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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang agar 

menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya 

diperoleh dari bangku sekolah saja secara formal di dalam kelas, namun 

pendidikan juga bisa didapatkan secara informal melalui keluarga dan lingkungan. 

Keluarga merupakan tempat untuk si anak mendapatkan pendidikan pertamanya. 

Bagian keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak ialah 

orang tua. Ketika anak sudah mendapatkan pendidikan di lembaga formal, 

informal maupun non formal, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab dalam 

pendidikan anak, hal itu dikarenakan orang tua karena keterbatasan ilmu, dan 

kesibukan orang tua untuk bekerja, namun orang tua tetap memiliki peran penting 

dalam menentukan masa depan dan juga keberhasilan pendidikan anak. Maka dari 

itu kepedulian orang tua berupa perhatian yang diberikan orang tua pada anak 

dalam hal pendidikan sangat berpengaruh. 

Salah satu lembaga yang dipilih orang tua agar anak mendapatkan 

pendidikan dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah sekolah. 

Sekolah merupakan lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, 

memberikan ilmu dan mendidik anak supaya mereka mampu menjadi manusia 

yang berguna bagi negara. Pembelajaran di sekolah biasanya dilakukan secara 

langsung / tatap muka antara pendidik dan siswa di dalam kelas. Siswa dapat 

berinteraksi aktif dengan guru dan dengan siswa lain. Pada akhir bulan Desember 

tahun 2019, ditemukannya virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Dengan 

penyebaran yang begitu cepat dan tak terkendali, tak hanya China saja, yang 

terpapar oleh virus corona, saat ini sudah 200 negara di dunia, yang terpapar oleh 

virus corona ini, termasuk di Indonesia. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik, yaitu epidemic penyakit yang 

menyebar di wilayah yang luas, misalnya ke beberapa benua, atau di seluruh 

dunia. Melihat situasi yang terjadi di Indonesia, yang semakin hari jumlah 
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individu yang tertular virus corona semakin bertambah, pemerintah membuat 

beberapa kebijakan untuk mencegah meluasnya penyebaran coronavirus disease 

(COVID-19). Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia yaitu untuk melaksanakan proses belajar dari 

rumah melalui pembelajaran daring (dalam jaringan). Pembelajaran daring adalah 

metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi/alat elektronik yang 

terkoneksi dengan internet, sehingga siswa dapat belajar dimana pun dan kapan 

pun tanpa harus tatap muka secara langsung/datang ke sekolah. Pada pertengahan 

Maret 2020 kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada semua jenjang pendidikan 

di Indonesia. Setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring, beberapa sekolah menggunakan aplikasi seperti 

Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran daring. 

Sebagai upaya pemerintah dalam terselenggaranya pendidikan dan lebih 

mengoptimalkan implementasi kebijakan belajar dari rumah oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk semua kalangan saat pandemik virus corona, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan TVRI untuk 

membuat program Belajar dari Rumah yang mulai tayang sejak 13 April 2020. 

Program ini memuat materi pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2020 selama 

pembelajaran daring pada salah satu murid SD 1 Pasuruhan Lor yang bernama 

Ramadhan yang duduk di kelas V, dan Ibu Is didapatkan hasil bahwa pelaksanaan 

daring pada sekolah dasar menggunakan applikasi WhatsApp sebagai media 

dalam pembelajaran daring. Guru menggunakan WhatsApp grup yang 

beranggotakan wali kelas dan wali murid untuk memberikan materi, tugas, 

penyetoran tugas dan pemberian nilai yang diperoleh siswa. Siswa diminta untuk 

membaca materi yang dibagikan atau materi yang sudah ada dalam buku yang 

sudah dibagikan dan mengerjakan seluruh soal-soal yang ada pada buku. Setelah 

adanya program Belajar dari Rumah, siswa diminta untuk menonton program 

tersebut. Saat observasi terlihat bahwa Ibu Is mendampingi anaknya yang 
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bernama Ramadhan yang masih kelas V untuk menonton program tersebut. 

Selama anaknya mendengarkan penjelasan materi dari program, bu Is juga 

mencatat materi yang dijelaskan, supaya pada saat iklan Ramadhan bisa mencatat 

apa yang bu Is catat dan memberikan penjelasan ulang kepada Ramadhan, karena 

menurut bu Is, penjelasan pada program tersebut terlalu cepat sehingga siswa 

yang menonton pun akan tertinggal apabila ingin mencatatnya dan karena hal itu 

pula siswa masih belum terlalu paham mengenai materi apabila tidak diulas 

kembali. Pada setiap tayangan, terdapat soal-soal yang harus dijawab oleh siswa. 

