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ABSTRAK

ST.KHADIJAH BASIR, 2021. Peran Orang Tua Dalam Proses Belajar Anak Di
Rumah Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Panciro Kabupaten
Gowa). Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar Dibimbing oleh Kaharuddin,
S.Pd., M.Pd., Ph.D dan Hadisaputra, S.Pd., M.Si.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran orang tua dalam
mendampingi anak dalam proses belaja selama era pandemi covid-19 dan untuk
mengetahui factor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses belajar
anak di era pandemi covid-19. Dalam penelitian ini data yang diperoleh di
lapangan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

Metode peneitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif
dengan pendekatan Studi Kasus dengan metode pengumpulan data melalui dua
yaitu data primer dan data sekunder, data primer dengan wawancara dan data
sekunder dengan pengumpulan dari jurnal, buku dan arsip yang terkait dengan
tujuan penelitian.. Dengan menggunakan teori Behaviorisme sebagai pisau
mendapatkan data yang lebih akurat.

Hasil penelitian pada peran orang tua dalam proses belajar anak dirumah selama
era pandemic covid-19 menunjukkan bahwa orang tua merupakan penanggung
jawab utama dalam pendidikan anaknya serta orang tua pun tetap berperan dalam
menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. Di era pandemi covid-19 yang
sekarang ini orang tua sangat berperan sidnifikasi untuk memberikan motivasi
kepada anak karena dalam pross belajar mengajar dilaksanakan secara online
membuat anak tersebut menjadi kewalahan, kebingunan, dan terkadang siswa
tersebut mengalami kebosanan

Kata Kunci : Peran, proses belajar, Pendemi covid-19.
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ABSTRACT

ST.KHADIJAH BASIR, 2021. The role of parents in the learning process of
children at home daring the covid-19 pandemic era (case study in panciro village
gowa regency). Thesis. Department of sociology education, faculty of teacher
training and education, Muhammadiyah University of Makassar supervised by
Kaharauddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D and Hadisaputra, S.Pd., M.Si.

The purpose of this study is to determine the role of parents in accompanying
children in the learning process during the covid-19 pandemic era and to
determine the supporting and inhibiting factors that affect the learning process of
children in the covid-19 pandemic era. In the study, the data obtained in the field
used documentation and interview observation.

The research method used in this research is qualitative research with a case study
approach with data collection methods through two, namely primary data and
secondary data, primary data by interviews and secondary data by collecting from
journals, books and archives related to the research objectives by using theory
Behaviorism as a knife gets more accurate data.

The results of research on the role of parents in the learning process of children at
home during the covid-19 pandemic era show that parents are the main
responsibility for their children’s education and parents also play a role in
determining the future education of their children. In the era of the covid-19
pandemic, currently parents have a very important role in providing motivation to
children because in the teaching and learning process carried out online, the child
becomes overwhelmed, coufused, and sometimes the student experiences
boredom.

Keyboards : the role of the learning process for the covid-19 epodemic.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas

dari kehidupan manusia. Seperti yang telah dijabarkan di dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal

1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan juga bahwa

setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu. Itu artinya bahwa pendidikan juga

diperuntukkan untuk anak. Pendidikan secara umum bertujuan untuk

menfasilitasi perkembangan potensi anak secara optimal dan menyeluruh

sesuai dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut (Suyadi dan

Ulfah, 2013:11). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu peran aktif seluruh

elemen masyarakat dalam membentuk generasi-generasi penerus yang

berkualitas dimulai dari dini.

Di masa pandemi covid-19 yang melanda seluruh negeri di belahan

dunia yang membuat panik semua kalangan masyarakat. Covid-19

merupakan penyakit menular yang berarti dapat menyebar, baik secara

1
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langsung maupun tidak langsung, dan dari satu orang ke orang lain.

Kondisi ini menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan,

dan paru-paru. Virus ini pertama kali dilaporkan pada badan WHO pada

tanggal 31 Desember 2019 dan negara yang pertama terkonfirmasi yaitu

negara Cina tepatnya di kota Wuhan tak terkecuali indonesia. Berdasarkan

data WHO diperoleh bahwa covid-19 telah menjadi pandemi global

dengan 4.534.0731 kasus positif yang terkonfirmasi di 216 negara di

seluruh dunia (17-05-2020). Indonesia turut menjadi bagian salah satu

negara yang terkena pandemi covid-19, hal ini terkonfirmasi setelah

Presiden Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto,

senin 2 maret 2020 yang menyatakan 2 orang warga negara indonesia yang

dari Depok positif terinfeksi covid-19 dan sedang dirawat di rumah sakit

penyakit infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso yang bertempat di Jakarta Utara.

Total jumlah kasus covid-19 di indonesia pada 20 juli 2020, Jumlah orang

yang diperiksa sebanyak 13.259 orang, dengan jumlah spesimen yang

selesai diperiksa 14.027, jauh dibawah jumlah spesimen yang diperiksa

sehari sebelumnya, sebanyak 20.504 spesimen. Secara keseluruhan,

indonesia telh memeriksa 1.2351.545 spesimen, dengan jumlah kasus

positif terkonfirmasi 88.214 kasus.

Dampak yang ditimbulkan dari covid-19 telah mengubah berbagai

aspek dan salah satunya dalam dunia pendidikan. Akibat dari covid-19 ini,

demi tetap menjaga dunia pendidikan bisa tetap berjalan dengan baik serta

mendukung pemerintah dalam mendukung Physival Distancing. Proses
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belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa

terbebani tntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan

kelas maupun kelulusan, b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada

pendidikan kecakapan hidup antara lai mengenai pandemi covid-19, c.

Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar di rumah dapat bervariasi antara

siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk

mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah, d. Bukti

atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat

kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor nilai

kuantitatif.

Pelaksanaan system pembelajaran secara online selama pandemi di nilai

masih belum berjalan optimal. Ada beberapa hal yang di nilai menjadi

masalah terutama mengenai alat komunikasi, akses internet (jaringan), dan

juga perekonomian. Hal tersebut terjadi karena beberapa anak tidak

mempunyai alat komunikasi bahkan perekonomian setiap orang tua

berbeda-beda kemudian kemampuan orang tua dalam mendampingi anak

blajar di rumah juga masih kurang karena banyak orang tua yang belum

mengerti system pendidikan saat ini. Begitu juga masalah yang muncul

saat proses pembelajaran di rumah ini banyak anak yang merasa bosan

selama belajar dirumah, semangat menurun dan kemampuan belajarnya

pun ikut menurun.
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Di Desa Panciro para siswa siswi yang dulunya proses belajar mengajar

di laksanakan di sekolah kini beralih ke aktivitas belajar di laksanakan

dirumah keberadaan belajar di rumah di Indonesia telah ditetapkan oleh

sistem pendidikan nasional, bahwa penyelenggaraan belajar di rumah

didasarkan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 27 ayat 1, menyebutkan

kegiatan pendidikan informal yang di lakukan oleh keluarga dan

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, selanjutnya pada

ayat (2) hasil pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta

didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Orang tua adalah pendidik dalam keluarga dikarenakan orang tua dan

dalam suatu keluarga memiliki keduduan yang berbeda dalam pandangan

orang tua, anak adalah buah hati dan rumpunan dimasa depan yang harus

dipelihara dan dididik. Peran orang tua sangat menentukan keberhasilan

pendidikan anak-anaknya, diantaranya orang tua berperan sebagai : (1)

Pendidik (edukator), yaitu orang tua bertanggung jawab terhadap anak

dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak baik potensi

afektif, potensi kognitif dan psikomotor, (2) Pendorong (motivator),

penggerak atau pendorong anak untuk melakukan sesuatu pekerjaan.

Orang tua disini berperan menumbuhkan motivasi atau rangsangan dari

luar yang kemudian mampu secara alamiah menumbuhkan motivasi dari

dalam diri anak tersebut, (3) Fasilitator, selain harus terpenuhi kebutuhan
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pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar, jadi orang tua berkewajiban

memenuhi fasilitas agar proses belajar berjalan dengan lancar (Slameto,

2010:63), (4) Pembimbing, orang tua tidak hanya berkewajiban

memberikan fasilitas dan biata sekolah saja tetapi orang tua juga

dibutuhkan dalam membimbing anak-anaknya. Orang tua dalam

memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya memang tidak

perlu diragukan lagi. Banyak peran orang tua dalam mendukung

pendidikan anak-anaknya, salah satunya adalah melakukan pendampingan

terhadap anak dalam belajar dirumah. Pendampingan yang dapat dilakukan

orang tua terhadap anak, misalnya mendampingi anak belajar, memberi

perhatian, membantu anak ketika mengalami kesulitan, memberi

dorongan, motivasi, pengawasan dan memberi fasilitas agar anak

semangat dalam belajar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi proses belajar anak

selama era pandemi Covid-19?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses

belajar anak di era pandemi Covid-19?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka pada dasarnya

penelitian ini bertujuan untuk :
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1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam mendampingi proses belajar

anak selama era pandemi covid 19.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi

proses belajar anak di era pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan dan

menjadi bahan informasi sejauh mana peran orang tua dalam

mendampingi proses belajar anak selama era pandemic ciovid-19

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti sendiri, sebagai bahan dalam proses peningkatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan

b. Untuk mahasiswa, sebagai bentuk aktualisasi kemampuan dan

keterampilan dalam bentuk yang nyata dan sarana untuk menambah

khasanah berfikir.

c. Untuk orang tua,  dapat mengetahui perkembangan belajar anak pada

era pandemi covid-19 ini selama dirumah dan juga orang tua bisa

memotivasi anak agar belajar dengan giat lagi.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi opersional yaitu sebagai berikut :

1. Peran orang tua adalah sebagai guru pertama dalam mengembangkan

kreativitas anak dalam pembelajaran di rumah era pandemic covid-19.



7

2. Proses belajar anak yaiu proses yang didalamnya terdapat kegiatan

interaksi antara orang tua dan anak atau komunikasi timbal balik yang

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar.

3. Covid-19 adalah  penyakit menular yang berarti dapat menyebar, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dan dari satu orang ke orang lain.

Kondisi ini menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan,

dan paru-paru.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Peran Orang Tua Dalam Keberhasilan Belajar Anak

Orang tua adalah pendidik dalam keluarga dikarenakan orang tua dalam

suatu keluarga memiliki kedudukan yang berbeda dalam pandangan orang

tua, anak adalah buah hati dan rumpunan dimasa depan yang harus

dipelihara dan dididik. Memeliharaya dari segala marabahaya dan

mendidiknya agar menjadi cerdas. (Djamarah, 2004 : 27). Menurut Hery

Noer Aly dalam bukunya (Rusmaini, 2011 : 98) ilmu pendidikan.

Dikemukakan bahwa orang tua dalah orang dewasa pertama yang memikul

tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa

awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibunya.

Peran orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan peserta

didik dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar

kecilnya penghasilannya, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan

orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya

hubungan orang tua dengan anakanak, tenang atau tidaknya situasi dalam

rumah, semuanya itu mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak.

Menurut Lestari (2012) menyatakan bahwa peran orang tua adalah cara-

cara yang digunakan oleh orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti di

jalankan dalam mengasuh anak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

8
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disimpulkan bahwa cara orang tua yang digunakan terkait dengan

perannya terhadap anak harus benar-benar di jalankan sesuai dengan

tugas-tugas yang semestinya di lakukan oleh orang tua, karena cara yang

di lakukan orang tua akan menjadi pegangan bagi anak tersebut. Peran

orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya,

diantaranya orang tua berperan sebagai pendidik (educator), pendorong

(motivator), fasilitator dan juga pembimbing.

Belajar merupakan salah satu bentuk perilaku yang amat penting bagi

anak. Belajar membantu mereka menyesuaikan diri (adaptasi) dengan

lingkungannya. Pada dasarnya belajar merupakan proses perubahan diri

dari belum mampu menjadi mampu yang terjadi pada jangka waktu

tertentu. Biasanya perubahan itu bersifat menetap, artinya perilaku itu

nampak pada saat sekarang dan kemungkinan besar akan terulang pada

masa yang akan datang sesuai dengan pengalaman hidup yang dialaminya.

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 125-134. Johanes Joko

Saptono Motivasi dan Keberhasilan Belajar Anak adalah suatu proses

terjadinya perubahan perilaku. Sedangkan berpikir adalah suatu proses

mental/pengolahan simbolis yang diarahkan pada pengertian yang lebih

baik mengenai lingkungan dan dirinya sendiri. Hal ini tidak kasat mata dan

hanya dapat diamati dari perilaku yang nampak. Oleh karena itu belajar

tidak dapat dipisahkan dengan berpikir, meskipun keduanya merupakan

proses yang berbeda. Sebab pengertian-pengertian yang diperoleh dari

proses berpikir dapat mengakibatkan perubahan perilaku yang relatif
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permanen, sehingga proses berpikir dapat menimbulkan proses belajar.

Burhanuddin Salam mencoba menjelaskan pengertian belajar secara lebih

komprehensif, yakni: belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu

dalam usaha memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

menyeluruh, dengan dasar pengalaman dan interaksi dengan

lingkungannya. Dengan demikian perubahan pada individu yang

berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan bukanlah termasuk

ke dalam perbuatan belajar. Keberhasilan siswa dalam proses belajarnya

tidak dapat terlepas dari adanya motivasi yang menjadi penggerak dan

pendorong siswa agar dapat menjalankan kegiatan dan proses belajarnya.

Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa (intrinsik) dan

motivasi dari luar (ekstrinsik). Dari kedua motivasi tersebut memiliki

pengaruh yang besar terhadap keberhasilan siswa, meskipun yang lebih

utamanya adalah motivasi dalam diri siswa tetapi motivasi dari luar atau

ekstrinsik tetap menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kegiatan belajar

siswa.

2. Dampak Covid-19 Bagi Dunia Pendidikan

Covid-19 merupakan sejenis virus dari family coronaviridae yang

menyebabkan penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia

seperti manusia pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada

umumnya pengidap covid-19 akan mengalami gejala awal berupa demam,

sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat

menyebabkan pneumonia. Virus ini dapat menular melalui kontak
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langsung dalam jarak dekat dengan pengidap covid-19 melalui cairan

pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan

ludah dan riyak. Itu sebabnya pemerintah Indonesia saat ini sedang

menggiatkan kegiatan social distancing. Dimana warga diminta untuk

selalu menjaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi dengan masyarakat sekitar

untuk menghindari penyebaran virus covid-19. Akibatnya sekolah-

sekolah, universitas, instansi yang masih dibawah naungan pemerintah

diliburkan kegiatan operasionalnya selama kurang lebih dua minggu dan

diganti dengan kegiatan di rumah atau istilah barunya adalah work from

home. Secara tidak langsung ini akan berakibat pada lemahannya

perekonomian. Pasar-pasar akan sepi, pedagang-pedagang kecil juga ikut

sepi karena masyarakat banyak melakukan kegiatan di rumah

Dari Wuhan China, Covid-19 lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia

termasuk Indonesia. Virus ini dapat menular kepada orang lain melalui

droplet atau percikan air dari saluran pernapasan saat pengidap virus ini

bersin, batuk atau meludah. Karena daya tahan hidup virus ini mencapai

14 hari dan perpindahan atau penyebarannya sangat cepat mengakibatkan

orang dengan mudah tertular virus ini.

Pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan physical distancing.

Physical distancing berarti melakukan kegiatan mandiri dengan

menerapkan jarak minimal 1 meter terhadap manusia dan diganti dengan

sekolah berbasis daring atau online. Tempat wisata sudah banyak yang

ditutup. Meniadakan kegiatan car free day di seluruh daerah. Pelarangan
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mengadakan festival atau pameran. Sebagian jalan menuju pusat kota

banyak yang ditutup. Care-café juga dipaksa tutup. Semua kebijakan ini

dilakukan untuk mencegah keramaian atau berkumpulnya masyarakat

berskala besar dalam satu lingkup tempat. Sehingga sebagain besar

masyarakat memilih untuk dirumah saja sesuai dengan himbauan dari

Presiden Jokowi, “bekerja, belajar, dan beribadah di rumah”. Ada banyak

kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran daring tersebut, mulai dari

masalah teknis hingga pada saat proses pembelajaran seperti jaringan,

mengoperasikan aplikasi google meet, google classroom, dan sejenisnya.

(Syahrudin & Mutiani, 2020 : 3)

3. Sosiologi Keluarga

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh

Ki Hajar Dewantara (Abu&Nur, 2001: 176), bahwa keluarga berasal dari

bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga.

Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya

anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota

hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan

sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya

juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih

memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai

sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai

hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran,
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adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan

terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai

peranan-peranan tertentu, yaitu (Soerjono, 2004: 23): a) Keluarga batih

berperan sebagi pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota,

dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. b)

Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil

memenuhi kebutuhan anggotanya. c) Keluarga batih menumbuhkan dasar-

dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. d) Keluarga batih merupakan

wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu

proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Di dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kli berinteraksi,

bersosialisasi dan menginternalisasi nilai-nilai dalam proses pembentukan

kepribadiannya. Peran keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi,

sangat komplek agar dapat mengantarkan anak ke dalam system social

masyarakat dimana ia berada. Sodialisasi bertujuan agar anak dapat bias

diterima dan dapat hidup bersama masyarakat, bertingkah laku sesuai

dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Tanpa sosialisasi individu dalam masyarakat maka kehidupan

masyarakat akan stagnan dan berhenti pada generasi sosial tertentu saja.

Agar anak dapat berpatisipasi dalam kehidupan social, keluarga
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melakukan sosialisasi partisipatif diajak langsung oleh bertemu dengan

orang banyak dalam kegiatan tertentu.

B. Kajian Teori

Setiap penulisan akan dibutuhkan teori sebagai landasan berfikir supaya

penulis mampu melakukan penulisan secara maksimal dengan segala daya

dan upaya dalam penelitiannya dengan sebuah teori. Juga dengan sebuah

teori maka akan mempermudah penulis dalam melakukan upaya

pengkajian terhadap peristiwaa-peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Behaviorisme yaitu teori

yang mempelajari perilaku manusia. Behaviorisme berfokus pada peran

dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui

rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan reaktif

atau respon. Asumsi dasar teori Behaviorisme ini adalah menekankan

aspek kajian dan telaahnya pada pembentukan tingkah laku yang

berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang dapat dilihat

dan diamati serta tidak menhubungkan dengan kesadaran. Teori ini sangat

menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang

diamati, diukur, dan dinilai secara nyata.

Tokoh yang memperkenalkan Teori Behaviorisme adalah Burrhus

Frederic Skinner adalah tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku

individu dikontrol melalui proses operant conditioning dimana seseorang

dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian

reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relative besar. Teori
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Behaviorisme, Skinner (1957) kemampuan berbicara dan pengenalan

bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Anak hanya merupakan

penerima pasif dari tekanan lingkungan. Anak tidak memeiliki peran aktif

dalam perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya.

Teori Behaviorisme ini telah lama dianut oleh para pengajar atau pendidik,

namun dari semua pendukung teori ini, teori skinnerlah yang paling besar

pengaruhnya terhadap perkembangan teori Behaviorisme. Teori Skinner,

oleh B.F.Skinner dalam bunya Verbal Behavior (1957), menghasilkan

perilaki verbal dikendalikan oleh konsekuensi-konsekuensi. Ketika

konsekuensinya berupa imbalan, perilaku ini dipertahankan dan

ditingkatkan frekuensinya dan ketika konsekuensinya berupa hukuman,

perilaku ini dilemahkan (Brow dalam Krla, 2016 : 3). Kelebihan dari teori

yang diajukan oleh Skinner adalah pendidik diarahkan untuk menghargai

setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya system

hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang

baik. Adapun kelemahan teori Skinner ini adalah, pertama, proses belajar

dipandang dapat diamati secara langsung padahal belajar adalah proses

kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar kecuali sebagaian

gejalanya. Kedua, pross belajar ini di pandang bersifat otomatis-mekanis

sehingga terkesan seperti mesin dan robot. Oleh sebb itu apa saja yang

diberikan oleh pendidik dan apa saja yang dihasilkan oleh peserta didik

semuanya harus dapat diamati dan diukur yag bertujuan untuk melihat

terjadinya perubahan tingkah laku.
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C. Kerangka Pikir

Peranan memiliki ari sebagai fungsi maupun kedudukan (status).

Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai

arti sebagai struktur social yang dalam hal ini lebih mengacu pada

penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi. Yang dimaksud peranan

adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan

oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peranan

disini lebih menitikberatkan pada bimbingan yang membuktikan bahwa

keikutsertaan atau terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam proses

belajar sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak tersebut.

Orang tua memiliki peran penting salam membimbing dan

mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non-

formal. Orang tua harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya,

adanya ketidaksesuaian antara yang orang tua ajarkan terhadap anak

dengan apa yang dilihat anak dari keseharian orang tuanya, maka hal itu

akan membuat anak berpikir untuk tidak melakukan apa yang diajarkan

orang tua. Dalam menjalankan tugasnya, peran orang sebagai tenaga

pendidik tentuanya mengalami  hambatan dengan berbagai faktor. Perlu

suatu upaya yang dilakukan sebagai salah satu pendukung terlaksananya

proses belajar anak, sehingga tercipta motivasi anak untuk belajar. Lebih

jelasnya dapat dilihat Gambar II.1 skema kerangka piker sebagai berikut.
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D. Penelitian Relevan

Abdusshomad (2020), meneliti tentang pengaruh Covid-19 Terhadap

Penerapan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Islam. Penyebaran virus

korona baru bernama Covid-19 telah menyebabkan begitu banyak korban

jiwa ke hampir semua negara di dunia. Para peneliti mencurigai bahwa

virus ini berasal dari pasar tradisional di Kota Wuhan Tiongkok yang

menjual berbagai macam hewan basah segar yang diperdagangkan untuk

konsumsi, termasuk kelelawar dan trenggiling yang akhirnya menularkan

virus ke manusia. World Health Organization telah mengkonfirmasi

bahwa penularan Covid-19 melalui tetesan atau percikan dari orang yang

terinfeksi melalui percakapan, bersin, atau batuk. Dengan penyebab

seperti itu, pemerintah dunia merekomendasikan dan bahkan

memerintahkan warga untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan

dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menutup mulut saat bersin

Peran Orang Tua Dalam
Mendampingi Proses Belajar Anak

Faktor Pendukung Dan Penghambat
Yang Mempengaruhi Proses Belajar

Anak

1. Memotivasi
2. Mengawasi
3. Mendampingi
4. Kedisiplinan

Peran Orang Tua Dan Proses Belajar Anak Di Rumah Pada Era
Pandemi Covid-19

a. Faktor Pendukung
1. Handphone
2. Pemberian Kuota Internet

Dari Pemerintah
b. Faktor Penghambat

1. Perekonomian
2. handphone
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atau batuk. Sementara dalam Islam, ada juga prosedur untuk berperilaku

menjaga kesehatan dan kebersihan. Studi literatur ini menggunakan

metode kualitatif untuk menguji relevansi pandemi global dengan

pendidikan karakter Islam. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa

pengaruh Covid-19 pada penerapan pendidikan karakter dan pendidikan

Islam. Kesimpulan ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang

mempengaruhi sebagian besar karakter yang dilakukan selama wabah

Covid-19 termasuk naluri, kebiasaan, kemauan dan suara hati.

Wahyuni (2017), mengkaji tentang peran Orang Tua Terhadap

Prestasi Siswa Kelas 5 di Sd Al-Azhar Syifabudi Pekanbaru. Anak-anak

dalam mengembangkan semua potensinya membutuhkan dukungan dari

lingkungan sekitar, khususnya dari orang tua mereka. Peran orang tua

sangat tinggi dalam menentukan prestasi siswa, dalam hal ini orang tua

yang memperhatikan pendidikan anak mereka, akan selalu

memperhatikan kebutuhan belajar anak-anaknya, sehingga anak-anak

mereka dapat meraih prestasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk

melihat adakah hubungan peran orangtua terhadap prestasi belajar siswa

di kelas 5 SD Al Azhar Syifabudi Pekanbaru 2012. Jenis penelitian yang

digunakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik dan pendekatan

cross sectional. Data dianalisa dengan menggunakan analisis univariat

dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian analisis univariat

diperoleh dari 63 responden, 98,4% orangtua memiliki peran yang baik

dan 100% siswa dengan prestasi baik. Untuk uji bivariate diperoleh x2 hit
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> x2 tabel (13,4 >3,84) yang berarti terdapat hubungan peran orangtua

terhadap prestasi siswa kelas 5 di SD Al-Azhar Syifabudi Pekanbaru

tahun 2012.

Umar (2015), meneliti mengenai Peran Orang Tua Dalam Peningkatan

Prestasi Belajar. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab utama

dalam pendidikan anak-anak. Para orang tua yang menentukan masa

depan anak. Namun dalam mengakui keterbatasan dan peluang yang

dimiliki, sehingga orang tua meminta pihak luar lain membantu mendidik

anak-anak mereka. Pihak lainnya adalah guru di sekolah. Namun

demikian, setelah anak-anak dititipkan di sekolah, orang tua tetap untuk

bertanggung jawab untuk keberhasilan pendidikan anak-anak mereka.

Orang tua berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan

anak-anak mereka. Induk peran dan tanggung jawab antara lain dapat

diwujudkan dengan membimbing kelangsungan anak belajar di rumah

sesuai dengan program yang telah dipelajari oleh anak-anak di sekolah

belajar. Membimbing anak-anak belajar di rumah dapat dilakukan dengan

mengawasi dan membantu pengaturan tugas sekolah serta menyelesaikan

instrumen dan infrastruktur anak belajar.

Rumbewas, Laka, Meokbun (2018), mengkaji tentang Peran Orang

Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di SD Negeri

Sarabi. Peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di

sekolah dasar Saribi Orkeri District Biak Numfon District, jenis

pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan
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penelitian kualitatif . Penelitian yang akan dilakukan secara langsung

dimasukkan dalam lingkup lingkungan, tetapi penelitian kualitatif

umumnya dianalisis dengan pendekatan induktif, terutama pada saat studi

awal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif

yang bertujuan untuk mendiskripsikan hal-ha nyata terkait dengan kondisi

nyata dilapangan. Member motivasi penting bagi orang tua agar anak

dapat belajar dengan baik di rumah dan di sekolah, karena orang tua

adalah motivator untuk anak dalam membangkitkan motivasi belajar anak

sebelum anak dibimbing oleh guru di sekolah.

Saptono (2016), meneliti tentang Motivasi dan Keberhasilan Belajar

Siswa. Motivasi belajar begitu penting, sebab berpengaruh pada hasil

belajar peserta didik. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam

belajar, tidak mungkin dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik.

Setiap orang mempunyai tujuan melakukan sebuah aktivitasnya.

Terdorongnya seseorang melakukan sebuah kegiatan, akan berjalan

bersama dengan motivasi yang kuat, Motivasi untuk mencapai

maksudnya dengan memanfaatkan segala daya upaya yang dapat

dilakukan. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikanindikator terhadap

baik buruknya prestasi belajar peserta didik. Anak didik yang menyukai

mata pelajaran tertentu akan senang mengikuti dan dengan penuh

semangat mempelajarinya. Motivasi akan menentukan tinggi rendahnya

pencapaian prestasi peserta didik.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan pendekatan

Studi Kasus. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang

mengungkapakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan

kenyataan secara benar. Sugiyono (2005) mendefinisikan penelitian

kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang

bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk

memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan.

Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut

merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek.

Pendekatan Studi Kasus merupakan salah satu pendekatan yang

digunakan dalam penelitian kualitatif yang memusatkan pada suatu

peristiwa, program, aktivitas, proses atau kelompok individu yang diteliti

secara mendalam. Tujuan dari Studi Kasus, seperti yang dikemukakan oleh

Silvermen, adalah narasi dokumen, yaitu menculnya makna-makna yang

berangkat dari data yang dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis untuk

dikaji oleh peneliti. Bahkan perlu ditindaklanjuti dengan conveying, yang

menurut Guba adalah menggali ide-ide dari bentuk karangan, tulisan

sejarah, dan adat istiadat untuk dijadikan kasus penelitian. Dalam studi
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kasus data dikumpulkan dengan beranekaragam teknik meliputi,

pengamatan, wawancara, pemeriksaan dokumen atau catatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat di Desa

Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Alasan memilih lokasi

tersebut  karena terdapat persoalan  tentang  pendidikan anak yang belajar

dari rumah selama pandemi covid 19. Pembelajaran di rumah ini menjadi

suatu persoalan yang tentunya melibatkan peran orang tua dalam

memotivasi anak untuk belajar.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal

dikeluarkannya izin penelitian dan jadwal penelitian dapat dilihat pada

Tabel III. 1 sebagai berikut:

Tabel III.1: Jadwal Penelitian

No Jenis Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3
I II III IV I II III IV I II III IV

1 Pengusulan Judul
2 Penyusunan

proposal
3 Konsultasi

pembimbing
4 Seminar proposal
5 Pengurusan izin

penelitian
6 Pelaksanaan

penelitian
7 Konsultasi

Pembimbing
8 Seminar Hasil
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9 Konsultasi
Pembimbing

10 Ujian Skripsi

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi guna memilih mana data yang relevan dan mana

yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan

pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam

penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada peran orang tua dalam

proses belajar anak di rumah pada era pandemic covid-19.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Teknik purposive

sampling, yaitu teknik sampling yang dilakukan berdasarkan pertimbangan

tertentu dengan jumlah 3 orang dengan kriteria memiliki anak pada tingkat

SMP. Pertimbangan tertentu ini maksudnya adalah informan yang diambil

yaitu informan utama yaitu orang tua (Ibu Intan, Ibu Fitryah dan Ibu

Bintari, informan kunci yaitu anak (Fikri, Fika dan Aldi) dan informan

tambahan yaitu guru (Mansyur B, S.Pd, Muliati Haddada, S.Pd dan

Sartika, S.Pd) dan tetangga (Nirwana, Mustakim dan Rosdiana).

Diharapkan informasi ini dapat memberi informasi yang akurat agar

penelitian ini bisa maksimal.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data
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Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal

bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam

penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian ini yang meliputi :

peran orang tua dalam proses belajar anak pada era pandemi covid-19

2. Sumber Data

Sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh secara langsung maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan

kepada beberapa narasumber. Dalam kontek ini, data yang diperoleh

merupakan hasil wawancara dengan menggunakan panduan wawancara

dan juga dokumentasi berupa gambar.

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai

metode-metode penelitian seperti Observasi, Wawancara, dan

Dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai intrumen. Yang dimkasud

yaitu telpon genggam untuk recorder, pulpen, buku. Telpon genggam

untuk recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan

pengumpulan data, dalam metode wawancara, observasi. Sedangkan

pulpen dan buku untuk menuliskan informasi data yang didapat dari

narasumber.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. observasi
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Penelitian yang akan dilakukan mengenai peran orang tua dalam proses

belajar anak dirumah pada era pandemi covid-19 akan dilakukan di desa

panciro, kabupaten gowa, Sulawesi selatan. Peneliti memilih tempat

tersebut karena ingin mengetahui bagaimana peran orang tua dalam pross

belajar anak di era pandemi covid-19 saat ini. Peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian ditempat tersebut karena belum ada yang pernah

meneliti tentang peran orang tua.

b. wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian

terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber

dengan tujuan menggali informasi tentang topik wawancara peran orang tua

dalam proses belajar anak di rumah pada era pandemi covid-19 melalui

pertanyaan-pertanyaan dan mengunakan teknik tertentu.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dalam bentuk

mencatat hasil wawancara langsung, dokumen-dokumen dari instansi yang

terkait dalam masalah penelitian, rekaman dan foto-foto dilapangan yang

dapat lebih mengakuratkan data penelitian yang berkaitan dengan peran

orang tua dalam proes belajar anak di rumah pada era pandemi covid-19.
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Alat yang digunakan dalam dokumentasi adalah kamera atau handpone

yang dapat mengambil gambar atau merekam hasil wawancara dengan

informan terkait dengan penelitian. Hasil dari dokumentasi dapat

memperkuat data yang telah didapatkan sebelumnya melalui observasi dan

wawancara.

H. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul  dari wawancara, observasi dan dokumen akan

dianalisis dengan menggunakan tematik, yaitu teknik analisis yang

mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga tema-

tema yang tersusun sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut dan

menjadi acuan dalam memaparkan fenomena yang terjadi dalam hal ini

siswa belajar dari rumah (BDR). Secara lebih rinci paparan alur analisis

data penelitian dapat dilihat pada Gambar III.1. adalah:

Gambar III.1:  Alur Analisis Data Penelitian (Euis Kurniati, 2020)

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data diperoleh dengan cara kombinasi tiga aspek yakni

observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan. Pada proses observasi,

peneliti mencoba tetap melakukan pengamatan yang bertujuan untuk

memperoleh data tambahan. Observasi ini dilakukan pada waktu-waktu

tertentu yang memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung dan

mengamati aktifitas orang tua dan siswa dirumah.

