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Abstract

Thisarticleaimstoidentifythechallengesparentsfaceinescortchildrentohomeatthe

covidpandemic19,themethodhesusedinthisstudyarequalitative,withinterviewswith

the10parentsandchildrenattendingchildreǹspark,itpointsoutthatthebarrierparents

haveathomeatthecovidpandemic19is:Alackofmaterialunderstandingbyparents,a

parent̀sdifficultiesincontrollinggadgets,alackoftimewithchildrenandrelatedhurdlesin

therangeofinternetservisorinwhichonelivesalongwayfromtheinternet,Theresultsof

thisstudyindicatethatingeneraltheconstraintsofparentsinassistingchildrentolearnat

homeduringtheCovid-19pandemicarethelackofunderstandingofthematerialby

parents,thedifficultyofparentsingrowingchildren'slearninginterest,nothavingenough

timetoaccompanychildrenbecausetheyhavetowork,parentsareimpatientin

accompanyingchildrenwhenstudyingathome,parents'difficultiesinoperatinggadgets,

andobstaclesrelatedtothereachofinternetservices.Itishopedthatthisstudywillbe

abletoaddressthechallengesanddifficultiesofhavingchildrenstudyathomeduringthe

difficulttimesofthecovidpandemic19.

PENDAHULUAN

Belakanganiniduniasedangdi

hebohkandenganadanyaviruscorona

atau yang sekarang disebut dengan

Covid-19.Disebutkanbahwavirusini

pertamakaliberasaldarikotaWuhan,

ChinasejakDesember2019(Lee,2020).

Dataterkinimenunjukkanbahwajumlah

pasienpositifpada216negaradiseluruh

duniahinggabulanAgustus2020telah

mencapailebih dari18 juta pasien

denganpenambahan171.815orangtelah

dinyatakanpositfdalam 24jam.Negara

Indonesia pun takluputdaripaparan

Covid19. Bahkan Indonesia menjadi

negaradenganjumlahakumulasipaparan

Covid-19tertinggidiAsiaTenggara,yaitu

mencapai113.134sampaidenganbulan

Agustus 2020 (pikiranrakyat.com)

Pemerintah diIndonesia menanamkan

kebijakanuntukmenyikapipermasalahan

ini dengan memberlakukan social



distancing kepada seluruh lapisan

masyarakat.Bukan hanya itu,PSBB

(PembatasanSosialBerskalaBesar)juga

diberlakukandibeberapakotabesardi

Indonesia,misalnyakotaJakartaa,dan

kebijakaninitelahtertuangdalam PP

Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan

tersebutdiberlakukan guna memutus

matarantaipenyebaranCovid19.Halini

ternyata berdampak pada berbagai

aktivitastermasukdiantaranyaaktivitas

belajar mengajar. Pemerintah telah

menetapkankebijakanbelajardarirumah

ataubiasadisingkatBDRmelaluiSurat

Edaran Mendikbud Nomor

36962/MPK.A/HK/2020 yang berisikan

bahwa pembelajaran harus dilakukan

secara daring supaya Corona Virus

Desease (Covid-19) dapat dicegah

penyebarannya.(Karnawati&Mardiharto,

2020) Pembelajaran daring yang

ditetapkanpemerintah,ditujukankepada

seluruhjenjangpendidikandariTKhingga

perguruantinggi.Dipilihnyaalternatifini

dikarenakan berkembangnya revolusi

industri4.0.Berkembangnya revolusi

industri sangat mendukung

terlaksananyapembelajarandaringdari

rumah, karena pembelajaran daring

adalahpembelajaranyangmengeliminasi

waktudanjarakdenganbantuanplatform

digitalberbasis internetyang mampu

menunjangpembelajaranuntukdilakukan

tanpa adanya interaksi fisik antara

pendidik dan peserta didik (Putra &

Irwansyah,2020),sehinggakecanggihan

teknologijaman sekarang diharapkan

mampu menunjang kegiatan daring

tersebut.Namunpadajenjangpendidikan

TK,pembelajaran daring memerlukan

keterlibatanorangtualangsungdalam

pelaksanaannya.SelamapandemiCovid-

19 berlangsung,pembelajaran secara

daringtelahdilakukanhampirdiseluruh

penjuru dunia, namun sejauh ini

pembelajaran dengan sistem daring

belum pernahdilakukansecaraserentak

(Sunetal.,2020).Sehinggadalamproses

pembelajaran yang dilakukan secara

daring ini,semua elemen pendidikan

dimintauntukmampudalammemberikan

fasilitas- fasilitas pembelajaran agar

tetap aktifwalaupun dilakukan tanpa

tatapmukasecaralangsung.Orangtua

dituntut mampu membimbing anak

belajar dari rumah dan mampu

menggantikangurudisekolah,sehingga

peranorangtuadalamtercapainyatujuan

pembelajaran daring dan membimbing

anak selama belajardirumah menjadi

sangat penting. Dengan adanya

kebijakan pemerintah untuk belajar

dirumahsecaradaring,makaperanyang

biasanya dilaksanakan oleh satuan

pendidikan, sekarang telah berganti

fungsidisatuankeluarga.Artinyasaatini

rumah menjadipusat kegiatan bagi

semuaanggotakeluarga.Halinibisajadi

berdampakpositif,karenapusatkegiatan

kembalikeasalnya,yaitu rumah.Akan

tetapi jika semua kegiatan hanya

dilakukandirumahsaja,haljugaakan



bisa menimbulkan Psikosomatis,yaitu

gangguan fisik yang disebabkan oleh

faktorkejiwaan dan tumpukan emosi

yang dapat menimbulkan guncangan

dalam diri seseorang dimasyarakat,

sepertikecemasan,stress,lingkungan

sosial yang banyak mempengaruhi

pikirannegatif,sepertikarenaberitahoax

danlainsebagainnya(Sarietal.,2021).

