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Abstract

TheCOVID-19pandemicledtotheissuanceofrulesforstudyingfromhomeforschool
childrenand working from homeforteachers,including thoseworking inPAUD
institutions.Thecurrentsituationdemandsmaximumparentalinvolvementandrestores
thenatureofchildren'seducationinthefamily.Thisarticlediscussestheroleofparents
inincreasingchildren'sinterestinlearningduringapandemic.Theresearchmethod
usedisqualitativewithacasestudyapproach.Collectingdatathroughinterviews,
observation,and documentation with descriptive data analysis.Data analysis
techniquesconsistofdatareduction,datapresentation,anddrawingconclusions.Since
thecovidpandemic19children'seducationhasbeencarriedoutremotely.Learning
carriedoutathomemakestheroleofparentsveryimportant.DuringtheCovid19
pandemic,parentsnotonlyfunctionedasthefirstandforemostplaceforchildren's
educationtoshapecharacter,religiousvaluesandcharacterbutnow havean
additionalroleassecondteachersforchildreninlearningathome.Accompanying
childrenandissomethingthatisveryimportantforchildren,namelytobuildcloseness
betweenparentsandchildren.

Thepurposeofthisstudywastodescribeandanalyze(1)theroleofparentsin
increasingchildren'sinterestinlearningduringapandemicatKindergartenAuliaPerip
Lepo-lepo,KendariCity(2)todescribethesupportingfactorsandinhibitingtheroleof
parentsinincreasinginterestinlearningchildrenatTKAulia.PeripLepo-lepo,Kendari
City.

Thisresearchmethodisaqualitativedescription.Datawerecollectedusinginterview
techniques,observation,anddocumentation.Interviewswereconductedtogather
informationabouttheroleofparentsinincreasingchildren'sinterestinlearning.
Meanwhile,observationanddocumentationtechniquesareusedtoobtaindataabout
children'slearningactivitiesandenvironmentalconditionsaroundthechild'sresidence.

Theresultsshowedthatparentsplayedtheirroleinaccordancewithcurrentconditions,
namelyduringtheCovid-19pandemic.Parentsshowtheirroleinincreasingchildren's
interestinlearningathome.Thusitcanbeconcludedthatparentsplayanimportant
roleinthedevelopmentofchildren,especiallyintermsofeducation.Theroleofparents
isalsoneededbychildrensothattheyareevenmoreenthusiasticinlearning.
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PENDAHULUAN SejakditetapkannyaCovid-



19sebagaipandemicpadatanggal11

maret 2020, Pemerintah

mengeluarkan Surat Edaran

MendikbutNo.4tahun2020yang

menetapkan aturan belajar dari

rumah(learnfromhome)bagianak-

anak sekolah dan bekerja dari

rumah(workfromhome)bagiguru,

termasukmerekayangbekerjadi

satuanPAUD.Untukpendidikandi

Indonesia,kondisiinimerupakanhal

yangtakterdugabagiguru,orang

tua,dananak.Guru,orangtua,dan

anak-anak secara tiba-tiba harus

mencaricara agarprosesbelajar

tetapberjalanagarperkembangan

anaktetapoptimalmeskipunmereka

tetapdirumah.

Pengalihan pembelajaran

yangawalnyadilakukandisekolah

menjadidirumahmemberikanreaksi

yang berbeda-beda dari setiap

lembaga PAUD. Reaksitersebut

sebagaibagiandariprosesadaptasi

yang dilakukan dan disesuaikan

dengan kondisi atau keadaan

tempat lembaga PAUD berada.

SebagiansatuanPAUDmasihtetap

dapat melaksanakan proses

pembelajaran dengan

memanfaatkan teknologiinformasi

dankomunikasi(TIK).Padasebagain

satuanPAUDyanglain,mengalami

kesulitan dikarnakan jaringan

internet yang tidak stabilatau

bahkantidakada.Padakeadaan

sepertiini,peranPemerintahuntuk

mendukungorangtua,guru,dana

anakdalampembelajarandirumah

menjadisangatpenting.Salahsatu

upaya yang dilakukan Pemerintah

antara lain menyediakan materi

belajarpendidikanjarakjauhbagi

semuasasaranpendidikanmulaidari

jenjang PAUD,pendidikan dasar

hinggapendidikanmenengahmelalui

tayanganteleviseTVRIdanberbagai

sumberbelajardaring.

