
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di masa ini umat manusia sedang di hadapkan pada kesedihan akibat 

mewabahnya Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di seluruh dunia. 

Dengan adanya pandemi tersebut sebagian negara menerapkan social 

distancing (pembatasan jarak sosial) yang di rancang untuk mengurangi 

penyebaran Covid-19. 

Indonesia dengan beberapa pertimbangan menerapkan kebijakan WFH 

(Work From Home) dan sosial distancing (pembatasan jarak sosial) salah 

satunya dengan kebijakan pembelajaran daring (dalam jaringan). Kebijakan ini 

tentu membuat perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan 

anak,dimana orang tua berperan penting untuk pembelajaran di rumah.hal ini di 

karenakan pembelajaran di lakukan di rumah tanpa kehadiran sosok guru dan 

teman belajar.  

Dengan adanya keadaan tersebut orang tua memiliki peran lebih karena 

orang tua merupakan penanggung jawab utama terhadap pendidikan anaknya. 

Baik di lembaga formal, informal, maupun non formal. Orang tua berperan 

dalam menentukan keberhasilan pendidikan anaknya. Diantara peran dan 

tanggung jawab orang tua juga membimbing kelangsungan belajar di rumah 

dengan mengawasi dan membangun pengaturan tugas sekolah (Umar, 2015: 

72). 

Berbicara mengenai mendidik anak, orang tua merupakan orang yang 

bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya. Para orang tua yang 

menentukan masa depan ananknya. Keluarga dan lingkungan adalah jalur 

pendidikan informal UU Nomor 20 Tahun 2003. Lebih jelasnya di jelaskan 

menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yakni pendidikan adalah usaha sadar dan 

perencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlaq mulia serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, bangsa 



 
 

 
 

dan negara. Pendidikan dengan proses belajar mengajar sebagai kegiatan 

merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dari 

proses interaksi tersebut di ikat dengan minat dan perhatian diantara keduanya.  

Dengan demikian proses belajar akan menjadi efektif dan efisien apa 

bila peserta didik mempunyai minat belajar. Keluarga meiliki peran penting 

terhadap minat dan prestasi anak apa bila keluarga kususnya orang tua bersifat 

merangsang, mendorong, dan membimbing terhadap aktifitas anaknya. Hal ini 

memungkinkan anak untuk mempunyai minat belajar lebih khususnya pada 

pembelajaran tematik dan umumnya mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

Sebaliknya bila orang tua acuh tak acuh terhadap aktifitas belajar anak, 

biasanya anak kurang memiliki semangat belajar. Di sini peran dan campur 

tangan dari orang tua sangat di harapkan bagaimana mampu menjadi figur 

yang menjaga keseimbangan keluarga sehingga suasana yang terjadi senantiasa 

memberikan dukungan kepada anaknya. 

Melihat kasus pandemi akibat virus corona (Covid-19) pemerintah telah 

mengalihkan kegiatan pembelajaran dari sekolah ke rumah masing – masing 

peserta didik sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran virus corona 

(Covid-19) agar tidak di salah artikan sebagai hari libur, maka proses kegiatan 

pembelajaran di lakukan secara online. Penggunaan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar merupakan untuk meningkatkan efektifitas serta 

kualitas hasil belajar siswa. Pembelajaran daring bertujuan memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan (daring) yang bersifat masif dan 

terbuka untuk menjangkau peminat yang lebih banyak untuk menjangkau 

peminat yang lebih banyak dan lebih luas (Sofyana, 2019: 82). 

Terkait dengan permasalahan di SD N Sari 1 Kota Demak, berdasarkan 

hasil pra riset, orang tua yang terlalu sibuk pekerjaannya sehingga lupa dan 

tidak memperhatikan perannya dalam pendidikan anak atau orang tua yang 

tidak memahami dan menyadari perannya sehingga mereka cenderung 

menganggap bahwa tugas pendidikan sepenuhnya di serahkan pada guru di 

sekolah (Kepala Sekolah, 30 Desember 2020).  



 
 

 
 

Permasalahan yang terjadi banyak orang tua peserta didik yang mengeluh 

dirinya keteteran. Dengan keadaan dan kondisi lingkungan banyak guru dan 

siswa mengeluh dengan harga kuota. Kurangnya perhatian orang tua, sehingga 

banyak siswa menggunakan data internet untuk bermain games atau melihat 

konten-konten vidio yang ada di youtube, instagram, facebook, dan tik tok. 

Selain itu, guru tidak dapat menjelaskan banyak materi secara langsung, 

sehingga siswa kesulitan memahami materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu 

tidak semua guru bisa membuat media yang menarik perhatian siswa dalam 

pembelajaran daring. 

