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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan manusia di zaman sekarang. Dari 

tahun ke tahun pendidikan mengalami perubahan, perkembangan dan 

perbaikan sesuai dengan zaman yang sedang dilewati. Pendidikan indonesia 

pernah merasakan belajar tanpa buku maupun pensil. Seiring berkembangnya 

zaman yang semakin maju, pendidikan Indonesia juga mengalami kemajuan 

mengikuti zaman. Adanya rangkuman buku berupa materi atau yang biasa kita 

sebut dengan buku paket, atau semakin kesini teknologi yang berkembang 

dengan pesat pendidikan juga bisa diakses melalui jaringan internet. Semua 

materi bisa ditemukan anak melalui internet. 

Tahun 2020 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). Artinya 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. Pada awal 

kalimat bahwa Pendidikan sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini, dengan 

adanya ketetapan baru dalam beraktivitas yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia semasa pandemi Covid-19 ini. Bidang pendidikan dalam segi 

pembelajaran apapun dialihkan menjadi sistem pembelajaran dari rumah 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  
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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. Beberapa perihal yang menimbulkan komentar 

pro maupun kontra terhadap sistem pembelajaran baru ini, baik dari pihak siswa, guru, 

bahkan orang tua. 

Dijelaskan bahwa adanya surat edaran dari Kemendikbud, segala bentuk 

pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Hal tersebut sudah sepastinya akan 

melibatkan peran orangtua wali santri dirumah. Pembelajaran daring akan menjadikan 

orang tua anak menjadi guru mereka selama PJJ berlangsung, dengan perubahan sistem 

belajar ini orang tua dan anak akan merasakan yang namanya cultural shock dalam sistem 

belajar. Dimana anak, orangtua dan bisa juga guru akan merasakan perasan disorientasi 

yang alami oleh sesuatu yang tiba-tiba mengalami cara hidup yang baru atau asing, secara 

singkatnya mereka akan merasa terkejut terhadap sistem cara belajar daring dan merasa 

kesusahan dengan sistem baru tersebut. Pada tahap ini orang tua yang mengalami hal 

tersebut bahkan tidak jarang dari mereka akan mengalami kewalahan dalam menghadapi 

situasi yang dihadapkan dengan tuntutan dari sekolah dan perilaku anak selama dirumah. 

Gaya baru pembelajaran yang akan anak lakukan pastinya akan menambah sedikit 

kesulitan bagi peran orang tua yang akan menemani proses belajar dirumah. Tidak jarang 

pula orang tua juga harus ikut belajar dan mempelajari hal baru, seperti mempelajari 

bagaimana cara sekolah daring yang akan menggunakan Smartphone, dengan media 

platform seperti Zoom, GoogleMeet, Classroom, dan Skype. 

Keluar dari segala kerumitan mempersiapkan pembelajaran dari rumah, para 

pengajar atau guru di sekolah 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. Namun apabila dilihat dari segi ekstra 

penyampaian materi dari sekolah ke 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 
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Dini (AUD) ini berusia kisaran 3-6 tahun yang sedang sekolah, dan mempunyai emosi 

serta kebutuhan yang berbeda-beda sesuai perkembangan anak masing-masing. 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 disekolah. 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 sekolah untuk berkomunikasi dan membangun interaksi yang baik 

dengan anak didik mereka. Titik point permasalahan pada saat Pandemic seperti ini adalah 

orangtua harus bisa berkomunikasi dengan anak mereka guna membangun interaksi yang 

baik dalam menjalankan sistem pembelajaran dari rumah dengan disiplin. 

Komunikasi ada beberapa bentuk serta ada beberapa penerapannya. Selama ini 

masyarakat hanya terlalu fokus pada bagaimana komunikasi guru ke anak untuk memilih 

sekolah yang bagus, sedangkan komunikasi orangtua ke anak jarang diperhatikan, tanpa 

disadari hal tersebut adalah poin utama untuk membangun karakter serta emosi anak usia 

dini selama dirumah. Terlepas dari itu masalah baru muncul, yang mana sekarang sedang 

dalam masa Pandemic yang mengharuskan melaksanakan sistem belajar online atau 

daring. Komunikasi antara orang tua dan anak sudah menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan, karena dengan begitu orang tua akan menjadi guru bagi anak mereka masing-

masing saat dirumah. Orang Tua harus mempunyai strategi sendiri untuk mengatur 

komunikasi agar interaksi terjaga, sehingga anak mau kooperatif dalam menjalani 

pembelajaran selama Pandemic. Untuk melancarkan kegiatan pembelajaran di rumah saat 

Pandemic seperti ini tentunya membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak 

orang tua maupun anak itu sendiri. 