Situasiyangterjadisekarang

ini,justruakanmenuntutketerlibatan

orangtuasecaralebihmaksimaldan

melakukan komunikasiyang lebih

intens dengan guru dalam

melaporkanperkembangananaknya.

Orangtuaakanlebihaktifbekerja

sama dengan guru ketika

mendampingianakdirumah.Dapat

dikatakan pula bahwa situasi

pandemicovid-19inimengembalikan

hakikat pendidikan anak dalam

keluarga.

Keluarga merupakan

lingkungan pertama bagi anak.

Peran orang tua menjadisangat

penting ketika anak mulai

bersekolahdirumah,karenaorang



tuaataukeluargapadadasarnya

adalah tempat pendidikan yang

pertama bagianak.Haltersebut

sesuaidenganpendapatdariMutiah,

yangmenyatakanbahwamengasuh,

membina,dan mendidik anak di

rumahmerupakankewajibanbagi

setiap orang tua dalam usaha

membentuk pribadianak (Mutiah,

2012). Orang tua bertugas

membantu anak dalam

mempersiapkan media yang akan

digunakan anak, mendampingi

proses belajarnya, memberikan

motivasidan masih banyak lagi

peran orang tua yang dapat

meningkatkanminatbelajaranakdi

rumah melalui proses belajar

mengajardaring.

Bentuk peran orang tua

sebenarnya adalah bentuk peran

gurudisekolah.Peranorangtua

adalah menjadiorang tua yang

memotivasianakdalam segalahal

terutamadalammeningkatkanminat

belajar anak. Motivasi dapat

diberikan dengan cara yang

meningkatkan kebutuhan sekolah

dandapatmemberikansemangat

dalam pujian atau penghargaan

untukprestasianak.Dalam halini

peranorangtuaadalahmembimbing

danmemberikanmotivasikepada

anak,agaranaktetapbersemangat

dalammelakukankegiatandirumah.

Pada dasarnya anak memiliki

motivasiuntukmelakukansesuatu

hal,apabilaiamendapatkansebuah

dorongandariorang-orangterdekat

sepertiorang tua (Yulianti,2014).

Karena besarkecilpenghargaan

yangdiberikankepadaanaksangat

berpengaruh, penghargaan yang

diberikansangatberhargadanlebih

antusiasuntukanak-anak.Orangtua

juga bias menjaditeman yang

bahagiauntukbelajarataumengajar.

Selainitu,orang tuaditugaskan

sebagaiguruuntukmengajardan

mendidikanak-anakmereka.Oleh

karena itu,orang tua perlulebih

sabar dalam mengajar dan

membimbing sebagaitugas guru

disekolah. Dalam melakukan ini,

orang tua saling melengkapidan

sangat membantu dalam

memecahkanmasalahdankesulitan

yangdihadapianak-anakdisekolah

dandirumah.

Salah satu factor yang

mempengaruhiminatbelajaranak

adalahorang tua yaituperhatian

yang diberikan oleh orang tua

terhadapkegiatanbelajaranakbaik

disekolah dan dirumah akan

memberi pengaruh pada minat



belajaranak,bisajadiorang tua

yangmemberikanperhatianpenuh

pada belajar anak maka minat

belajaranaksemakintinggibegitu

juga sebaliknya orang tua yang

membiarkan anaknya begitu saja

hanya bergantung sepenuhnya

padalembagapendidikansajamaka

akanmenjadikanminatbelajaranak

tersebutrendah.