Kondisidilapangansaatinimenunjukkan

bahwa pembelajaran daring, atau

pembelajaran yang dilakukan dirumah

denganbimbinganorangtuapadaanak

usia dinimemilikibeberapa kendala,

sehinggatidaksedikitorangtuayang

meminta pihak sekolah untuk dapat

dengan segera melaksanakan

pembelajaran secara tatap

muka.Adapundenganadanyahome

schoolingmakadapatmeringankan

bebandankendalaorangtuadalam

mendampingianakbelajardirumah

dimasapandemicovid19.

KAJIANLITERATUR

A.Pengertiankendala

Menurut kamus besar bahasa

indinesia pengertian kendala yaitu :

halangan,rintangan,gendala,2Manfaktor

atau keadaan yg membatasi,

menghalangi,ataumencegahpencapaian

sasaran; kekuatan yg memaksa

pembatalan pelaksanaan; 3 Fis hal

(khususnyabentukgeometrilingkungan)

ygmembatasikeleluasaangeraksebuah

bendaatausuatusystem.

B.konseporangtua

Orang tua adalah komponen

keluargayangterdiridariayahdanibu,

danmerupakanhasildarisebuahikatan

perkawinan yang sah yang dapat

membentuksebuahkeluarga.Orangtua

memilikitanggungjawabuntukmendidik,

mengasuh dan membimbing anak-

anaknya untuk mencapai tahapan

tertentuyangmenghantarkananakuntuk

siapdalamkehidupanbermasyarakat.

Sedangkanpengertianorangtua

diatas,tidakterlepasdaripengertian

keluarga,karenaorangtuamerupakan

bagian keluarga besaryang sebagian

besartelahtergantikanolehkeluargainti

yangterdiridariayah,ibudananak-anak.

Secara tradisional,keluarga diartikan

sebagaidua atau lebih orang yang

dihubungkan dengan pertalian darah,

perkawinanatauadopsi(hukum)yang

memilikitempattinggalbersama.

Didalamsebuahkeluargaperanorangtua

sangatpentingbagianak,terlebihlagi

ketikaanakmemasukiusiasekolahdan

usia menempuh pendidikan.Keluarga

memilikiperananyangsangatpenting

dalam mengembangkan pribadianak.

Keluargajugadipandangsebagaiinstitusi

(lembaga) yang dapat memenuhi

kebutuhaninsane(manusiawi),terutama

kebutuhan bagi pengembangan

kepribadiannyadanpengembanganras

manusia. Menurut Jhonson dalam

(Slameto 2003:7) peran adalah

seperangkatperilakuantarpribadi,sifat,

kegiatan yang berhubungan dengan



pribadidalamposisidansituasitertentu.

Setiap anggota keluarga memiliki

peranan pribadinya masing-masing,

perananpribadidalam keluargadidasari

oleh harapan dan pola perilaku dari

keluarga,kelompok dan masyarakat.

Berbagaiperananyangterdapatdalam

keluargaadalahsebagaiberikut:a.Ayah

sebagaisuamidariistridanayahbagi

anak-anak,berperansebagai

pencarinafkah,pendidik,pelindungdan

pemberirasa aman,sebagaikepala

keluarga,sebagaianggotadarikelompok

sosialnya serta sebagai anggota

masyarakatdarilingkungannya.b.Ibu

sebagaiistridarisuamidanibubagianak

-anaknya,ibumempunyaiperananuntuk

mengurus rumah tangga, sebagai

pengasuh dan pendidik anakanaknya,

sebagaipelindungdansebagaisalahsatu

kelompokdariperanansosialnyaserta

sebagai anggota masyarakat dari

lingkungannya,disamping itu juag ibu

dapatberperansebagaipencarinafkah

tambahandalam keluarganya.c.Anak-

anakmelaksanakanperananpsikososial

sesuaidengantingkatperkembangannya

baikfisik,mental,socialdanspiritual.

MenurutUUNo.2Tahun1989BabIV

Pasal10Ayat4:“Pendidikankeluarga

merupakanbagiandarijalurpendidikan

luarsekolahyangdiselenggarakandalam

keluarga dan memberikan keyakinan

agama,nilaibudaya,nilaimoraldan

keterampilan”. Berdasarkan

UndangUndang tersebut,maka fungsi

keluarga dalam pendidikan adalah

menyangkutpenanaman,pembimbingan

atau pembiasaan nilai-nilai agama,

budaya dan keterampilan-keterampilan

tertentuyang

bermanfaatbagianak.Halitu dapat

dilihatdaripertumbuhan sorang anak

mulaidaribayi,belajarjalan,hingga

mampuberjalan.Keluargamendidikdan

menyekolahkan anak untuk

mempersiapkankedewasaandanmasa

depananak.Berdasarkanuraiantersebut

maka dapat ditunjukan bahwa

tanggungjawab orang tua dalam

mendidikanak,tidakhanyasebatasanak

mampu mempertahankan hidupnya,

namun lebih dariitu adalah mampu

memaknaihidupnya sehingga mampu

menjadimanusiayanglebihbaikdidalam

masyarakat.

Peranoragtuadalammemotivasi

PesertadidikKeberhasilansiswadalam

prosesbelajarnyatidakdapatterlepas

dari adanya motivasi yang menjadi

penggerakdan pendorong siswa agar

dapatmenjalankankegiatandanproses

belajarnya. Motivasi tersebut dapat

berasaldaridalam dirisiswa(intrinsik)

danmotivasidariluar(ekstrinsik).Dari

kedua motivasi tersebut memiliki

pengaruh yang besar terhadap

keberhasilansiswa,meskipunyanglebih

utamanya adalah motivasidalam diri

siswa tetapimotivasidariluaratau

ekstrinsiktetapmenjadifaktoryangikut

mempengaruhikegiatan belajarsiswa.



