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PENERAPAN KOMUNIKASI ORANG TUA KEPADA ANAK USIA DINI DALAM 

MELATIH DISIPLIN SELAMA PEMBELAJARAN DIRUMAH DI TK SINAR 

FAJAR CAWAS, KLATEN 

Abstrak 

Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang penerapan komunikasi orang tua kepada anak 

usia dini selama pembelajaran dari rumah di TK Sinar Fajar Cawas. Tujuan penelitian 

ini adalah : (1) untuk menganalisis sejauh mana orang tua di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar 

Cawas mengetahui atau memahami tentang komunikasi dengan anak usia dini. (2) untuk 

menganalisis dari segi mana orang tua mengalami kesulitan dalam mendampingi anak 

dalam belajar dari rumah selama pandemic berlangsung. (3) menganalisis perubahan 

sikap disiplin anak semenjak pembelajaran dari rumah. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data penerapan 

komunikasi di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar gunakan, sedangkan dokumentasi berupa berkas 

data pendukung keaslian wawancara. Hasil penelitian menunjukan : (1) 6 dari 8 

narasumber mengatakan masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi mendampingi 

anak belajar dari rumah (2) Pembelajaran karakter yang dilakukan belum efektif apabila 

dilakukan secara mandiri dari rumah, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sikap 

anak dalam kegiatan sehari-hari (3) Mayoritas orang tua di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar 

Cawas, masih belum mempunyai pandangan komunikasi yang baik akan AUD. Hasil 

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua di TK ‘Aisyiyah Sinar 

Fajar masih mengalami kesulitan dalam mendampingi belajar anak, serta belum mampu 

membangun komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak sedikit mengalami 

perubahan sikap selama pembelajaran dari rumah. 

Kata Kunci : Komunikasi, Sikap disiplin, Pembelajaran dari rumah. 

Abstract 

Researchers are interested in studying the application of parental communication to early 

childhood during learning from home at ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas Kindergarten . The 

aims of this study were: (1) to analyze the extent to which parents from TK ‘Aisyiyah 

Sinar Fajar Cawas know or understand about communication with early childhood. (2) 

to analyze from which perspective parents have difficulty in assisting children in learning 

from home during the pandemic. (3) analyzing changes in children's discipline attitudes 

since learning from home. This research is qualitative descriptive research. Data was 

collected through interviews and documentation. Interviews were used to collect data on 

the application of communication in ‘Aisyiyah Sinar Fajar Kindergarten, while 

documentation was in the form of data files supporting the authenticity of the interviews. 

The results showed: (1) 6 out of 8 resource persons said they still had difficulties in 

adapting to accompanying children learning from home (2) Character learning was not 

effective when carried out independently from home, so it could affect children's attitudes 

in daily activities. (3) The majority of parents in ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas 

Kindergarten , still do not have a good communication view of AUD. The results of this 

study can be concluded that the majority of parents in ‘Aisyiyah Sinar Fajar Kindergarten 

still have difficulty in assisting children's learning, and have not been able to build good 
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communication with children so that children experience slight changes in attitude during 

learning from home. 

Keywords: Communication, Discipline, Learning from home. 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan manusia di zaman sekarang. Dari tahun ke tahun 

pendidikan mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan zaman yang 

sedang dilewati Seperti saat ini dunia Pendidikan sedang mengalami perubahan dikarenakan 

keadaan yang tidak diinginkan. Setahun lebih Pandemi Covid-19 telah resmi dideklarasikan 

sejak tanggal 9 Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan 

Dunia). Yang mana virus tersebut telah menyebar secara luas di seluruh penjuru dunia.  Hal 

tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, berbagai aspek 

kehidupan pun juga terpengaruh akan hal tersebut seperti bidang wisata, industry, ekonomi, 

manufaktur, sosial, dan tentunya Pendidikan. Dengan adanya ketetapan baru dalam beraktivitas 

yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia semasa pandmi Covid-19 ini, bidang pendidikan 

dalam segi pembelajaran apapun dialihkan menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau sering 

disebut dengan (PJJ) yang dilaksanakan secara daring. 