Minatadalahrasalebihsuka

danrasaketertarikanpadasuatu

halatauaktivitas,tanpaadayang

menyuruhnya. Slameto

mengungkapkan minat adalah

kecendrungan hati yang tinggi

terhadapsesuatu.Minatmerupakan

sifatyangreltaifmenetappadadiri

seseorang. Minat besar sekali

pengaruhnya terhadap kegitan

seseorangsebabdenganminatia

akan melakukan sesuatu yang

diminatinya.Sebaliknyatanpaminat

seseorangtidakmungkinmelakukan

sesuatu.

Minat merupakan

kemampuan seorang anak untuk

memberikan perhatian terhadap

kegiatan pembelajaran yang

dilakukandenganrasasenangdan

penuhkesadarandaridalamdirinya

sendiri, sehingga kegiatan

pembelajaran yang dilakuakan

dapatdicapaidenganoptimal.

Peran orang tua terhadap

anak sangat dibutuhkan karena

denganadanyaperhatiantersebut

makaanakakanlebihpercayadiri

lebihsiapdalam belajar,semangat

belajaranaksemakinkuatdanpada

dirianakakanmunculkesadaran

dan rasa tanggung jawab yang

tinggidengandemikianminatbelajar

anakuntukbelajardirumahpada

masa pandemic covid-19 melalui

daringsemakinkuat.

METODEPENELITIAN

Metode penelitian yang

digunakandalampembuatanartikel

iniyaitu metode kualitatif.Yang

berartipendekatankualitatifadalah

pendekatan humanistic untuk

memahamirealitassosialparaidealis,

yangmemberisuatutekananpada

suatupandanganterbukatentang

kehidupan sosial. Paradigma

kualitatifmenggunakanpendekatan

humanisticuntukmemahamirealitas

sosialpara idealis,yang memberi

suatu tekanan pada suatu

pandnagan terbuka tentang

kehidupansosial.(Riyanto,2011:13)

Penelitiandeskriptifkualitatif

bertujuan untuk menggambarkan,

meringkaskan berbagai kondisi,



berbagai situasi, atau berbagai

fenomena realitas keluarga yang

menjadiobjek penelitian ,dan

berupaya menarik realitas itu ke

permukaan sebagai suatu ciri,

karakter,sifat,model,tanda,atau

gambarantentangkondisis,situasi,

maupunfenomenatertentu.

Lokasipenelitanmerupakan

tempat dimana penelitian akan

dilakukan. Dalam penelitian ini

penelitimengambillokasikegiatan

dirumahorangtuasiswapadabulan

Oktober 2020. Pemilihan lokasi

penelitiinididasarkanpadaorang

tuasiswayangberadadiTkAulia

PeripLepo-lepoKotaKendari.

Dalam penelitian tentang

peran orang tua dalam

meningkatkan minatbelajaranak

pada masa pandemicdiTkAulia

Perip Lepo-lepo Kota Kendari,

peneliti menggunakan metode

wawancara, observasi atau

pengamatan dan menggunakan

dokumentasi.

HASILDANPEMBAHASAN

A.Peran Orang Tua Dalam

MeningkatkanMinatBelajarAnak

PadaMasaPandemi

1.PeranOrangTua

Realisasi peran orangtua

dalam mendukung kegiatan

pembelajarandirumahwalimurid

diTkAuliaPeripLepo-lepoKota

Kendariselama masa pandemi

berlangsung.. kontribusiorang

tuauntukanakusiadinididunia

pendidikansangatberpengaruh

padaperkembanganpendidikan

anak.Kontribusiorangtuapada

pendidikan harus dilakukan

secara berkelanjutan dalam

memotivasi,memberiarahandan

memberi dorongan serta

memberi sarana agar dapat

tercapai keidealan dalam

mendidikanak.Melaluikegiatan-

kegiatan untuk mendapatkan

informasi dalam pelaksanaan

penulisan penelitian, kegiatan

pengambilan wawancara

dilakukandengancarapengajuan

pertanyaan kepada informan,

mengenaiperanorangtuadalam

meningkatkanminatbelajaranak

selama masa pandemicovid-19

pada anakusiadinidirumah,

wawancara dilakukan kepada

orang tua,pada penelitian ini

pertanyaandibagimenjadidua

bagianyangmeliputipertanyaan

mengenai; peran orang tua

terhadapminatbelajaranakpada

masapandemidanpelaksanaan



peranorangtuaterhadapminat

belajaranakpadamasapandemi

diTkAuliaPeripLepo-lepoKota

Kendari.Penelitian pertama

mengenai peran orang tua

terhadapminatbelajaranakyang

dilaksanakandirumah.