Salahsatucontohmotivasiyangberasal

dariluardirisiswaadalahorang

tua,dimanaoerangtuamerupakanorang

yang pertama kalidikenaldan dekat

dengananak,keberadaansiswaantaradi

sekolahdengandirumahtentunyalebih

banyakdirumah,makadariituperan

orang tua sebagaiorang yang dekat

dengan siswa dinilaisangat penting

terutama dalam memotivasi belajar

siswa.Diantaraperanorangtuadalam

memotivasibelajarsiswaadalahsebagai

berikut:a.Pertama,denganmengontrol

waktubelajardancarabelajaranak.b.

Kedua, memantau perkembangan

kemampuanakademikanak.Orangtua

diminta untuk memeriksa nilai-nilai

ulangandantugasanakmereka.c.Ketiga,

memantau perkembangan kepribadian

yangmencakupsikap,moraldantingkah

lakuanak-anak.Halinidapatdilakukan

orangtuadenganberkomunikasidengan

wali kelas untuk mengetahui

perkembangan anak di sekolah. d.

Keempat, memantau efektifitas jam

belajardisekolah.Orang tua dapat

menanyakan aktifitas yang dilakukan

anakmerekaselamaberadadisekolah.

Terkaitdenganperanorangtuadalam

memotivasibelajarsiswa,maka ada

beberapacarayangdapatdilakukanoleh

orangtuauntukmeningkatkanmotivasi

belajarsiswa,diantaranyasebagaiberikut:

1. Menciptakan iklim rumah yang

mendukunganakuntukbelajarOrangtua

dapat menyediakan berbagai

perlengkapanmaupunpermainanyang

dapatmendukung anakuntukbelajar,

misalnya:komputer,buku-buku,puzzle,

dansebagainya.2.Menyediakanwaktu

yangcukupuntukterlibatdalamkegiatan

belajaranak.Selainmenciptakaniklim

rumah yang dapatmendukung anak

untukbelajar,interaksiorangtuadengan

anakternyatajugadapatmeningkatkan

motivasibelajaranak.Halinidapat

dilakukandenganmenemanianakbelajar,

menunjukkan perhatian terhadap

kegiatan belajar anak, memberikan

bantuan ketika anak menghadapi

kesulitan, dan sebagainya. Sebagai

partneranak dalam belajar,orangtua

sebaiknya menunjukkan sikap yang

hangat dan positif terhadap anak,

misalnyadengantidakmemarahianak

ketikaanaktidakdapatmengerjakanPR-

nya dengan baik. 3. Memberikan

penghargaan atau respon positif

terhadapsetiapprestasianak.Halini

dapatdilakukandenganberbagaicara,

misalnya:dengan memberikan hadiah

ataupujian

Dengandemikian,anakmerasadihargai

danlebihtermotivasiuntukmelakukan

sesuatu

C.konsepbelajardirumah

Belajar Dari Rumah (BDR)

merupakan sebuah blok program

pendidikan lewatsiaran televisiyang

diselenggarakan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI

bekerjasamadenganTVRIdalam rangka



memfasilitasi pendidikan di masa

pandemiCOVID-19 diIndonesia.Blok

programinidisediakanuntukmenjadialat

pembelajarandanedukasiuntuksiswa

danmasyarakat.

BelajarDariRumahberisiprogram

-program pendidikan,kebudayaan,dan

hiburanuntukseluruhjenjangpendidikan;

dimulaidariPAUD(PendidikanAnakUsia

Dini), SD dan sederajat, SMP dan

sederajat,danSMAdansederajat,serta

program pengasuhanuntukorangtua.

Padawaktuprimetime,akanditayangkan

film anak dan film nasionalpilihan

sebagaisuguhantayanganedukasiuntuk

anak-anakusia4-13Tahun.Filmnasional

jugamencakupfilm-film edukasiyang

menayangkan cerita-cerita khas

Indonesia.Diakhirpekan,blokprogram

ini menayangkan program-program

pendidikandankebudayaanuntuksemua

umur.

D.Pandemicovid19

Bermula dari kota Wuhan

tepatnyadiTiongkok,virusjenisbaru

ini telah menyebar ke berbagai

belahan negara di dunia yang

menyebabkan timbulnya penyakit

coronavirusdisease2019atauyang

disebut juga dengan COVID-19.

Tentunya,kondisiinitidak boleh

dianggapremehdandibiarkanbegitu

saja.WorldHealthOrganization(WHO)

punjugasudahmenetapkanpandemi

COVID-19sejak11Maret2020yang

lalu.

Pandemi sendiri merupakan sebuah

epidemiyangtelahmenyebarkeberbagai

benuadannegara,umumnyamenyerang

banyakorang.Sementaraepidemisendiri

adalah sebuah istilah yang telah

digunakanuntukmengetahuipeningkatan

jumlahkasuspenyakitsecaratiba-tiba

padasuatupopulasiareatertentu.

Pasalnya,istilahpandemitidakdigunakan

untuk menunjukkan tingginya tingkat

suatu penyakit, melainkan hanya

memperlihatkan tingkatpenyebarannya

saja. Perlu diketahui, dalam kasus

pandemiCOVID-19 inimenjadiyang

pertama dan disebabkan oleh virus

coronayangtelahadasejakakhirtahun

lalu.

Pandemiterjadiketikabeberapafaktorini

terpenuhi:(1)Peningkatan jumlah atau

virulensiagenbaru.(2)Informasidansifat

lainnya dari agen baru ini belum

terdeteksiatauberbedadariyangpernah

ada sebelumnya.(3)Modus transmisi

atauinfeksiyang meningkatsehingga

orang yang lebih rentan terpapar.

