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 Abstract 

This study aims to determine the role of parents in accompanying children in the process. 

This study aims to determine the role of parents in accompanying children in the learning 
process during the pandemic. The method used was a case study through interviews and 

observations with 8 research subjects consisting of the parents of students (4 fathers and 4 

mothers). Based on the results of the interview, the results of the study can be concluded 
that in normal conditions, in general, the role of parents is in working conditions, but 

during the pandemic the parents have the responsibility for children's education through 

education at home. Parents provide assistance to children when doing assignments given 

by the teacher. In addition to mentoring, parents provide knowledge to children from the 

surrounding environment and digital media. 
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PENDAHULUAN 

 Sejak ditetapkannya Covid-19 

sebagai pandemi pada tanggal 11 

Maret 2020, pemerintah 

mengeluarkan surat edaran 

mendikbud No. 4 Tahun 2020 yang 

menetapkan aturan belajar dari rumah 

(Learn From Home) bagi anak-anak 

sekolah dan bekerja dari rumah (Work 

From Home) bagi guru, termasuk 

mereka yang bekerja di satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar. Untuk 

pendidikan di Indonesia, kondisi ini 

merupakan hal yang tak terduga bagi 

guru, orang tua, dan anak. Guru, 

orang tua, dan anak-anak secara tiba-

tiba harus mencari cara agar proses 

belajar tetap berjalan agar 

perkembangan anak tetap optimal 

meskipun mereka tetap dirumah. 



  

 

Penyebaran Virus Corona 

(Covid-19) yang dengan cepat meluas 

keseluruh belahan dunia, 

menimbulkan perubahan pola 

aktivitas pada seluruh sektor 

kehidupan manusia pada saat ini. Hal 

serupa juga terjadi di Negara kita, 

yakni Indonesia. Menyikapi cepatnya 

penyebaran virus tersebut, 

pemerintah dengan sigap mengambil 

kebijakan disegala bidang termasuk 

bidang pendidikan di tanah air. 

Melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) 

Indonesia memberlakukan kebijakan 

Belajar di Rumah dengan Sistem 

pembelajaran jarak jauh melalui 

metode sekolah online. Sekolah 

online ini diberlakukan bagi setiap 

kalangan pelajar da n mahasiswa di 

seluruh wilayah Indonesia. Dimana 

pembelajaran atau perkuliahan secara 

langsung melalui tatap muka diganti 

dengan pola pembelajaran dalam 

jaringan (daring) atau online. Sekolah 

online ini bertujuan untuk memutus 

mata rantai penyebaran Covid-19. 

 Menanggapi hal tersebut, 

pemerintah pusat hingga d aerah 

memberikan kebijakan untuk 

meliburkan seluruh lembaga 

pendidikan. Diharapakan dengan 

seluruh lembaga pendidikan tidak 

melaksanakan aktivitas seperti 

biasanya, maka akan dapat 

meminimalisir menyebarnya wabah 

Covid-19 ini. Hal serupa juga sudah 

dilakukan oleh berbagai Negara yang 

terpapar wabah ini, kebijakan 

lockdown atau karantina dilakukan 

sebagai upaya mengurangi interaksi 

banyak orang yang dapat memberi 

akses pada penyebaran Virus Corona. 

Penyebaran Covid-19 ini pada 

awalnya sangat berdampak pada 

dunia ekonomi yang mulai lesu, tetapi 



  

 

kini dampaknya dirasakan juga oleh 

dunia pendidikan. Kebijakan yang 

diambil oleh banyak Negara termasuk 

Indonesia dengan meliburkan seluruh 

aktivitas pendidikan, membuat 

pemerintah dan lembaga terkait harus 

menghadirkan alternatif proses 

pendidikan bagi peserta didik maupun 

mahasiswa yang tidak bisa 

melaksankan proses pendidikan pada 

lembaga pendidikan 

 Korban akibat wabah Covid-

19, Tidak hanya pendidikan di tingkat 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 

Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Stanawiyah, dan 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah, tetapi juga Perguruan Tinggi. 