Peransertaorangtuasiswa

dalam meningkatkan minat

belajaranakdirumahinitidakbisa

dipungkiri.Jikadoktersebagai

garda terdepan dalam

menenganicovid-19,makaorang

tua baik ayah maupun ibu

sebagaigarda terdepan yang

mengawalanak-anaknya tetapi

belajardirumah masing-masing.

Orang tua memilikitanggung

jawab utama dalam proses

pertumbuhandanperkembangan

anaknya.Denganbegituorang

tua menjadisumber pertama

anakuntukbelajarkarenapada

dasarnyaanakmemilikidorongan

untuk meniru suatu pekerjaan,

baikitudariorangtuamaupun

dariorang lain(Taubah,2016).

Baikatauburuknyasuatudidikan

yangdiberikanorangtuaakan

berpengaruh terhadap

perkembangandanpertumbuhan

anakitusendiri.Karenamenurut

(Fadillah,2012:35)mengatakan

bahwalingkungankeluargabagi

setiapanak,segalatingkahlaku

maupunyang munculpadadiri

anak akan mencontoh kedua

orang tuanya.Olehkarenaitu,

orangtuamemilikiperananyang

sangat penting bagianaknya

sendiri.Halinimemilikiartibahwa

peranorangtuaterhadapanak

memilkibanyaksekalikewajiban

dantanggungjawab,yangsalah

satunya adalah bidang

pendidikan,baikformalmaupun

non-formal. Di mana dengan

pendidikan,anak mendapatkan

suatupencapaianataubahkan

menjadi manusia yang siap

menghadapitantangandimasa

depan.

Peran orang tua dalam

meningkatkanminatbelajaranak

dirumahmerupakanupayadalam

sebuahkeluargayaituorangtua

merupakan pendidik yang

pertamadanutama.Keutamaan

yangadapadadirinyabukansaja

karena sebagaipetunjuk jalan

dan bimbingan kepada anak

tetapijugakarenamerekaadalah

contoh bagi nanak-anaknya.

Dengan demikian orang tua

dituntutuntukmengarahkandan

membimbinganakagarmenjadi



pribadiyangbaik.

Banyakorangtuayangselalu

inginmewujudkanmimpiataucita-

cita anaknya. Apapun akan

dilakukanolehorang tuademi

kebahagian dan cita-cita yang

ingin diraih oleh anak-anak

mereka.Semuaorangtuapasti

mengakui peran pendidikan

sangatpentinguntukmembantu

keberhasilan anak disekolah.

Keberhasilan anak disekolah

tentu tidak lepas dariperan

orang tua yang menjadi

pendidikanpertamadanutama

dalam menentukankeberhasilan

anakdanberperanpentingdalam

mengubah perilkau anak dari

yangjelekmenjadisemakinbaik.

Beberapaperanorangtuadalam

meningkatkanminatbelajaranak,

yaitutanamkancintabelajarpada

anak,membagiwaktu belajar

anak,sertamemberikanmotivasi

dalam mengerjakan tugas

sekolah.

Peran orang tua

bertanggung jawab sebagai

motivator. Motivasi dapat

diberikandengancaraorangtua

berperansebagaigurudisekolah.

Kegiatan belajar anak yang

dilaksanakan dirumah selama

daring di sesuaikan dengan

kebutuhan anak.Dalam halini

orang tua sangat berperan

penting dalam meningkatkan

minat belajar anak, dengan

memotivasianakbelajardirumah.