Pada saat mengerjakan terlihat bahwa Ramadhan mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal apabila mengerjakan soal sendiri karena memang masih belum 

terlalu paham dengan materi yang dibahas. Apabila terlihat kesulitan, Ibu Is 

segera membimbing Ramadhan agar bisa mengerjakan. Bu Is juga menjelaskan 

bahwa ia seringkali mencari kunci jawaban yang ada di youtube, karena merasa 

kesulitan mengajari anaknya dalam menjawab pertanyaan dari program Belajar 

dari Rumah. Bu Is menyatakan bahwa anaknya merasa bosan dengan 

pembelajaran dari rumah, namun ia selalu memberikan pengertian dan semangat 

kepada anaknya untuk tetap belajar dan menghilangkan kebosanan anaknya 

dengan melakukan berbagai kegiatan seperti membuat keterampilan dari bahan 

stik es krim.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut, terdapat beberapa masalah antara lain, 

pembahasan pada program terlalu cepat sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi, kesulitan dalam memahami materi akan berdampak 

pada kesulitan dalam memecahkan masalah pada soal. Selain melakukan 

observasi, peneliti juga mendapatkan data berupa daftar nilai Penilaian Akhir 

Semester II yang diperoleh dari rata-rata Penilaian Tengah Semester dengan nilai 

– nilai tugas yang diberikan selama pembelajaran daring dari 3 SD, yaitu dari dari 

SD 1 Pasuruhan Lor, SD 2 Pasuruhan Lor, SD 4 Ploso. Dari SD 1 Pasuruhan Lor 

mendapatkan hasil bahwa hanya beberapa siswa saja yang tidak tuntas dan 

termasuk dalam kategori sangat baik untuk tingkat keberhasilan secara klasikal. 

Dari SD 2 Pasuruhan Lor mendapatkan hasil bahwa setengah dari jumlah siswa 

tidak tuntas dan termasuk dalam kategori kurang untuk tingkat keberhasilan 



 

4 
 
 

secara klasikal. Dari SD 4 Ploso mendapatkan hasil bahwa hampir setengah dari 

jumlah siswa tidak tuntas dan termasuk dalam kategori kurang untuk tingkat 

keberhasilan secara klasikal. Berdasarkan keterangan dari masing-masing guru, 

kebanyakan anak yang tidak tuntas tersebut merupakan anak yang kurang 

mendapatkan perhatian dari orang tuanya dikarenakan orang tua yang bercerai, 

sibuk bekerja dan berada di luar negeri.  

Tanpa adanya pendampingan dari orang yang lebih paham dengan materi 

yang dipelajari, tentu akan menurunkan minat siswa untuk belajar dan siswa 

merasa sedikit kesulitan untuk memahami suatu materi, terutama dalam muatan 

pelajaran matematika. Eismawati, dkk (2019:72) menjelaskan bahwa matematika 

merupakan muatan pelajaran yang ada pada semua jenjang pendidikan dimulai 

dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi pun selalu 

melibatkan matematika pada muatan pelajaran wajib, karena matematika adalah 

ilmu dasar dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Oktoviani (2019:39) 

menyatakan dengan mempelajari matematika seseorang terbiasa berpikir secara 

sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya 

kreativitasnya. Salah satu kemampuan dalam matematika yang harus dikuasai 

oleh siswa yaitu kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman 

matematis adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan konsep pada 

suatu permasalahan. Hal ini senada dengan Fauzan, dkk (dalam Oktoviani, dkk 

2019:40) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah 

pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur dan kemampuan siswa 

menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring tentu saja pemahaman siswa sangat penting, 

maka dari itu diperlukannya perhatian dari orang tua untuk mendampingi anak 

belajar. Perhatian orang tua adalah pemusatan tenaga psikis dan kesadaran oleh 

orang tua yang ditujukan kepada anaknya. Bentuk perhatian yang diberikan 

bermacam-macam seperti yang dijelaskan oleh Koyimah (2016:19) yaitu: (1) 

Pemberian bimbingan, (2) Memberikan nasehat, (3) Memberikan motivasi dan 

penghargaan, (4) Memenuhi kebutuhan anak, (5) Pengawasan terhadap anak. 
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Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyanto 

(2016) yang mendapatkan hasil bahwa tingkat perhatian orang tua siswa dalam 

kategori tinggi dan terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2016) yang 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara perhatian orang 

tua dengan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perhatian Orang Tua Selama Pembelajaran Daring 

terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka didapat rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk perhatian orang tua yang diberikan kepada anak selama 

pembelajaran daring ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua kepada anak 

saat pembelajaran daring ? 

3. Bagaimana peran perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman 

matematis siswa selama pembelajaran daring ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui bentuk perhatian orang tua yang diberikan kepada anak selama 

pembelajaran daring. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua kepada anak 

saat pembelajaran daring. 

3. Mengetahui peran perhatian orang tua terhadap kemampuan pemahaman 

matematis siswa selama pembelajaran daring. 

 

 