(4)Perubahankerentananresponstuan

rumahterhadapagen,dan/ataufaktor-

faktoryangmeningkatkanpaparanhost

ataumelibatkanpengenalanjalurinfeksi

baru(Kelsey,Thompson,andEvans,1986;

Centers for Disease Control and

Prevention,2003).Spektrum penyakit

dapat mencakup kasuskasus

asimptomatik dan ringan,kasuskasus

penyakityangdidiagnosisolehdokterdi



masyarakatseringhanyamewakiliujung

gunung es.Banyak kasus tambahan

mungkinterlaludiniuntukdidiagnosis

ataumungkintidakpernahberkembang

ketahap

klinis.Sayangnya,orangdenganinfeksi

yangtidakjelasatautidakterdiagnosis

tetapdapatmenularkaninfeksikepada

oranglain.Orangsepertiituyangmenular

tetapimemilikipenyakitsubklinisdisebut

pembawa.Seringkali,pembawaadalah

orang-orang dengan penyakitinkubasi

(Centers for Disease Control and

Prevention,2003).Namunpembawajuga

mungkin orang yang tampaknya telah

pulihdaripenyakitklinismerekatetapi

tetapmenular,sepertigelombangkasus

infeksikeduaCOVID-19yangterjadidi

berbagai negara seperti Korea dan

Tiongkok. Tantangan bagipetugas

kesehatan masyarakat adalah bahwa

pembawa ini,tidak menyadaribahwa

merekaterinfeksidanmenularkepada

oranglain,kadangkadanglebihmungkin

untuktanpasengajamenyebarkaninfeksi

daripada orang-orang dengan penyakit

yang jelas. Selain itu, menyadari

pemeriksaan baik rapid atau PCR

memerlukanwaktuyangtepatdandapat

menelusurikasusmelaluitesulangpada

waktu yang tepat sesuaiperjalanan

penyakit.Herd Immunity tidak bisa

dikatakan sebagai penanganan yang

relevanuntukCOVID-19.HerdImmunity

sesungguhnyamerupakansesuatuyang

harusnya didapatkan melaluilangkah

imunisasi. Butuh ambang minimal

imunitas yang besaruntuk mencapai

HerdImmunity,daninisangattidaketis

untuk dilakukan karena kita harus

membiarkanindividudalamjumlahbesar

(rata-rata80% individuharusterinfeksi)

untukterinfeksi(Murti,2019).

Sebagaitenaga kesehatan kita harus

memikirkanlangkahapayangsebaiknya

diambil dalam upaya mencegah

penularanCOVID-19tanpamengabaikan

kualitaspelayanan.Telemedicinemenjadi

salahsatupilihanterbaik.Telemedicine

merupakanpenggunaaninformasimedis

yang dipertukarkan darisatu situske

situslainmelaluikomunikasielektronik

untuk meningkatkan status kesehatan

klinis pasien atau dengan kata lain

melayanipasien tanpa bertatap muka

melainkanmelaluijaringankomunikasi

Atmojo,Sudaryanto,Widiyanto,Ernawati,

Arradini(2020).

Telemedicine memberikan kepuasan

padapasiendenganberbagaiparameter

diantaranya:dapatmeningkatkan hasil

layanan kesehatan, kemudahan

penggunaan, biaya rendah atau

penghematanbiaya,dapatmeningkatkan

komunikasi, memangkas waktu

perjalanan menuju rumah sakit,

meningkatkan akses,, meningkatkan

kesadarandiri,tidak perlumenunggu

lama untuk mendapat pelayanan,

menghemat biaya transportasi,

menurunkan frekuensi kunjungan

langsung, meningkatkan self-efficacy,



meningkatkankepatuhan(Kruse,Krowski

,Rodriguez,Tran,Vela,and Brooks.,

2017)danpadamasapandemiinidapat

menurunkankemungkinaninfeksipada

tenagamedisdanpasienlain.

E.Cara mengatasikendala orangtua

dalam mendampingi anak belajar

dirumah

Adabeberapacarayangdapatdilakukan

untukmengatasikendalaorangtuadalam

mendampingi anak belajar dirumah

diantaranyayaitu:mengadakankegiatan

pelatihansecaradaringolehpemerintah

dankepalasekolahbersamaorangtua

yangmetentangcaradanapasajaserta

bagaimanaagaranakbisatetapbelajardi

rumahseruwalautidakdenganibuguru

melainnkanorangtuasendiri,gurutaman

kanak-kanak dan kepala sekolah dari

sekolah masing –masing mendata

orangtuasiswadansiswaagardapat

diketahui mana yang lokasi dan

rumahnya jauh dari jangkauan

internet,orangtuayangmemilikikendala

ekonomihinggatakmemilikigadgetatau

smart phon untuk membuat jadwal

kunjunganrumahdanhomeschooling

agar orangtua dapat terbantu dan

anakpun tetap dapat belajar dan

mendapatkan pelajaran,walaupun

misalkandijadwalkannyahanyatigakali

dalam satuminggu.Dandengancara-

caralainnya.

F.kelebihandankekuranganbelajardi

rumah

padamasapandemiccovid19

Dikebiasaan baru atau pada sistem

pembelajaranbarukitasaatinitentunya

memilikikekurangandankelebihan.

Adapun kelebihan daribelajar

dirumahpadamasapandemiadalah:jika

dilihatdarisegiekonomikelebihan

belajardirumah inidapatmengurangi

biayatranfortasiuntukmenujukesekolah,

biayauangsakuwajib.

Adapunkekurangandaribelajar

dirumahpadamasapandemiciniyaitu:

menurunnya minat belajar anak

dikarenakananaklebihsukabelajardan

lebihsemangatapabiladiajariolehibu

guru disekolah dan ramaibersama

teman-teman,dan orangtua pun harus

lebihmeluangkanbanyakwaktudisaat

sibuksekalipunagardapatmendampingi

anaknyabelajardirumah.

METODEPENELITIAN

Metodepenelitianyangdigunakan

dalam penelitian iniadalah kualitatif

deskriptif.Penelitiankualitiatifdeskriptif

adalahberupapenelitiandenganmetode

ataupendekatanstudikasus(casestudy).

Penelitian inimemusatkan dirisecara

insentifpadasatuobyektertentuyang

mempelajarinya sebagaisuatu kasus.