Hal tersebut ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem 

Anwar Makarim yang terhitung sejak tanggal 16 maret 2020. Pelaksanaan pembelajaran ini 

tidak hanya menyangkut jenjang sekolah tinggi seperti universitas saja, namun SMA, SMP,SD 

dan bahkan jenjang Pendidikan paling bawah seperti PAUD juga harus mengikuti sistem 

tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 4 Tahun 2020,yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada semua 

jenjang Pendidikan akan dilaksanakan dirumah atau melalui daring. Ada beberapa perihal yang 

menimbulkan komentar pro maupun kontra terhadap sistem pembelajaran baru ini, baik dari 

pihak siswa, guru, bahkan orang tua.  

Keluar dari segala kerumitan mempersiapkan pembelajaran jarak jauh, para pengajar 

atau guru di sekolahan juga harus mengganti metode-metode pelajaran agar bisa tersampaikan 

ke orang tua. Lalu orang tua atau wali bisa menyampaikan serta mendampingi anak selama 

belajar online. Pastinya cara penyampaian materi dari guru ke anak dengan dari orangtua ke 

anak akanlah sangat berbeda. Bisa dari segi interaksi, suasana, emosi, komunikasi, dan semua 

cara yang hanya dimiliki guru. Dikarenakan metode pembelajaran kali ini suatu hal yang baru, 

secara otomatis semua guru dari berbagai jenjang akan merasakan kesulitan dalam 

penyesuaian. Nama apabila dilihat dari segi ekstra penyampaian materi dari sekolah ke 
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orangtua lalu orangtua ke anak, sekolah jenjang paling bawah  atau Pendidikan Anak usia Dini 

(PAUD) yang sangat membutuhkan perhatian lebih dalam pembelajaran dan pendampingan 

orangtua selama daring. Dimana Anak Usia Dini (AUD) ini berusia kisaran 3-6 tahun yang 

sedang sekolah, dan mempunyai emosi serta kebutuhan yang berbeda-beda sesuai 

perkembangan anak masing-masing. Serta diantara semua jenjang Pendidikan, guru dari 

jenjang PAUD bisa dikatakan yang lebih kompleks dalam mengatasi permasalahan serta 

mereka lebih mempunyai karakter yang kuat dan berbeda dengan guru jenjang yang lainnya. 

Mempunyai karakter yang dapat berkomunikasi serta memahami anak usia dini inilah yang 

membuat anak-anak menyukai guru-guru mereka ketika disekolahan. Bisa dikatakan hal 

seperti itu yang menjadi kunci utamanya adalah sebuah komunikasi dalam berinteraksi. 

Pentingnya komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan guru dapat beradaptasi 

dengan anak-anak, bahkan guru PAUD sangat bisa memahami interaksi seperti yang anak 

maksud atau inginkan. Berbeda dengan mayoritas orangtua sekarang, meskipun mereka tinggal 

Bersama anak dalam satu rumah belum tentu mempunyai waktu yang lebih untuk 

berkomunikasi. Orang Tua pun tidak sepenuhnya bisa membangun komunikasi dengan anak 

ketika bertemu di rumah. Sedangkan guru dapat memaksimalkan waktu mereka Ketika di 

sekolahan untuk berkomunikasi dan membangun interaksi yang baik dengan anak didik 

mereka. Sedangkan point permasalahan pada saat pandemic seperti ini adalah, orangtua harus 

bisa berkomunikasi dengan anak mereka guna membangun interaksi yang baik dalam 

menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh dengan disiplin. 

 Disiplin adalah salah satu cara yang dapat diterapkan ke anak selama dirumah. Sebab 

dengan adanya perubahan dalam suasana kegiatan dan kebiasaan sehari-hari bisa saja membuat 

anak merasa belum nyaman dan belum terbiasa. Beberapa bentuk pendisiplinan untuk 

menyukseskan kegiatan pembelajaran di rumah memang tidaklah mudah bagi orang tua. Maka 

dari itu orang tua sudah sepatutnya berusaha mengkomunikasikan hal tersebut agar anak 

mereka dapat belajar disiplin selama dirumah. 