Orangtuamemilikiperansebagai

pendidikyangutama.Selanjutnya,

orang tua sebagaiguru yang

memiliki tugas mendidik dan

mengajar anak-anaknya oleh

karena itu,orang tua dituntut

untukbersikaplebihsabardalam

membimbingsertamengarahkan

merekasebagaimanatugasguru

disekolahsehinggabisasaling

melengkapi dan sangat

membantumemecahkanmasalah

-masalahataukesulitan-kesulitan

yangdihadapianak-anakbaikdi

sekolahmaupundirumahselama

prosespembelajaran daring di

masapandemiccovid-19.

Dariwawancarayangpenulis

jadikan subjek penelitian

mengenai peran orang tua

terhadap minat belajar anak,

merekamenyatakanpernyataan

yang sama mengenai peran

orangtuaterhadapanakuntuk

membangun dan meningkatkan

minatbelajaranak-anakmereka.

Paraorangtuajugamemahami



betapapentingnyaperanmereka

sebagai orang tua dalam

meningkatkanminatbelajaranak-

anak mereka. Dalam belajar,

tentunya anak-anak juga

membutuhkan dampingan dari

seorang ibuataubapakserta

juga membutuhkan semangat

darimasing-masingorangtua.

Berdasarkanwawancaradari

orang tua murid diperoleh

beberapapernyataandariorang

tuasiswa.Yakniperanorangtua

dalam meningkatkan minat

belajaranakmencakupbeberapa

aspek,diantaranya:

1. Tanamkan cinta

belajar pada anak,

adalah bagaimana

orang tua

menanamkan rasa

cinta,senang dalam

belajarkepadaanak.

Dalam halini,orang

tua selalu

memberikan

semangat kepada

anak setiap kali

mendampingi anak

merekadalambelajar.

Selainitujuga,orang

tuajugamendampingi

anak-anak saat

belajar. Namun

sebelumnya, orang

tuamengakukurang

dalam hal

menanamkan rasa

cintabelajarkepada

anak.Tetapi,seiring

tumbuh kembang

anak yang semakin

besar, orang tua

mulai menanamkan

rasa cinta belajar

kepadaanakdengan

selalu mendampingi

anak ketika belajar.

Denganhaltersebut,

orang tua sudah

menunjukan peranya

dalam menanamkan

rasa cinta belajar

kepadaanak.Halini

sesuaidengan teori

yang disampaikan

dalam (Ilahi, 2013),

disebutkan bahwa

terdapattiga peran

orang tua dalam

keberhasilan anak.

Dalam halini,telah

ditunjukan bahwa

peran orang tua

muriddiTkAuliaPerip

Lepo-lepo Kota

Kendari dalam



meningkatkan minat

belajaranak,orang

tua selalu

mendampingi anak

ketikamerekabelajar.

2.Membagi waktu

belajaranak,dalam

wawancara kepada

orang tua murid,

orang tua membagi

waktu anak antara

bermain, istirahat,

mengaji,solat,hingga

belajar. Sesuai

dengan pengakuan

para orang tua,

mereka selalu

membagiwaktuanak

seperti misalnya

ketika belajar,sang

anak harus belajar

ketika selsai solat

magrib.Sebelumnya,

padasoreharianak-

anak diharuskan

untukmengajiterlebih

dahulu.Peranorang

tuayangdisampaikan

juga sesuaidengan

teori dalam buku

Quantum Parenting

olehIlahi,2013yaitu

mengenai membagi

waktu anak tidak

hanya dalam belajar

sajamelainkandalam

segala hal yang

dilakukanolehanak.