Datadaristudikasusdapatdiperolehdari

semuapihakyangbersangkutan,dengan

kata lain dalam studi ini data

dikumpulkan dari berbagai sumber

(Nawawi,2003).Studikasus sangat

sesuai untuk menjawab pertanyaan

“bagaimana” karena jenis pertanyaan

sepertiinimampumenggalidatalebih



dalam(Yin,2003).Dalamhalinipeneliti

menganalisis pengaruh home

schoolingterhadapkendalaorangtua

dalam mendampingianakbelajardi

rumahselamapandemiCovid-19terjadi.

Subyekdalampenelitianiniadalahorang

tuayangmemilikianakusiadiniyang

bersekolahdiTKdenganjumlah10

orang(10ibu).Alasanpemilihansubyek

padapenelitianinidilatarbelakangioleh

keharusan para subyek untuk

mendampingianakbelajardirumahpada

masa pandemi. Subyek yang dipilih

minimal 2 bulan lamanya telah

mendampingi anak belajar dirumah

dimasa pandemi Covid19. Teknik

pengumpulan data yang digunakan

adalahwawancaradandatadianalisis

dengan menggunakan tematik, yaitu

teknikanalisisyangmenekankanpada

penyusunan koding dengan mengacu

padapertanyaanpenelitianyang telah

ditetapkan,sehingga tematema yang

tersusun sesuai dengan pertanyaan

penelitiantersebutdanmenjadiacuan

dalam memaparkan fenomena yang

terjadi(Heriyanto,2018).

HASILDANPEMBAHASAN

fenomena Covid-19yangterjadi

hampir diseluruh belahan dunia ini

menunjukkanbahwasemakinpentingnya

peranorangtuadalammembimbinganak

belajardirumahmenggantikantugasguru

disekolah.Halinitentusajamenimbulkan

masalahataukendalabaruyangdialami

orangtua,sepertikurangnyapemahaman

materiolehorangtua,kesulitanorangtua

dalam menumbuhkanminatbelajaranak,

tidak memiliki cukup waktu untuk

mendampingianakkarenaharusbekerja,

orangtuatidaksabardalammendampingi

anaksaatbelajardirumah,kesulitanorang

tuadalam mengoperasikangadget,dan

kendalaterkaitjangkauanlayananinternet,

olehkarenaituperubahanmembutuhkan

waktu untuk bisa berjalan optimal.

Melansir laman ruang guru PAUD

KementrianPendidikandanKebudayaan

(Kemendikbud), Jumat (17/7/2020)

terdapatpengalaman orang tua yang

dibagikandalam sesiWebinarOrangTua

berbagi“RumahkuSekolahku”.Salahsatu

orangtuasiswaPAUD TerpaduAnak

Saleh,Malang,JawaTimur,WempiMaron

menjelaskan beberapa masalah dalam

pelaksanaanpembelajaranyangdilakukan

dari rumah tersebut, antara lain

ketidaksiapan menerima perubahan,

perilaku anak yang berbeda (moody),

komunikasidenganguruyangterhambat,

dan rendahnya tingkat ketersediaan

perangkat teknologi informasi

(edukasi.kompas.com). Secara garis

besar,hasilpenelitian initidak jauh

berbeda dengan masalah dalam

pelaksanaanpembelajaranyangdilakukan

darirumahyangdijelaskandiatas.Secara

spesifik,kendalayangdialamiorangtua

dalammendampingianakbelajardirumah

di masa pandemi Covid-19 akan

dijabarkandibawahini.



Kurangnya Pemahaman Materi

Oleh Orang Tua Hasil penelitian

dilapangan menunjukkan bahwa

pemahamanmeteriolehorangtuadalam

mendampingi anak belajar dirumah

dimasa pandemiinimenjadikendala

dalam pelaksanaannya, ditunjukkan

denganhasilwawancarakepadaorang

tua yang menyatakan bahwa

menyampaikanilmukepadaanakusiadini

tidaklahmudahdanmembutuhkanlatihan

khusus.Halinisejalandenganpenelitian

sebelumnya,yang menyatakan bahwa

selamapembelajarandirumahataudaring,

banyak orang tua yang kurang dalam

memahamimateriyang diberikan oleh

pihaksekolahatauguruorang,orangtua

menganggaptugasyangdiberikanterlihat

sulit sehingga mereka sulit untuk

menyampaikannyakepadaanak(Cahyati

&Kusumah,2020)

Pemahaman materi yang luas yang

dimilikiolehorangtuasangatbermanfaat

dalam membantuanakbelajardirumah.

Orang tua membantu anak belajar

dirumahberdasarkankegiatanyangada

disekolah,seperti membacakan buku

ceritayangmendidikdanmembantuanak

mengerjakan tugas-tugas darisekolah

(Diadha,2020).Pembelajarantidakbisa

maksimal jika orang tua belum

sepenuhnya memahami materi yang

diberikan oleh guru untuk diajarkan

kepadaanak,sepertiyangdiungkapkan

olehpenelitiansebelumnyabahwabahwa

orangtuaharusbenarbenarmenguasai

materipembelajaranyangdiberikanoleh

guru agar terlaksananya pendidikan

dirumah menjadisukses (Irma etal.,

2019). Hal ini sependapat dengan

penelitianyangdilakukanolehIrhamnna

yangmenyatakanbahwaperanorangtua

dalam memahamimateriyangdiberikan

daripihaksekolahsangatpentingdalam

meningkatkankualitaspembelajarananak

(Irhamna,2016.).

…ibugurudisekolahmemintaorangtua

untuk selalu membiasakan anaknya

berdoa sebelum dan sesudah belajar

dirumah,namunsayasendiritidakhafal

bacaandoasebelumdansesudahbelajar,

inimembuatsaya kesulitan… (kutipan

wawancaradenganibuNE)

…sayabisamembaca,namunpadasaat

saya mengajarkan anak saya mengeja

anaksayasusahmengikutinya,halini

menyulitkan butuh teknik

tertentu…(kutipanwawancaradenganibu

OH)

…sayaperluberdiskusilangsungdengan

guruterkaitpemberianmateriajaruntuk

anak saya, karena saya belum

memahaminya… (kutipan wawancara

denganibuWN)

Kendala kurangnya pemahaman materi

oleh orang tua disebutjuga kendala

pedagogi,bentuk kendalanya meliputi,

belum pernah mendapatkan pelatihan,

belum berpengalaman, dan belum

mendapatkan pendampingan (Muhdi,

2021). Kendala kendala yang telah

disebutkanterkaitkurangnyapemahaman

materiolehorangtuabisadiatasiatau

diminimalisirdenganadanyamusyawarah



antaraorangtuadanguru,supayaguru

bisamemberikanalternatiflainkepada

orangtua.Masukan-masukandariguru

sangatbermanfaatuntukmengatasirasa

sulityangdialamiolehorangtua(Irhamna,

2016).

