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PERAN ORANG TUA DALAM PENDAMPINGAN BELAJAR PADA ANAK DI 

MASA PANDEMI COVID 19 DI SEKOLAH DASAR NEGERI CARIKAN 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini antara lain : 1) Untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan 

orangtua dalam mendampingi anak belajar pada masa pandemic Covid-19; 2) Untuk 

mendeskripsikan  faktor penghambat orangtua dalam pendampingan belajar anak di 

masa pandemic Covid-19 berlangsung; 3) Untuk mendeskripsikan solusi dalam 

mengatasi hambatan orangtua dalam pendampingan belajar anak di masa pandemic 

Covid-19 berlangsung. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka metode 

yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Karena pada hakekatnya ingin memahami dan mengungkapkan 

secara mendalam atau menurut bahasa peneliti yaitu mendeskripsikan peran orang tua 

dalam pendampingan belajar pada anak di masa pandemi Covid 19 didilakukan oleh 

Sekolah Dasar Negeri Carikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 peran yang 

Peran orang tua yang muncul selama pandemi Covid-19 adalah sebagai : 1)  Peran 

orang tua sebagai Modelling dengan cara memberi contoh sikap dan perilaku dari 

orangtua, contoh sikap yang positif, untuk mempengaruhi anak agar semangat belajar; 

2) Peran Orang tua sebagai mentoring untuk mempengaruhi anak dalam belajar selama 

belajar di rumah. Bentuk pelatihan  yang pertama bisa dibilang adalah hal positif secara 

halus dalam mempengaruhi anak; 3) Peran orangtua sebagai Organizing yakni tetap 

memberikan solusi yaitun seperti kendala pertama tidak memiliki smartphone, orangtua 

yang tidak memilikinya langsung memikirkan solusi agar dapat mengatasi 

permasalahan tersebut; 4) Peran orangtua dalam pembelajaran daring sebagai  teaching 

yaitu dengan mengajarkan materi pelajaran, mengajarkan membaca dan juga membantu 

anak dalam mengakses internet. 

Kata Kunci: Pandemi, Daring, Pendapingan, Kendala, Orangtua 

Abstract 

The aims of this study include: 1) To describe the role played by parents in assisting 

children in learning during the Covid-19 pandemic; 2) To describe the inhibiting 

factors for parents in assisting children's learning during the Covid-19 pandemic; 3) To 

describe solutions in overcoming parental barriers in assisting children's learning 

during the Covid-19 pandemic. Based on the problems in this study, the method 

adopted in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. 

Because essentially they want to understand and express in depth or according to the 

language of the researcher, namely describing the role of parents in assisting learning 

for children during the Covid 19 pandemic carried out by Carikan State Elementary 

School. The results showed that there were 4 roles. The role of parents that emerged 

during the Covid-19 pandemic were as follows: 1) The role of parents as modeling by 

giving examples of attitudes and behavior from parents, examples of positive attitudes, 

to influence children to be enthusiastic about learning; 2) The role of parents as 

mentors to influence children in learning while studying at home. The first form of 

training can be said to be subtly positive in influencing children; 3) The role of parents 

as Organizing is to continue to provide solutions, such as the first obstacle is not having 

a smartphone, parents who do not have it immediately think of solutions in order to 

overcome these problems; 4) The role of parents in online learning as teaching is by 

teaching subject matter, teaching reading and also helping children access the internet. 
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The inhibiting factors for the role of parents in the online learning process are about the 

economy, facilities, and limitations in operating cellphones or media. One of the 

solutions to overcome the inhibiting factors is by asking for help from someone who 

understands more about the operation of mobile phones, applications, and also the 

material taught during online learning. 

Keywords: Pandemics, Online, Mentoring, Constraints, Parents 

1. PENDAHULUAN 

Munculnya Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, menjadi perbincangan yang 

hangat diseluruh dunia. Penyakit Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. 

Penularan penyakit ini sangat luas menyebar ke seluruh belahan dunia. Beberapa 

negara menetapkan kebijakan memberlakukan lockdown dalam upaya mencegah 

penyebaran virus (Sadikin, 2020).  

Meningkatnya virus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun 

daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, dan kebijakan yang di berikan 

kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sangat disesali himbauan tersebut masih 

diabaikan oleh sejumlah orang. Karena berdampak sangat fatal, virus ini sangat mudah 

menyebar dan menyerang kekebalan tubuh dengan cepat bahkan banyak merenggut 

korban jiwa (Hilna, dkk, 2020).  

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegiatan termasuk 

belajar, bekerja dari rumah masih saja menimbulkan gejolak dalam pelaksanannya. 

