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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua tentunya berupaya menanamkan kedisiplinan pada 

anak-anaknya, bagaimana seharusnya anak berperilaku yang baik dan mana 

perilaku yang semestinya tidak dikerjakan supaya anak mempunyai 

kepribadian yang baik. Hal ini akan berjalan dengan mudah jika seorang 

anak mau menuruti keinginan kedua orang tuanya. Akan tetapi itu bukan 

tujuan utama peran orang tua, tidak hanya sekedar anak mematuhi perintah 

atau aturan-aturan dari orang tuanya saja. Mematuhi perintah dan aturan 

dari orang tuanya itu merupakan disiplin dalam waktu jangka pendek, 

sedangkan disiplin pendidikan mempunyai tujuan, yaitu supaya setiap anak 

mempunyai disiplin untuk jangka panjang. Kedisiplinan itu tumbuh bukan 

karena otoritas dari orang tua. Akan tetapi kedisiplinan setiap individu anak 

itu dari kemampuan dirinya sendiri, mengembangkan potensinya untuk 

mendisiplinkan diri menjadi individu yang dewasa dan mandiri. 

Pada hakikatnya manusia sejak dilahirkan sampai dewasa tidak bisa 

terlepas dari belajar. Manusia adalah makhluk yang diberi akal sempurna 

untuk berfikir dengan melalui proses pendidikan kemudian akan menjadi 

hakikatnya manusia. Proses pembelajaran tidak selalu berjalan dengan 

sempurna, untuk menghindari adanya hambatan-hambatan itu kontribusi 

orang tua untuk mengontrol belajar anaknya dan memberi pengarahan juga 

bimbingan pada anak dirumah. 
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Seorang anak merupakan anugerah dari Allah Swt. Sudah menjadi 

kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidiknya supaya menjadi anak 

yang baik dan berguna. Ada beberapa komponen didalam pelaksanaan 

pendidikan yaitu : orang tua, masyarakat, pemerintah. Dalam pendidikan 

formal, kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada hasil belajarnya 

murid. Sedangkan didalam pendidikan informal yaitu: dirumah khususnya 

didalam keluarga lebih menekankan kegiatan belajar dan disiplin belajar 

putra-putrinya.1 

Peran orang tua kepada anaknya merupakan hal yang utama dan 

terpenting. Dalam lingkungan keluarga peran orang tua dalam mengasuh 

dan mendidik dalam hal afeksi maupun psikologis.2 Bagaimana karakter 

seorang anak tergantung bagaimana didikan dari orang tuanya. Untuk 

mencapai keberhasilan belajar tentunya ada faktor  pendukungnya seperti; 

peraturan yang dibuat oleh orang tua untuk dipatuhi anak supaya anak 

mempunyai karakter yang disiplin, menciptakan susasana belajar yang baik 

supaya anak mempunyai motivasi untuk belajar. Karena pada hakikatnya 

pendidikan anak adalah bentuk tanggung jawab orangtuanya. Untuk itu 

orang tua memerankan fungsinya guna membantu tugasnya dalam mendidik 

anak-anaknya, seperti mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dimaksudkan 

adalah pendidikan formal seperti; satuan lembaga pendidikan atau sekolah. 

 
1 Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 213 
2 Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati,” Ilmu Pendidikan” (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 242. 
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Dengan adanya Pandemi Covid-19, proses pendidikan dalam sistem 

kegiatan belajar mengajar berubah yang seharusnya bisa dilakukan dengan 

tatap muka untuk sementara pembelajaran dilakukan secara online atau 

daring. 

Tujuan membuat kebijakan seperti ini guna memutus rantai penyebaran 

Covid-19. Pembelajaran daring berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan 

mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Diberlakukannya sistem daring 

ini karena pertimbangan sudah berkembangnya revolusi industri, untuk 

mendukung terealisasinya sistem pendidikan secara online. Kegiatan 

belajar melalui sistem digital yang berupa internet, sehingga pembelajaran 

bisa terlaksana tanpa harus bertatap muka langsung dan tanpa harus 

berinteraksi secara fisik antara individu dengan individ atau individu 

dengan kelompok. 

