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PROBLEMATIKA ORANG TUA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN 

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DIMASA PANDEMI COVID-19. STUDI 

KASUS DI DUSUN SUKOREJO DESA SEMBUKAN, SIDOHARJO, 

WONOGIRI. TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Abstrak 

Pendidikan tidak dapat lepas dari segala aspek kehidupan baik dari segi aspek sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya. Di masa pandemi Covid-19 proses pendidikan belajar 

mengajar berubah dengan cara pembelajaran dilakukan secara daring. Adanya sistem 

pendidikan tersebut tidaklah selalu berjalan mulus susai harapan pemerintah atau pihak 

pendidikan. Di masa pandemi ini keberlangsungan pendidikan mengalami beberapa 

problematika (masalah atau kendala) antaranya peran orang tua dalam mendampingi 

proses belajar anak, masyarakat atau lingkungan yang dapat mendukung proses belajar, 

perekonomian yang tidak mencukupi, letak geografis dan jaringan internet yang dapat 

menghambat belajar.  Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan masalah yang 

dihadapi selama proses belajar anak di masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan 

penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode penelititan deskriptif dengan jenis penelitian fieldresearch 

(penelitian lapangan) yang berlokasi di dusun Sukorejo, desa Sembukan, 

Sidoharjo,Wonogiri. Dalam mendapatkan data yang valid dan lengkap dilakukan dengan 

cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun analisis data dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap menganalisis data yang sekaligus reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 

bahwa masalah yang terjadi pada proses belajar selama pandemi yaitu 1). peran orang 

tua atau wali dalam membimbing belajar anak,dalam hal ini orang tua mengalami 

kesulitan dalam menumbuhkembangkan minat belajar anak, kesulitan dalam 

mengoprasikan gadget (hp), 2). masalah perekonomian bagi yang kurang mampu,bagi 

orang tau atau wali akan merasa terbebani dengan adanya pembelajaran daring kerena 

harus memenuhi fasilitas yang dapat mendukung jalannya pembelajaran daring tersebut 

berupa memberikan gadget (hp) ataupun leptop, 3). serta letak geografis , letak yang 

tidak dapat menjangkau jaringan internet secara baik karena letaknya di perdesaan 

bahkan dipegunungan sehingga tidak sedikit orang yang akan menggunakan internet 

merasa kesusahan dalam jaringannya atau sinyalnya. Hal inilah juga yang merupakan 

salah satu kendala yang di hadapi anak maupun orang tua selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung secara daring ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan internet. 

Kata Kunci: problematika, pendidikan berangsung. 

 

Abstract 

Education cannot be separated from all aspects of life, both in terms of social, political, 

economic, and cultural aspects. During the Covid-19 pandemic, the teaching and 

learning process has changed with online learning. The existence of the education 

system does not always run smoothly according to the expectations of the government 

or the education sector. In this pandemic period, the continuity of education experiences 

several problems (problems or obstacles), including the role of parents in assisting 

children's learning processes, communities or environments that can support the learning 

process, insufficient economy, geographical location and internet networks that can 
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hinder learning. The purpose of this study is to describe the problems faced during the 

child's learning process during the Covid-19 pandemic. To achieve the research 

objectives, the researchers used a qualitative research approach using descriptive 

research methods with the type of field research located in Sukorejo hamlet, Sembukan 

village, Sidoharjo, Wonogiri. In obtaining valid and complete data, it is done by means 

of interviews, observations, and literature studies. The data analysis in this study 

consisted of several stages, namely the stage of analyzing the data as well as data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study conclude 

that the problems that occur in the learning process during the pandemic are: 1). the role 

of parents or guardians in guiding children's learning, in this case parents have difficulty 

in developing children's learning interests, difficulties in operating gadgets (hp), 2). 

economic problems for the underprivileged, for people who know or guardians will feel 

burdened by online learning because they must meet facilities that can support the course 

of online learning in the form of providing gadgets (HP) or laptops, 3). and geographical 

location, a location that cannot reach the internet network properly because it is located 

in rural areas and even in the mountains so that not a few people who will use the internet 

feel difficulty in the network or the signal. This is also one of the obstacles faced by 

children and parents during online learning activities or other activities related to the 

internet. 

Keywords: problematic, children's learning. 