Salah satunya dalam proses pemberian tugas. Banyaknya tugas yang diberikan kepada 

siswa yang meberatkan menyebabkan banyak orang tua yang komplen kepada guru 

untuk mengurangi tugas yang di berikan kepada muridnya, dilain sisi guru memegang 

amanah mengajar mengikuti kurikulum yang ditetepkan oleh pemerintah dengan 

fasilitas seandainya banyak tugas yang tidak tersampaikan dengan baik sehingga 

menimbulkan masalah tentang pemberian tugas (Andriana, 2020). 

Ada beberapa aspek dalam pembelajaran daring yang harus dipenuhi yaitu 

adanya siswa, guru dan teknologi dan peran serta orang tua siswa, karena dalam 

pembelajaran, orang tua siswa juga menjadi aspek yang penting untuk menunjang 

kelancaran pembelajaran daring (Andini & Widayanti, 2020). 

Orang tua sangat berperan penting dalam membimbing anak selama 

pembelajaran daring. Apalagi pada masa pandemic ini, orang tua berperan besar agar 

anaknya tetap belajar di rumah. Menurut (Aziza & Yunus, 2020) peran orang tua 

dengan membuat jadwal anak untuk memperhatikan kegiatan belajar anak di rumah, 
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dapat memberikan semangat bagi anak selama belajar di rumah. Selain itu, Orang tua 

berperan dalam mendidik anak, yang dapat memenuhi kebutuhan anak, memberikan 

pemahaman spiritual, pengawasan, motivasi dan fasilitas bagi anak. Bantuan belajar 

anak dapat dilihat dari kesulitan orang tua membantu anaknya  menyelesaikan tugas, 

menjelaskan materi yang kurang dipahami anak, dan respon yang baik terhadap semua 

pembelajaran online di sekolah (Yulianingsih et al., 2020).  

Berdasarkan uraian di atas,maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

respon dan peran orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri Carikan terhadap pembelajaran 

daring yang baru diberlakukan. Sehingga memutuskan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Pendampingan Belajar Pada Anak Di Masa 

Pandemi Covid 19 Di Sekolah Dasar Negeri Carikan”. 

2.  METODE 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan 

suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah 

usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan 

dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu 

penelitian harus tepat.  

 Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka metode yang ditempuh 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Karena pada hakekatnya ingin memahami dan mengungkapkan secara mendalam atau 

menurut bahasa peneliti yaitu mendeskripsikan peran orang tua dalam pendampingan 

belajar pada anak di masa pandemi Covid 19 di Sekolah Dasar Negeri Carikan.  

Menurut Sugiyono ( 2017:9) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitin yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau 

enterpretetif, 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”. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran orang tua dalam pembelajaran daring sangat penting untuk meningkatkan belajar 

anak selama masa social distancing yang mewajibkan siswa untuk belajar dirumah. 

Anak perlu diberikan dorongan, fasilitas dan dibimbing. Pemaparan tentang peran 

orangtua dalam pembelajaran daring pada siswa kelas 3-5 Sekolah Dasar Negeri 

Carikan merupakan hasil temuan penelitian dilapangan yang diperoleh dari hasil 

observasi serta wawancara dengan orang tua dan siswa kelas 3-5 Sekolah Dasar Negeri 

Carikan. Hasil temuan tersebut selanjutnya peneliti uraikan berdasarkan pokok-pokok 

pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data sebagai berikut: 

Peran orang tua sebagai modelling, peran orangtua dalam pembelajaran daring 

sebagai contoh atau model selama pembelajaran daring berdasarkan hasil penelitian 

bentuk model yang dilakukan orangtua dari berbagai hal yang dipaparkan oleh orangtua 

adalah seringkali anak merasa bosan dan malas ketika dalam belajar dirumah. Selain itu 

adapula anak yang cenderung lebih suka bermain bersama temantemannya tanpa 

memperhatikan waktu belajar. Orangtua mengungkapkan untuk memberikan contoh 

yang baik mengajak anak untuk bermain dan bernyanyi untuk memancing anak agar 

mau belajar. Adapula anak yang sulit belajar orangtua mengajak untuk kegiatan lain.  