Dengan sistem pembelajaran seperti ini, tentu saja melibatkan peran 

orang tua untuk berkontribusi secara langsung terhadap keberlangsungan 

belajar anak dirumah selama  masa pandemi ini. Orang tua berperan sebagai 

guru kedua untuk anak-anaknya, mengawasi, mengajari dan mendampingi 

putra-putrinya selama kegiatan pembelajaran. 

Sebelum masa pandemi Covid-19 ini, orang tua hanya mempunyai 

sedikit waktu untuk mengawasi, membimbing anaknya selama belajar. 

Bahkan semata-mata orang tua hanya sebagai pemenuh kebutuhan materi 

pada anak-anaknya. Namun, setelah adanya Covid-19 semua sudah 

berubah, dalam kondisi seperti ini orang tua menjadi lebih banyak waktu 
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untuk anak-anaknya. Otomatis hubungan anak dengan orang tua menjadi 

lebih akrab dan lebih dekat. 

Kontribusi orang tua terhadap keberlangsungan belajar siswa dirumah 

sangatlah penting. Jika didalam dunia Kesehatan saat ini Dokter dan Team 

kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani kasus Covid-19. Maka 

dikondisi saat ini peran orang tua juga menjadi Garda terdepan 

mendampingi, mengawasi putra-putrinya untuk selalu belajar di rumah. Ini 

menunjukkan bahwa, betapa pentingnya Kontribusi orang tua didalam 

pendidikan anaknya.3 Bagi orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, 

maka prestasi dalam bidang akademik anak tentunya kurang, bahkan yang 

lebih fatal anak tidak berhasil dalam bidang akademiknya. Sedangkan bagi 

orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya, maka senantiasa orang 

tua juga harus memperhatikan belajar anaknya. 

Maka inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang 

“Kontribusi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Belajar Siswa Dalam 

Keluarga Selama Masa Pandemi.” Kontribusi orang tua saat Pandemi 

Covid-19 mempunyai fungsi yang sangat utama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut diatas, kemudian diperoleh rumusan 

masalah supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Adapaun 

rumusan masalahnya yaitu: 

 
3 Hening Hangesty Anurraga, “Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta 

didik Usi 2 tahun-12 tahun (Studi di Program Home Visit di Homeschooling Sekolah Dolan Malang)” 

Jurnal Visi Ilmu Pendidikan 7, Nomor. 3 2019:4 
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“Bagaimana Kontribusi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Belajar 

Siswa Di Dalam Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Kadibolo 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2021?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dengan tujuan peneliti 

yaitu mengetahui bagaimana kontribusi orang tua terhadap 

keberlangsungan belajar siswa di dalam keluarga di masa pandemi Covid-

19 di Desa Kdibolo Kecamata Wedi Kabupaten Klaten. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis yaitu, diharapkan observasi ini dapat 

memberikan manfaat untuk para orang tua di Desa Kadibolo 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sebagai sumbang pemikiran dalam 

bentuk Kontribusi orang tua terhadap keberlangsungan belajar siswa di 

dalam keluarga selama masa Pandemi Covid-19 dan sebagai masukan 

untuk orag tua dalam mendidik putra putrinya dengan baik. 

2. Manfaat secara praktis yaitu, 

a. untuk orang tua bisa menjadi patokan supaya bisa memantau dan 

menemani terhadap keberlangsungan belajar anak yang di lakukan 

secara online atau daring selama masa pandemi Covid-19. 

b. Sebagi masukan untuk orang tua yang selaku menjadi pendidik 

putra-putrinya. 

 

 



6 
 

 
 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Bentuk riset ini yaitu penelitian kualitatif lapangan. Proses observasi 

dengan menggunakan istilah tertulis dan perkataan dan perbuatan 

narasumber yang diobservasi. Maka dari itu hasil wawancara dengan 

narasumber menjadi data pokok. o 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi observasi yaitu tempat dimana peneliti bisa mengetahui 

kondisi secara langsung  agar  peneliti mendapatkan data yang akurat. 