Fokus penelitian
“peran orang tua
saat BDR”

pengumpulan data
observasi, wawancara,
dokumen

Analisis data Kesimpulan
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Sementara untuk wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada

informan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan atau data yang diperoleh

kurang lengkap sehingga perlu adanya wawancara ulang. Hal ini bertujuan

untuk mengkoreksi data yang telah diperoleh dan untuk menghindari

karagu-raguan yang nantinya akan mempersulit dalam prosesanalisis data

dan keabsahan data.

Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

melalui beberapa cara yakni :

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam melakukan wawancara.

b. Ketekunan pengamatan peneliti terhadap kondisi dan tingkah laku

anak dan persoalan yang diteliti serta bentuk dukungan yang diberikan

oleh orang tua atau keluarga.

c. Triangulasi data dengan melakukan perbandingan data hasil

wawancara maupun data hasil observasi dengan data yang diperoleh

dari luar sumber lain.

J. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk,

benar atau salah dalam kegiatan penelitian. Penerapan etika yaitu:

1. Meminta persetujuan informan (informant consent) untuk diwawancarai

2. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, atau ambil foto/

video

3. Menjaga kerahasiaan identitas informan, jika terkait informasi sensitive
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Penelitian telah menjadi bagian penting dari riset modern, terutama ketika

riset yang dilakukan menempatkan manusia sebagai subjek penelitian.

Penelitian sosial dimana subjeknya adalah manusia, secara otomatis harus

menjadikan aspek etika penelitian bagian dari prosesnya. Apa saja etika

yang harus diperhatikan  oleh peneliti menjadi penting bagi peneliti dan

penelitian itu sendiri. Bentuk perhatian pada prosedur etis bisa

digambarkan sebagai pengakuan oleh peneliti atas hak-hak asasi subjek

yang terlihat dalam penelitian. Subjek penelitian adalah informan atau

narasumber dalam proses riset.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Desa panciro yang berada di wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten

Gowa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui

dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Desa panciro tidak berbeda dengan desa-desa lain di wilayah

Kecamatan Bajeng dan Kabupaten Gowa secara umum yang masih

menghadapi permasalahan yang mendasar diberbagai bidang, baik

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Akibat dari

pembangunan yang belum menyeluruh ke semua bidang atau sector

kehidupan masyarakat maka menyebabkan atau mengakibatkan

kesenjangan di antar dusun dimasyarakat desa panciro. Rencana

pembangangunan Kabupaten Gowa yang memuat arah kebijakan

keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umumdan program kerja

lintas sektoral satuan kerja perangkat daerah dan disertai dengan rencana

kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regular, yang selanjutnya

dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan

diakomudir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

29
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Pelaksaan tata kelolah menejemen pemerintah dan pembangunan di Desa

Panciro tidak cukup dicapai dengan dokemen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa, akan tetapi harus didukung pula dengan sumber

daya alam yang ada dan sumber daya manusia baik secara kuantitas

maupun kualitas. (Sumber buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE selaku kepala desa panciro, Tahun

2020, Hal 1)

Desa panciro adalah usaha untuk menggambarkan secara utuh tentang

kondisi desa. Data yang disusun dari semua data yang tersedia dan biasa

didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada, desa panciro juga

diperkaya dengan data-data yang didapatkan dari hasil survey, wawancara,

maupun pengamatan secara langsung yang merupakan bagian tahapan

penjajakan. Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan

kependudukan misalnya, dalam gambaran umum memkai data hasil

survey serta melalui sensus Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM,

dalam bentuk independen interview, kepada masyarakat umum. (Sumber

buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa),

Anwar Malolo, SE selaku kepala desa panciro, Tahun 2020, Hal 3)

B. Keadaan Geografi

Desa panciro merupakan salah satu dari 10 Desa dan 4 Kelurahan di

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang terletak 5 km ke arah Utara di

wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan

Kecamatan Pallangga dengan luas wilayah Desa Panciro ± 1.940 Hektar
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795 meter². Batas Wilayah Desa Panciro Kecamatan Bajeng sebagai

berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Je’netallasa dan Desa

Pallangga, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pa’nakkukang

Kecamatan Pallangga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinggimae

Kecamatan Barombong dan Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng,

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lembang Parang Kecamatan

Barombong. (Sumber buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE selaku kepala desa panciro, Tahun

2020, Hal 5)

Desa panciro berbentuk memanjang dari Utara ke Selatan arah

ibukota Kabupaten Gowa yang terdiri 4 Dusun yakni Dusun Kampung

Parang denagn luas wilayah 375.719 m² yang terletak palingan Barat Utara

berbatasan dengan Kelurahan Lembang Parang, kemudian Dusun

Bontoramba dengan luas wilayah 441.722 m² yang terletak di tengah

wilayah desa, Dusun Bontoramba Selatan dengan luas wilayah 724.516 m²

paling selatan berbatasan dengan Desa Tinggimae Kecamatan Barombong

dan yang paling Timur adalah Dusun Mattirobaji dengan luas wilayah

360.921 m² yang berbatasan dengan Desa Pa’nakkukang Kecamatan

Pallangga. (Sumber buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE selaku kepala desa panciro, Tahun 2020,

Hal 7)
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C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk Desa Panciro dengan awal tahun

2020 tercatat jumlah penduduk desa panciro mencapai 6770 jiwa terdiri

dari laki-laki 3456 jiwa dan perempuan 3314 jiwa dengan 1658 KK.

Persebaran penduduk di Desa Panciro pada 4 Dusun bervariasi. Hal ini

terlihat dari kepadatan pnduduk perkecamatan yang masih sangat timpang.

Seperti halnya pada wilayah Dusun Mattirobaji mayoritas mata

pencaharian tukang/buruh, pedagang dan petani. Mata pencaharian

masyarakat Dusun Mattirobaji yang berjumlah 1377 jiwa di awal tahun

2020 ini sebagian besar adalah tukang/buruh 14,96 %, selanjutnya adalah

pedagang 10,23 % dan terakhir adalah petani 8,06 %. Wilayah Dusun

Kampung Parang Desa Panciro sampai awal tahun 2016 jumlah penduduk

Dusun Kampung Parang adalah 1672 jiwa dan mempunyai mata

pencaharian pokok yakni tukang dan buruh sebesar 15,01 %, pedagang

sebesar 8,19 %, dan petani 6,81 % selebihnya pengusaha,

PNS/TNI/POLRI 4,48 %, pegawai kontrak/swasta sebesar 6,04%.

Selanjutnya Dusun Bontoramba dapat dilihat bahwa sampai awal tahun

2020 jumlah penduduk Dusun Bontoramba adalah 2242 jiwa dengan mata

pencaharian yang bermacam-macam dan mata pencaharian yang paling

tinggi adalah tukang/buruh yaitu 15,16 %, di susul pedagang 8,87 %,

wiraswasta 7,76 %, petani 5,26 %. Dari perincian tersebut dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa masyarakat Dusun Bontoramba yang bermata

pencaharian tukang/buruh paling tinggi disusul dengan
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pedagang/wiraswasta, hal ini dikarenakan bahwa di wilayah Dusun

tersebut tidak ada wilayah pertanian karena terletak ditengah-tengah

wilayah Desa Panciro. Dan yang terakhir yaitu Dusun Bontoramba Selatan

yang paling banyak bermata pencaharian tukang/buruh yakni 22,78 %

selanjutnya pedagang 12,71 %, petani 8,51 % selebihnya adalah

pengusaha dan pegawai negeri/TNI/POLRI/pegawai swasta yakni 3,98 %,

1,55 % dan 3,85 %. (Sumber buku Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE selaku kepala desa

panciro, Tahun 2020, Hal 9)

Bila dilihat dari menurut jenis kelamin sampai awal 2020 setiap dusun-

dusun berdasarkan data yang ada di desa hinggal awal tahun 2020 adalah

Dusun Mattirobaji dengan jumlah KK 352 dengan jumlah penduduk jenis

kelamin laki-laki sebanyak 697 dan perempaun sebanyak 680, Dusun

Kampung Parang dengan jumlah KK 404 dengan jumlah penduduk jenis

kelamin laki-laki sebanyak 844 dan perempuan 828, selanjutnya Dusun

Bontoramba dengan jumlah KK 524 dengan jumlah penduduk jenis

kelamin laki-laki sebanyak 1161 dan perempuan 725, dan terakhir Dusun

Bontoramba Selatan dengan jumlah KK 378 dengan jumlah penduduk

jenis kelamin laki-laki sebanyak 754 dan perempuan 725. Dari hasil data

maka rekapitulasi jumlah penduduk Desa Panciro sebagai berikut : Kepala

Keluarga (KK) sebanyak 1658 KK, laki-laki sebanyak 3456 jiwa,

perempuan 3314 jiwa dan jumlah keseluruhan yaitu 6770 jiwa. Pada masa

pandemic covid-19 sekarang ini keadaan penduduk di desa panciro ada
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sebagian atau beberapa masyarakat yang biasa saja dalam menyikapi

covid-19 ini bahkan ada juga yang tidak peduli hingga keluar tanpa

batasan. Sekolah selama ini tidak begitu melibatkan orang tua dalam

proses belajar anak tetapi dalam kondisi covid-19 seperti ini  anak dituntut

untuk melaksanakan pembelajaran di rumah bahkan orang tua ikut terlibat

memantau anaknya belajar saat dirumah. Peran orang tua membantu anak

belajar dirumah yaitu memastikan anak belajar online dengan aman,

memberi semangat untuk anak saat belajar online, dan aktif berhubungan

dengan guru di sekolah. Sebagai orang tuajuga harus memperhatikan anak

pada saat memegang hp karena tidak bisa dipungkiri perkembangan

teknologi saat ini selain berdampak positif juga berdampak negative

terhadap perkembangan anak jadi orang tua harus tetap berikan batasan

waktu kepada anak dalam penggunaan hp. (Sumber buku Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE

selaku kepala desa panciro, Tahun 2020, Hal 11)

D. Keadaan Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terjadi beberapa tahun ini

sehingga jumlah lulusan SD, SMP dan SMA mendominasi peringkat

pertama, hal ini ditunjang dengan adanya Progran Pendidikan Gratis dan

Program Kelas Tuntas Berkelanjutan yang digalakkan oleh Pemerintah

Kabupaten yang mendorong masyrakat mrasa mudah dalam mendorong

anak-anak usia didik untuk bersekolah di jenjang Sekolah Dasar dan

Lanjutan. (Sumber buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
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(RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE selaku kepala desa panciro, Tahun 2020,

Hal l3)

Pendidikan juga merupakan salah satu hal penting dalam memajukan

tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada

khususnya. Pada kajian alat peringkat kesejahteraan masyarakat,

pendidikan merupakan aspek ketiga yang menjadi indicator dalam

pengelolaan masyarakat sejahtera dan pra sejahtera. Disamping itu dngan

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat

kecakapan, tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya

keterampilan kewirausahaan dan pada giliranyya akan mendorong

tumbuhnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu

program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna

mengatasi pengangguran, pendidikan yang baik pada umumnya

mempermudah menerima informasi ebih maju. (Sumber buku Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE

selaku kepala desa panciro, Tahun 2020, Hal l5)

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Panciro hingga akhir

tahun 2016 yaitu, tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1.718 orang,

tingkat pendidkan lanjutan pertama sebanyak 1.240, selanjutnya tingkat

pendidikan lanjutan atas sebanyak 1.869, dan yang terakhir tingkat

pendidikan Sarjana sebanyak 733 orang. Keadaan pendidikan yang terjadi

ditengah pandemic sekarang, orang tua dituntut dapat beradaptasi dan

membantu anak dalam belajar. Perubahan rutinitas memanglah tidak udah,



36

kita semua dilatih menyesuaikan diri dengan kondisi tidak menentu

sekarang ini. Orang tua memiliki peran dalam mendampingi anak belajar

dirumah selama pendemi covid-19 masih ada, banyak sekali keluhan dari

orang tua dan merasa terbebani karena harus menggantikan peran guru

dirumah. Masalah lain juga dikeluhkan orang tua selama proses

pembelajaran dirumah dilakukan yaitu alat komunikasi, biaya untuk

membeli kuota dan lain sebagainya, peran dan perhatian orang tua

memanglah sangat penting bagi anak utamanya bertujuan untuk anak tetap

memperoleh pendidikan engan baik walaupun ditengah kondisi seperti saat

ini. Adanya covid-19 menuntut peran orang tua secara maksimal dalam

pendidikan anak. (Sumber buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM-Desa), Anwar Malolo, SE selaku kepala desa panciro, Tahun

2020, Hal l6).
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Orang Tua Dalam Proses Belajar Anak Pada Era Pandemi

Covid-19

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan

anak-anaknya. Dimana pun anak tersebut menjalani pendidikan, baik

lembaga formal, informal maupun non formal orang tua tetap berperan

dalam menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. Di era

pandemic covid-19 yang sekarang ini orang tua sangat berperan sidnifikan

untuk memberikan motivasi kepada anak karna dalam proses belajar

mengajar yang dilaksanakan secara daring membuat siswa tersebut

menjadi kewalahan, kebingunan, dan terkadang siswa tersebut mengalami

kebosanan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti

dirumah Ibu Intan peneliti melihat bahwa peran ibu Intan dalam

mengawasi anaknya pada saat pembelajaran daring dilaksanakan

(Observasi, 30 November 2020).

Keesokan harinya peneliti melakukan observasi kembali karena

peneliti penasaran kepada orang tua lainnya yang mengawasi anaknya

selama belajar daring, apakah anaknya kesulitan atau merasa terbebani

dengan adanya pembelajaran daring. Akan tetapi orang tua  melakukan

pengawasan terhadap anak agar pembelajaran daring berjalan sesuai

37
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arahan dari guru, serta memberikan motivasi terhadap anak agar bisa

memahami pelajaran (Observasi, 1 Desember 2020).

a. Motivasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Menurut Uno

(2007), motivasi dapat diartikan sebagai dorogan internal dan eksternal

dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat,

dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan

penghormatan.

Untuk melengkapi hasil observasi yang telah dilakukan, sehingga

peneliti melakukan wawancara. Hasil wawancara yang telah ditemukan

peneliti di lapangan terdapat beragam informasi dan mampu dipertegas

oleh informan Intan. Intan mengatakan bahwa :

Cara saya memberikan motivasi ketika anak kurang semangat
dalam belajar dengan cara mendampingi dia belajar, menemani
mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan selalu memberikan
pujian saat anak mendampatkan nilai tertinggi agar anak lebih
semangat lagi dalam belajar (Wawancara, 1 Desember 2020).

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Nahariah memberi

motivasi dan mendampingi anaknya dalam mengerjakan tugas agar lebih

semangat dalam proses pembelajaran daring.

Pendapat senada yang dikemukakan oleh Fitryah mengatakan bahwa :

Motivasi yang diberikan, kita sebagai orang tua membimbing
dan megarahkan kepada anak yang lebih baik dan memberikan
semangat yang lebih baik pula bahwa beginilah nak belajar
online kita harus sabar (Wawancara, 2 Desember 2020).
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Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Fitryah memberi

motivasi dengan cara membimbing dan memberi arahan kepada anak agar

lebih semangat dalam melakukan pembelajaran daring.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Bintari mengatakan

bahwa :

Cara saya memberikan motivasi kepada anak yah dengan cara
membantu mengerjakan tugasnya dan menyemangatinya atau
menghiburnya agar anak tidak merasa bosan atau jenuh selama
melaksanakan pembelajaran (Wawancara, 3 Desember 2020).

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bintari memberikan

motivasi dengan cara membantu anaknya dan menyemangati agar tidak

merasa bosan atau jenuh selama melaksanakan pembelajaran daring.

Pendapat anak 1 yang dikemukanan fikri mengatakan bahwa :

Yang saya rasakan selama pembelajaran dilakukan secara online
yaitu tidak merasa nyaman karna saya tidak bisa membagi
waktu belajar dan waktu untuk bermain, karna belajar online
kadang waktu belajarnya tidak menentu maksud saya tidak
menentu mau sore atau malam selalu ada tugas (Wawancara, 4
Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas disimpulkan bahwa fikri yang saya rasakan

selama pembelajaran daring bagi saya sangat tidak nyaman karna waktu

belajar lebih banyak di banding waktu bermain.

Pendapat anak 2 yang dikemukakan Fika mengatakan bahwa :

Yang saya rasakan yaitu jenuh karna saya kurang suka belajar
di rumah (Wawancara, 5  Desember 2020).
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Dari hasil pemapaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Fika selama

melaksanakan pembelajaran secara online Fika merasa sangat jenuh dan

bosan karna Fika kurang suka pembelajaran dirumah.

