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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan proses belajar mengajar di Indonesia maupun di berbagai 

belahan dunia saat ini tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Hal ini disebabkan 

karena adanya wabah penyakit corona virus. Wabah penyakit Corona virus 

Diaseanse 2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang muncul sejak Maret 2020. 

Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada kehidupan manusia, salah satunya 

yaitu pada bidang pendidikan. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud 

No.4 tahun 2020 yang berisi “menetapkan peraturan belajar dari rumah (learn 

from home) bagi peserta didik dan bekerja dari rumah (work from home) guru dan 

bagian dari satuan pendidikan. Artinya proses kegiatan belajar serta mengajar di 

laksanakan di rumah masing-masing. Daring (dalam jaringan) merupakan 

kegiatan pembelajaran dilakukan seorang pendidik dan peserta didik yang 

memanfaatkan jaringan internet yang tersedia (Isman, 2017 : 587). Proses 

kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan secara daring dalam masa pandemi 

ini membuat segala proses pembelajaran di lakukan di rumah. Oleh sebab itu 

pembelajaran akademik dan non-akademik beralih dalam pengawasan orang tua 

secara penuh. Peran orang tua yang mengambil alih dari peran guru di sekolah 

sangat di butuhkan. Hal tersebut penting dilakukan agar bisa tercapainya kegiatan 

belajar mengajar di rumah secara maksimal.  

Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah yang terpapar Covid-19. 

Data yang diperoleh dari jurnal penelitian Gugus Covid-19 Indonesia (dalam 

Caesar dkk, 2020: 181) Jawa Tengah meupakan daerah yang menempati posisi 

tiga nasional dalam kasus Covid-19 tercatat sudah mencapai 10.611 kasus positif 

Covid-19. Dalam kasus ini telah menyumbang 8,5 % dari angka kasus yang 

terkonfirmasi nasional. Pemerintah di Kabupaten Kudus sudah secara aktif 

melakukan sosialisasi di lingkup masyarakat melalai media cetak, elektronik dan 

spanduk protokol kesehatan dan masih banyak lagi. 
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Banyak merebaknya isu moral di beberapa instansi pendidikan pada masa 

pandemi Covid-19 ini. Ada dua macam nilai kehidupan yaitu moral dan 

nonmoral. Nilai moral mencakup kejujuran, disiplin, nilai tanggung jawab, 

keadilan dan lain sebagainya. Sedangkan nonmoral merupakan nilai yang 

melenceng dari nilai norma kehidupan sehari- hari. Seperti mencuri, berbohong, 

suka berkelahi, melawan orang tua, melawan guru dan lain sebagainya (Licona: 

2020). 

Hal ini senada dengan hasil penelitian  (Wahyuni, 2021) yaitu dampak 

buruk adanya pembelajaran daring mengakibatkan terbatasnya gerak pendidik dan 

murid, Penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran tidak menjamin 

peserta didik terbebas dari konten-konten negatif. Maraknya  perilaku nonmoral 

yang kurang sopan terhadap orang yang lebih tua menimbulkan merosotnya etika 

anak di dalam masa pandemic covid-19 ini. Demikian juga berpendapat (Winarti, 

2020) di masa pandemi, terdapat banyak faktor penghambat dalam proses belajar 

mengajar disebabkan karena kurangnya ikut serta orang tua dalam mendapingi 

anak-anaknya selama proses pembelajaran di rumah, hal tersebut terjadi karena 

orang tua mereka harus bekerja sehingga tidak optimal dalam mendapingi 

anaknya. 

Peran serta orang tua seharusnya bisa menjadi jembatan bagi siswa untuk 

mendapatkan pengarahan, mengingat guru tidak tatap muka secara langsung 

dengan siswanya. Hal ini sejalan dengan Pendapat Mutiah, yang menyatakan 

bahwa pola asuh orang tua seperti mendidik, mengarahkan dan mengasuh anak 

adalah bagian kewajiban yang dilakukan orang tua untuk membentuk karakter dan 

kepribadian anak (Mutiah, 2012). 

Pemerintah telah mencanangkan peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 

yaitu  tentan penguatan pendidikan karakter. Salah satu tujuan dari dibentuknya 

perpres yaitu agar terbentuknya suatu pribadi bangsa yang mempunyai nilai-nilai 

karakter yang di peroleh dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia. PPK 

sendiri merupakan singkatan dari Peguatan Pendidikan Karakter adalah salah satu 

upaya pemerintah untuk memperkuat karakter siswa. 



 

3 

 Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Penguatan 

Pendidikan Karakter dan Satuan Pendidikan Formal menyatakan bahwa: 

 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan bahwa 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran dan olah raga 

dengan kerjaama yang melibatkan satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat sebagai bagian dari gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). 