Seluruh jenjang pendidikan dari 

Sekolah Dasar/Ibtidaiyah sampai 

perguruan Tinggi (universitas) baik 

yang berada dibawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI 

maupun yang berada dibawah 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI semuanya 

memperoleh dampak negatif karena 

pelajar, siswa dan  mahasiswa  yang 

tidak bisa melaksanakan proses 

pendidikan pada lembaga pendidikan. 

 Pengalihan pembelajaran 

yang awalnya dilakukan disekolah 

menjadi dirumah memberikan reaksi 

yang berbeda-beda dari setiap 

lembaga Pendidikan Sekolah dasar. 

Reaksi tersebut sebagai bagian dari 

proses adaptasi yang dilakukan dan 

disesuaikan dengan kondisi atau 

keadaan tempat lembaga Pendidikan 

Sekolah dasar berada. Sebagian 

satuan Pendidikan Sekolah Dasar 

masih tetap dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Pada 

sebagian satuan Pendidikan Sekolah 



  

 

Dasar yang lain, khususnya di SD 

Negeri 1 wunggoloko yang 

mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran daring dikarenakan ja 

ringan internet yang tidak stabil atau 

bahkan tidak ada, dan sebagian siswa 

tidak memiliki handpone. Pada 

keadaan seperti ini, peran pemerintah 

untuk mendukung orang tua, guru, 

dan anak dalam pembelajaran di 

rumah menjadi sangat penting. Salah 

satu upaya yang dilakukan 

pemerintah antara lain menyediakan 

materi belajar pendidikan jarak jauh 

bagi semua sasaran pendidikan mulai 

dari jenjang Pendidik Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar hingga Pendidikan 

Menengah melalui tayangan televise 

TVRI dan berbagai sumber belajar 

daring. 

 Dalam hal ini peran orang tua 

menjadi sangat penting dalam 

mendampingi anak dalam 

pembelajaran dari rumah selain 

membantu anak dalam momen belajar 

juga akan membangun komunikasi 

yang intens dengan anak. Komunikasi 

yang intens ini akan membangun 

kreativitas anak lewat berbagai 

aktivitas bersama yang bermanfaat 

(Prianto, 2020). Peran guru dan orang 

tua yang dapat  memaksimalkan 

kegiatan belajar anak. 

 

KAJIAN LITERATUR 

 Menurut seorang pegiat 

pendidikan dari Amerika, Olmstead 

(2013) Pentingnya pendampingan 

orang tuadalam pembelajaran melalui 

daring yaitu untuk dapat 

meningkatkan semangat belajar anak 

ketika sedang melakukan 

pembelajaran melaui daring dan 

dapat meningkatkan keharmonisan 

antara anak dan orang tua.

 Menurut Winingsih (2020) 



  

 

terdapat 4 peran orang tua selama 

pembelajaran jarak jauh yaitu:(a) 

orang tua memiliki peran sebagai 

guru dirumah yang dimana orang tua 

dapat membimbing anaknya dalam 

belajar jarak jauh. (b) orang tua 

sebagai fasilitator, yaitu orang 

tuasebagai sarana dan prasarana bagi 

anaknya dalam melaksanakan jarak 

jauh. (c) orang tua sebagai motivator, 

yaitu orang tua dapat memberikan 

semangat serta dukungan kepada 

anaknya dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong: 2010) kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang akan 

mendapatkan data berupa deskriptif 

antara lain berbentuk kata –kata 

tulisan maupun secaralisandari 

prilaku yang sedang diamati oleh 

peneliti. Sedangkan menurut Nazir 

(2015)  metodedeskriptif adalah suatu 

metode yang meneliti suatu kelompok 

antara lain manusia,suatu objek, suatu 

sebuah kondisi,maupun suatu sistem 

pemikiran yang pada masa sekarang. 