Kesulitan Dalam Menumbuhkan

MinatBelajarAnakMenumbuhkanminat

belajaranakmenjadijugamenjadikendala

yangdirasakanolehorangtuaselama

mendampingi anak belajar dirumah

dimasapandemiCovid-19.Halinitentu

menjadi hambatan yang berarti,

mengingatbahwamembangunmotivasi

anak adalah cara yang ampuh dalam

membentukhasilakademisanakyang

bagus (Master & Walton, 2013).

Mengungkapkan minat secara

keseluruhanmemberikankekuatanuntuk

belajar,olehsebabituhalpertamayang

penting dalam sebuah pembelajaran

adalahmenumbuhkanminatuntukbelajar

(Hurlock,1978).Minatjugabisadiartikan

sebagai suatu kecenderungan untuk

memberikan perhatian dan bertindak

terhadapseseorang,aktivitasatausituasi

yangmenjadiobjekdariminattersebut

disertaidenganperasaansenang(Nofita,

2012).Memperhatikanpendapattersebut

dapatdisimpulkanbahwamenumbuhkan

minatanakuntukbelajarsangatberperan

penting dalam melaksanaan aktivitas

belajar atau kegiatan pembelajaran.

Namunyangdihadapiorangtuadalam

mendampingianakbelajardirumahdi

masa pandemiCovid-19 berbeda dari

yangdiharapkan.

… anak–anakselalumengatakanyang

harusmengajarimerekadalahibugurudi

sekolah,anakmenjaditidakfokuskarena

minatnyadalam belajarsangatlahkurang

karnayangmengajariadalahibunyaatau

ayaahnya…(kutipanwawancaradengan

ibuAR)

…setiapakanbelajarbersamasayaanak

selalu mengeluh rindu dengan teman-

temannya,ingin belajar jika bersama

denganteman-temannyadanrewelketika

pembelajaranakandimulaisehinggasaya

hanyamampumemintaanakuntuklebih

bersabarmenunggupandemiinisegera

berakhir dan bisa kembali belajar

disekolah dengan teman- temannya…

(kutipanwawancaradenganibuAR)

… anak terlihatmalas ketika memulai

kegiatandenganorangtuanyasendiri….

(kutipanwawancaradenganibuNR)

…atensianakbelajardirumahtidakbisa

lama,palinghanya30menitlaluanak

memilih kegiatan yang lain seperti

menonton TV… (kutipan wawancara

denganibuAW)

Dalam proses pembelajaran dirumah,

pastilah anak mengalamikecemasan,

stress,sedih,bosan,jenuh,danperasaan

lainnya sehingga menurunkan minat

belajaranak.Bagianaksepertiinidisinilah

peranorangtuasangatdibutuhkanagar

anak memilikiselfregulating sehingga

mampumengajarkandirinyadalamupaya

memberikanpenguatansecarainternal.

Bila anak telah memulaimembangun

penguatandidalamdirinyasesuaidengan

tugas-tugas pembelajaran yang



dijalaninya hal ini akan memberikan

dampakyangsignifikanbagidirianak.

(Subarto, 2020). Strategi orang tua

mengajarkan dan membangun regulasi

diri,kepadaanakuntukmengembangkan

perilakuyangdilepaskangunamemiliki

kemampuanmengaturdanmerencanakan

prosesbelajarnyasendirisetiapharidi

rumah,antaralainyangdapatdilakukan

adalah,mendiskusikantentangbeberapa

aturandidalam rumah,memberikanarah

kepada anak tentang perilaku yang

sewajarnya,contohnyaadalahagaranak

mendapatkanpanduanuntukmencapai

prestasi,menyampaikancarayangtidak

rumitkepadaanakuntukmemecahkan

masalah yang berkaitan dengan

kemampuan menjaga hubungan

interpersonaldengan guru dan teman

kelasnya selama dirumah,jika anak

menunjukkan perilaku yang emosional,

tunjukkan caramengatasinyadan juga

jelaskanlahakibatdariperilakutersebut,

jadilah sahabat atapun teman dalam

berbagitugas yang berkaitan dengan

regulasidiri(contohnyasebagaiteman

berpikirdalam menyelesaikantugasdan

menjaditemanuntukbertanya),danini

harus menjadiproses yang konsisten,

mempersiapkandanmenunjukanstrategi

yang nyatakepadaanakdalam usaha

mempertahankankemampuanbelajarnya

(contohnya mempersiapkan dan

menjadwalkan kegiatan belajar anak

secara terperinciagarmudah diikuti),

mempersiapkan petunjuk bagaimana

sebaiknyabelajaryangefektif(contohnya

memberianakpertanyaanlalukemudian

memintaanakuntukmemberijawaban

secaralengkapdengancaramembaca

buku-bukuyangadadirumah),berikanlah

kesempatan kepada anak untuk

mengerjakantugassecaramandiriyang

rumitdan tentu saja orang tua perlu

mempersiapkan petunjuk yang dapat

dijadikan acuan untuk anak,terutama

yangbelum memilikikemampuanuntuk

mengaturkegiatanbelajarsecaramandiri

sebelumnya(Subarto,2020)

KesulitanDalam MengoperasikanGadget

Kesulitandalam mengoperasikangadget

jugamenjadikendalayangdihadapiorang

tua dalam mendampingianak belajar

dirumahdimasapandemiCovid-19.Halini

sejalan dengan penelitian lain yang

menyatakanbahwadalam pembelajaran

daring,tidaksemuaorangtuamampu

mengoperasikan gadget karena ada

beberapa orang tua yang keadaanya

masihbelum melekteknologi(Lestari&

Gunawan,2020).Penguasaanteknologi

yang rendah oleh orang tua saat

pembelajaran daring juga disebutkan

dalam penelitian yang dilakukan oleh

Karnawati&Mardiharto(2020).Mereka

berpendapatbahwa halinimerupakan

kendalayangpalingseringditemuidalam

pembelajarandaring.

