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                                  BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hampir tiga tahun lamanya Indonesia dilanda pandemic Covid- 19. 

Pertambahnya virus varian jenis baru yang masuk ke Indonesia menambah daftar 

panjang korban akibat pandemic Covid-19. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, 

pandemic sangat terasa sekali terutama di bidang pendidikan. Perubahan pola 

belajar dari tatap muka menjadi pembelajaran daring justru memunculkan masalah 

baru dalam pembelajaran selama pandemic. 

Peran orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung 

pembelajaran selama pandemi. Upaya mendidik dan membimbing anak 

merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari serangkaian kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh orang tua. Kewajiban membimbing dan mendidik anak 

adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan mental rohani anak.  

Menurut Friedman dalam (Slameto, 2003), faktor yang mempengaruhi 

peran orangtua antara lain: a) faktor status sosial ditentukan oleh unsur-unsur 

seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan; b) faktor bentuk keluarga; c) 

faktor tahap perkembangan keluarga dimulai dari terjadinya pernikahan yang 

menyatukan dua pribadi yang berbeda, dilanjutkan dengan tahap persiapan 

menjadi orangtua; d) faktor model peran. 

Orang tua memiliki kewajiban mencari nafkah dan mendidik anak hal ini 

tidak dapat dipisahkan harus dilaksanakan secara seiring, sejalan, serasi, dan 

setara agar terjadi keseimbangan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Namun dengan seiring perkembangan zaman yang semakin modern banyak orang 

tua yang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas keseharian ditambah lagi dengan 

adanya pandemi. Praktis membuat aktifitas anak- anak dihabiskan dengan 

bermain gawai dirumah.  

Menurut Almarzooq (2020: 1-11) “Banyak alat baru telah digunakan 

dalam pendidikan peserta pelatihan. Misalnya, aplikasi obrolan grup WhatsApp 

(Facebook, Inc., Menlo Park, California) telah dan terus digunakan oleh banyak 

peserta pelatihan baik untuk berbagi pengetahuan medis maupun kolaborasi. 

Media sosial, seperti Twitter (Twitter, San Francisco, California), terus menjadi 
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saluran penting bagi banyak dokter untuk belajar dan menyebarkan informasi 

dalam skala global”.  

Beberapa Penggunaan media pembelajaran online tidak hanya 

mengguanakan HP dan leptop saja tetapi menggunakan berbagai media social 

sebagai sarana pembelajaran seperti facebook dan twitter. Bahkan bisa 

menggunakan media yang ada disekitar kita.peneliti terdahulu yang melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran selama masa pandemi. 

Demuyakor, J. (20201-9); dalam judul “Coronavirus (Covid-19) and Online 

Learning in Higher Institutions of Education: A Survey of the Perceptions of 

Ghanaian International Students in China”, Kusuma & Hamidah, (2020:97-106); 

dalam judul “Perbandingan Hasil Belajar Matematika dengan Penggunaan 

Platform Whatsapp Group dan Webinar Zoom dalam Pembelajaran Jarak Jauh 

pada Masa Pandemik Covid-19” ; Ria Yunitasari &Umi Hanifah. (2020: 232-

234); dalam judul,” Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa 

Pada Masa Covid-19”. Dari beberapa tujuan penelitian yang telah dilakukan diatas 

meneliti tentang hasil belajar, kepuasan terhadap hasil pembelajaran online dan 

minat belajar siswa. Dan dari penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian 

tentang Peran orangtua dan perilaku siswa dalam pembelajaran selama masa 

Pandemi Covid-19. 

Berdasarkan Surat Edaran dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

Dan Teknologi No 4 Tahun 2021 yang berisi tentang penyelenggaraan 

pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap memtuhi protokol kesehatan. 

Namum masih sebatas untuk sekolah tinggi, sedangkan berdasarkan surat edaran 

dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak  tanggal 24 Agustus 

2021 No 420/4319 yang berisi tentang edaran pembelajaran blended learning 

dimana 50% siswa melakukan pembelajaran tatap muka dan sebagian lagi 

melakukan pembelajaran secara daring.  