Permasalahan yang muncul akibat pandemic seperti yang sudah dijelaskan di atas 

membuat peneliti yang berasal dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

mempunya tujuan membuat penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang mana 

dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat selama pembelajaran daring orang tua belum 

menguasai belajar daring Bersama anak-anak, yang akhirnya membuat anak menjadi bertindak 

tidak disiplin selama belajar dari rumah dan mengalami hambatan dalam belajar dari rumah. 
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Dan apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan akan membuat anak-anak menjadi terlena 

dengan situasi dan kondisi di rumah, sebab dalam benak mereka tempat untuk belajar adalah 

disekolahan dan bukan dirumah. Hal tersebut membuat anak akan bertindak tidak disiplin 

belajar sama pembelajaran daring berlangsung. Dan selama pembelajaran jarak jauh ini anak-

anak 24 jam akan bertemu dengan dengan orang tua mereka selama dirumah, mayoritas orang 

tua tidak bisa menjalin komunikasi seperti guru PAUD seperti saat disekolahan. 

Adanya penelitian ini nantinya diharapkan orangtua dan masyarakat sekitar akan 

mempunyai banyak pandangan dalam memilih serta berusaha dalam membangun interaksi 

berkomunikasi dengan anak selama pembelajaran daring. Sehingga orang tua tidak akan mati 

gaya dalam membangun interaksi dengan anak dalam kegiatan belajar nantinya. Lalu, orang 

tua dapat mengarahkan anak mereka dalam bertindak disiplin dalam belajar meskipun belajar 

berlangsung dari rumah, sehingga minat anak dalam belajar selama pandemi dapat terjaga. 

Dengan diadakan penelitian ini pula peneliti berharap orang tua semakin andal dalam 

berkomunikasi dengan anak mereka, terutama anak-anak yang dalam tahap usia golden age 

sehingga orang tua tidak kehilangan masa emas anak yang sedang tumbuh kembang. Dan yang 

terakhir peneliti berharap dengan penelitian ini orang tua menambah chemistry dengan anak 

selama pembelajaran jarak jauh ini. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk komunikasi yang orang tua 

lakukan ke anak yang masih mengenyam pendidikan Anak Usia Dini untuk mendisiplinkan 

selama pembelajaran daring di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas, Klaten 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dari pertanyaan yang disediakan oleh peneliti tentang Penerapan 

Komunikasi Orang Tua kepada Anak Usia Dini dalam Melatih Disiplin selama Pembelajaran 

Dirumah di TK ‘Aisyiyah SInar Fajar Cawas Klaten. Jenis penelitian yang digunakan metode 

berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

salah satu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, 

digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, 

dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, 

mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono,2017:9).  Penelitian 
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deskriptif ini menjelaskan mengenai penerapan komunikasi yang orang tua gunakan selama 

pembelajaran dari rumah saat pandemic berlangsung. 

Penelitian ini dilakukan di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Kecamatan Cawas, Kabupaten 

Klaten. Waktu penelitian dihitung dari persiapan dalam Menyusun judul dan laporan, 

pelaksanaan penelitian, dan pengumpulan data lapangan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2020/2021  semester genap. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang tua dan 

guru di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar. Objek penelitiannya adalah secara material bentuk 

komunikasi dan secara formal melatih disiplin. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara dan dokumentasi sebagai hasil data lapangan. Wawancara digunakan sebagai 

Teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, Sugiyono (2016:317), 

sedangkan metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan dua guru kelas dan delapan orang 

tua satri di TK’Aisyiyah Sinar Fajar Cawas sebagai narasumber penelitian. Enam dari delapan 

narasumber yang sebagai orang tua mengatakan bahwa pembelajaran secara daring yang 

dilaksanakan dari rumah masih mengalami kesulitan dan belum dapat beradaptasi secara 

maksimal. Dan dua perwakilan guru kelas di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar juga selalu berusaha 

membangun komunikasi yang baik dengan para wali santri agar materi yang disampaikan dapat 

diterima. 