 

Berdasarkan deskripsi tersebut Pendidikan nasional dalam satuan 

pendidikan dasar yang telah dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, maka hal ini erat kaitannya dengan pembentukan karakter siswa 

agar bermoral, sopan, beretika, santun dan mampu berinteraksi dengan 

masyarakat luas. 

 Nilai-nilai penguatan pendidikan karakter di sekolah berkaitan erat 

dengan peraturan pemerintah yang sedang berlangsung saat ini. Hal ini juga 

berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter yang di bentuk untuk 

memperkuat kurikulum 2013 yang sedang di terapkan saat ini. Karakter yang di 

miliki siswa merupakan bagian dari kemampuan untuk berbakti kepada nilai-nilai 

kebaikan hidup untuk orang lain dan diri sendiri. Dengan kata lain, karakter yang 

kuat membuat diri individu dapat di gunakan sebagai pelaku perubahan, bukan 

hanya untuk diri sendiri, namun dapat di gunakan sebagai pengaruh perubahan di 

lingkungan masyarakat (Albertus, 2015). Pengatan pendidikan karakter memiliki 

lima nilai utama yaitu: “(1) religious; (2), nasionalis; (3) mandiri; (4) gotong 

royong; (5) integritas”. (Kemendikbud, 2017). Dari kelima nilai-nilai karakter 

tersebut bukan berdiri sendiri melainkan nilai yang berkaitan satu sama lain. 

Kemudian yang menjadi perhatian serta pemikiran adanya ketertarikan 

untuk dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pola asuh orang tua dan 

bimbingan guru dalam PPK di SD 3 Ngembalrejo, metode pembelajaran seperti 

apa yang di terapkan orang tua dan guru dalam PPK siswa di masa pandemi 

Covid_19, nilai-nilai karakter apa yang sudah tumbuh dan tercapai dalam PPK 
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pada masa pandemi Covid_19, serta bagaimana faktor dukungan dan penghambat 

proses pembelajaran dalam PPK pada masa pandemi Covid_19 ini. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya akan nampak dalam orientasinya 

dimana tesis ini dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan dari penelitian 

terdahulu dengan melakukan beberapa penyempurnaan. Dari beberapa penelitian 

terdahulu telah banyak penelitian menghubungkan antara nilai-nilai karakter 

dengan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di sekolah, faktor pendukung dan 

penghambat penguatan pendidikan karakter di sekolah. Akan tetapi ada yang 

belum meneliti perhatian khusus tentang,  bagaimana pola asuh orang tua dan 

bimbingan guru dalam memebentuk Penguatan Pendidikan Karakter siswa di 

sekolah pada masa Pandemi Covid-19. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Yesmin and Khan, 2021)  disertai dengan 

judul “Virtual learning of the tribal students in Bangladesh: Constrictions and 

propositions” merupakan penelitian penggunaan metode campuran memakai 

Skala Likert 5 poin untuk menunjukkan kepekaan pelajar, Diskusi Kelompok 

Terfokus (FGD) online serta mengetahui beberapa informasi yang relevan dari 

semua suku yang turut berpartisipasi dalam penelitian. Penelitian dalam jurnal ini 

bertujuan untuk menangani isu utama yang terjadi di suku Bangladesh pada 

pendidikan online siswa di masa pandemi Covid-19. Hasil yang di peroleh dari 

hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa siswa suku belum menerima 

fasilitas yang memadai serta dukungan teknologi, dorongan departemen, 

pendanaan universitas, atau keuntungan moneter sistem, namun kuota  yang 

belum cukup memadai di masa pandemi (COVID-19) dalam menghadiri sesi 

pembeajaran virtual agar dapat segera di perbaiki. Faktor pehambat kurangnya 

fasilitas dalam pembelajaran online yang kurang memadai, berdampak terhadap 

semua institusi juga tidak bisa memberi mereka kesempatan yang leluasa untuk 

mengikuti kelas online. Kebermanfaatan dalam penelitian ini untuk peneliti 

sendiri akan digunakan untuk bahan referensi dan penambahan wawasan  untuk di 

kembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Musayadah, 2021) disertai 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Core Values Di Sekolah Alam 
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Pada Masa Pandemi Covid-19” merupakan penelitian kualitatif Studi Kasus 

Kesimpulan penelitian teori  tersebut dibangun dari mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter ke dalam tema yang telah ditentukan melalui kegiatan yang disesuaikan 

pada masa pandemic Covid-19 serta pengembagan kemandirian serta soft skill 

anak. Mengutamakan kerja sama dengan orang tua baik melalui media online 

maupun offline.  

Demikian pulan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Parmajaya, 2020)   

disertai dengan judul “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK): Problema 

Pandemi Covid 19 Dalam Proses Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0” 

merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis kesimpulan 

penelitian melakukan penelitian mengenai pendidikan karakter di masa pandemi 

Covid-19 dan terdapat perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian yang di 

lakukan oleh Parmajaya menekankan pada kesiapan guru orang tua dan siswa 

dalam menghadapi pandemic Covid-19, penelitian ini lebih menekankan pada 

kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap kinerja guru serta pengaruhnya 

terhadap siswa, perilaku siswa dalam penguatan pendidikan karakter di sini tidak 

terlalu di tekankan, sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas 

tentang penguatan pendidikan karakter di saat pandemi Covid-19. 