Selama ini orang tua memberikan tanggung jawab penuh atas 

pendidikan anaknya kepada guru di sekolah . Di karenakan melihat kondisi 

sekarang orang tua memiliki peran ganda dalam proses pembelajaran daring di 

rumah. Selain tanggung jawab mendidik anak, orang tua di tuntut 

mendampingi anak belajar daring di rumah sebagai ganti pembelajaran tatap 

muka. Dalam kondisi seperti ini, di sadari atau tidak, para orang tua 

menjalankan peran ganda pendidikan. Pertama, peran utama orang tua. Secara 

universal, para orang tua di tuntun memikirkan dan merealisasikan pendidikan 

terbaik bagi anak mereka.  

Kewajiban ini melekat pada setiap individu orang tua. Sebab hadirnya 

dua hati adalah sebagai penerus harapan dan masa depan keluarga dan sebuah 

bangsa. Maka orang tua harus memastikan, melalui teladan, anaknya menjadi 

baik dari sisi kepribadian, keilmuan dan juga masa depan. Kedua, peran 

tambahan orang tua peran tambahan ini muncul seiring pembatasan sosial. 

Belajar dan bekerja di rumah menjadi solusi yang tak terelakan. Partisipasi 

orang tua di perlukan dalam proses sekolah online. Di mana orang tua berperan 

mengadministrasikan pembelajaran dari tahap anak mengerjakan tugas, 

melaporkan tugas, hingga mengerjakan ujian daring, Nana Cahyana (2020).  

Hasil – Hasil penelitian tentang peran orang tua sudah banyak 

dilakukan antara lain oleh Novrinda, (2007) dengan judul “Peran Orang Tua 

dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan” 

yang membahas tentang pendidikan orang tua berpengaruh dalam Pendidikan 



 
 

 
 

anak usia dini.  Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah,( 2012) dengan 

judul  “Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan pribadi anak yang Androgynus 

Melalui Kegiatan Bermain” membahas tentang bagaimana orang tua 

menumbuhkan kepribadian anak melalui kegiatan bermain. Penelitian yang 

dilakukan oleh Martsiswati, (2014) dengan judul “Peran Orang Tua dan 

Pendidik dalam Menerapkan Perilaku disiplin Terhadap Anak usia Dini” 

membahas tentang penerapan perilaku disiplin anak yang dilakukan oleh orang 

tua dan guru.  

Penelitian yang menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam 

menciptakan pemanfaatan internet untuk pendidikan masih sangat jarang di 

lakukan. Begitu pula bagaimana peran orang tua dan guru dalam membangun 

kebiasaan anak untuk memanfaatkan internet untuk pembelajaran masih belum 

di lakukan. Peran orang tua dan guru ini sangat penting,karna mereka adalah 

orang yang berhadapan langsung dengan anak – anak di lingkungan keluarga 

dan sekolah. Kondisi tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Proses Pembelajaran Daring pada 

Siswa Kelas 6 di SD N Sari 1 Demak Pada Masa Pandemi”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana Peran Orang Tua dalam Proses Pembelajaran Daring pada 

Siswa Kelas 6 di SD N Sari 1 Demak Pada Masa Pandemi? 

2. Bagaimana kesulitan yang di Hadapi orang dalam Pembelajaran Daring 

pada Siswa  Kelas 6 di SD N Sari 1 Demak Pada Masa Pandemi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis Peran Orang Tua dalam Proses Pembelajaran Daring 

pada Siswa Kelas 6 di SD N Sari 1 Demak Pada Masa Pandemi ? 

2. Untuk mendiskripsikan kesulitan yang dihadapi orang tua dalam 

pembelajaran daring pada Siswa Kelas 6 di SD N Sari 1 Demak Pada 

Masa Pandemi? 



 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan 

pemahaman tentang peran orang tua dalam proses pembelajaran daring pada 

masa pandemi. Penelitian kualitatif ini juga dapat di jadikan sebagai bahan 

kajian serta sebagai bahan pertimbangan dengan menggunakan objek, 

Waktu,tempat yang berbeda.  

1.4.2 Manfaat Praktis      

1. Bagi orang tua  

Melalui penelitian ini,orang tua di harapkan lebih memperhatikan anak 

dalam pembelajaran daring sehingga,anak lebih paham dalam 

pembelajaran daring yang di berikan oleh guru bagi siswa. 

2. Bagi Siswa 

1. Melalui peran orang tua dapat membantu peserta didik untuk 

pembelajaran daring yang di berikan guru.  

2. Siswa merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran daring yang 

di berikan oleh guru. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat di jadikan untuk menambah wawasan, 

informasi,pengetahuan, serta pengalaman dan menganalisis Peran Orang 

Tua Dalam Proses Pembelajaran Daring pada Siswa Kelas 6 di SD N Sari 

1 Demak Pada Masa Pandemi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas peran orang tua dan kepada anak kelas 6 di SD N 

Sari 1 Demak pada masa pandemi. 

2. Sasaran penelitian terbatas pada proses pembelajaran daring pada 

Siswa Kelas 6 di SD N Sari 1 Demak Pada Masa Pandemi. 

3. Subjek penelitian terbatas pada siswa kelas 6 di SD N Sari 1 Demak 

dalam pembelajaran daring pada masa pandemi. 

 