Pendapat anak 3 yang dikemukakan Aldi mengatakan bahwa :

Semenjak saya belajar online dirumah saya mulai tidak tertib
karna selalu lambat bangun, sering begadang dan saya juga
sudah mulai kurang paham pembelajaran yang guru berikan
kepada saya (Wawancara, 6 Desember 2020).

Dari hasil pemapaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Aldi selama

melaksanakan pembelajaran secara online Aldi sudah tidak terlalu

memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya dan Aldi pun sudah

mulai sering terlambat bangun dikarenakan terlalu sering begadang.

Sebagai guru dalam memberikan semangat terhadap siswa selama

pebelajaran online dilaksanakan memang termasuk salah satu hal yang

penting, apalagi siswa remaja. Cara meningkatkan semangat belajar siswa

yaitu menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam

seperti yang dipertegas oleh informan.

Mansyur mengatakan bahwa

Jadi untuk mengembalikan semangat belajar siswa karna kita
sekarang lihat banyak sekali kejadian-kejadian diluar sana yang
menganggap bahwa pembelajaran online membuat siswa
frustasi atau pusing yag dimana sangat berbeda antara online
dengan bertatapan muka langsung di sekolah, jadi untuk
mengantisipasi kejenuhan siswa yang saya lakukan yaitu
memberikan video pembelajaran yang di dalamnya itu
memberikan permainan agar siswa tidak jenuh dalam
pembelajaran secara online dan saya juga memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memberikan jeda waktu untuk
pengerjaan tugas dan catatan dan juga tetap melakukan
pertemuan disekolah yaitu kembali mengadakan tatap muka
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dengan memperhatkan protocol kesehatan, disinilah kita
membangkitkan semangat siswa untuk belajar agar tidak jenuh
(Wawancara, 7  Desember 2020).

Dari hasil pemaparan Mansyur diatas dapat disimpulkan bahwa

untuk mengembalikan semangat belajar siswa karna kita sekarang lihat

banyak sekali kejadian-kejadian diluar sana yang menganggap bahwa

pembelajaran online membuat siswa frustasi atau pusing yag dimana

sangat berbeda antara online dengan bertatapan muka langsung di sekolah,

jadi untuk mengantisipasi kejenuhan siswa yang saya lakukan yaitu

memberikan video pembelajaran yang di dalamnya itu memberikan

permainan agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran secara online dan

melakukan pertemuan disekolah yaitu kembali mengadakan tatap muka

dengan memperhatkan protocol kesehatan, disinilah kita membangkitkan

semangat siswa untuk belajar agar tidak jenuh.

Hal senada yang dikemukakan oleh Muliati Haddada mengemukakan

bahwa :

Jadi selama pembelajaran online yang saya lakukan selama jam
pelajaran berlangsung selalu mengotrol dan selalu berinteraksi
dengan siswa walaupun hanya melalu chat atau pesan suara
(Wawancara, 8 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Muliati

Haddada selama pembelajaran online yang saya lakukan selama jam

pelajaran berlangsung selalu mengotrol dan selalu berinteraksi dengan

siswa walaupun hanya melalu chat atau pesan suara.
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Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan Sartika dengan

mengemukakan bahwa :

Pertama untuk pembukaan pembelajaran itu saya selalu
memberikan kuis siapa yang cepat dia yang mendapat nilai A
dan ketika ada yang kurang merespon saya akan menegur secara
pribadi dengan cara menelfon atau chat pribadi, apa halnya
kenapa tidak merespon dan ketika dia sudah mulai bosan dalam
pembelajaran saya selalu memberikan praktek karna
pembelajaran seni budaya ini selalu berkaitan dengan praktek
jadi untuk membuat dia tidak bosan dalam pembelajaran saya
selalu memberikan praktek dan kuis (Wawancara, 9 Desember
2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Sartika

mengatakan bahwa ketika siswa sudah mulai bosan dalam pembelajaran

saya selalu memberikan praktek karna pembelajaran seni budaya ini selalu

berkaitan dengan praktek jadi untuk membuat dia tidak bosan dalam

pembelajaran saya selalu memberikan praktek dan kuis.

b. Mengawasi

Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan tingkah laku seseorang

dan mengontol yang seseorang tersebut lakukan. Mengawasi memegang

tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu

kegiatan dan juga sebagai pengarah secara khusus.

Peran orang tua sebagai pengawas adalah dimana orang tua mengawasi

aktivitas yang dilakukan oleh anak secara efektif baik itu dalam kehidupan

sehari-hari ataupun dalam lingkungan masyarakat, karena pertumbuhan
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dan perkembangan anak dipengaruhi lingkungan tempat anak tersebut

berada dan hal ini tentu sangat berpengaruh kondisi anak pada saat belajar

dari rumah.

Hasil observasi terhadap peran orang tua dalam mengawasi anak pada

saat proses pembelajaran dilokasi penelitian diperoleh data bahwa :

Saya melihat anak-anak yang sedang mengerjakan tugas
ulangannya dibawah pengawasan orang tua dan saya melakukan
wawancara ketika mereka selesai mengerjakan tugas ulangan
tersebut dan ada juga anak hanya orang tuanya yang
mengerjakan tugasnya sampai-sampai dituliskan sampai selesai
(Observasi, 10 Desember 2020).

Data lain dari lokasi yang berbeda hasil observasi menunjukkan bahwa :

Anak yang ngumpul bersama temannya sedang bermain game,
anak ini katanya dia baru mengerjakan ulangannya pada malam
hari dan tugas ulangannya pun orang tua yag menjawab dan dia
langsung menulis jawaban dikertas (Observasi, 11 Desember
2020).

Uraian ini sesuai dengan hasil wawancara salah satu anak atas nama

Fikri, ketika diwawancarai tentang belajar dari rumah secara online, Fikri

menyatakan bahwa :

Tidak menarik karna adanya pembelajaran online ini waktu
main game saya terganggu apa lagi pada saat lagi seru-serunya
main dan tiba-tiba ada masuk chat grup kelas (Wawancara, 4
Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Fikri

mengatakan pembelajaran secara online menurutnya sangat tidak menarik

karna waktu bermainnya sangat terganggu dan waktu belajar pun lebih

banyak dibandingan waktu bermainnya.
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Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukankan Aldi mengatakan bahwa

:

Menurut saya tidak menarik karna setiap pembelajaran yang
dikasih kepada saya kadang tidak saya pahami dan dengan ada
pembelajaran online ini juga saya waktu bermain diluar rumah
sudah tidak terlalu sering lagi (Wawancara, 6 Desember 2020).

Hasil pemaparan diatas Aldi menyimpulkan bahawa pembelajaran

online sangatlah tidak menarik karna selama belajar online Aldi mulai

tidak fokus dan kurang paham mengenai pembelajaran yang diberikan dan

juga waktu bermainnya tidak terlalu sering lagi.

Pendapat yang senada dikemukakan Fika mengatakan bahwa :

Tidak menarik, karna saya merasa tidak nyaman belajar
dirumah, sangat bosan dan juga jenuh (Wawancara, 5 Desember
2020).

Hasil pemaparan diatas Fika menyimpulkan bahwa pembelajaran

secara online tidak menarik karna saya merasa tidak nyaman selama

belajar di rumah dan juga sangat jenuh.

Lebih lanjut hasil wawancara juga diperoleh data dari Intan yang

menyatakan bahwa :

Cara saya mengawasinya dengan mendampinginya dalam
belajar dan memberikan arahan mengenai pembelajaran yang
diberikan oleh guru selama belajar online dirumah (Wawancara,
1 Desember 2020).

Dari hasil pamaparan diatas Intan menyimpulkan bahwa mengawasi

dengan mendampinginya dalam belajar dan mengarahkan mengenai

pembelajaran yang diberikan.
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Pendapat senada yang dikemukakan Fitryah mengatakan bahwa :

Saya justru mengawasi anak saya terus menerus saat dia
memegang hp apa lagi disaat jam belajar atau diluar jam
belajarnya karna takutnya dia main atau membuka sembarangan
(Wawancara, 2 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas Fitryah menyimpulkan bahwa mengawasi

anak terus menerus saat belajar maupun diluar jam pelajaran karna

takutnya anak bermain game atau membuka situs sembarangan.

Sedangkan hasil wawancara dari Bintari menyatakan bahwa :

Masalah mengawasi perilaku anak dirumah pada saat
melaksanakan pembelajaran online dirumah saya jarang
mengawasi perilaku anak saya karna saya kadang bekerja jadi
paling yang mengawasi anak saya belajar hanya bundanya
(Wawancara, 3 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bintari jarang

mengawasi anakya pada saat melaksanakan pembelajaran online dirumah

jadi yang mengambil alih pengawasan dirumah pada saat anaknya belajar

online hanya bundanya.

Sebagai guru dalam melakukan pengawasan terhadap siswa selama

pembelajaran online dilaksanakan mereka melakukan dengan memantau

atau melakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Wa

seperti yang dipertegas oleh informan.

Mansyur menyatakan bahwa :

Itu sudah pasti jelas, jadi peran guru pada era yang sekarang ini
itu kita sangat berperan jadi peran kita semakin bertambah apa
lagi sekarang kita tidak bertatap muka langsung dengan siswa
selama era pandemi ini. Maka kita sebagai guru harus semakin
aktif dalam mengawasi siswa dengan cara selalu
memperhatikan siswa baik itu tugasnya di media online maupun
yang lainnya karna sebagai guru itu tantangannya luar biasa
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sekali di masa pandemic ini, jadi saya sebagai guru sendiri
harus memperhatikan kehadiran siswa dan bagaimana dia
mengerjakan tugasnya dan kapan dia tidak mengerjakan
tugasnya pada hari itu juga saya langsung menghubungi orang
tuanya dan kalau saya punya waktu luang maka saya langsung
mendatangi langsung ke rmahnya dan memberitahu orang
tuanya bahwa ada apa dengan anak ibu kenapa dia tidak ikut di
mata pelajaran saya, apakah terkait dengan tidak adanya kuota
atau tidak ada alat komunikasi yang bisa digunakan, jadi itu
salah satu jalan untuk saya sebagai guru dimasa pandemi
sekarang ini (Wawancara, 7 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Mansyur jadi

peran guru pada era yang sekarang ini itu kita sangat berperan jadi peran

kita semakin bertambah apa lagi sekarang kita tidak bertatap muka

langsung dengan siswa selama era pandemi ini. Maka kita sebagai guru

harus semakin aktif dalam mengawasi siswa dengan cara selalu

memperhatikan siswa baik itu tugasnya di media online maupun yang

lainnya karna sebagai guru itu tantangannya luar biasa sekali di masa

pandemic ini, jadi saya sebagai guru sendiri harus memperhatikan

kehadiran siswa dan bagaimana dia mengerjakan tugasnya dan kapan dia

tidak mengerjakan tugasnya pada hari itu juga saya langsung menghubungi

orang tuanya.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan Sartika menyatakan

bahwa:

Iya saya sering mengawasi siswa saya selama pembelajaran
online dilakukan, entahkah mengawasi lewat chat atau
mengawasi dengan cara vc (Wawancara, 8 Desember 2020).
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Dari hasil pemaparan diatas Sartika menyimpulkan bahwa mengawasi

anak belajar di masa pandemi sekarang ini dengan cara mengawasi lewat

hp, entah itu chat atau pun vc.

Sedangkan hasil wawancara dari Muliati Haddada menyatakan bahwa :

Iya saya selalu mengawasi siswa saya baik itu dalam belajar
maupun mengerjakan tugas (Wawancara, 9 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Muliati

Haddada mengawasi siswa dengan baik dalam belajar maupun

mengerjakan tugas yang diberikan agar pembelajaran pun berjalan

semestinya.

c. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui

proses dalam serangkai perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Menurut Abdurrahman,

kedisiplinan berarti adanya kesediaan untuk memahami peraturan-

peraturan atau larangan yang telah ditetapkan.

Kedisiplinan anak dalam melaksanakan pembelajaran online selama di

rumah terlihat jelas bahwa orang tua memiliki peran penting untuk

memantau kegiatan belajar anak selama diterapkan pembelajaran online,

seperti yang dipertegas oleh informan.

Fitryah mengemukakan bahwa :

Yang penting kita selalu mengajarkan dia berperilaku baik
kemudian selalu disiplin dan mengingat semua jam-jam
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belajarnya sampai jam berapa kemudian bermain juga sampai
jam berapa dan semuanya ada batasan (Wawancara, 2
Desember 2020).

Hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Fitryah selalu

mengajarkan anaknya berperilaku baik dan juga selalu mengingatkan jam

belajar dan jam waktu bermain anaknya.

Menurut Intan tentang kedisiplinan anaknya pada saat melakukan

pembelajaran online mengemukakan bahwa :

Sikap saya dalam mendidik agar berperilaku disiplin dalam
melaksanakan pembelajaran online yaitu kita sebagai orang tua
mengarahkan dan memberikan motivasi agar anak bisa
memahami dan mengerti mengenai pembelajaran online
(Wawancara, 1 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Intan mendidik,

mengarahkan dan memotivasi anaknya agar anaknya bisa memahami dan

mengerti mengenai pembelajaran selama belajar dirumah.

Sedangkan menurut Bintari mengemukakan bahwa :

Sikap saya dalam mendidik anak agar berperilaku disiplin
dalam melaksanakan pembelajaran yaitu bersikap baik dan
berbicara dengan nada rendah kepada anak (Wawancara, 3
Desember 2020).

Lebih lanjut hasil wawancara diperoleh data dari guru mengenai

kedisiplinan siswa selama belajar online menyatakan bahwa :

Mansyur menyatakan bahwa :

Jelas disini sangat jauh berbeda antara online dan bertatapan
muka secara langsung sangat jauh berbeda karna banyak sekali
factor-faktor yang mempengaruhi, seperti anak-anak biasanya
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berangkat sekolah pagi tapi berbeda dengan ketika belajar
dirumah karna pada saat dibangunkan oleh orang tua pasti
malas alasannya masih ngantuk dan pengaruh hp itu sendiri
yang hanya dimanfaatkan untuk bermain game, pada saat itulah
pembelajaran sangat tidak efektif (Wawancara, 7 Desember
2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Mansyur

mengatakan bahwa kedisiplinan siswa banyak sekali factor-faktor yang

mempengaruhi, seperti anak yang biasanya berangkat kesekolah pagi-pagi

tapi sekarang berbeda dengan saat belajar dirumah karna pada saat

dibangunkan oleh orang tua pasti malas alasan masih ngantuk dan juga

pengaruh hp sendiri yang hanya dimanfaatkan untuk bermain game, pada

saat itulah pembelajaran sangat tidak efektif.

Sedangkan menurut Sartika menyatakan bahwa :

Sudah pasti sikap anak itu disekolah dan dirumah berbeda bisa
dikatakan hamper 50% siswa banyak yang berbeda ketika
bertatap muka dan belajar online (Wawancara, 9 Desemner
2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Sartika

mengatakan bahwa kedisiplinan anak disekolah dan dirumah hamper 50%

saat berbeda karna anak lebih suka belajar dengan bertatapan muka

langsung dibandingkan belajar online.

Pendapat senada yang dikemukakan oleh Muliati Haddada menyatakan

bahwa :

Jadi berbicara tentang kedisiplinan pembelajaran disekolah yah
lebih baik dibanding secara online, kalau pembelajaran online
kedisiplinan siswa sangat kurang (Wawancara, 8 Desember
2020).
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Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Muliati Haddada,

S.Pd mengatakan bahwa kedisplinan siswa sangat kurang dan

pembelajaran secara tatap muka langsung lebih baik dibandingkan belajar

secara online karna belajar online membuat anak bosan dan jenuh belajar.

d. Mendampingi

Mendampingi adalah upaya untuk menemani, memberikan bantuan

dalam mengatasi masalah dalam belajar, memberikan dorongan, motivasi,

dukungan, pengawasan dan memberikan fasilitas pada anak agar lebih

semangat dalam belajar. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh orang

tua kepada anak dalam melakukan kegiatan belajar di rumah akan

berpengaruh terhadap tingkah lakuyang mengarah pada kedisiplinan dalam

belajar.

Pendampingan orang selama anak melaksanakan pembelajaran online

selama di rumah terlihat jelas bahwa orang tua memiliki peran penting

untuk memantau kegiatan belajar anak selama diterapkan pembelajaran

online, seperti yang dipertegas oleh informan.

Fitryah mengemukakan bahwa :

Disini peran saya dalam mendampingi proses belajar anak
hanya membantu mengerjakan tugasnya dan juga  harus mati-
matian mendampingi anak saya belajar karna dia belajar online
dan bukan tatap muka langsung oleh guru (Wawancara, 2
Desember 2020).
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Dari hasil pemparan diatas dapat disimpulkan bahwa Fitryah

mengatakan bahwa mendampingi anak dalam proses belajar hanya

membantu mengerjakan tugasnya dan juga mati-matian mendampinginya

belajar karna anak belajar online dan bukan tatapan muka secara langsung

oleh guru.