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 
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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. 

Pembelajaran daring ini juga sudah dilaksanakan di TK ‘Aisyiyah Sinar Fajar 

Cawas, Klaten. Pembelajaran dari rumah ini sudah melibatkan orang tua dalam segala 

aktivitas belajar mengajar anak selama dirumah. Seperti yang dibahas di atas, orang tua 

atau wali santri di sekolah ini juga diajak menjadi guru selama dirumah dengan bantuan 

serta panduan dari pihak sekolah supaya cara mengajarnya berkarakter yang baik dan kuat 

seperti guru disekolah. Orang tua harus menjaga sikap dan perilaku di hadapan anak 

selama Pandemic, sebab perlu diingat bahwa anak adalah peniru yang handal, dengan 

begitu dari pihak sekolah selalu membangun komunikasi serta interaksi dengan pihak 

orang tua agar proses belajar anak juga terpantau oleh guru. Selama pembelajaran daring 

ini orangtua dituntut untuk menjadi guru dengan pembawaan karakter yang profesional 

layaknya guru paud di sekolah. Mengingat bahwa anak usia dini dalam fase bermain, 

sehingga orangtua juga dituntut untuk kreatif selama daring. Dibalik itu semua orangtua 

mengalami kendala dalam penyampaian pembelajaran dari guru ke anak. Orang Tua 

mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan pembelajaran-pembelajaran dari sekolah 

untuk anak mereka. Serta orang tua akan kewalahan dalam menyikapi anak selama 

keseharian di rumah nantinya. 

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. Apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan akan membuat 

anak-anak menjadi terlena dengan situasi dan kondisi dirumah, sebab dalam benak mereka 

tempat untuk belajar adalah disekolah dan bukan dirumah. Hal tersebut membuat anak 

akan bertindak tidak disiplin belajar sama pembelajaran daring berlangsung. Selama 

pembelajaran dari rumah 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 disekolah. 

Adanya penelitian ini nantinya diharapkan orangtua dan masyarakat sekitar akan 

mempunyai banyak pandangan dalam memilih serta berusaha dalam membangun interaksi 
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berkomunikasi dengan anak selama pembelajaran daring. Sehingga orang tua tidak akan 

merasa bingung dalam membangun interaksi dengan anak dalam kegiatan belajar 

nantinya, setelah itu 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. Yang terakhir peneliti berharap dengan 

penelitian ini orang tua menambah chemistry dengan anak selama pembelajaran dari 

rumah 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 yang akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : Penerapan Komunikasi Orang Tua Kepada Anak Usia Dini 

Dalam Melatih Disiplin Selama Pembelajaran Di Rumah Di Tk ‘Aisyiyah Sinar 

Fajar Cawas. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah: 

1. Bagaimana komunikasi orang tua dengan sekolah saat pembelajaran dari rumah? 

2. Bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan ke anak tentang bersikap disiplin 

selama pembelajaran dari rumah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kesulitan yang orang tua hadapi selama  membimbing anak pada 

saat pembelajaran dari rumah selama Pandemic. 

2. Untuk menganalisis cara komunikasi yang dilakukan orang tua santri di TK ‘Aisyiyah 

Sinar fajar Cawas.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini data bermanfaat dalam bidang praktis dan akademik: 

1. Secara Praktis 

a. Penelitian 

1) Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan serta 

pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah 

yang dihadapi secara nyata terutama di masa Pandemic seperti ini. 

2) Manfaat praktis bagi orang tua, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian ini 

dapat menambah wawasan mengenai membangun komunikasi dalam cara 

pendisiplinan kepada anak selama pembelajaran dari rumah. 

3) Manfaat praktis bagi anak yaitu, dapat meningkatkan sikap disiplin selama 

belajar dengan orang tua selama pembelajaran dari rumah. 

4) Manfaat praktis bagi guru,  yaitu diharapkan adanya hasil penelitian bisa 

menjadi masukan yang berharga bagi guru dalam segi pengetahuan parenting 

kepada wali santri.  

b. Masyarakat 

Penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan masukan bagi para orang tua di daerah sekitar sekolah tersebut dan 

masyarakat umum.  

2. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

penerapan cara berkomunikasi yang baik dan benar untuk pendisiplinan anak usia dini 

saat belajar. Terkhusus pada saat masa Pandemic. Serta juga diharapkan sebagai 

sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis yang dapat dipelajari 

dibangku perkuliahan sejurus dengan progam studinya. 

 