 

1. PENDAHULUAN 

Penghujung tahun 2019 seluruh manusia dikejutkan dengan adanya pandemi Virus Corona 

(Covid19) yang membuat orang-orang panik. Covid merupakan penyakit menular pada manusia 

yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus yang pertama kali ditemukan 

di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Adanya peristiwa tersebut pemerintah Indonesia 

menerapkan kebijakan tertentu untuk menyikapi masalah tersebut dengan memberlakukan 

socialdistancing kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan diadakan kebijakan tersebut 

tidak lain guna memutus rantai penyebaran Covid-19, akan tetapi kebijakan ini memiliki 

dampak di berbagai aktivitas salah satunya aktivitas belajar mengajar. Adanya Covid-19 

pemerintah menetapkan kebijakan baru yaitu belajar dari rumah melalai surat edaran 

Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang berisi bahwa pembelajaran harus dilakukan 

secara daring suapaya dapat mencegah penyebaran Covid-19. 

Pembelajaran daring ditetapkan kepada seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK 

sampai perguruan tinggi. Pembelajaran daring ini tidak semata-mata hanya melibatkan anak 

saja namun juga melibatkan peran orang tua yang harus ikut serta dalam mengawasi serta 

membimbing anak selama kegiatan pembalajaran daring. Karena setelah ditetapkannya 

pembelajaran daring peran yang biasa dilakukan oleh satuan pendidikan kini telah berganti 

fungsi di satuan keluarga, yang mana seluruh kegiatan dilakukan dirumah atau dalam keluarga. 

Situasi dilapangan saat ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran dari 
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rumah memiliki problematika atau kendala – kendala yang dapat mengganggu kegiatan belajar 

daring atau belajar dari rumah khususnya di dusun Sukorejo desa Sembukan, Sidoharjo, 

Wonogiri. Problem tersebut diantaranya: 

pertama, peran orang tua yang seharusnya mendampingi anak dalam belajar khususnya 

anak usia dini. Kedua, masalah dalam perekonomian keluarga. Ketiga ,letak geografis yang 

tidak dapat menjangkau jaringan internet secara baik karena letaknya di perdesaan bahkan 

dipergunungan sehingga tidak sedikit orang yang akan menggunakan internet merasa kesusahan 

dalam jaringannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “ Problematika Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Sekolah Dasar Dimasa 

Pandemi Covid-19. Studi Kasus di Dusun Sukorejo Desa Sembukan, Sidoharjo, Wonogiri. 

Tahun Pelajaran 2020/2021” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan problematika apa saja yang 

terjadi selama kegiatan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di dusun Sukorejo desa 

Sembukan Sidoharjo Wonogiri. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dimaksud  untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek 

penelitian dengan cara deskriptif dalam bentu kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

alamiah dan dngan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (filed research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

membuat deskripsi, gambaran, ataupun lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini dilakukan di dusun 

Sukorejo, Desa Sembukan, Sidoharjo, Wonogiri. Tepat pada bulan November melalui observasi 

didusun tersebut, dengan melibatkan masayarakat yang ada didesa tersebut. Pada kesempatan 

ini subjek dalam penelitian ini adalah keluarga (orang tua atau wali) yang mempunyai anak 

sekolah yang bertempat tinggal di dusun Sukorejo desa Sembukan Sidoharjo Wonogiri 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observsi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode analisis data yang di gunakan, dimulai dengan menelaah seluruh data dari 

berbagai sumber (wawancara dan observasi) yang dilakukan di desa Sembukan tentang 

problematika pendidikan selama masa pandemic, setelah data tekumpul dan dipelajari maka 

langah selanjutnya adaah mereduksi data dan membuang data yang tidak perlu. Tahap terakhir 

adalah penyajian data yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Sembukan pertama kali adanya pemimpin desa pada tahun 1916. Desa sembukan terletak 

paling selatan di wilayah kecamatan Sidoharjo yang berbatasan dengan desa Tanjungsari 

kecamatan Tirtomoyo. Desa sembukan memiliki luas wilayah 1.217.5000 ha yang merupakan 

dataran tinggi dengan ketinggian 700 m dari permukaan air laut. Jumlah penduduk desa 

Sembukan 3.087 jiwa. Mata pencaharian penduduk desa Sembukan antara lain karyawan, 

wiraswasta, tani, pedagang, dan pns. 

Adapun visi misi dari desa Sembukan yaitu Visi “Terwujudnya Masyarakat Madani di 

Desa Sembukan yaitu Adil, Makmur, Aman, Tentram, Sejahtera, Maju, Mandiri, Demokratis, 

Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa.” 