Pendapat yang senada dikemukakan Intan mengatakan bahwa :

Saya sebagai orang tua harus berperan penting dalam
mendampingi proses anak belajar  anak selama pandemi covid-
19 dan siapa lagi berperan kalau bukan saya karna guru hanya
memberikan tugas dan kita sebagai orang tua dirumah bisa
dikatakan sebagai guru (Wawancara, 1 Desember 2020).

Dari hasil pemparan diatas dapat disimpulkan bahwa intan berperan

penting dalam mendampingi anaknya belajar selama pendemi covid-19

dan Intan juga bisa dikatakan pengganti guru di sekolah selama

pembelajaran online ini masih berjalan.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan Bintari mengatakan

bahwa :

Kalau ditanya mengenai peran disini saya tidak terlalu berperan
dalam mendampingi proses belajar anak karna saya bekerja jadi
paling saya hanya mengontrol atau menanyakan pembelajaran
si anak tersebut dan mendampingi anak saya dalam proses
belajar yah bundanya (Wawancara, 3 Desember 2020).

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bintari dalam

proses pendampingan anak dalam belajar bisa dikatakan Bintari tidak

terlalu berperan dalam mendampingi anaknya belajar karna Bintari bekerja
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jadi palingan mengetahui kegiatan anaknya selama belajar yah bundanya

karna yang sering mendampingi anaknya belajar hanya bundanya.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Belajar Anak Di Era

Pandemi Covid–19

Melihat kasus pandemic akibat virus covid-19 pemerintah telah

mengalihkan kegiatan pembelajaran dari sekolah ke rumah masing-masing

sebagai upaya menghentikan penyebaran virus covid-19. Penggunaan

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan alah satu

upaya untuk meningkatkan efektivitas serta kualitasproses

pembelajaranyang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belajar

siswa. Permasalahan yang terjadi banyak orang tua siswa yang mengeluh

dikarenakan kondisi sekarang orang tua memiliki peran ganda dalam

proses pembelajaran online dirumah, selain tanggung jawab mendidik

anak orang tua dituntut mendampingi anak belajar online dirumah sebagai

ganti pembelajaran tatap muka.

a. Faktor Pendukung

Untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran online di rumah selama

pandemi covid-19 beberapa faktor pendukung dalam proses pembelajaran

yaitu:

1. Handphone

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor

pendukung berjalannya proses belajar yang dilakukan di rumah yaitu

handphone.
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Seperti yang dikemukakan oleh Fitryah tentang faktor pendukung proses

belajar anak di era pandemi covid 19 yang menyatakan bahwa :

Faktor pendukungnya yaitu handphone dan juga buku-buku
pedoman yang diberikan oleh guru (2 Desember 2020).

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Bintarti yang mengatakan bahwa

Factor pendukung yaitu salah satunya karna adanya hp, karna
hp yang dia pakai belajar itu punya pribadi dia sendiri jadi kalau
hp yah cukup mendukunglah dalam pencapaian belajar anak
saya (3 Desember 2020).

2. Pemberian Kuota Internet Dari Pemerintah

Dengan adanya pemberian kuota sangat membantu para anak dan guru

dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Berdasarkan hasil

wawancara  yang telah dilakukan oleh peneliti dirumah informan peneliti

melihat bahwa faktor pendukung pembelajaran dilakukan secara online

ini yaitu kuota, karena para orang tua mengatakan bahwa ada kuota

gratis yang masuk setiap bulannya.

Lebih lanjut pernyataan Intan tentang faktor pendukung dalam hal

pembelajaran daring (online) di era pandemic covid 19 adalah

Kuota faktor pendukung yaitu kuota karna selama
pembelajaran online diberlakukan setiap bulannya itu saya
mendapatkan kuota gratis (1 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung dalam proses

pembelajaran yang dilaksanakan di rumah adalah ketersediaan handphone
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yang didukung adanya kuota serta pengetahuan yang dimiliki orang tua

dalam hal penggunaan handphone dan aplikasinya.

b. Faktor Penghambat

Pembelajaran online memberikan banyak sekali manfaat untuk proses

dalam pembelajaran, tetapi selain manfaat ada beberapa faktor

penghambat yaitu :

1. Perekonomian

Salah satu faktor penghambat dalam proses belajar anak selama di

rumah yaitu keuangan, setiap orang tua memiliki pendapatan yang

berbeda-beda dan tidak semua orang tua pun memiliki alat komunikasi

yang cagih. Pendapatan orang tua yang dibawah rata-rata bisa dikatakan

memiliki alat komunikasi tetapi bukan semacam android dan juga kadang

pembeli kuota pun tidak selama adanya, jadi ketika anaknya ingin

mengikuti pembelajaran atau mengerjakan tugas mereka harus numpang

ke teman yang memiliki hp android.

Seperti yang di kemukanakan oleh Fitryah 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, 2 Desember
2020).

Demikian halnya dengan Bintarti, dari hasil wawancara

mengatakan bahwa:
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Faktor penghambatnya yaitu kadang terkendala di jaringan
karna jaringan kadang kurang bagus dan juga terkendala di
kuota karna kan kita orang tua tidak selamanya punya uang
untuk membeli kuota (Wawancara, 3 Desember 2020).

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Intan 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 kadang anak saya
pelajarannya tertinggal jadi terpaksa saya numpang pada
temannya agar anak saya bisa mengejar ketertinggalannya
(Wawancara, 1 Desember 2020).

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.

2. Handphone

Zaman sekarang memiliki hp hukumnya wajib, karena hampir semua

interaksi kehidupan masyarakat tidak lepas dari hp. Namun yang terjadi

pada masyarakat keterbatasan ekonomi mereka kesulitan membeli hp.

Adapun kendala yang dialami oleh guru selama pembelajaran online di

lakukan di rumah. Seperti yang telah di katakan oleh Mansyur selaku

informan yang mengatakan bahwa :

Kendala yang saya hadapi khususnya saya sebagai bidang studi
pendidikan agama islam ketika siswa saya belajaran secara
online, kendalanya itu tidak semua siswa memiliki alat
komunikasi jadi inilah yang menjadi kendala apa lagi pada saat
memberikan materi maka tidak semua siswa bisa ikut karna
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, 7 Desember 2020).
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Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Mansyur

mengatakan bahwa tidak semua siswa memiliki alat komunikasi jadi inilah

yang menjadi kendala apa lagi pada saat memberikan materi maka tidak

semua siswa bisa ikut karna 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

Adapun pendapat lain yang di kemukakan Muliati Haddada

mengatakan bahwa :

Jadi dimasa pandemi covid-19 ini pelajaran kurang diketahui
apakah siswa mengerti atau tidak, otomatis tujuan pembelajaran
juga kurang tercapai (Wawancara, 8 Desember 2020).

Pendapat senada yang dikatakan oleh Sartika, S.Pd mengatakan bahwa :

Yah itu yang tadi saya bilang kendalanya itu di siswa yang
ekonominya tidak semuanya menengah keatas pasti beda-beda
dan juga terkendala di kuota,hp dan jaringan (Wawancara, 9
Desember 2020).

Dari hasil pemaparan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

pelajaran kurang diketahui apakah siswa 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.

B. Pembahasan

1. Peran Orang Tua dalam Mendampingi Proses Belajar Anak

Selama Era Pandemi Covid-19
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Peran orang tua memanglah sangat penting bagi putra-putrinya,

utamanya bertujuan untuk anak tetap memperoleh pendidikan dengan baik

walaupun di tengah kondisi seperti saat ini. Adanya Covid-19 menuntut

peran orang tua secara maksimal dalam pendidikan anak. Orang tua

dituntut dapat beradaptasi dan juga aktif dalam mendukung kegiatan

pembelajaran dari rumah. Setiap harinya anak-anak harus menunggu guru

mata pelajaran mengirimkan materi ataupun penugasan.

Peran orang tua sangat sangat dipengaruhi oleh peran-perannya atau

kesibukannya yang lain. Misalnya seorang ibu yang disibukkan dengan

pekerjaannya akan berbeda dengan peran ibu yang sepenuhnya

berkosentrasi dalam urusan rumah tangga. Walaupun dengan penuh

kesibukan orang tua tetap meluangkan waktunya untuk mendampingi anak

yang belajar dari rumah atau daring (online).

Secara umum peran yang muncul adalah sebagai pendamping,

pengawas, pemotivasi dan pendidik dalam hal kedisiplinan anak selama

melaksanakan pembelajaran secara online di rumah. Secara khusus peran

yang muncul yaitu: menjaga dan mendampingi anak dalam mengerjakan

tugas sekolah, melakukan kegiatan bersama selama di rumah, menciptakan

lingkungan yang nyaman untuk anak, menjalin komunikasi yang baik

dengan anak. Memberikan bimbingan dan memotivasi anak. Diperlukan

panduan bagi orang tua dalam membantu mendampingi kegiatan anak

yang berbasis pada kebutuhan anak selama pandemi dan belajar dari

rumah.
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Selain itu, orang tua juga diajak terlibat menyusun jadwal terkait

aktivitas dan kegiatan antara belajar dengan bermain anak, Ide kreatif

orang tua dan terlibat langsung dengan anak, komunikasi yang positif

dalam mendisiplinkan anak dan juga sebagai teman serta pemahaman etika

dan budi pekerti menjadi bagian terpenting dalam tumbuh dan

berkembangnya anak.

Meskipun aktivitas belajar dilakukan dari rumah, namun para siswa

tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain itu peran orang tua

sangat penting, sekaligus bisa mendampingi serta mengawasi anaknya

untuk menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh gurunya. Belajar

dari rumah, pasti ada positif maupun negatifnya, yang terpenting, orang

tua sangat penting dalam pendampingan belajar anaknya, Saat ini, belajar

dari rumah pastinya banyak segi positifnya, terlebih lagi bisa

mengakrabkan ikatan antara orang tua dan anak.

Belajar berdasarkan teori behaviorisme ini sebuah teori yang

mempelajari tingkahlaku manusia. Menurut Desmita (2009:44) teori

belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkahlaku

manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan

materialistik, sehingga perubahan tingkahlaku pada diri seseorang

dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain,

mempelajari tingkahlaku seseorang seharusnya dilakukan melalui

pengujian dan pengamatan atas tingkahlaku yang terlihat, bukan

dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini
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mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal

penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkahlaku

tersebut.

Dengan demikian menurut Thorndike (1911), salah satu pendiri aliran

tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses

interaksi antara stimulus (yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan)

dan respon (yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan). Jelas

menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang

konkret atau non-konkret. Dalam implementasinya , siswa mengalami

peningkatan kemampuan belajar dengan interaksi siswa dengan media

pembelajaran. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan

terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar

(Fahyuni, 2011).

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat

disimpulkan bahwa peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang

terbaik bagi anak-anaknya mmang tidak perlu diragukan lagi, banyak

peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anaknya salah

satunya adalah melakukan pendampingan terhadap anak dalam belajar di

rumah (online) (Emmy, 2008 : 37). Pembelajaran online adalah bentuk

pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi. Pembelajaran

secara online telah dianggap sebagai salah satu solusi kegiatan belajar

mengajar tetap berjalan di dalam kondisi pendemi covid-19. Pembelajaran

online ini hanya efektif bagi penugasan saja, siswa dianggap merasa
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kesulitan dalam memahami materi ketika menggunakan cara online.

Fasilitas yang menunjang jarak jauh juga mungkin setiap anak berbeda,

yang menonjol kemungkinan dari hal itu sudah koneksinya lemah dan

kuota internet yang mungkin bagi mereka di rasa mahal dan juga

terkendala di alat komunikasi, itu semua menjadi hambatan yang besar

dan nyata bagi terlaksananya pembelajaran online tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian yang telah dilakukan oleh Rumbewas, Laka, Meokbun (2018),

mengkaji tentang Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar

Peserta Didik di SD Negeri Sarabi. Peran orang tua dalam meningkatkan

motivasi belajar siswa di sekolah dasar Saribi Orkeri District Biak Numfon

District. Didalam sebuah keluarga peran orang tua sangat penting bagi

anak, terlebih lagi ketika anak memasuki usia sekolah dan usia menempuh

pendidikan. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam

mengembangkan pribadi anak. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan

sorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu berjalan.

Keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan

kedewasaan dan masa depan anak. Berdasarkan uraian tersebut maka

dapat ditunjukan bahwa tanggungjawab orang tua dalam mendidik anak,

tidak hanya sebatas anak mampu mempertahankan hidupnya, namun lebih

dari itu adalah mampu memaknai hidupnya sehingga mampu menjadi

manusia yang lebih baik di dalam masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari

pertumbuhan sorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu
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berjalan. Keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk

mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. Berdasarkan uraian

tersebut maka dapat ditunjukan bahwa tanggungjawab orang tua dalam

mendidik anak, tidak hanya sebatas anak mampu mempertahankan

hidupnya, namun lebih dari itu adalah mampu memaknai hidupnya

sehingga mampu menjadi manusia yang lebih baik di dalam masyarakat.

Dalam setiap proses yang dilakukan oleh masing-masing orang, tentu tidak

terlepas dari suatu faktor. Baik itu faktor yang mendukung maupun faktor

yang menghambat seiring terlaksananya hal-hal tersebut termasuk juga

kepada orang tua yang benar-benar menjalankan perannya sebagai orang

tua, ayah dan ibu bagi anakanak mereka. Kondisi inilah yang dialami oleh

beberapa orang tua di Desa Saribi. Disitu, orang tua menjalankan peran

sebagaimana mestinya. Namun, hal tersebut juga pasti memiliki beberapa

faktor yang mendukung serta hal-hal yang menghambat terlaknsananya

peran tersebut. diperoleh kesimpulan bahwa. peran orang tua dalam

meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah sebagai berikut: 1.

Orang tua harus berperan aktif dalam memberikan semangat kepada

peserta didik agar terus belajar dan dapat membagi waktu belajar peserta

didik dengan baik. 2. Orang tua harus memberikan motivasi kepada

peserta didik saat mengerjakan tugas dirumah karena pemberian motivasi

penting bagi peserta didik supaya dapat belajar dengan baik.
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Proses

Belajar Anak di Era Pandemi Covid-19.

Pandemi virus Covid-19 menyebabkan semua siswa dianjurkan untuk

belajar dari rumah. Belajar di rumah sangat berpengaruh terhadap kegiatan

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran selama pandemi ini dilakukan

melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan pemerintah dengan

adanya social distancing menghimbau masyarakatnya khususnya siswa

agar belajar di rumah dimana biasanya siswa belajar di sekolah dan

berinteraksi dengan guru dan teman sebayanya sekarang interaksi antara

siswa dan guru itu tidak harus bertemu langsung, tidak harus bersentuhan

atau bertatap muka lansung. Interaksi bisa melalui media teknologi, dan

media sosial lainnya dalam proses pembelajaran. Peran orang tua sangat

dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada anak dalam proses

belajar. Orang tua memberikan dorongan tentang pentingnya belajar

dengan tujuan dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga anak benar-

benar merasa penting dan membutuhkan apa yang dianjurkan oleh

orangtuanya. Pembelajaran online dalam pelaksanaannya tentu sukses

terlaksana jika factor pendukung terpenuhi. Kelebihan dalam pembelajaran

daring dan belajar dari rumah adalah lebih parktis dan santai. Praktis

karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat.

Lebih fleksibel bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran

daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi orang tua  yang

bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk mendampingi
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anak belajar. Hal ini tentunya harus ditunjang oleh fasilitas seperti

tersedianya handphone, jaringan yang baik, kuota yang cukup serta

kemampuan utuk menggunakan fasilitas tersebut.

Menurut Thorndike (1911), salah satu pendiri aliran tingkah laku, teori

behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara

stimulus (yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan respon (yang

juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan). Jelas menurut Thorndike,

perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau non-

konkret. Dalam implementasinya , siswa mengalami peningkatan

kemampuan belajar dengan interaksi siswa dengan media pembelajaran.

Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses

penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar (Fahyuni, 2011).

Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan

adalah kritis. Sikap, kebiasaan dan pola perilaku yang dibentuk selama

tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan

diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Karena semua tingkah laku

yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tigkah laku yang

dipelajari. Dalam belajar siswa seharusnya dibimbing aktif bergerak,

mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan dengan

pemikirannya sendiri dan bantuan orang tua berdasarkan pengalaman

belajarnya, inilah yang disebut belajar dengan pendekatan inkuiri

terbimbing. Menurut Burrhus Frederic Skinner, oleh karena itu untuk

memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman
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terhadap respon itu sendiri, dan berbagai konsekuensi yang dilakukan

oleh respon tersebut (lihat beel-Grendler, 1986).

Faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran daring bagi

siswa, faktor yang mendukung ialah dengan adanya fasilitas yang

digunakan seperti alat komunikasi (hp) yang sangat mudah digunakan

baik dalam mengerjakan tugas dan programnya ringan tidak seperti

dengan masalah ekonomi dan lainnya, yang menghambat dimana siswa

yang orang tuanya hanya berpenghasilan rendah tidak mampu membeli hp

android dan kuota mungkin kurang memadai dia akan terus mengikuti

proses pembelajaran dengan mengikut pada teman yang mempunyai hp

android sertaekonomi yang bias dikatakan cukup diatas.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat

disimpulkan bahwa dalam faktor pendukung dan penghambat proses

belajar ialah dalam pembelajaran daring dapat dilakukan apabila sarana

dan prasarana yang mendukung yaitu berupa jaringan atau kuota internet

yang terjangkau, dan alat elektronik yang memadai seperti handphone.

Untuk memutus mata rantai wabah Covid-19 untuk tidak melakukan

proses belajar di sekolah yang dikhawatirkan dapat menjadi sebab

merebaknya penularan wabah covid-19 maka proses belajar dilaksanakan

di rumah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah

dilakukan temuan penelitian terdahulu dalam skripsi dari Tri Handayani

dengan hasil penelitian yang dituliskan menyatakan bahwa hasil
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penelitiannya menunjukkan bahwa Pembelajaran secara daring

diimplemantasikan dengan beragam cara oleh pendidik ditengah

penutupan sekolah selama dua pekan untuk mengantisipasi virus corona.

Namun implementasi itu dinilai tidak maksimal dan menunjukkan masih

ada ketidak siapan dikalangan pendidik untuk beradaptasi diiklim global.

Penugasan itu dilakukan melalui berbagai media sosdial yang tersedia,

terutama whatsapp grup. Dia menilai, dalam kondisi darurat karena

adanya virus corona seperti sekarang bentuk penugasanlah yang

dipandang efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Konsekuensinya,

pengenalan konsep mengenai suatu pelajaran sebagaimana yang

diterapkan dalam pembelajaran tatap muka tidak bisa berjalan dengan

baik. Sistem pembelajaran daring memang tidak seefektif sistem tatap

muka. Mengingat ditengah kondisi darurat seperti saat ini, banyak hal

yang perlu disiapk an dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan

dengan optimal. Misalnya, infrastruktur seperti jaringan internet yang

memadai. Untuk masalah ini dukungan pemerintah sangat dibutuhkan.

Pemerintah bekerja sama dengan swasta dituntut untuk benar-benar

memastikan fasilitas jaringan sudah tersedia dengan baik.

Adapun hasil penelitian ini yang tidak sejalan dengan hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh Dian Ratu Ayu, Hascaryo Pramudibyanto,

Barokah Widuroyekti, 2020 dalam penelitiannya yang berjudul

“Pendidikan Dalam Masa PandemiCcovid-19” dimana hasil

penelitiannya adalah Siswa Semarang pada pokjar kabupaten Batang
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memilih pembelajaran tatap muka karena sistem pembelajaran klasik

tersebut masih diinginkan. Kegiatan tatap muka menurut Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 adalah kegiatan

pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik, materi

pembelajaran, guru, dan lingkungan. Pembelajaran tatap muka

merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung

proses belajar peserta didik secara tatap muka secara langsung, dengan

memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperanan terhadap

rangkaian kejadian-kejadian eksternal yang berlangsung di dalam peserta

didik yang dapat diketahui atau diprediksi selama proses tatap muka.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses

interaksi antara peserta didik dengan pendidik juga dengan lingkungan

sekitar. Interaksi pembelajaran terdapat di dalam ruang kelas. Husamah

(2015) mengemukakan bahwa secara umum, pembelajaran tatap muka

memiliki berbagai kelebihan terhadap pengajar maupun peserta didik,

antara lain: 1. Disiplin formal yang diterapkan pada pembelajaran tatap

muka dapat membentuk disiplin mental; 2. Memudahkan pemberian

penguatan (reinforcement) dengan segera; 3. Memudahkan proses

penilaian oleh pengajar; 4. Menjadi wahana belajar berinteraksi terhadap

peserta didik. Kelebihan lainnya yaitu kemampuan sosialisasi antara

dosen/tutor dengan mahasiswa, maupun antar sesama teman. Tidak

hanya itu saja, guru dapat mengamati secara langsung sikap dan tingkah

laku siswa dalam menerima materi. Pendapat tersebut adalah gambaran
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nyata yang merupakan daya tarik tersendiri bagi siswa untuk tetap

mempertahankan belajar dengan modus tatap muka.

Dalam efektifitas pembelajaran online yang diberlakukan menjadikan

siswa memiliki tantangan tersendiri saat melaksanakan proses

pembelajaran. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Dian Ratu Ayu,

Hascaryo Pramudibyanto, Barokah Widuroyekti,(2020) penerapan

pembelajaran online meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan

penilaian. Dari penerapan pembelajaran online berdampak pada

peningkatan motivasi belajar peserta didik walaupun belum maksimal.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh secara

online bagi siswa memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut

berkaitan dengan ketersediaan layanan internet. Siswa mengaku harus

mempunyai kuota data lebih. Apalagi sebagian besar siswa

mengaksesnya dengan layanan data seluler pribadi.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan

pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian

ini adalah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dalam

menghadapi pandemi Covid-19 yang disertai kebijakan social distancing

dan physical distancing mengharuskan siswa dan guru untuk

melaksanakan pembelajaran online  sebagai solusi pelaksanaan

pembelajaran siswa dalam mengerjakan tugas. Pandemi covid-19

memberikan dampak yang besar. Adanya kebijakan dari pemerintah

dengan menerapkan belajar dari rumah sebagai bentuk penanggulangan

penyebaran virus corona menyebabkan pola pemnelajaran berubah dari

belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Kegiatan belajar dari rumah

dapat menjadi titik balik digalakkannya kembali peran keluarga.

Berikut hasil penelitian yang di rangkum menjadi empat komponen

dalam peran orang tua dalam proses belajar anak selama pandemi  yaitu

(1) Motivasi, (2) Mengawasi, (3) Mendampingi dan (4) Kedisiplinan.

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan

seorang individu untuk mencapai tujuannya. Menurut Uno (2007),

motivasi dapat diartikan sebagai dorogan internal dan eksternal dalam diri

seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan

dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. .
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Data penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang informan utama

menunjukkan bahwa jawaban orang tua mengaku bahwa pembelajaran

yang dilakukan secara online kita sebagai orang tua harus terus menerus

memeberikan motivasi anak dalam belajar agar tetap semangat mengikuti

pembelajaran. Hasil penelitian mengenai motivasi menunjukkan orang tua

sangat memotivasi anaknya saat pembelajaran online.

Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan tingkah laku seseorang

dan mengontol yang seseorang tersebut lakukan. Mengawasi memegang

tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu

kegiatan dan juga sebagai pengarah secara khusus. Hasil penelitian

menunjukkan sebanyak 3 orang tua menyatakan hal utama yang dilakukan

orang tua selama anak belajar di rumah yaitu mendampingi pross belajar

anak selalu didampingi agar anak tidak merasa sendiri dan orang tua juga

harus membuat anak bagaimana anak ini belajar lebih giat lagi. Hasil

penelitian menunjukkan orang tua mendampingi dengan sungguh-

sungguh.

Berdasarkan atas penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa pembelajaran

online peran orang tua sebagai pengawas adalah dimana orang tua

mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh anak secara efektif baik itu

dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan masyarakat,

karena pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi lingkungan

tempat anak tersebut berada dan hal ini tentu sangat berpengaruh kondisi

anak pada saat belajar dari rumah.
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Orang tua sebagai pendidik utama anak selama belajar dari rumah harus

menyediakan waktu, lingkungan belajar yang menyenangkan dan sumber

belajar yang beragam agar anak tetap dapat mengembangkan

kemampuannya dan mencapai tugas-tugas perkembangannya. Adapun

peran penting orang tua dalam mendampingi anak yaitu anak merasa tidak

sendiri, orang tua sebagai pemberi semangat, menfasilitasi kebutuhan

anak, tempat berdiskusi dan bertanya, membantu mengenali diri sendiri,

melihat dan mengembangkan bakat anak dan menciptakan lingkungan

yang kondisif untuk belajar.

Pendampingan orang tua dalam pembelajaran dari rumah selain

membantu anak dalam momen belajar juga akan membangun komunikasi

yang intens dengan anak. Peran orang tua dan guru memang mendasar

dalam mendukung proses anak belajar dirumah, keduanya harus

membangun kolaborasi demi memaksimalkan kegiatan belajar. Kreavitas

guru dalam menghadirkan pembelajaran daring yang menarik dan

menyenangkan akan sangat enentukan besarnya atensi siswa terhadap

kegiatan belajar aring tersebut. Sedangkan pendampingan dan keaktifan

orang tua dalam menemani anak akan menentukan sejauh mana kegiatan

belajar di rumah akan bermanfaat dan bermakna.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian ini akan

diberikan saran sebagai berikut:
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1. Kepada orang tua, dapat mengetahui perkembangan belajar anak pada era

pandemic covid-19 ini selama di rumah dan juga orang tua bisa

memotivasi dan mendampingi anak agar belajar dengan giat lagi.

2. Kepada Guru, tetap selalu memantau walaupun pembelajaran sudah

didampingi orang tua dan tetap memberi pengarahan mengenai materi

pembelajaran agar anak mudah dalam mempelajarinya

3. Kepada Anak, tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan

secara online

4. Kepada Peneliti sendiri, sebagai bahan dalam proses peningkatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan

5. Kepada Peneliti Selanjutnya, diharapkan apabila meneliti tentang hal yang

serupa agar lebih teliti dalam memberikan pernyataan dan lebih berhati-

hati dalam mengajukan pertanyaan pada saat wawancara, usahakan untuk

yang tidak menyinggung narasumber, serta mematuhi aturan yang ada di

tempat penelitian.
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Pedoman Observasi

No Hari / Tanggal Tempat / Kegiatan yang
diamati

Deskripsi (Apa yang dilihat
dan didengar)

1. Senin, 30

September

2020

Desa Panciro ( Di Rumah

) / Mendampingi anak

pada saat belajar

Saat melakukan observasi

kepada orang tua anak,

orang tua ini sedang

membantu atau

mendampingi anaknya dalam

mengerjakan tugas

ulangannya yang diberikan

kepada gurunya dan orang

tua ini juga kadang

menuliskan tugas anaknya

tersebut

2.
Rabu, 02

Desember

2020

Desa Panciro ( Di Rumah
) / Mengawasi Anak

Belajar

Dan saya juga melakukan

observasi terhadap orang tua

yang dimana orang tua ini

saya lihat dia yang

mengerjakan semua tugas

anaknya sampai-sampai

orang tua ini juga yang

menuliskan semua

jawabannya dikertas

ulangannya

3.
Kamis, 03
Desember

Desa Panciro ( Di Rumah
) / Mengerjakan Tugas

Pada saat saya melakukan

obervasi, saya melihat anak-

anak yang sedang

mengerjakan tugas

ulangannya dan saya
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2020 Ulangan melakukan wawancara ketika

mereka selesai mengerjakan

tugas ulangan tersebut dan

ada juga anak hanya orang

tuanya yang mengerjakan

tugasnya sampai-sampai

dituliskan sampai selesai

4. Jumat, Desa Panciro ( Tempat
Nongkrong ) / Anak Yang

Sedang Bermain Game

Saya melakukan observasi

kepada anak yang  ngumpul

bersama temannya sedang

bermain game, anak ini

katanya dia baru

mengerjakan ulangannya

pada malam hari dan tugas

ulangannya pun orang tuanya

yang menjawab dan dia

langsung menulis

jawabannya dikertas

5. Sabtu, Desa Panciro ( Di Rumah
) / Melakukan Vc Dengan

Siswa

Saat saya melakukan

observasi di salah satu rumah

guru, guru ini sedang

melakukan video call

bersama siswanya yang

masih belum lengkap nilai-

nilainya dan harus di lengkapi

sebelum guru tersebut

mengisi nilai rapor

Saat sekarang ini hanya guru

yang ada disekolah dan para
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6. Selasa, 01
Desember
2020

Desa Panciro ( Di Sekolah
) / Pembagian Soal

Ulangan

guru memberikan informasi

di masing-masing grup agar

kiranya para orang tua siswa

ke sekolah mengambil kertas

ulangan yang akan diberikan

oleh guru kemudian siswa

diberi waktu 3 hari untuk

mengerjakan tugas ulangan

tersebut, untuk tetap

mengikuti protocol

kesehatan maka dari itu

ulangan dikerjakan dirumah

masing-masing

7. Jumat Desa Panciro ( Di Rumah
) / Memeriksa Ulangan

Saya melakukan observasi

pada saat guru sedang

memeriksa tugas ulangan

siswanya dan juga menunggu

siswa yang lambat menunggu

tugas ulangan

8. Sabtu Desa Panciro ( Di Rumah
) / Sementara Nyantai Di

Depan Rumah

Saya melakukan observasi

kepada ibu-ibu yang sedang

asyik ngerumpi di salah satu

warung dan saya bertanya

mengenai perilaku anak

selama belajar online

dirumah, kata ibu tersebut

anak-anak yang mereka lihat

selama belajar online

dirumah kebanyak anak-anak
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yang tidak disiplin karna

anak-anak bukan tambah

rajin belah tapi malah tambah

malas, kemalasan anak

disebabkan karna dia

memegang hp alasan kerja

tugas padahal hanya bermain

game saja
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Pedoman Wawancara

No Rumusan Masalah Pertanyaan
1. Bagaimana peran orang tua dalam

mendampingi proses belajar anak
selama era pandemi covid-19?

Bagaimana cara
memberikan motivasi
kepada anak ketika anak
kurang semangat dalam
belajar online di rumah?
Boleh bapak/ibu
menjelaskan sedikit
bagaimana cara memberikan
penilaian terhadap hasil
belajar anak selama proses
belajar online di rumah?
Bagaimana peran bapak/ibu
dalam mendampingi proses
belajar anak selama era
pandemi covid-19?
Bapak cara bapak/ibu
mengawasi perilaku anak
ketika melaksanakan
pembelajaran online pada
saat di rumah?
Apakah bapak/ibu
menerapkan strategi hadiah
dan hukuman bagi bagi anak
walaupun anak belajar di
rumah secara online?
Bagaimana sikap bapak/ibu
dalam mendidik anak agar
berperilaku disiplin dalam
melaksanakan pembelajaran
secara online dirumah?
Apakah perilaku bapak/ibu
ketika di rumah sama
dengan ketika di sekolah?

2. Apa factor pendukung dan
penghambat yang mempengaruhi
proses belajar anak di era pandemi

Apa saja factor pendukung
bapak/ibu dalam pencapaian
belajar anak dirumah?
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covid-19?
Apa saja factor penghambat
bapak/ibu dalam pencapaian
belajar anak dirumah?
Apakah system
pembelajaran online ini bisa
berjalan efektif dalam
meningkatkan kualitas
belajar anak?
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Pedoman Wawancara Kepada Orang Tua

Nama Orang Tua : Sitti Fitryah

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SMA

Pertanyaan:

1. Dalam pandemic covid-19 sekarang ini pembelajaran dilakukan

di rumah secara online, Bisakah ibu ceritakan bagaimana cara

memberikan motivasi kepada anak ketika anak kurang

semangat dalam belajar online selama dirumah ?

Jawaban : cara saya memberikan memotivasi ketika anak

kurang semangat dalam belajar dengan cara membantu dia

belajar dan dengan cara membantu belajar dia juga bisa menjadi

lebih semangat

2. Selama pandemi covid-19 ini pembelajaran dilakukan dirumah,

Boleh ibu menjelaskan sedikit bagaimana cara bapak/ibu

memberikan penilaian terhadap hasil belajar anak selama proses

belajar online dirumah ?

Jawaban : hasil belajar yang saya lihat dengan kacamata saya

sendiri bisa dikatakan hasil belajarnya agak baik karna dibantu

oleh orang tua dan kakak

3. Bagaimana peran ibu dalam mendampingi proses belajar anak

selama era pandemi covid-19 ?

Jawaban : disini peran saya hanya membantu mengerjakan

tugasnya  harus mati-matian mendampingi anak saya belajar
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karna dia belajar online dan bukan tatap muka langsung oleh

guru

4. Boleh bapak/ibu menceritakan sedikit bagaimana cara ibu

mengawasi perilaku anak ketika melaksanakan pembelajaran

online pada saat dirumah ?