3.Memberikanmotivasi

kepada anak dalam

mengerjakan tugas

sekolah dan belajar,

adalah pemberian

semangatdariorang

tua. Pemberian

motivasi ini tidak

harus dengan

pemberian hadiah

kepada anak,

melainkan juga bias

dengan pemberian

semangat belajar

secara lisan dengan

perkataan-perkataan

positif.Sepertiyangdi

terapkanpadaorang

tua siswa, bahwa

orang tua tidak

pernah memberikan

hadiahatasprestasi

anak namun,orang

tua selalu

memberikan

semangat secara

lisan kepada anak

dengan selalu



memberikan

pengertian akan

pentingnya belajar.

Berbeda dengan

kondisi sebelumnya

bahwa orang tua

kurang

memperhatikananak-

anak mereka serta

kurang merawatnya

denganbaik.Halitu

dikarenakan oleh

kesibukanparaorang

tua dalam mencari

nafkahbagikeluarga.

Tetapi untuk

sekaranginidimasa

pandemic,orangtua

mulai untuk lebih

memperhatikan anak

ketika akan belajar

atau ketika akan

pergi kesekolah.

Peran tersebut

menjadisalah satu

pembangkit minat

belajaranak.

2.MinatBelajar

Berdasarkan hasil

wawancaradenganorangtua

siswa,diperoleh pernyataan

dariorangtuasiswamengenai

minat belajar anak. Yaitu,

perasaansenanganakketika

merasasenangdalambelajar.

Kaitannya dengan itu anak

merasa senang ketika

didampingioleh orang tua

mereka pada saat belajar.

Anak-anak mengaku mereka

senang saat ada yang

mendampingimerekabelajar.

Begitupunketikamengerjakan

tugas,apabila mereka ada

yang tidakmengertimereka

dapat menanyakan kepada

orangtuamereka.Halinitelah

sesuai dengan teori yang

diungkapkan oleh Safari

bahwasalahsatuindicatordari

minatbelajaradalahperasaan

senang anak.Sesuaiyang

terjadi dilapangan, bahwa

anakmerasa senang ketika

didampingiorangtuamereka.

B.FaktorPendukung dan Faktor

Penghambat

Dalam setiap halyang di

lakukanolehsetiaporang,tentu

tidakterlepasdarisuatufactor.

Baikitufactoryangmendukung

maupunfactoryangmenghambat

berjalannyaatauterlaksanannya

hal-haltersebuttermasuk juga

kepadaorangtuayangbemar-

benar menjalankan perannya



sebagaiorangtua,ayahdanibu

bagianak-anakmereka.

Kondisiinilahyangdialamioleh

orangtuasiswadiTkAuliaPerip

Lepo-lepo Kota Kendari.Disitu,

orang tua menjalankan peran

sebagaimana mestinya.Namun,

haltersebutjugapastimemiliki

beberapa factor yang

mendukung serta hal-halyang

menghambatterlaksannyaperan

tersebut.Antaralain:

1.FaktorPendukung

a.Adanya kerjasama antar

kelurgadalamsaturumah

Dalammendidikanak,

tentunya orangbtualah

yang paling utama dan

paling mengetahui

keperibadianseoranganak.

Namun,tidakterkecualijuga

adanyaketerlibatanorang

lain,sepertinenekataupun

paman yang tinggal

bersamadalamsaturumah.

Halinilahyangterjadi

padaorangtuasiswadiTk

AuliaPeripLepo-lepoKota

Kendari.Didalam ryumah

tersebutterdapatayah,ibu,

anak, paman, beserta

nenek yang sama-sama

turutmembnatu mendidik

seoranganakyangmasih

berusia6tahun.

b.Adanya ketegasan dari

orangtua

Selain factor

pendukung adanya

kerjasama antarkeluarga

dalam mendidik anak,

adanya ketegasan dari

orangtuaterhadapanak,

itujugamenjadisalahsatu

factor yang mampu

mendukung terlaksannya

peranorangtuatersebut.

Dengan memberikan

ketegasan kepada anak,

diharapkanolehorangtua

anakmenjadilebihdisplin

sertaanakjugaakanlebih

bersemangat lagi dalam

belajar dimasa pandemic

saatini.

