakni komunikasi dari kedua pihak baik guru maupun
orang tua.
E. Kerangka Berfikir
Adapun kerangka berfikir tentang judul saya, yaitu “Korelasi
sekolah dan Orang Tua dalam Pembelajaran di Masa Pandemi
Covid 19 di SD Negeri 1 Desa Way Harong
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