Peran Orang tua sebagai mentoring, peran orangtua dalam pembelajaran daring 

sebagai mentoring. Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, didapatkan peran 

orangtua sebagai mentoring untuk mempengaruhi anak dalam belajar selama belajar di 

rumah. Pengaruh pelatihan yang diberikan orangtua kepada anaknya agar terbiasa 

belajar secara daring adalah dengan cara memberikan hadiah. Meski ini tidak boleh 

dilakukan, namun orangtua lebih memilih hal ini yang dianggap lebih efisien dalam 

memotivasi anak dalam belajar. Dalam penelitian ini orangtua yang berperan paling 

penting antara laki-laki atau perempuan maka dapat disimpulkan bahwa peran dominan 

yaitu terletak pada orangtua perempuan atau ibu. Dari peran tersebut berdasakan pada 

hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran 

orangtua dalam pembelajaran daring telah berjalan dengan sudah bagus, meski dengan 

kendala fasilitas, kesibukan orangtua, dan lain sebagainya. 

Peran orangtua sebagai organizing, dari data yang didapatkan selama 

melakukan penelitian ada beberapa kendala yang dialami oleh orangtua. Kendala dari 

kesibukan sehari-hari, kendala keterbatasan waktu, dan penyediaan fasilitas-fasilitas 
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seperti Hp, kendala ekonomi yaitu terlambatnya membeli paket internet. Dengan 

adanya kendala tersebut orangtua tetap meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka 

untuk menyiapkan dan memberikan kebutuhan dalam pembelajaran daring yaitu seperti 

meluangkan waktu jauh beberapa jam sebelumnya sebelum pembelajaran berlangsung, 

menyiapkan buku catatan untuk menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 

menyiapkan smartphone, ruang belajar, buku-buku pelajaran, serta waktu untuk 

mendampingi anak belajar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas 

dari orangtua sangat penting dalam keberlangsungan belajar anak. Terlebih dalam 

pemebelajaran daring yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  

Peran orangtua dalam pembelajaran daring sebagai  teaching, setelah peneliti 

melakukan wawancara secara langsung, peran orangtua sebagai teaching merupakan 

peran yang cukup sulit karena harus menjadi guru dirumah. Orangtua membimbing 

anak dengan berbagai cara seperti mengajarkan secara telaten pada anak materi-materi 

pelajaran yang ada pada buku. Guru memberikan pemahaman kepada orangtua bagian 

yang perlu dipelajari lalu memberikan tugas kepada anak. Orangtua mengajarkan anak 

dalam membaca bagi anak yang masih sulit dalam mebaca. Ada satu anak yang masih 

sulit dalam membaca dan susah dalam belajar, namun anak tersebut lebih suka belajar 

hal lain di luar seperti menanam bunga. Maka orangtua memilih untuk menuruti 

kreatifitas anak melakukan kegiatan tersebut dengan tetap mengajarkan pada aanak 

ketika jam pelajaran telah dimulai.  

Faktor penghambat peran orangtua dalam proses pembelajaran secara online 

adalah ekonomi dan handphone. Seperti yang di kemukanakan oleh Ibu dari orangtua 

Putri tentang faktor penghambat proses belajar anak di era pandemi covid 19, beliau 

menyatakan bahwa: “Faktor penghambatnya terkendala di jaringan dan kuota, kalau 

ada uang untuk beli kuota alhamdulillah tapi kalau tidak ada yah menunggu dulu 

sampai gajian” (Wawancara, 22 April 2021). Berdasarkan data yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses pembelajaran anak di 

era pandemi covid-19 adalah tidak tersedianya hp dan juga tidak ada kuota. 

Handphone, adapun kendala yang dialami oleh orangtua selama pembelajaran online di 

lakukan di rumah. Seperti yang telah di katakan oleh Ibu Surti selaku narasumber yang 

mengatakan bahwa: “Kendala yang saya hadapi khususnya saya sebagai orangtua 

adalah ketika anak  saya belajar secara online, kendalanya itu alat komunikasi, saya 
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tidak seberapa paham aplikasi yang ada di handphone, jadi inilah yang menjadi kendala 

apa lagi pada saat guru memberikan materi kadang anak saya terlambat mengikuti 

karena terkendala di alat komunikasi itu sendiri dan juga terkendala di kouta, 

pembelajaran online juga tidak maksimal di bandingkan belajar bertatap muka 

langsung dan mengajar secara online juga terbatas”(Wawancara, 22 April 2021). Dari 

hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Surti  mengatakan bahwa tidak 

semua orang tua mampu mengoperasikan alat komunikasi dengan baik, jadi inilah yang 

menjadi kendala apa lagi pada saat guru memberikan materi maka terkadang siswa ada 

yang terlambat atau bahkan tidak bisa ikut karna terkendala di alat komunikasi itu 

sendiri dan juga terkendala di kouta, pembelajaran online juga dirasa tidak maksimal di 

bandingkan belajar bertatap muka langsung dan penerimaan materi pembelajaran 

secara online juga terbatas. 