Komunikasi yang terjadi di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas antara pihak sekolah dengan orang 

tua santri sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, mengingat beberapa usaha yang sekolah 

kerahkan untuk memaksimalkan menjalin komunikasi. Pihak sekolah juga memaksimalkan 

sosial media seperti platform Whatsapp Group, Zoom Meeting, dan Youtube untuk 

menyampaikan materi pembelajaran serta untuk berkomunikasi dengan orang tua. TK 

‘Aisyiyah Sinar Fajar pun termasuk sekolahan yang mengutamakan komunikasi dengan orang 

tua santri agar antara pihak sekolah dengan orang tua sehubung dalam pembelajaran anak, 

terutama pada masa pandemic ini. Guru kelas di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas berusaha 

menyampaikan pesan sebisa mungkin bersifat yang intruksional atau mudah dipahami, 

sehingga komunikasi dua arah antara guru dengan orang tua santri seimbang. Menurut Ike 
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Junita Triwardhani (2020) kedua belah pihak antara guru dan orang tua memiliki peran yang 

seimbang dalam berkomunikasi. 

Hasil penelitian ini selaras juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Kabadayi 

(2018). Jurnal berjudul “Analysis of Parents Opinions about Parents-Teacher 

Communications in Preschool”. Dalam jurnalnya penulis mengatakan, komunikasi antara 

orangtua dan guru memiliki hasil positif dalam hal perkembangan anak di segala bidang dan 

persiapan untuk masa depan. Itu sebabnya, komunikasi dan Kerjasama sekolah dan orangtua 

sangat diperlukan untuk keberlanjutan kesuksesan untuk anak. 

Sedangkan penerapan komunikasi orang tua kepada anak di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas 

selama pembelajaran dari rumah mayoritas orang tua santri masih belum maximal dalam 

pelaksanaanya, dan belum bisa menghandle anak untuk bisa bersikap disiplin pada saat belajar 

dengan pendampingan orang tua. Orang tua santri mengakui bahwa dalam membentuk 

interaksi dan komunikasi yang baik bukan hal yang mudah dilakukan terutama membangun 

dengan anak yang masih berusia dini. Hal ini disebabkan sebagai orang dewasa belum 

semuanya dapat mengerti apa yang diinginkan dalam pola pikir anak usia dini. Orang tua 

selama mendampingi anak selama belajar dari rumah belum bisa memerankan sebagai guru 

pengganti selama belajar bersama. Kedekatan orang tua dalam mendampingi belajar juga 

belum bisa dikatakan mempunyai goals yang sama dengan anak. 

Dengan adanya pandemic juga program sekolahan yaitu pembelajaran karakter menjadi kurang 

maksimal, sehingga anak-anak yang orang tuanya sibuk dengan karirnya menjadi sedikit 

terabaikan sikapnya selama pembelajaran dari rumah. Hasil penelitian ini selaras juga dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Sariyatun, Mohammad Salehudin,Denok Lailatin Komariah, 

Nur Eka Rizky Aminda, Pratiwi Hidayati, Nur Latifah, Aisyah Aisyah, Yani Yani (2021). 

Jurnal berjudul, “ Persepsi Orangtua dan Guru Dalam Menanamkan Disiplin Anak Usia Dini 

Pembelajaran Online”. Hasil penelitian menunjukan bahwa bertujuan untuk mengetahui 

persepsi orang tua dalam Pendidikan karakter anak usia dini pada pembelajaran online di masa 

pandemic covid-19. Pembelajaran online terus berjalan dan penanaman nilai-nilai karakter 

yang harus diperhatikan dan diutamakan agar anak-anak menjadi generasi yang dapat 

dibanggakan. Dengan begitu pihak sekolahan masih mengusahakan memberikan pelayan 

terbaik dalam Pendidikan karakter ini agar bisa dilaksanakan selama pandemic. Program 

sekolah yaitu pembelajaran karakter menjadi kurang maksimal, sehingga anak-anak yang 

orang tuanya sibuk dengan karirnya menjadi sedikit terabaikan sikapnya selama pembelajaran 
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dari rumah. Salah satunya sikap disiplin anak. Choirun Nisa Aulina (2013), tujuan dengan 

dilakukannya penelitian kedisiplinan pada anak-anak ini adalah memberikan pengertin akan 

mana yang baik dan yang buruk, dan pendidikan disiplin perlu di tanamkan pada anak bahwa 

berbuat kesalahan tentu mengandung sejumlah konsekuensi. Maka dari itu sikap disiplin harus 

tetap di jalankan meskipun selama pandemic, meskipun mengalami kesulitan orang tua tetap 

harus berusaha menjaga sikap disiplin anak selama dirumah. 