Jawaban : saya justru mengawasi anak saya terus menerus saat

dia memegang hp apa lagi disaat jam belajar atau diluar jam

belajarnya karna takutnya dia main atau membuka sembarangan

5. Sekarang kita berada di era pandemi covid-19 dan pembelajaran

pun dilakukan di rumah secara online, Apakah bapak/ibu

menerapkan strategi hadiah dan hukuman bagi anak walaupun

anak belajar di rumah secara online ?

Jawaban : saya menerapkan strategi hadiah, saya menerapkan

strategi hadiah agar anak saya lebih giat lagi belajar dan strategi

hadiah ini sudah ada yang tercapai seperti saya sudah

memberikan hadiah sepeda karna anak saya ini mendapatkan

peringkat pertama. Saya tidak menerapkan strategi hukuman

kepada anak saya sebab saya pikir anak hanya giat belajar

disebabkan karna dia takut dihukum jadi saya lebih memilih

strategi hadiah saja

6. Cara mendidik anak di sekolah dan dirumah pastilah beda apa

lagi dimasa sekarang ini pembelajaran dilakukan secara online,

Bagaimana sikap ibu dalam mendidik anak agar berperilaku

disiplin dalam melaksanakan pembelajaran secara online

dirumah ?
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Jawaban : yang penting kita selalu mengajarkan dia berperilaku

baik kemudian selalu disiplin dan mengingat semua jam-jam

belajarnya sampai jam berapa kemudian bermain juga sampai

jam berapa dan semuanya ada batasan

7. Bagaimana perilaku anak ibu ketika melaksanakan

pembelajaran online dirumah ?

Jawaban : perilaku dia saat melakanakan pembelajaran dirumah

yahh dia berperilaku baik, belajar dengan giat dan dia juga

mengikuti semua jadwal-jadwal pembelajarannya yang

diberikan guru kemudian dia mengerjakan semua tugas yang

diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu

8. Dimasa pandemi covid-19 yang sekarang ini, Apa saja factor

pendukung ibu dalam pencapaian belajar anak selama dirumah

?

Jawaban : factor pendukungnya yaitu hp dan juga buku-buku

pedoman yang diberikan oleh guru

9. Dimasa pandemi covid-19 yang sekarang ini, Apa saja factor

penghambat ibu dalam pencapaian belajar anak dirumah ?

Jawaban : factor penghambatnya terkendala di jaringan dan

kuota, kalau ada uang  untuk beli kuota alhamdulillah tapi kalau

tidak ada yahh menunggu dulu sampai gajian

10.Apakah system pembelajaran online ini bisa berjalan efektif

dalam meningkatkan kualitas belajar anak ?

Jawaban : menurut saya kurang berjalan efektif karna kita juga

orang tua ada pekerjaan masing-masing, istilahnya kita orang
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tua 100% sepenuhnya bukan untuk anak dan pasti kita juga

mengerjakan pekerjaan kita juga
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Nama Orang Tua : Sri Bintarti

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pendidikan Terakhir : D3

Pertanyaan:

1. Dalam pandemic covid-19 sekarang ini pembelajaran dilakukan

di rumah secara online, Bisakah ibu ceritakan bagaimana cara

memberikan motivasi kepada anak ketika anak kurang

semangat dalam belajar online selama dirumah ?

Jawaban : cara saya memberikan motivasi kepada anak yah

dengan cara membantu mengerjakan tugasnya dan

menyemangatinya atau menghiburnya agar anak tidak merasa

bosan atau jenuh selama melaksanakan pembelajaran

2. Selama pandemi covid-19 ini pembelajaran dilakukan dirumah,

Boleh ibu menjelaskan sedikit bagaimana cara bapak/ibu

memberikan penilaian terhadap hasil belajar anak selama proses

belajar online dirumah ?

Jawaban : kalau masalah membantu memberikan penilaian

selama belajar di rumah itu saya tidak pernah memberikan

penilaian terhadap hasil belajar anak saya

3. Bagaimana peran ibu dalam mendampingi proses belajar anak

selama era pandemi covid-19 ?

Jawaban : kalau ditanya mengenai peran disini saya tidak terlalu

berperan dalam mendampingi proses belajar anak karna saya

bekerja jadi paling saya hanya mengontrol atau menanyakan
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pembelajaran si anak tersebut dan mendampingi anak saya

dalam proses belajar yah bundanya

4. Boleh ibu menceritakan sedikit bagaimana cara ibu mengawasi

perilaku anak ketika melaksanakan pembelajaran online pada

saat dirumah ?

Jawaban : masalah mengawasi perilaku anak dirumah padaa

saat melaksanakan pembelajaran online dirumah saya jarang

mengawasi perilaku anak saya karna saya kadang bekerja jadi

paling yang mengawasi anak saya belajar hanya bundanya

5. Sekarang kita berada di era pandemi covid-19 dan pembelajaran

pun dilakukan di rumah secara online, Apakah ibu menerapkan

strategi hadiah dan hukuman bagi anak walaupun anak belajar

di rumah secara online ?

Jawaban : saya hanya memberikan strategi hukuman apabila

anak tidak mengerjakan tugasnya dan malas-malasan pada saat

belajar, seperti hukuman melarangnya keluar rumah atau keluar

bermain. Saya tidak menerapkan strategi hadiah karna

6. Cara mendidik anak di sekolah dan dirumah pastilah beda apa

lagi dimasa sekarang ini pembelajaran dilakukan secara online,

Bagaimana sikap ibu dalam mendidik anak agar berperilaku

disiplin dalam melaksanakan pembelajaran secara online

dirumah ?

Jawaban : sikap saya dalam mendidik anak agar berperilaku

disiplin dalam melaksanakan pembelajaran yaitu bersikap baik

dan berbicara dengan nada rendah kepada anak
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7. Bagaimana perilaku anak ibu ketika dirumah melaksanakan

pembelajaran online dirumah ? Apakah perilaku anak bapak/ibu

ketika dirumah sama dengan ketika disekolah? Mengapa

demikian ?

Jawaban : perilaku anak saya di rumah pada saat melaksanaan

pembelajaran dirumah, karna saya bekerja jadi saya jarang

melihat bagaimana perilaku anak saya selama di rumah pada

saat melaksanakan pembelajaran

8. Dimasa pandemi covid-19 yang sekarang ini, Apa saja factor

pendukung ibu dalam pencapaian belajar anak selama dirumah

?

Jawaban : factor pendukung yaitu salah satunya karna adanya

hp dan juga ada pembagian kuota gratis dari sekolah

9. Dimasa pandemi covid-19 yang sekarang ini, Apa saja factor

penghambat ibu dalam pencapaian belajar anak dirumah ?

Jawaban : factor penghambatnya yaitu kadang terkendala di

jaringan karna jaringan kadang kurang bagus dan kendalanya

juga di hp karna biasa hp tersebut juga dipakai kakaknya belajar

10.Apakah system pembelajaran online ini bisa berjalan efektif

dalam meningkatkan kualitas belajar anak ?

Jawaban : kalau dibilang berjalan efektif atau tidaknya saya

kurang tau karna saya jarang menemani anak belajar online
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Nama Orang Tua : Intan

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan:

1. Dalam pandemic covid-19 sekarang ini pembelajaran dilakukan

di rumah secara online, Bisakah ibu ceritakan bagaimana cara

memberikan motivasi kepada anak ketika anak kurang

semangat dalam belajar online selama dirumah ?

Jawaban : Motivasi yang diberikan, kita sebagai orang tua

membimbing dan megarahkan kepada anak yang lebih baik dan

memberikan semangat yang lebih baik pula bahwa beginilah

nak belajar online kita harus sabar

2. Selama pandemi covid-19 ini pembelajaran dilakukan dirumah,

Boleh ibu menjelaskan sedikit bagaimana cara bapak/ibu

memberikan penilaian terhadap hasil belajar anak selama proses

belajar online dirumah ?

Jawaban : saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian

karna setiap tugas yang diberikan guru begitu selesai tugasnya

langsung dikirim ke grup kelas jadi hanya guru yang

memberikan penilaian dan kita sebagai orang tua hanya

mendampingi anak saja
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3. Bagaimana peran ibu dalam mendampingi proses belajar anak

selama era pandemi covid-19 ?

Jawaban : saya sebagai orang tua harus berperan penting dalam

mendampingi proses anak belajar  anak selama pandemi covid-

19 dan siapa lagi berperan kalau bukan saya karna guru hanya

memberikan tugas dan kita sebagai orang tua dirumah bisa

dikatakan sebagai guru

4. Boleh ibu menceritakan sedikit bagaimana cara bapak/ibu

mengawasi perilaku anak ketika melaksanakan pembelajaran

online pada saat dirumah ?

Jawaban : cara saya mengawasinya dengan mendampinginya

dalam belajar dan memberikan arahan

5. Sekarang kita berada di era pandemi covid-19 dan pembelajaran

pun dilakukan di rumah secara online, Apakah ibu menerapkan

strategi hadiah dan hukuman bagi anak walaupun anak belajar

di rumah secara online ?

Jawaban : saya tidak memberikan strategi hadiah dan hukuman

karna anak pasti hanya termotivasi belajar dan dia rajin belajar

sebab yang dia fikirkan hanya hadiah saja dan giat belajar karna

takut dihukum

6. Cara mendidik anak di sekolah dan dirumah pastilah beda apa

lagi dimasa sekarang ini pembelajaran dilakukan secara online,

Bagaimana sikap ibu dalam mendidik anak agar berperilaku

disiplin dalam melaksanakan pembelajaran secara online

dirumah ?
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Jawaban : sikap saya dalam mendidik agar berperilaku disiplin

dalam melaksanakan pembelajaran online yaitu kita sebagai

orang tua mengarahkan dan memberikan motivasi agar anak

bisa memahami dan mengerti mengenai pembelajaran online

7. Bagaimana perilaku anak ibu ketika melaksanakan

pembelajaran online dirumah ?

Jawaban : sikap anak saya ketika melaksanakan pembelajaran

dirumah kurang disiplin karna dia sering membantah apa lagi

pada saat saya menyuruh mengerjakan tugas yang diberikan

oleh gurunya

8. Dimasa pandemi covid-19 yang sekarang ini, Apa saja factor

pendukung ibu dalam pencapaian belajar anak selama dirumah

?

Jawaban : faktor pendukung yaitu kuota karna selama

pembelajaran online diberlakukan setiap bulannya itu saya

mendapatkan kuota gratis

9. Dimasa pandemi covid-19 yang sekarang ini, Apa saja factor

penghambat ibu dalam pencapaian belajar anak dirumah ?

Jawaban : factor 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 kadang anak saya

pelajarannya tertinggal jadi terpaksa saya numpang pada

temannya agar anak saya bisa mengejar ketertinggalannya

10.Apakah system pembelajaran online ini bisa berjalan efektif

dalam meningkatkan kualitas belajar anak ?
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Jawaban : Selama alat komunikasi dan kuota memadai yahh

pastilah pembelajaran online ini bisa efektif  karna Selama

pembelajaran online diberlakukan yang utama itu kita butuhkan

alat komunikasi agar anak bisa belajar
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Pedoman Wawancara Kepada Guru

Nama Guru : Mansyur B

Umur : 26 Tahun

Guru Mapel                   : Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan:

1. Dalam proses pembelajaran sekarang ini yang dilakukan

secara online, Apakah bapak  selalu mengawasi siswa dalam

pembelajaran yang dilakukan dirumah ?

Jawaban : itu sudah pasti jelas, jadi peran guru pada era yang

sekarang ini itu kita sangat berperan jadi peran kita semakin

bertambah apa lagi sekarang kita tidak bertatap muka

langsung dengan siswa selama era pandemi ini. Maka kita

sebagai guru harus semakin aktif dalam mengawasi siswa

dengan cara selalu memperhatikan siswa baik itu tugasnya di

media online maupun yang lainnya karna sebagai guru itu

tantangannya luar biasa sekali di masa pandemic ini, jadi

saya sebagai guru sendiri harus memperhatikan kehadiran

siswa dan bagaimana dia mengerjakan tugasnya dan kapan

dia tidak mengerjakan tugasnya pada hari itu juga saya
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langsung menghubungi orang tuanya dan kalau saya punya

waktu luang maka saya langsung mendatangi langsung ke

rmahnya dan memberitahu orang tuanya bahwa ada apa

dengan anak ibu kenapa dia tidak ikut di mata pelajaran

saya, apakah terkait dengan tidak adanya kuota atau tidak

ada alat komunikasi yang bisa digunakan, jadi itu salah satu

jalan untuk saya sebagai guru dimasa pandemi sekarang ini

2. Disituasi pandemi covid-19 yang sekarang ini terjadi, Cara

seperti apa yang bapak gunakan untuk mengembalikan

semangat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran

secara online ?

Jawaban : jadi untuk mengembalikan semangat belajar siswa

karna kita sekarang lihat banyak sekali kejadian-kejadian

diluar sana yang menganggap bahwa pembelajaran online

membuat siswa frustasi atau pusing yag dimana sangat

berbeda antara online dengan bertatapan muka langsung di

sekolah, jadi untuk mengantisipasi kejenuhan siswa yang

saya lakukan yaitu memberikan video pembelajaran yang di

dalamnya itu memberikan permainan agar siswa tidak jenuh

dalam pembelajaran secara online dan saya juga
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan

jeda waktu untuk pengerjaan tugas dan catatan dan juga

tetap melakukan pertemuan disekolah yaitu kembali

mengadakan tatap muka dengan memperhatkan protocol

kesehatan, disinilah kita membangkitkan semangat siswa

untuk belajar agar tidak jenuh

3. Bagaimana komunikasi bapak dan orang tua siswa dalam

kedisiplinan anak selama belajar online dirumah ?

Jawaban :  Alhamdulillah terkait dengan komunikasi saya

dengan orang tua berjalan dengan lancar, di grup WA saya

yang khusus mata pelajaran saya itu diawal pembelajaran

biasanya saya menyampaikan bahwa bagi orang tua siswa

ketika mengalami kendala-kendala anak dirumah baik itu

tidak mau menulis dan lain sebagainya silahkan langsung

komunikasi dengan saya, jadi disini saya betul-betul

mengarahkan orang tua dan adapun timbal baliknya orang

tua itu mengalami kesulitan terhadap anak-anaknya maka

orang tua ini langsung menelpon saya, kami melakukan

konsultasi bagaimana siswa ini tidak jenuh
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4. Menurut bapak, Bagaimana sikap kedisiplinan siswa selama

mengikuti pembelajaran online yang dilakukan dirumah ?

Apakah sikap anak tersebut sama disekolah atau tidak ?

Jawaban : jelas disini sangat jauh berbeda antara online dan

bertatapan muka secara langsung sangat jauh berbeda karna

banyak sekali factor-faktor yang mempengaruhi, seperti

anak-anak biasanya berangkat sekolah pagi tapi berbeda

dengan ketika belajar dirumah karna pada saat dibangunkan

oleh orang tua pasti malas alasannya masih ngantuk dan

pengaruh hp itu sendiri yang hanya dimanfaatkan untuk

bermain game, pada saat itulah pembelajaran sangat tidak

efektif

5. Bagaimana cara bapak mengoptimalkan kegiatan belajar

mengajar di rumah selama era pandemi covid-19 ?

Jawaban : cara saya mengoptimalkan pembelajaran antara

siswa dan saya sendiri untuk kedepannya bagaimana siswa

lebih giat lagi belajar, saya juga terus mengadakan

komunikasi dengan orang tua dan siswa itu sendiri jadi

terkadang saya langsung menelpon apabila siswa tersebut
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tidak memasukan tugansnya dan memberikan solusi yang

terbaik

6. Bagaimana cara upaya bapak untuk meningkatkan

kedisiplinan siswa selama mengikuti pembelajaran secara

online di rumah ?

Jawaban : untuk meningkatkan kedisiplina siswa yaitu yang

saya lakukan langsung memberitahukan digrup untuk

memakai pakai sekolah sebelum jam peljaran saya dimulai,

bagaimana saya bisa mengetahui kalau siswa ini berpakaian

sekolah yahh saya menyuruh foto dan dikirim di grup dan

saya juga aktif digrup untuk memberikan masukan-masukan

kepada siswa

7. Apakah bapak selalu memberikan tugas kepada siswa untuk

mengetahui kedisiplinan siswa tersebut selama belajar online

dirumah ? Bagaimana jika siswa tersebut tidak mengerjakan

tugas ? apa yang bapak lakukan ?