Solusi mengatasi faktor penghambat peran orangtua dalam proses pembelajaran 

secara online, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas proses 

pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Demikian 

halnya dengan Tyas, dari hasil wawancara mengatakan bahwa:“Faktor penghambatnya 

yaitu terkendala di kuota karna kan kita orang tua tidak selamanya punya uang untuk 

membeli kuota, solusinya adalah kadang saya menabung juga dai uang saku sehari-hari 

untuk meringankan orangtua agar tidak terbebani” (Wawancara, 22 April 2021). Begitu 

pula dengan hasil wawancara dengan Deni yang menyatakan bahwa: “Faktor 

penghambatnya jaringan dan tidak adanya hp karna hp kadang dibawa sama bapaknya 

kerja susah pada saat anak sudah mau belajar tapi tidak ada hp jadi solusinya adalah 

kadang saya numpang pada temannya agar anak saya bisa mengejar ketertinggalannya” 

(Wawancara, 23 April 2021). Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses pembelajaran anak di era pandemi 

covid-19 adalah tidak tersedianya hp dan juga tidak ada kuota. Faktor perekonomian 

menjadi faktor utama sebagai kendala pembelajaran secara online dikarenakan perlu 

adanya pengeluaran tambahan setiap bulannya untuk membeli kuota. Untuk itu orang 

tua mencari solusi dengan cara menabung dan menyisihkan biaya pengeluaran 

tambahan, begitu pula dengan siswa yang juga menabung untuk membantu 
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meringankan beban orang tua dalam menghadapi perekonomian yang tidak stabil 

apalagi di masa pandemi covid-19.  

Handphone, adapun solusi dari kendala yang dialami oleh orangtua selama 

pembelajaran online di lakukan di rumah. Seperti yang telah di katakan oleh Ibu Surti 

selaku narasumber yang mengatakan bahwa: “kendalanya itukan pada alat komunikasi, 

saya tidak seberapa paham aplikasi yang ada di handphone, jadi untuk mengatasi agar 

anak saya tidak terlambat mengikuti pelajaran, pada saat mau pembelajaran saya minta 

bantuan ke tetangga atau anak saya ikut belajar kelompok bersama teman-

temannya”(Wawancara, 22 April 2021). Dari hasil pemaparan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa pelajaran secara online kurang diketahui apakah siswa benar-benar 

mengerti atau tidak, otomatis diperlukan solusi untuk menunjang hambatan itu semua, 

salah satunya adalah dengan cara meminta bantuan kepada seseorang yang lebih 

memahami tentang pengoperasian handphone, aplikasi, dan juga materi yang diajarkan 

selama pembelajaran secara online.  

Keterbatasan peneliti karena adanya pandemi covid 19 membuat penelitian ini 

hanya mampu dilakukan secara online dan tidak bisa face to face secara langsung. 

Penelitian yang dilakukan hanya sebatas melalui pesan whats-app dan juga voice note 

yang dikirimkan melalui pesan aplikasi whats-app. Hal sedemikian rupa memakan 

waktu yang lebih lama dalam pengumpulan data.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Peran orang tua yang muncul selama pandemi Covid-19 adalah sebagai pembimbing, 

pendidik, penjaga, dan pengembang anak. Pandemi Covid-19 menuntut peran orang tua 

untuk aktif secara maksimal dalam pembelajaran anak.  

a. Peran orang tua sebagai modelling, mentoring, organizing, dan peran orangtua 

dalam pembelajaran daring sebagai  teaching  

b. Pelajaran secara online kurang diketahui apakah siswa benar-benar mengerti atau 

tidak, otomatis tujuan pembelajaran juga kurang tercapai dan beberapa orang tua 

siswa yang ekonominya tidak semuanya menengah keatas pasti beda-beda dan juga 

terkendala di kuota, hp dan jaringan. 
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c. Dari hasil pendapat disimpulkan bahwa pelajaran secara online diperlukan solusi 

untuk menunjang hambatan salah satunya adalah dengan cara meminta bantuan 

kepada seseorang yang lebih memahami tentang pengoperasian handphone, 

aplikasi, dan juga materi yang diajarkan selama pembelajaran secara online. 

4.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah: 

a. Siswa diharapkan dapat lebih mandiri dalam melakukan pembelajaran secara 

daring, memiliki motivasi yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan. 

b. Orangtua disarankan tetap memberikan dukungan agar pembelajaran daring tetap 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

c. Orangtua diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru berkenaan dengan 

proses pembelajaran yang tepat kepada siswa selama pembelajaran daring 

d. Orangtua diharapkan dapat memiliki metode pembelajaran yang sesuai dengan anak 

dan dapat enemukan metode yang efektif dan efsien saat melakukan pembelajaran.  
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