Penerapan pembelajaran daring menyebabakn intensitas bertemunya siswa 

dengan guru sangat berkurang dibandingkan dengan tatap muka. Perubahan pola 

pembelajaran dan kebiasaan yang dilakukan selama pembelajaran daring dirumah 

memunculkan masalah baru. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk 
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meneliti masalah yang berhubungan dengan peran orangtua, perilaku siswa, 

kendala dan upaya yang dilakukan dalam pembelajaran khususnya di SDN 

Mangunjiwan 1 Demak selama pandemic dengan judul “Peran Orang Tua dan 

Perilaku siswa dalam pembelajaran selama masa pandemic Covid-19 di SDN 

Mangunjiwan 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak” 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian  

1.2.1 Fokus Penelitian  

Adapun fokus penelitian sebagai berikut.  

1. Peran orang tua siswa dalam kegiatan pembelajaran selama masa pandemic Covid-

19. 

2. Perilaku siswa Sekolah Dasar Negeri Mangunjiwan 1 Demak terhadap pembelajaran 

selama masa pademi Covid-19 

3. Kendala – kendala yang dihadapi Guru, siswa dan orang tua dalam kegiatan 

pembelajaran Pada masa pandemi Covid-19 di SDN Mangunjiwan 1 Demak 

4. Upaya yang dilakukan guru dan orang tua  menghadapi kendala  dalam pembelajaran 

pada masa pandemic Covid-1 9di SDN Mangunjiwan 1 Demak  

1.2.2 Lokus Penelitian  

Penelitian dilakukan pada SD Negeri Mangunjiwan 1 Kecamatan Demak 

Kabupaten Demak, dengan informan pada penelitian adalah siswa, guru, dan 

orang tua siswa kelas enam yang berdomisili di Wilayah Kelurahan 

Mangunjiwan Kecamatan Demak. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana peran orang tua dalam pembelajaran di SDN Mangunjiwan 1 Demak 

selama masa pandemi Covid- 19? 

2. Bagaimana perilaku siswa SDN Mangunjiwan 1 Demak terhadap pembelajaran 

selama masa pandemi Covid-19? 

3. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi oleh guru, siswa dan orang tua dalam 

pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 di SDN Mangunjiwan 1 Demak? 

4. Upaya yang dilakukan oleh guru dan orang tua menghadapi kendala-kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 di SDN Mangunjiwan 1? 
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1.4 Tujuan  Masalah 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis peran orang tua dalam pembelajaran di SDN Mangunjiwan 1 Demak 

selama masa pandemi covid-19. 

2. Menganalisis perilaku siswa dalam pembelajaran selama masa pandemi Covid- 19 di 

SDN Mangunjiwan 1 Demak. 

3. Menganalisis kendala- kendala pembelajaran online yang dihadapi guru, siswa dan 

orang tua selama masa pandemic Covid-19 di SDN Mangunjiwan 1 Demak. 

4. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh guru dan orang tua menghadapi kendala 

dalam pembelajaran di SDN Mangunjiwan 1 selama masa pandemi Covid-19. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara umum ada manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain: 

1) Manfaat Teoretis 

a. Sebagai bahan referensi yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai 

peran orangtua dan perilaku siswa dalam pembelajaran online selama masa 

pandemi Covid-19. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait 

dengan masalah dalam penelitian ini di masa yang akan datang. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, untuk memberikan informasi tentang konsep pembelajaran online 

selama masa pandemi Covid-19. 

b. Bagi siswa, untuk memberikan informasi terkait solusi dalam menghadapi kendala 

dalam pembelajaran online selama masa pandemi Covid-19 sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran online selanjutnya yang lebih 

baik. 

c. Orang tua, untuk memberikan informasi terkait solusi dalam menghadapi kendala 

dalam pembelajaran online selama masa pandemi Covid-19 sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran online selanjutnya yang lebih 

baik. 
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1.6 Ruang Lingkup  

Judul penelitian ini adalah “Peran Orangtua dan Perilaku Siswa Dalam 

Pembelajaran Selama Masa Pandemic Covid-19 di SDN Mangunjiwan 1 Kecamatan 

Demak Kabupaten Demak”. Digunakan untuk mengetahui atau menganalisis peran 

orangtua, prilaku siswa, kendala- kendala dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi 

kendala- kendala pembelajaran selama masa pandemi Covid- 19. Dengan informan yang 

akan diteliti adalah guru, siswa dan orang tua pada SDN Mangunjiwan 1 Demak 

Kecamatan Demak Kabupaten Demak. 

 