Ketegasan yang

diberikan oleh orang tua

tersebut,dilakukan pada

situasitertentuketikaanak

mulai tidak patuh akan

nasehatorang tua,serta

apabila anakmulaimalas

dalamhalbelajar.



2.FaktorPenghambat

a.Kondisi Lingkungan

TempatTinggal

Selain beberapa

factoryangmendukung

terlaksananya peran

orangtua,terdapatpula

factor yang menjadi

penghambat

terlaksannya peran

orang tua tersebut.

Kondisi lingkungan

tempat tinggal yang

menjadisalahsatufactor

penghambat. Dengan

kondisi lingkungan

tempattinggalyangsepi

ketikamalam hari,serta

adanyaanak-anakkecil

yangmasihsukabermain,

itumenyebabkananak-

anak menjadi malas

belajar.

Hal inilah yang

dirasakanolehorangtua

siswadiTkAuliaPerip

Lepo-lepoKotaKendari.

Ketikamalam tibaanak

sudahberada dirumah.

Namun, tidak belajar

melainkansukabermain

gejetdanmenontonTv

dibandingkan dengan

belajar. Dalam kondisi

yang sepertiini,orang

tuasudahtidakmampu

lagimemaksaanakuntuk

terusbelajarsetiaphari.

Orang tua lebih

membebaskananaknya.

b.KondisiAnak

Dalam belajar,

tentunya anak sendirilah

yang menetukan mereka

ingin belajar atau tidak.

Orang tua hanya dapat

mengarahkan dan

mengajak saja. Namun,

kondisisanakinisendirijuga

dapat menjadikan salah

satu factor penghambat

bagiorangtuayangakan

memberikan ketegasan

kepadaanakuntukselalu

belajarsetiaphari.

KESIMPULAN

Berdasarkanwawancaradari

orangtuamuriddiperolehbeberapa

pernyataandariorang tuasiswa.

Yakni peran orang tua dalam

meningkatkan minatbelajaranak

mencakup beberapa aspek,

diantaranya:



Tanamkancintabelajarpada

anak,adalahbagaimanaorangtua

menanamkan rasa cinta,senang

dalam belajarkepadaanak.Dalam

halini,orangtuaselalumemberikan

semangatkepadaanaksetiapkali

mendampingianakmereka dalam

belajar.

Membagiwaktubelajaranak,

dalamwawancarakepadaorangtua

murid,orang tuamembagiwaktu

anak antara bermain, istirahat,

mengaji,solat,hinggabelajar.Sesuai

denganpengakuanparaorangtua,

merekaselalumembagiwaktuanak

sepertimisalnyaketikabelajar,sang

anakharusbelajarketikaselsaisolat

magrib.Sebelumnya,padasorehari

anak-anakdiharuskanuntukmengaji

terlebihdahulu.

Memberikan motivasi

kepada anakdalam mengerjakan

tugassekolahdanbelajar,adalah

pemberiansemangatdariorangtua.

Pemberianmotivasiinitidakharus

denganpemberianhadiahkepada

anak,melainkanjugabiasdengan

pemberiansemangatbelajarsecara

lisan dengan perkataan-perkataan

positif.Sepertiyang diterapkan

padaorangtuasiswa,bahwaorang

tuatidakpernahmemberikanhadiah

atasprestasianaknamun,orangtua

selalumemberikansemangatsecara

lisan kepada anakdengan selalu

memberikan pengertian akan

pentingnyabelajar.

Berdasarkan hasil

wawancaradenganorangtuasiswa,

diperolehpernyataandariorangtua

siswamengenaiminatbelajaranak.

Yaitu,perasaansenanganakketika

merasa senang dalam belajar.

Kaitannyadenganituanakmerasa

senangketikadidampingiolehorang

tuamerekapadasaatbelajar.Anak-

anakmengakumerekasenangsaat

ada yang mendampingimereka

belajar. Begitupun ketika

mengerjakantugas,apabilamereka

ada yang tidakmengertimereka

dapatmenanyakankepadaorang

tuamereka.
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