Salah satu sikap dalam Pendidikan karakter bagi anak usia dini adalah sikap disiplin anak. 

Sebab Ketika sebelum pandemic anak mempunyai contoh dan arahan dari guru kelasnya saat 

di sekolahan, sedangkan Ketika anak dirumah orang tuanya sedang sibuk bekerja menjadi 

kehilangan pemantauan sikap selama di rumah. Orangtua yang sibuk akan pekerjaan dan 

sedikit mengabaikan komunikasi yang dibangun pihak sekolah, ditambah dengan perubahan 

sikap anak membuat kebanyakan orang tua santri di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar  Cawas menjadi 

kesulitan dalam menerapkan atau membangun dengan anak mereka terutama mengatur anak 

agar disiplin meskipun berada di rumah.  

Tidak semua narasumber mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan anak mereka, ada 

beberapa orang tua yang berhasil meskipun belum maksimal dalam menjalin komunikasi. Contohnya 

seperti menerapkan komunikasi transparan dan komunkasi dari hati ke hati. Kedua cara komunikasi 

tersebut bisa menjadi alternatif, sebab dngan terbukanya komunikasi yang terjalin diantara kedua 

belah pihak akan saling memahami satu sama lain. Sedangkan untuk hati ke hati, narasumber 

mengatakan bahwa ada sedikit perubahan dari anak itu sendiri, “Menerapkan komunikasi yang 

sebisa mungkin mendekatkan diri ke anak. Cara komunikasi yang dilakukan agar anak paham 

akan pentingnya disiplin yaitu dengan cara menjelaskan secara konsisten dan secara hati-hati 

bahwa disiplin juga harus diterapkan dirumah. Hal seperti itu orang tua komunikasikan biasa 

saat menjelang tidur” .  

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil penelitian di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas, Klaten, dapat ditarik 

kesimpulan seperti: 1) Komunikasi orang tua dengan sekolah saat pembelajaran dari rumah. a. 

Respon orang tua terhadap pembelajaran dari rumah masih mengalami kesulitan. b. Pihak 

sekolahan (TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas) sudah memberikan pelayanan maksimal dalam 

menjalin komunikasi dengan orang tua wali murid. c. Mayoritas orang tua murid mempunyai 

kesibukan bekerja. 2) Cara orang tua mengkomunikasikan ke anak tentang bersikap disiplin 

selama pembelajaran dari rumah. a. Sikap anak selama belajar dari rumah mengalami 
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perubahan sedikit lebih tidak disiplin serta tidak mandiri. Pembelajaran karakter secara online 

sudah dilaksanakan namun tidak berjalan dengan lancar dan maximal. b. Orang tua santri masih 

mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan anak. Komunikasi yang dapat 

berjalan dua arah, memberi informasi dan menangkap informasi antara anak dengan orang tua. 

c. Beberapa orang tua sudah menerapkan cara komunikasi, yaitu dengan penerapan komunikasi 

yang transparan dan komunikasi dari hati ke hati untuk membantu berlangsungnya 

pendampingan selama pembelajaran dari rumah berlangsung. Serta juga dalam pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari. Saran, Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap komunikasi 

orangtua kepada anak usia dini untuk melatih disiplin anak selama belajar di rumah di TK 

‘Aisyiyah Sinar Fajar Cawas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Apabila 

pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah masih berlanjut, program pembelajaran 

berkarakter sebaiknya dilanjutkan dengan memperbaiki sistem kerja yang bisa dilaksanakan 

dirumah dengan bimbingan orang tua. Sehingga hal tersebut dalam meminimalisirkan 

perubahan sikap anak. 2. Dilakukan pembekalan kepada orang tua atau wali santri di TK 

‘Aisyiyah Sinar Fajar, Cawas mengenai cara komunikasi dengan anak usia dini, agar orang tua 

dapat memahami atau mendapat masukan akan cara berkomunikasi dengan baik dan benar. 
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