Supaya data yang diperolah akurat maka peneliti menentukan lokasi yang 

tepat untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan topik yang akan 

diobservasi.  

Observasi ini dilakukan di Desa Kadibolo Kecamata Wedi 

Kabupaten Klaten. Dilaksanakan pada bulan november sampai bulan 

Desember dengan melibatkan masyarakat di desa tersebut diatas. Alasan 

kenapa peneliti melakukan obsevasi di desa tersebut diatas, karena desa 

tersebut menjadi tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis 

mendapatkan data yang akurat, terlebih dimasa pandemi ini jadi lebih 

efektif  karena tidak keluar dari lingkungan tempat tinggal. 

3. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam observasi ini adalah orang tua atau walimurid yang 

tinggal di Desa Kadibolo Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Adapun 

yang menjadi objek adalah bagaimana kontribusi orang tua terhada 
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keberlangsungan belajar siswa dalam keluarga selama masa apandemi 

Covid-19 ini.4 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data menjadi prosedur yang paling utama 

dalam observasi, sebab tujuan dari observasi adalah pengumpulan data. 

Jika tidak mengetahui cara mengumpullkan data, maka penulis tidak 

memperoleh data yang standar ketetapan. 

Untuk mendapatkan data alamiah dan rasional ditempat observasi, 

agar tercapai tujuan observasi hendaklah penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data. Penggumpulan data penulis menggunakan 

cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan dialog secara langsung oleh dua orang 

atau lebih, yaitu orang yang mewawancarai (interviewer) yang 

memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancarai 

(interviewee) yang menjawab pertanyaan.5 Maka wawancara adalah 

suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

narasumber untuk mendapatkan data yang akurat. 

Guna wawancara supaya mendapatkan penjelasan atau data  

yang berupa tuturan, pemikiran, ide, dan kesadaran sosial. Harapan 

dengan cara wawancara memperoleh penjelasan bagaimana 

 
4 Morrisan, Andy Corry W, dan Farid Hamid, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Pernada 

Media Grub, 2012), 37. 
5  Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalan Data Kualitatif, 29. 
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kontribusi orang tua terhadap keberlangsungan belajar siswa 

didalam  keluarga selama masa pandemi Covid-19. Hambatan yang 

dirasakan orang tua dan faktor pendukung bisa terungkap, terekam 

dengan cermat oleh penulis. 

b. Observasi 

Metode penelitian adalah cara mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan secara langsung atas fenomena, objek, dan 

fakta empiris yang terkait pada permasalahan observasi.6 Observasi 

yang dilakukan penulis dalam  penelitian ini yaitu penelitian secara 

langsung pada objek yang akan diobservasi. Fenomena penelitian 

yang akan diteliti pada penelitian kualitatif disebut dengan 

lingkungan sosial yang terdapat tiga unsur, yaitu: tempat (place), 

tokoh (actor), kegiatan (activities).7 Yang akan diteliti dari tempat 

ini adalah bagaimana kontribusi orang tua terhadap 

keberlangsungan belajar siswa didalam keluarga selama masa 

pandemi Covid-19 ini. 

c. Dokumentasi 

Dengan metoode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data 

yang terdokumentaikan dalam format penelitian atau artefak. 

Kebanyakan data yang ada yaitu, seperti: laporan, catatan harian, 

foto, tulisan, artefak. 8  Maka, dokumentasi adalah metode untuk 

 
6  Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi  

Pustakarya, 2012), 120. 
7 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 140. 
8 Juliansyah Noor, 141. 
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memperoleh informasi yang jelas berbentuk laporan dan catatan 

tertulis yang sesuai dengan tujuan observasi. Menggunakan cara 

atau metode ini sebagai pendukung metode yang lain seperti 

wawancara, dokumentasi ini. Supaya lebih jelas dan bisa 

dipertanggung jawabkan keabsahannya. 

Dengan mengambil dokumentasi guna untuk penulis 

mendapatkan data mengenai profil di Desa Kadibolo Kecamatan 

Wedi Kabupaten Klaten bagaimana keadaan penduduknya. 

5. Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu, 

analisis yang kaitannya berdasarkan semantik dengan masalah 

penelitiannya. Dilakukannya analisis kualitatif bertujuan supaya penulis 

memperoleh data yang jelas guna menjawab permasalahan yang 

diobservasi. Maka dari itu, data yang diperoleh dari analisis data tersebut 

telah terkumpul langkah selanjutnya harus terstruktur, terarah, terinci, 

tersemantikkan, dipadupadankan sehingga mempunyai makna yang 

lengkap.9 

Dalam observasi analisis data menggunakan model Miles dan 

Huberman ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung. Ketika sesi 

tanya jawab pada saat wawancara, jawaban narasumber sudah ditelaah 

oleh peneliti. Jika sudah dianalisis tapi jawabannya dirasa kurang, maka 

 
9 Musfiqon, Paduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, 153. 
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penulis akan melakukan wawancara lagi kepada narasumber sampai 

langkah tertentu sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. 

Menggunakan sistem penelitian lapangan menelaah dengan 

berulang-ulang sampai rampung. Sehingga penulis memperoleh hasil 

yang relevan dengan fakta lapangan tanpa ada rekayasa. 

Kegiatan didalam menganalisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. Tahap-tahap menganalisis data 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Setelah penulis memperoleh data dari hasil observasi lapangan, 

wawancara dengan narasumber. Kemudian langkah selanjutnya data 

tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yang, terpusat pada masalah masalah yang pokok. Dengan 

begitu data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas, memberikan kemudahan penulis untuk mengumpulkan data 

berikutnya. 

Data reduksi merupakan data yang telah dikumpulkan, hasil dari 

observasi lapangan atau hasil dari kepustakaan kemudian dibuat 

dalam bentuk ringkasan atau rangkuman. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan sesudah data tersebut selesai 

direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, 

selanjutnya hasil observasi tersebut dianalisis. Kemudian disajikan 
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dalam bentuk catatan wawancara, catatan observasi, catatan 

dokumentasi. Data yang telah disajikan dalam bentuk catatan 

diberikan kode atau tanda untuk mengorganisasi data, sehingga 

penulis dapat menganalisis dengan gampang. Setiap data yang telah 

diberi tanda setelah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk teks. 

c. Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan validasi. 

Kesimpulan ini disertakan dengan bukti-bukti yang didapat saat 

observasi lapangan. Validasi data guna untuk menentukan data 

terakhir dari semua proses analisis sehingga semua permasalahan 

tentang Kontribusi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Belajar 

Siswa Dalam Keluarga Selama Masa Pandemi Covid-19 di Desa 

Kadibolo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten bisa dijawab sesuai 

dengan data dan masalahnya.10 

Berdasarkan rincian tahapan-tahapan tersebut diatas bahwa 

analisis deskriftif kualitatif bertujuan untuk menganalisis dalam 

penelitian kualitatif observasi lapangan. Analisis ini guna untuk 

menjelaskan suatu fenomena, insiden (peristiwa), gambaran (prediksi) 

dan kata-kata. Keseluruhan yang terkumpul sebagai kunci untuk 

diobservasi dan sebagai penemuan baru yang menjadi hasil akhir dari 

observasi atau penelitian penulis. 

 

 
10 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2914), 91. 
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6. Uji Validasi Data 

Uji validasi data dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian 

sekaigus untuk menguji data yang didaptkan. Uji  keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dan 

confirmability.11 Dilakukannya uji validasi data supaya penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan  secara ilmiah.  Cara yang dilakukan dengan  

trianggulasi sumber, membandingkan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi untuk mengecek kebenaran data yang di dapatkan.  Pada 

penelitian ini  trianggulasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

dengan trianggulasi teknik yaitu Menilik data yang didapatkan 

kemudian menganalisis data yang didapatkan kemudian didapatkan 

kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh diantaranya yaitu 

adalah para orang tua yang ada di desa kadibolo, wedi, klaten. 

 

 

 

 

 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Fan R&D, (Bandung: Alfabeta), 227. 