…gurumenggunakanaplikasizoomdan

googlemeet yangbelum pernahsaya

tahu sebelumnya,sehingga saya juga

kesulitandalam penggunaannya,terlebih

lagikitajugatidakdiberikanpedoman

mengenaipenggunaanzoom daripihak



sekolah…(kutipanwawancaradenganibu

NR) … saya membeliHP ketika

dibutuhkan untuk pembelajaran daring

sehingga saya baru belajardariawal

mengenai cara menggunkan HP ….

(kutipanwawancaradenganibuAS)

…handphoneyangsayagunakanadalah

handphonemodellama,sehinggasaya

kesulitandalammengikutiperkembangan

pembelajaran daring, …(kutipan

wawancaradenganibuDS)

Mengingatbahwadidalam pembelajaran

daring,tidaksemuaorangtuamampu

megoperasikan gadget,penting untuk

diperhatikan bahwa komunikasiantara

orangtuadangurusangatdibutuhkan

dalamhalini(Herliandryetal.,2020)guru

bisa meminimalkan tingkat kesulitan

penggunaangadgetterhadaporangtua

yang memiliki keluhan terhadap

pengoperasian gadget. Guru bisa

memberikan pekerjaan siswa melalui

pesan singkatkepada orang tua dan

membantuanakuntukmenyelesaikannya.

TidakMemilikiCukupWaktuUntuk

Mendampingi Anak Belajar Dirumah

KarenaHarusBekerjaOrang tuatidak

memilikicukupwaktuuntukmenemani

anakbelajardirumahkarenaharusbekerja

menjadimasalahlaindimasapandemic

Covid-19ini.Peranorangtuasangatlah

penting dalam pelaksanaan belajar

dirumahdimasapandemiCovid-19,sebab

orangtuaadalahpendidikyangpertama

bagianak dalam pendidikan keluarga,

maka dariitu,orang tua harusselalu

berupaya semaksimal mungkin untuk

membimbinganakketikabelajardirumah

(Irhamnna, 2016.). Berdasarkan hasil

penelitian,kendalayangdihadapiorang

tua dalam membina anak adalah

terkadangkurangnyawaktuyangdimiliki

orangakibatsibukbekerjadiluar.

…sayadansuamiharusbekerjadantidak

memilikiwaktu untuk menemanianak

belajardirumah.Biasanyasikecilsaya

titipkandiTPAdansayajemputjam16.00

ketika saya pulang bekerja. Sikecil

sekarang saya titipkan tempateyang,

sehingga saya hanya mampu

mendampingianakbelajardirumahketika

pulangkerja…(kutipanwawancaradengan

ibuAR) … sayaterpaksakeluardari

pekerjaansayakarenaharusfokusuntuk

menemanianaksayabelajardirumah…

(kutipanwawancaradenganibuWN)

…sayabekerjasebagipembanturumah

tanggaditempattetangga,olehkarenaitu

mendampingianak belajardarirumah

bagisaya sedikit berat,saya hanya

mampu meminta izin kepada pemilik

rumahtempatsayabekerjaselama30

menituntuk mendampingianak saya

belajar dirumah (kutipan wawancara

denganibuAR)

…karenasayaadalahibuyangbekerja,

makasayahanyadapatmenemanianak

belajardirumahketikaselesaibekerja…

(kutipanwawancaradenganibuDS)

Denganketerbatasanwaktuyangdimiliki

olehorangtuauntukmendampingianak

belajardirumah,seharusnya tidakbisa

menjadipenghalangmomentum keluarga

danjugamenjadiekspetasikitasemua



sehubungdengansuratedarannomor4

tahun 2020 tentang pelaksanaan

kebijakanpendidikandalammasadarurat

penyebarancoronavirusdisease(Covid-

19).Dengan adanya sinergisitas dari

semua pihak bagaimana upaya

menjadikansetiaporangsebagaipendidik

dansekaligussebagaipesertadidik,maka

tidakmustahil

bahwamomen“belajardarirumah”ini

akanberjalandengansukseswalaupun

terkendala oleh keterbatasan waktu

(Subarto,2020).

Orang Tua Tidak SabarDalam

Mendampingi Anak Belajar Dirumah

Banyak orang tua dalam menemani

belajar anak dirumah kurang sabar

sehingga muncul kekesalan dan

melampiaskannya pada anak.Sejatinya

orang tua harus menjadifigurdalam

memberikesabaranpadaanak,hallain

menunjukkanbahwaternyataorangtua

juga sudah merasa jenuh dengan

pembelajaran yang dilakukan dirumah

serta WFH yang diterapkan halitu

memicuketidaksabaranorangtuadalam

menemanianak belajar dan bermain

(Tabiin,2020).Ketidaksabaran adalah

salah satu kesalahan dalam mendidik

anak,dantenyatamasihbanyakorangtua

yangkurangsabardalam mendidikanak,

hal ini tentunya sangat disayangkan

karenaorangtuamempunyaikewajiban

untuk membentuk, mengarahkan,

membmbing,danmendidikanakdengan

penuhkesabaran(Iriani,2014).