Sedangkan Misi yaitu a). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat 

miskin sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar yaitu pangan, pakaian, dan pekerjaan. b). 

Memelihara dan meningkatkan kemampuan, ketentraman dan ketertiban melalui peningkatan 

kesadaran hukum, menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan adil 

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. c). Mengupayakan terwujudnya aparatur 

perdesaan yang loyal, bertanggung jawab, dedikatif, produktif, inovatif, disiplin, professional, 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta responsive, akomodatif, proaktif terhadap 

dinamika perubahan. d). Meninkatkan upaya pengalaman ajaran agama guna mewujudkan 

kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, dalam rangka menciptakan kehidupan 

masyarakat yang saling menghormati, rukun dan damai. e). Meningkatkan pemanfaatan dan 

pemberdayaan segenap potensi desa serta potensi ekonomi masyarakat, terutama ekonomi 

masyarakat usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui system ekonomi kerakyatan yang 

bertumpu pada peningkatan nilai tambah daya dan dan saling dapat mendorong investasi di 

segala bidang. f). Meningkatkan kemampuan, pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan 

penerimaan pendapatan desa secara professional serta melaksanakan anggaran secara tertib, 

transparan, bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan beban kerja dan 

prioritas kebutuhan desa. 

Problematika pendidikan dimasa pandemic di desa Sembukan, dari hasil survei yang 

penulis lakukan terdapat beberapa problem yang terjadi yaitu problematika terhadap peran 

orang tua, perekonomian keluarga dan letak geografis dan internet. Problematika terhadap peran 

orang tua dijelaskan bahwa di desa Sembukan khususnya di dususn Sukorejo banyak orang tua 

yang tidak menjalankan perannya dengan baik untuk pendidikan anak dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan banyak orang tua meninggalkan anak kepada nenek atau kakek untuk pergi 
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merantau bekerja, maka anak yang harusnya juga mendapat pendidikan dari orang tua harus 

merelakan orang tua bekerja. Selain itu peran lainnya yaitu terbatasnya kemampuan ilmu 

pengetahuan orang tua jadi orang tua tidak dapat banyak ikut serta dalam pendidikan anak. 

Perekonomian keluarga yang dimaksud peneliti yaitu perekonomian yang ada didesa 

tersebut tidak merata jadi dalam hal tersebut sangat memepengaruhi pendidikan anak. Terlebih 

penduduk didesa tersebut mayoritas pekerjaannya petani maka dengan adanya pandemi ini 

sangat meresahkan bagi penduduk tersebut yang memiliki anak sekolah. 

Sedangkan letak geografis dan internet yang dimaksud penulis yaitu berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan letak desa Sembukan dapat dikatakan tidak strategis karena tempatnya 

yang teletak di pegunungan dan paling desa paling ujung di kecamatan sidoharjo maka sangat 

kesulitan dalam mengakses internet. Maka dari itu dengan sulitnya akses internet sangat 

memepengaruhi proses pendidikan berlangsung di masa pandemi yang menggunakan system 

online.  

Analisis data dari penelitian ini bahwasannya selama masa pandemi, problematika 

keberlangsungan pendidikan di dusun Sukorejo peran orang tua dalam mendidik anak 

perekonomian keluarga dan letak geografis dan internet menjadi  masalah yang terjadi saat ini.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang problematika keberlangsungan pendidikan dimasa pandemi covid-

19 di dusun Sukorejo desa Sembukan Sidoharjo Wonogiri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

problem yang dialami oleh orang tua selama pendidikan berlangsung dimasa pandemi yaitu peran 

orang tua yang seharusnya mengawasi, mendidik, serta mengajari harus sibuk dengan tugas 

pekerjaan, selain itu ilmu pengetahuan yang kurang, dan juga kesabaran orang tua yang diuji. 

Kemudian perekonomian keluarga yang menjadi masalah karena perekonomian keluarga yang 

yang tidak sama, dan yang terakhir masalah pada letak geografis dan internet yang membuat 

siswa merasa kesusahan dalam mengikuti pembelajaran dimasa pandemi berlangsung. 

Kepada orang tua seharusnya melaksanakan tugas dan perannya sebagai orang tua 

dengan baik dalam mendidik anaknya baik dalam ilmu agama maupun akademik, sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam macam-macam peran orang tua dalam mendidik anaknya. 
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