Selanjutnya tujuan dari metode 

deskripsi adalah memberikan sebuah 

gambaran ataupun penjabaran secara 

sistematis yang berhubungan   dengan 

fenomena yang sedang diselidiki.         

     Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah: (a) wawancara, 

menurut Ester Berg (Sugiyono: 

2015:72) adalah pertemuan yang 

dilakukan oleh dua orang untuk 

bertukar informasi meupun suatu   ide 

dengan cara Tanya jawab, sehingga 

dapat dikerucutkan menjadi sebuah 

kesimpulan atau makna dalam topik 

tertentu.  (b)  observasi. Menurut 



  

 

Supriati (2011) adalah suatu 

metodeuntuk mengumpulkan data  

peneltian dengan sifat dasar 

naturalistik yang berlangsung dalam 

konsep natural. Subjek penelitian 

berjumlah 8 orang terdiri dari orang 

tua siswa (4 orang ayah siswa dan 4 

orang ibu). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap 8 informan dalam penelitian 

ini tersaji dalam tabel berikut: 

Ayah Ibu 

• Sangat 

jarang 

terlibat 

dalam 

mendampin

gi anak 

dalam 

proses 

belajar 

• Sering 

turut 

terlibat 

dalam 

mendampi

ngi anak 

dalam 

proses 

belajar 

karena 

mayoritas 

bapak siswa 

bekerja 

sebagai 

petani 

sehingga 

mereka 

belum bisa 

menyempat

kan 

waktunya 

untuk 

mendampin

gi belajar 

anak 

dirumah 

tetapi 

mereka 

sangat 

sulit untuk 

membagi 

waktu 

antara 

pekerjaan 

rumah dan 

mendampi

ngi anak 

belajar 

dirumah 

sehingga 

pembelajar

an anak 

menjadi 

terkendala 

 

Ayah Siswa Ibu siswa 

• Jarang 

melakuk

an 

• Susah 

memba

gi 



  

 

pembim

bingan  

dalam 

proses 

belajar 

mengaja

r  anak 

dirumah 

karena 

kesibuka

n yang di 

lakukan. 

Hal ini 

karena 

pekerjaa

n yang 

dilakuka

n sangat 

banyak. 

waktu 

antara 

menda

mpingi 

anak 

belajar 

dengan 

pekerjaa

nnya, 

selain 

itu, 

kemam

puan 

setiap  

orang 

tua 

siswa 

yang 

berbeda 

membu

at orang 

tua sulit 

untuk 

menda

mpingi 

Anak dalam 

proses belajar. 

 

Berdasarkan dengan hasil 

wawancara tersebut maka hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pada kondisi normal umumnya peran 

orang tua berada pada  kondisi 

bekerja namun pada masa pandemi 

orang tua memiliki tanggung jawab 

terhadap pendidikan anak melalui 

pendidikan di rumah. Orang tua 

memberikan pendampingan kepada 

anak pada saat mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Selain 

pendampingan, orang tua 

memberikan pengetahuan kepada 

anak yang bersumber dari lingkungan 

sekitar dan media digital. Hal 

demikian sejalan dengan pendapat 

(Oktaria, 2013) menjelaskan bahwa 



  

 

waktu kebersamaan anak dan orang 

tua di rumah tidak hanya dihabiskan 

dengan menonton televisi dan 

bermain smartphone, tetapi orang tua 

diberikan kesempatan untuk 

memperhatikan perkembangan dan 

pendidikan anak. 

Dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran di rumah selama masa 

pandemi berlangsung. Kontribusi 

orang tua untuk di tingkat sekolah 

dasar di dunia pendidikan sangat 

berpengaruh  pada berkembangnya 

pendidikan anak. Kontribusi oranng 

tua pada pendidikan harus dilakukan 

secara berkelanjutan dalam 

memotivasi, memberi arahan dan 

memberi dorongan serta memberi 

sarana agar dapat tercapai  keidealan 

dalam mendidik anak. Melalui 

kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan informasi dalam 

pelaksanaan penulisan penelitian, 

kegiatan pengambilan wawancara 

dilakukan dengan cara pengajuan 

wawancara kepada informan, 

mengenai peran orang tua dalam 

pembelajaran selama masa pandemi 

covid -19 pada anak usia dini 

dirumah, wawancara dilakukan 

kepada orang tua, pada tahap 

triangulasi  dalam penelitian ini 

meliputi pertanyaan mengenai 

pelaksanaan peran orang tua dalam 

pembelajaran pada masa pandemic 

 Pembelajaran yang 

dilaksanakan dirumah merupakan 

upaya dalam memperererat jalinan 

kekeluargaan antara orang tua dan 

anak. Peran orang tua bertanggung 

jawab sebagai motivator. Motivasi 

dapat diberikan dengan cara orang 

tuaberperan sebagai orang tua di 

rumah. Kegiatan belajar anak yang 

dilaksanakan dirumah disesuaikan 

dengan kebutuhan anak. Dalam hal 



  

 

ini  orang tua menjadi sosok guru 

yang mampu memotivasi anak 

dirumah dalam memberikan kegiatan 

anak di rumah orangtua sebagai 

pendidik  yangutama kegiatan yang 

diberikan kepada anak sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak, 

berkolaborasi dengan guru juga 

berperan aktif dalam mengendalikan 

kegiatan pembelajaran orang tua 

bertindak sebagai pelaksana kegiatan 

pebelajaran.selanjutnya, orang tua 

sebagai guru yaitu memiliki tugas 

mendidik dan mengajar anak- 

anaknya oleh karenanya orang tua 

dituntut untuk bersikap lebih sabar 

dalam membimbing serta 

mengarahkan mereka sebagaimana  

tugas guru di sekolah sehingga bisa 

saling melengkapi dan sangat 

membantu memecahkan masalah-

masalah atau kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi anak-anak baik disekolah 

maupun di rumah. Seperti yang 

diungkapkan oleh Zahrok, S., & 

Suarmini, (2018) bahwa keluarga 

berperan penting dalam menanamkan 

kebiasaan dan pola tingkah laku, serta 

menanamkan nilai, agama, dan moral 

sesuai dengan usia dan kultur di 

keluarganya. 

 Dorongan orang tua dan 

dukungan untuk kegiatan belajar di 

rumah dikombinasikan dengan 

keterlibatan guru pada pemberian m   

ateri belajar sangat penting untuk 

keberlangsungan pendidikan anak. 

Semakin banyak sumber yang 

menunjukkan bahwa membangun 

kemitraan yang efektif antara orang 

tua, keluarga, dan sekolah untuk 

mendukung pembelajaran anak 

mengarah pada hasil belajar yang 

lebih baik. Orang tua adalah pendidik 

pertama dan berkelanjutan dari anak-

anak mereka. Penelitian juga 



  

 

menunjukkan bahwa kualitas guru, 

termasuk standar dan pelatihan dalam 

keterlibatan orang tua tentang 

manfaat terlibat dalam pendidikan 

anak-anak mereka, dan memberikan 

mereka keterampilan untuk 

melakukannya. Selanjutnya, peran 

keluarga diperkuat oleh Palupi 

Raraswati (2016) yang di ungkapkan 

dalam seminar nasional tentang teori, 

kebijakan dan praktek pendidikan 

keluarga diindonesia yaitu: (a) 

menciptakan lingkungan belajar 

dirumah yang menyenangkan, 

menumbuhkan budi pekerti, dan 

budaya prestasi, (b) menjalin 

interaksi dan komunikasi yang hangat 

dan perlu kasih sayang dengan anak, 

(c) memberikan motivasi yang 

menumbuhkan rasa percaya diri pada 

anak, (d) menjalin hubungan aktif 

dengan pihak sekolah untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, (e) berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan keluarga di sekolah. 