…anaksayaselalumarah-marahketika

tidak mampu menyelesaikan pekerjaan

denganbenar,sehinggasayajugamudah

untukmarahbalikkepadaanaksaya…

(kutipanwawancaradenganibuDS)

…anaksayalebihsukadibimbingoleh

guru disekolah daripada saya,orang

tuanya.Padahalinimerupakantanggung

jawabsaya,namunseringkalisayatidak

sabarketikaanaksayamenangisdan

marahsaatiaingindibimbingolehguru

disekolah… (kutipanwawancaradengan

ibuAT)

….Halyangsebenarnyasayasayngkan

adalah ketika anak tidak kunjung

memahamiapa yang saya sampaikan

saatmendampingianakbelajardirumah,

maka saya akan lekas memarahinya…

(kutipanwawancaradenganibuNL)

… membimbing seorang anak kecil

layaknyagurusangatlahtidakmudah,dan

terkadang orang tua tidak sabar

menghadapikelakuan anak dan mulai

meneriakinya(kutipanwawancaradengan

ibuNV)

Sejatinya orang tua harus mengetahui

bahwa kesejahteraan psikologis anak,

dalamartianaktidakmenjadicemasatau

stresdalam situasibaru(Tabiin,2020).

Dalamhaliniorangtuaharusmengambil

sikap memformulasikan penanganan

tantrum pada anak yang diakibatkan

kejenuhan saatbelajardirumah,yaitu

orangtuamengenalipolatantrum anak

serta meminimalisirterjadinya tantrum

padaanak.

Kendala Terkait Jangkauan

Layanan Internet Letak kepulauan



Indonesia yang beragam menyebabkan

tidak semua wilayah terjangkau oleh

layanan internetdan sebaran jaringan

internet yang lamban sewaktu-waktu

(Ratu etal.,2020).Halnegatiflain

mengenai layanan internet yaitu

memungkinkan berpengaruh pada

kesehatanpesertadidik.Kendalalainyang

ditemukanyaitukemampuanorangtua

untuk memberikan fasilitas pendidikan

online seperti penggunaan jaringan

internetyangmembutuhkanbiayayang

tidaksedikit(Jones& Sharma,2019).

Kondisi tersebut tampaknya berbeda

dengan diCina yang telah sanggup

menyediakan infrastruktur pendukung

pembelajaran daring di sekolah dan

universitas dengan lebih baik. Sejak

beberapadekadeterakhirPemerintahCina

telah membangun sejumlah proyek

nasionaluntukmenyiapkaninfrastruktur

pembelajarandaringdisekolahbahkan

membuatproyeksekolahonline(Wang&

Chen,2009).

… dilingkungan tempat tinggal saya,

jangkauanlayananinternetsangatlemah,

sehingga saya perlu untuk menuju

ketempatyang sinyalinternetnya lebih

bagus agarpembelajaran daring tetap

lancar,namunhalinisangatmerepotkan…

(kutipanwawancaradenganibuBL)

…. Saya tidak pernah mengikuti

pembelajaran via zoom karena

keterbatasan sinyal,namun guru saya

mintauntukmenjelaskanpekerjaananak

viachat,halinijugamampumembuat

biayauntukmembelikuotajugasemakin

sedikit…(kutipanwawancaradenganibu

EP)

… ditempatsayatinggalsangatsusah

untukmencarisinyalketikapembelajaran

daringdilasanakan,biayauntukmembeli

paketkuotajugamahaluntukprovider

yangsinyalnyakuat…(kutipanwawancara

denganibuOZ)

Permasalahan-permasalahan yang

disebutkandiatastentuharustetapdi

evaluasi supaya anak-anak dapat

memperolehpembelajaranyanglebihbaik.

Kuncinya adalah untuk melakukan

pembelajaran online sesuai dengan

kondisisetempat(Zhang etal.,2020.),

apalagidinegaraIndonesiayangmasih

banyakdaerah-daerahdenganminimnya

jangkauan internet. Kendala-kendala

yang dihadapioleh orang tua dalam

mendampingi anak belajar dirumah

dimasapandemiCovid-19sepertiyang

telah dijabarkan, yaitu kurangnya

pemahaman materi oleh orang tua,

kesulitan

orang tua dalam menumbuhkan minat

belajaranak,tidakmemilikicukupwaktu

untukmendampingianakkarenaharus

bekerja,orang tua tidak sabardalam

mendampingianaksaatbelajardirumah,

kesulitan orang tua dalam

mengoperasikan gadget,dan kendala

terkaitjangkauanlayananinternetsangat

diharapkankedepannyahalinitidaklagi

menjadi kendala dalam pembelajaran

dirumahuntukanaksupayaanakmampu

mendapatkanlayananpembelajaranyang

optimal,karenalayananyangbaikdan



optimaluntukanakdalam belajaradalah

kunciutama dalam suksesnya tujuan

pembelajaran(Palusci& Fischer,2010)

pandemi.

KESIMPULAN

PandemiCOVID-19terjadikarena

adapenemuandanmutasibarudarivirus

SARS-CoVmenjadisangatinfeksiusdan

virulensitinggi,inimenjaditantangan

masyarakatkarenapasien yang dalam

masa inkubasidan terdeteksinegatif

palsudapatmenyebarkanvirus.Langkah

pencegahan menjadipoin utama yang

harusdipahamisemuaorang.

Waktuyangsesuaisangatpentingdalam

pendeteksian penyebaran COVID-19.

Untukmenghindaribiasdanhasilnegatif

palsu,seluruhtenagakesehatandan
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380, mayoritas masyarakat harus

memahamisistem imunitastubuhdan

mekanismealamiahvirusdidalamtubuh.

Secaraumumkendala-kendalaorangtua

dalam mendampingi anak belajar di

rumahdimasapandemiCovid-19adalah

kurangnyapemahamanmateriolehorang

tua, kesulitan orang tua dalam

menumbuhkanminatbelajaranak,tidak

memilikicukupwaktuuntukmendampingi

anakkarenaharusbekerja,orangtuatidak

sabardalam mendampingianak saat

belajardirumah,kesulitanorangtuadalam

mengoperasikan gadget,dan kendala

terkaitjangkauanlayananinternetserta

kurangnyapemahamanorangtuatentang

belajardirumah.
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