Jawaban : selama pembelajaran online ini saya selalu

memberikan tugas kepada siswa akan tetapi saya selalu

mengantisipasi kejenuhan siswa, kapan saya memberikan

tugas dan kapan saya tidak memberikan tugas artinya ada



97

jeda waktu yang saya berikan supaya siswa tidak merasa

bosan atau jenuh, yang saya lakukan untuk siswa yang tidak

mengerjakan tugas dari saya maka saya menyampaikan di

grup nama-nama siswa yang tidak mengerjakan tugas

sehingga beberapa menit itu langsung orang tua atau siswa

sendiri yang langsung menelpon saya untuk memperjelas

kenapa dia tidak mengerjakan tugas dan setelah

menympaikan alasannya maka saya langsung memberikan

solusinya

8. Di masa pandemi covid-19 saat sekolah melakukan

pembelajaran secara online, Kendala apa saja yang bapak

rasakan selama pembelajaran secara online ini di berlakukan

?

Jawaban : kendala yang saya hadapi khususnya saya sebagai

bidang studi pendidikan agama islam ketika siswa saya

belajaran secara online, kendalanya itu tidak semua siswa

memiliki alat komunikasi jadi inilah yang menjadi kendala

apa lagi pada saat memberikan materi maka tidak semua

siswa bisa ikut karna terkendala di alat komunikasi itu

sendiri dan juga terkendala di kouta, pembelajaran online
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juga tidak maksimal di bandingkan belajar bertatap muka

langsung dan mengajar secara online juga terbatas

9. Bagaimana bentuk sikap respon bapak terhadap kebutuhan

siswa, terutaman yang berkaitan dengan berlangsungnya

proses pembelajaran secara online dirumah ?

Jawaban : terkait itu kami disekolah itu khususnya saya

sendiri sebagai guru bidang studi, siswa kebanyakan tidak

memiliki alat komunikasi jadi kalau kita merespon apa yang

dilakukan siswa selama ini sangat minim partisipasi siswa

yang dilakukan di era pandemi ini dan kami selaku guru itu

selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang kami rapatkan

disekolah bagaimana siswa itu bisa kembali aktif,

mendatangi orang siswa dan menanyakan apa yang menjadi

kendala siswa kenapa tidak merespon dengan baik apa yang

disampaikan guru dan dari situlah kita bisa memahami apa

saja kendala yang terjadi pada siswa itu

10.Apa saja yang bapak lakukan selama pembelajaran secara

online dilaksanaan di rumah agar pembelajaran berlangsung

efekif ?
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Jawaban : yang saya lakukan selama pembelajaran online

yaitu harus disiplin dalam memberikan pembelajaran kepada

anak, karna setiap anak mempunyai sikap yan berbeda-beda,

guru harus konsisten waktu walaupun pembelajaran

dilakukan secara online dan ketika melaksanakan

pembelajaran secara online maka guru itu harus terbuka

kepada anak-anaknya sehingga anak-anak juga merasa

senang kepada kita
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Nama Guru : Muliati Haddada

Umur : 45 Tahun

Guru Mapel                    : Ekonomi

Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan:

1. Dalam proses pembelajaran sekarang ini yang dilakukan

secara online, Apakah ibu selalu mengawasi siswa dalam

pembelajaran yang dilakukan dirumah ?

Jawaban : iya saya selalu mengawasi siswa saya baik itu

dalam belajar maupun mengerjakan tugas

2. Disituasi pandemi covid-19 yang sekarang ini terjadi, Cara

seperti apa yang ibu gunakan untuk mengembalikan

semangat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran

secara online ?

Jawaban : jadi selama pembelajaran online yang saya

lakukan selama jam pelajaran berlangsung selalu mengotrol

dan selalu berinteraksi dengan siswa walaupun hanya melalu

chat atau pesan suara

3. Bagaimana komunikasi ibu dan orang tua siswa dalam

kedisiplinan anak selama belajar online dirumah ?
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Jawaban : komunikasi saya dengan orang tua siswa sangat

baik dalam kedisiplinan anak selama belajar online

4. Menurut ibu, Bagaimana sikap kedisiplinan siswa selama

mengikuti pembelajaran online yang dilakukan dirumah ?

Apakah sikap anak tersebut sama disekolah atau tidak ?

Jawaban : jadi berbicara tentang kedisiplinan pembelajaran

diskolah yah lebih baik dibanding secara online, kalau

pembelajaran online kedisiplinan siswa sangat kurang

5. Bagaimana cara ibu mengoptimalkan kegiatan belajar

mengajar di rumah selama era pandemi covid-19 ?

Jawaban : dengan cara materi yang disampaikan itu dalam

bentuk video pembelajaran kemudian pemberian kuis

6. Bagaimana cara upaya ibu untuk meningkatkan kedisiplinan

siswa selama mengikuti pembelajaran secara online di

rumah ?

Jawaban : memberikan arahan dan mengontrol selama jam

pelajaran berlangsung

7. Apakah ibu selalu memberikan tugas kepada siswa untuk

mengetahui kedisiplinan siswa tersebut selama belajar online
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dirumah ? Bagaimana jika siswa tersebut tidak mengerjakan

tugas ? apa yang ibu lakukan ?

Jawaban : jadi tidak selamanya itu ada tugas, yang tidak

mengerjakan tugas itu saya memberikan remedial atau lisan

secara langsung melalui vc

8. Di masa pandemi covid-19 saat sekolah melakukan

pembelajaran secara online, Kendala apa saja yang ibu

rasakan selama pembelajaran secara online ini di berlakukan

?

Jawaban : jadi dimasa pandemi covid-19 ini pelajaran

kurang diketahui apakah siswa mengerti atau tidak, otomatis

tujuan pembelajaran juga kurang tercapai

9. Bagaimana bentuk sikap respon terhadap kebutuhan siswa,

terutaman yang berkaitan dengan berlangsungnya proses

pembelajaran secara online dirumah ?

Jawaban : misalnya msalah kuota, itu ada kebijaksanaan bisa

belajar dengan teman yang rumahnya berdekatan tapi

disertai bukti foto bersama kemudian masalah jaringan juga

kadang terkendala jadi biasa diberikan luring saru kali dalam

seminggu
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10.Apa saja yang  ibu lakukan selama pembelajaran secara

online dilaksanaan di rumah agar pembelajaran berlangsung

efekif ?

Jawaban : sering-sering mengadakan kuis secara langsung

melalui vc, pelajaran yang tidak dimengerti itu bisa langsung

dengan pesan suara jadi bagaimana supaya tujuan

pembelajaran itu bisa tercapai
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Nama Guru : Sartika

Umur : 27 Tahun

Guru Mapel                   : Seni Budaya

Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan:

1. Dalam proses pembelajaran sekarang ini yang dilakukan

secara online, Apakah ibu selalu mengawasi siswa dalam

pembelajaran yang dilakukan dirumah ?

Jawaban : iya saya sering mengawasi siswa saya selama

pembelajaran online dilakukan

2. Disituasi pandemi covid-19 yang sekarang ini terjadi, Cara

seperti apa yang ibu gunakan untuk mengembalikan

semangat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran

secara online ?

Jawaban : pertama untuk pembukaan pembelajaran itu saya

selalu memberikan kuis siapa yang cepat dia yang mendapat

nilai A dan ketika ada yang kurang merespon saya akan

menegur secara pribadi dengan cara menelfon atau chat

pribadi, apa halnya kenapa tidak merespon dan ketika dia

sudah mulai bosan dalam pembelajaran saya selalu
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memberikan praktek karna pembelajaran seni budaya ini

selalu berkaitan dengan praktek jadi untuk membuat dia

tidak bosan dalam pembelajaran saya selalu memberikan

praktek dan kuis

3. Bagaimana komunikasi ibu dan orang tua siswa dalam

kedisiplinan anak selama belajar online dirumah ?

Jawaban : kami disekolah itu ada khusus grup orang tua jadi

saya selalu mengotrol siswa yang malas melalu grup orang

tua ini dan komunikasi ke para orang tua itu Alhamdulillah

lancar, jika ada anak yang kurang merespon saya langsung

menghubungi orang tuanya dan menanyakan apa alasan anak

ibu tidak merespon apa yang saya tanyakan karna jangan

sampai orang tuanya berharap anaknya belajar padahal

anaknya hanya bermain game jadi kita harus sering-sering

berkomunikasi dengan orang tua siswa

4. Menurut ibu, Bagaimana sikap kedisiplinan siswa selama

mengikuti pembelajaran online yang dilakukan dirumah ?

Apakah sikap anak tersebut sama disekolah atau tidak ?
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Jawaban : sudah pasti sikap anak itu disekolah dan dirumah

berbeda bisa dikatakan hamper 50% siswa banyak yang

berbeda ketika bertatap muka dan belajar online

5. Bagaimana cara ibu mengoptimalkan kegiatan belajar

mengajar di rumah selama era pandemi covid-19 ?

Jawaban : saya selalu memberi materi dan setelah pemberian

materi selalu ada yang namanya praktikum, mereka

mengaplikasikan apa pun yang ada dirumahnya membuat

satu karya yang sesuai dengan materi yang saya berikan agar

tujuan pembelajarannya itu bisa sampai

6. Bagaimana cara upaya ibu untuk meningkatkan kedisiplinan

siswa selama mengikuti pembelajaran secara online di

rumah ?

Jawaban : seperti yang saya bilang tadi ketika saya

memberikan tugas saya selalu sampaikan yang tecepat akan

mendapatkan nilai A dan sampai saat ini Alhamdulillah

anak-anak semakin berlomba-lomba mendapatkan nilai A

7. Apakah ibu selalu memberikan tugas kepada siswa untuk

mengetahui kedisiplinan siswa tersebut selama belajar online
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dirumah ? Bagaimana jika siswa tersebut tidak mengerjakan

tugas ? apa yang ibu lakukan ?

Jawaban : saya tidak memberikan tugas setiap saat karna

pasti anak-anak cepat bosan jadi kadang saya hanya

memberikan kuis dan ketika saya memberikan tugas terus

ada yang tidak mengerjakannya saya langsung

memberitahukan ke orang tua

8. Di masa pandemi covid-19 saat sekolah melakukan

pembelajaran secara online, Kendala apa saja yang ibu

rasakan selama pembelajaran secara online ini di berlakukan

?

Jawaban : yah itu yang tadi saya bilang kendalanya itu di

siswa yang ekonominya tidak semuanya menengah keatas

pasti beda-beda dan juga terkendala di kuota,hp dan jaringan

9. Bagaimana bentuk sikap respon terhadap kebutuhan siswa,

terutaman yang berkaitan dengan berlangsungnya proses

pembelajaran secara online dirumah ?

Jawaban : respon saya setiap ada siswa yang bertanya saya

selalu merespon balik dan selalu memberi mereka arahan
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dan semangat bagaimana mereka harus mengerjakan tugas-

tugas dan mneyelesaikannya dengan baik

10.Apa saja yang ibu lakukan selama pembelajaran secara

online dilaksanaan di rumah agar pembelajaran berlangsung

efekif ?

Jawaban : membuat yang namanya RPP Daring, inilah yang

menjadi ajuan agar pembelajaran bisa berjalan efektif



109

Pedoman Wawancara Kepada Anak

Nama Anak/Siswa : Muh.Fikri

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pertanyaan:

1. Bisakah adik menceritakan sedikit apa yang adik rasakan

selama pembelajaran dilakukan secara online di rumah ?

Jawaban : yang saya rasakan selama pembelajaran dilakukan

secara online yaitu tidak merasa nyaman karna saya tidak

bisa membagi waktu belajar dan waktu untuk bermain

2. Dalam kegiatan belajar online dirumah, Apakah adik

berperilaku disiplin selama mengikuti pembelajaran di

rumah secara online ?

Jawaban : tidak disiplin karna saya jarang mengerjakan

tugas dari guru

3. Bagaimana pembelajaran secara online dirumah, Menurut

adik menarik atau tidak ? alasannya ?

Jawaban : tidak menarik karna adanya pmbelajaran online

ini waktu main game saya terganggu apa lagi pada saat lagi

seru-serunya main dan tiba-tiba ada masuk chat grup kelas
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4. Apa saja keluhan yang adik rasakan selama belajar online

dirumah ?

Jawaban : keluhan yang saya rasakan selama belajar online

yaitu saya malas menulis apa lagi banyak catatan dan bgitu

juga tugas-tugas

5. Adik melakukan pembelajaran di rumah secara online jadi

suasana yang  seperti apa adik inginkan pada saat sedang

melakukan aktivitas belajar ? alasannya ?

Jawaban : suasana yang saya inginkan yahh suasana yang

yang rame karna saya suka keramaian dan kita juga bisa

saling tukar pikiran

Nama Anak/Siswa : Sarfika

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan                   : Pelajar

Pertanyaan:
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1. Bisakah adik menceritakan sedikit apa yang adik rasakan

selama pembelajaran dilakukan secara online di rumah ?

Jawaban : yang saya rasakan yaitu jenuh karna saya

kurang suka belajar di rumah

2. Dalam kegiatan belajar online dirumah, Apakah adik

berperilaku disiplin selama mengikuti pembelajaran di

rumah secara online ?

Jawaban : iya saya sangat disiplin, kenapa saya

mengatakan disiplin karna saya rajin mengumpul tugas

dan absen, mengumpul tugas tepat waktu

3. Bagaimana pembelajaran secara online dirumah, Menurut

adik menarik atau tidak ? alasannya ?

Jawaban : tidak menarik, karna saya merasa tidak

nyaman belajar dirumah

4. Apa saja keluhan yang adik rasakan selama belajar online

dirumah ?

Jawaban : keluhan yang saya rasakan yaitu dalam satu

pembelajaran banyak tugas yang masuk setiap harinya

dan batas waktu belajar yang diberikan sangat sempit
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5. Adik melakukan pembelajaran di rumah secara online

jadi suasana yang  seperti apa adik inginkan pada saat

sedang melakukan aktivitas belajar ? alasannya ?

Jawaban : saya menginginkan suasana yang sepi karna

saya tidak bisa fokus belajar apabila banyak orang
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Nama Anak/Siswa : Aldiansyah

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan                : Pelajar

Pertanyaan:

1. Bisakah adik menceritakan sedikit apa yang adik rasakan

selama pembelajaran dilakukan secara online di rumah ?

Jawaban : semenjak saya belajar online dirumah saya

mulai tidak tertib karna selalu lambat bangun, sering

begadang dan saya juga sudah mulai kurang paham

pembelajaran yang guru berikan kepada saya

2. Dalam kegiatan belajar online dirumah, Apakah adik

berperilaku disiplin selama mengikuti pembelajaran di

rumah secara online ?

Jawaban : saya sekarang mulai tidak tidak disiplin krna

sering lambat bangun, malas belajar dan kadang saya

juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

3. Bagaimana pembelajaran secara online dirumah, Menurut

adik menarik atau tidak ? alasannya ?

Jawaban : menurut saya tidak menarik karna setiap

pembelajaran yang dikasih kepada saya kadang tidak
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saya pahami karna dengan ada pembelajaran online ini

juga saya waktu bermain diluar rumah sudah tidak terlalu

sering lagi

4. Apa saja keluhan yang adik rasakan selama belajar online

dirumah ?

Jawaban : keluhan yang saya rasakan yaitu saya tugas

yang diberikan terlalu banyak sampai waktu bermain

terganggu dan saya juga sangat malas mengerjakan tugas

5. Adik melakukan pembelajaran di rumah secara online

jadi suasana yang  seperti apa adik inginkan pada saat

sedang melakukan aktivitas belajar ? alasannya ?

Jawaban : saya mnginginkan suasana yang sepi agar saya

bisa lebih fokus dalam melalukan pembelajaran
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Profil Informan

Pada bagian ini peneliti menyajikan berdasarkan atas gambaran tentang

identitas informan yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria dalam

penentuan subjek atau informan yang mendukung diperolehnya hasil

penelitian yang sesuai dengan kenyataan pada kehidupan masyarakat di

Desa Panciro. Berikut adalah beberapa daftar informan dalam penelitian

berdasarkan jenis kelamin, usia, agama serta pekerjaan.

No Nama

Jenis Kelamin

L/P Usia Agama Pekerjaan

1 Sri Bintari P 40 th Islam PNS

2 Siti Fitryah P 42 th Islam IRT

3 Intan P 54 th Islam IRT

4 Muh. Fikri L 14 th Islam Pelajar

5 Sarfika P 14 th Islam Pelajar

6 Aldiansyah L 14 th Islam Pelajar

7 Mansyur L 26 th Islam Guru

8 Muliati Haddada P 45 th Islam Guru

9 Sartika P 27 th Islam Guru

10 Mustakim L 28 th Islam Tukang Batu

11 Rosdiana P 32 th Islam IRT

12 Nirwana P 29 th Islam IRT
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DOKUMENTASI
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Orang Tua
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Gambar 1.1 Wawancara informan

Guru
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Gambar 1.2 Wawancara informan

Anak
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