 Selain itu, Orang tua memiliki 

kewajiban dalam mendidik anak-

anaknya menurut Irma et al (2019) 

dalam penelitiannya melibatkan 

keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan anak perlu dilakukan 

namun berbagai kendala-kendala dari 

pihak orang tua yang menjadi 

penyebab pembelajaran anak dirumah 

kurang maksimal, seperti kesibukan 

orang tua siswa dalam bekerja, setiap 

orang tua dibidang akademik 

terutama dibidang teknologi masih 

kurang menjadi masalah mereka 

belum mampu mendampingi anak 

secara maksimal terlebih lagi  dimasa 

pandemi ini teknologi menjadi salah- 

satu  media pembelajaran yang 

diterapkan dalam  proses belajar 

mengajar dirumah.   



  

 

Dampak yang dirasakan oleh 

orang tua dalam sistem pembelajaran 

jarak jauh melalui sekolah online juga 

cukup beragam. Orang tua harus 

menambah beban pengeluaran untuk 

memberikan fasilitas yang memadai 

bagi anak agar dapat mengikuti 

pembelajaran secara daring. Untuk 

melaksanakan sekolah online yang 

sampai saat ini belum dapat diketahui 

akan berlangsung sampai berapa 

bulan kedepan, tentunya 

mengharuskan orang tua untuk 

menyediakan setidaknya kuota 

internet yang cukup banyak ataupun 

dengan berlangganan jaringan wifi 

yang tidak murah semata-mata agar 

proses belajar secara online yang 

dilakukan oleh anak dapat 

berlangsung dengan lancar. Dampak 

selanjutnya yang harus dihadapi oleh 

orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh melalui 

metode sekolah online ini berkaitan 

dengan waktu, orang tua wajib 

menyediakan waktu luang yang 

cukup ekstra agar dapat mendampingi 

anak dalam melakukan sekolah 

online. Karena anak belum tentu bisa 

mengakses dan menyerap materi serta 

tugas-tugas dari pembelajaran online 

ini, sehingga orang tua harus hadir 

dalam mengawasi dan memberi 

perhatian kepada anak-anak baik pada 

saat pembelajaran dimulai, saat 

pembelajaran berlangsung, sampai 

dengan setelah pembelajaran selesai. 

Agar isi dan materi dari sekolah 

online tidak sia-sia, hal ini tentu saja 

akan berpengaruh terhadap waktu 

yang dimiliki orang tua untuk 

melaksanakan aktivitas pribadinya 

seperti bekerja, kegiatan rumah 

tangga dan lain sebagainya. 

 Konsep pembelajaran jarak 

jauh melalui metode sekolah online 



  

 

juga memaksa orang tua untuk dapat 

menggunakan teknologi. Karena ia 

akan mengajarkan teknologi tersebut 

kepada anaknya. Orang tua harus 

kreatif dan inovatif dalam 

menyiapkan pelaksanaan sekolah 

online dan memberikan bimbingan 

atau tuntunan kepada anak agar dapat 

memanfaatkan akses teknologi 

modern dalam proses pembelajaran 

yang nantinya juga akan 

meningkatkan kualitas dari anak itu 

sendiri menurut (Prasojo dan Riyanto, 

2011). 

 

KESIMPULAN 

Peran orang tua dalam 

mendampingi anak di rumah selama 

pandemi covid-19 sangat dibutuhkan 

oleh seorang anak, karena waktu 

pembelajaran kini lebih dilakukan 

dirumah. 

Dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran di rumah selama masa 

pandemi berlangsung. Kontribusi 

orang tua untuk di tingkat sekolah 

dasar di dunia pendidikan sangat 

berpengaruh  pada berkembangnya 

pendidikan anak. Kontribusi oranng 

tua pada pendidikan harus dilakukan 

secara berkelanjutan dalam 

memotivasi, memberi arahan dan 

memberi dorongan serta memberi 

sarana agar dapat tercapai  keidealan 

dalam mendidik anak. Melalui 

kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan informasi dalam 

pelaksanaan penulisan penelitian, 

kegiatan pengambilan wawancara 

dilakukan dengan cara pengajuan 

wawancara kepada informan, 

mengenai peran orang tua dalam 

pembelajaran selama masa pandemi 

covid -19 pada anak usia dini 

dirumah, wawancara dilakukan 



  

 

kepada orang tua, pada tahap 

triangulasi  dalam penelitian ini 

meliputi pertanyaan mengenai 

pelaksanaan peran orang tua dalam 

pembelajaran pada masa pandemi. 

Pembelajaran yang 

dilaksanakan dirumah merupakan 

upaya dalam memperererat jalinan 

kekeluargaan antara orang tua dan 

anak. Peran orang tua bertanggung 

jawab sebagai motivator. Motivasi 

dapat diberikan dengan cara orang 

tuaberperan sebagai orang tua di 

rumah. Kegiatan belajar anak yang 

dilaksanakan dirumah disesuaikan 

dengan kebutuhan anak. Dalam hal 

ini  orang tua menjadi sosok guru 

yang mampu memotivasi anak 

dirumah dalam memberikan kegiatan 

anak di rumah orangtua sebagai 

pendidik  yangutama kegiatan yang 

diberikan kepada anak sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak, 

berkolaborasi dengan guru juga 

berperan aktif dalam mengendalikan 

kegiatan pembelajaran orang tua 

bertindak sebagai pelaksana kegiatan 

pebelajaran.selanjutnya, orang tua 

sebagai guru yaitu memiliki tugas 

mendidik dan mengajar anak- 

anaknya oleh karenanya orang tua 

dituntut untuk bersikap lebih sabar 

dalam membimbing serta 

mengarahkan mereka sebagaimana  

tugas guru di sekolah sehingga bisa 

saling melengkapi dan sangat 

membantu memecahkan masalah-

masalah atau kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi anak-anak baik disekolah 

maupun di rumah. 

Dampak yang dirasakan oleh 

orang tua dalam sistem pembelajaran 

jarak jauh melalui sekolah online juga 

cukup beragam. Orang tua harus 

menambah beban pengeluaran untuk 

memberikan fasilitas yang memadai 



  

 

bagi anak agar dapat mengikuti 

pembelajaran secara daring. Untuk 

melaksanakan sekolah online yang 

sampai saat ini belum dapat diketahui 

akan berlangsung sampai berapa 

bulan kedepan, tentunya 

mengharuskan orang tua untuk 

menyediakan setidaknya kuota 

internet yang cukup banyak ataupun 

dengan berlangganan jaringan wifi 

yang tidak murah semata-mata agar 

proses belajar secara online yang 

dilakukan oleh anak dapat 

berlangsung dengan lancar. Dampak 

selanjutnya yang harus dihadapi oleh 

orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh melalui 

metode sekolah online ini berkaitan 

dengan waktu, orang tua wajib 

menyediakan waktu luang yang 

cukup ekstra agar dapat mendampingi 

anak dalam melakukan sekolah 

online. Karena anak belum tentu bisa 

mengakses dan menyerap materi serta 

tugas-tugas dari pembelajaran online 

ini, sehingga orang tua harus hadir 

dalam mengawasi dan memberi 

perhatian kepada anak-anak baik pada 

saat pembelajaran dimulai, saat 

pembelajaran berlangsung, sampai 

dengan setelah pembelajaran selesai. 

Agar isi dan materi dari sekolah 

online tidak sia-sia, hal ini tentu saja 

akan berpengaruh terhadap waktu 

yang dimiliki orang tua untuk 

melaksanakan aktivitas pribadinya 

seperti bekerja, kegiatan rumah 

tangga dan lain sebagainya. 
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