Terhambatnya proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 ini 

dapat menghambat penanaman nilai karakter untuk peserta didik. Pentingnya 

penguatan pendidikan karakter dilihat dari banyaknya fenomena sosial, penurunan 

nilai moral bangsa dengan berbagai tindakan maupun perilaku tercela anak yang 

bertolak belakang dengan pancasila, terhambatnya fasilitas siswa dan lain 

sebagainya. Penanaman penguatan pendidikan karakter disertai dengan nilai-nilai 

karakter dilakukan secara daring di era Pandemi Covid-19 ini yang menuju new 

normal menjadi tantangan tersendiri bagi guru khususnya.  

Model dan strategi pembelajaran daring yang dilaksnakan menjadi salah 

satu bentuk penerapan penguatan pendidikan karakter terhadap peserta didik 

dalam  kegiatan proses belajar. Dengan adanya peran serta pola asuh orang tua 

dan bimbingan guru yang berjalan dengan baik dan semestinya, diharapan  

penanaman penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang di lakukan 
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secara daring ini diharapkan siswa dapat memiliki perilaku yang baik, memiliki 

nilai-nilai karakter baik, sopan dan santun, serta mampu menguasai teknologi 

pada era pandemi Covid-19 ini. 

Berdasarkan uraian tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pola Asuh Orang Tua Dan Bimbingan Guru Dalam Penguatan 

Pendidikan Karakter Siswa Di SD 3 Ngembalrejo Pada Masa Pandemi Covid-

19”. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Siswa ketika dalam pembelajaran daring, yang mengerjakan PR orang tua, 

siswa melawan orang tua, asik bermain gadget selama masa pandemi Covid-

19. 

2. Bimbingan guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter di SD 3 Ngembalrejo 

Kudus selama masa pandemi Covid-19. 

3. Nilai-nilai karakter dalam Penguatan Pendidikan Karakter yang diterapkan di 

SD 3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19. 

4. Faktor pendukung dan penghambat penguatan pendidikan karakter siswa di 

SD 3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua dalam Penguatan Pendidikan Karakter di SD 

3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana bimbingan guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter di SD 3 

Ngembalrejo Kudus selama masa pandemi Covid-19? 

3. Apa Nilai-nilai karakter dalam Penguatan Pendidikan Karakter yang tumbuh 

di SD 3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19? 
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4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Penguatan Pendidikan 

Karakter siswa di SD 3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19? 

1.4   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus dan rumusan masalah penelitian di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pola asuh orang tua dalam Penguatan Pendidikan Karakter di SD 

3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19. 

2. Menjelaskan bimbingan guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter di SD 3 

Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19. 

3. Menjelaskan nilai-nilai dalam Penguatan Pendidikan Karakter yang tumbuh di 

SD 3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19. 

4. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Penguatan Pendidikan 

Karakter siswa  di SD 3 Ngembalrejo selama masa pandemi Covid-19. 

 

1.5   Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun teoris sebagai berikut. 

1.5.1  Secara teoris 

Hasil penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: 

1. Sebagai wadah informasi untuk guru dan orang tua dalam mengetahui 

pentingnya penguatan pendidikan karakter pada anak. 

2. Sebagai referensi bagi peneliti yang berhubugan denga peran guru dan 

pola asuh orang tua dalam pembentukan penguatan pendidikan 

karakter anak pada masa pandemi. 

1.5.2   Secara Praktis 

Hasil penelitia ini dapat bermanfaat bagi. 

1. Penulis dapat menambah wawasan serta pengalaman langsung tentang 

upaya penguatan pendidikan karakter siswa melalui pola asuh orang 

tua dan bimbingan guru. 

2. Guru diharapkan dapat memanfaatkan perannya dengan baik sebagia 

pembimbing siswa. 
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3. Orang tua dapat mengupayakan pembentukan karakter anak-anaknya 

sehingga anaknya mampu memeiliki penguatan dan penempatan 

karakter yang baik. 

 

1.6   Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di SD 3 Nembalrejo Kudus dan lingkungan 

masyarakat. Lokasi sekolah terletak di area Jalan Pantura Pati-Kudus, Kalangan 

Tenggeles, Mejobo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian ini menggunakan Studi Kasus yang 

bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua dan bimbingan guru serta 

kompetensi guru dalam pembentukan penguatan pendidikan karakter dan nilai-

nilai karakter secara langsung di lapangan, serta mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat penguatan pendidikan karakter siswa  pada masa pandemi Covid-

19  di SD 3 Ngembalrejo Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


