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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas seorang 

anak, dari sejak lahir hingga anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Orang tua 

mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak , menurut ( Anggono,2011) 

h,17-18. Kebutuhan dasar anak meliputi kebutuhan fisik-biomedis (asuh),kebutuhan  

emosi/kasih sayang (asih). 

Peran orang tua memberikan perhatian terhadap anak hingga mencapai usia 

cukup besar untuk berinteraksi dengan teman sebayanya atau hingga masuk sekolah. 

Orang tua berperan dalam pendidikan anak bahwasanya, Menurut (abu Ahmadidalam 

Hendi suhendi dan Ramdani Wahyu 2001) h,14. Penjelasan tentang orang tua dalam 

pendidikan  sebagai berikut: 

Setelah sebuah keluarga berbentuk,anggota keluarga yang ada didalam nya 

memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam 

kehidupan keluarga inilah yang di sebut fungsih. Jadi fungsi keluarga adalah 

suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga. 

Fungsi disini mengacu pada peranan individu dalam mengetahui, yang pada 

akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sebagai upaya pembangunan bangsah dan Negara. 

kemajuan suatu Negara di tentukan oleh generasi penerus bangsa yang nantinya akan 

melanjutkan cita-cita bangsa itusendiri, sebagai penerus bangsa sudah seharusnya 

dibekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yangdi perlukan dalam kehidupan 
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masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistem 

Penddikan Nasional dinyatakanbahwa:  

Pendidikanadalah 

usahasadardanterencanauntukmewujudkansuasanabelajardan proses 

pembelajaran agar 

pesertadidiksecaraaktifmengembangkanpotensidirinyauntukmemilikikekuatan 

spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlakmulia, 

sertaketerampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa, dannegara. 

(UUDRI No. 20, 2003) h. 3 

 

Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta tanggung jawab.(Sri Hartini, 2008) h. 21. 

Peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan, karena pendidikan yang 

pertama dan utama dimulai dari lingkungan keluarga dan orang tua menjadi kunci 

utama terjadinya sebuah pendidikan dalam keluarga itu sendiri. 

Selain ituperan orang tua dalam membimbing anak di masa pandemic covid -

19 ini sangatlah penting.Indonesia saat ini sedang dilanda bencana yang berkaitan 

dengan kesehatan atau biasa dikenal dengan COVID-19 (Corona virus deseases 

nineteen). Virus ini pertama kali ditemukan di wuhan, China dan menyebar ke 

seluruh dunia sehingga menyebabkan banyak kematian. Sehingga keadaan ini 

menimbulkan darurat kesehatan dan memunculkan dampak luapan terhadap 

prekonomian Negara.www.who.int.emergencies/coronavirus-20/5/2020. 
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Tak hanya itu lembaga pendidikan pun diliburkanUntuk mencegah 

penyebaran Covid 19, Pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan 

penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) untuk lembaga pendidikan dan 

kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020  tentang pembelajaran secara daring dan 

bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19.(Kemendikbud 

No.04 tahun 2020) 

 Kebijakan ini memaksa guru dan murid untuk tetap bekerja dan belajar dari 

rumah, namun juga pentingnya optimalisasi peran orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran peserta didik berbasis daring dan selalu mengingatkan anak tentang 

pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. Sejalan dengan yang di 

ungkapkan oleh (Rompas et al, 2018) yang menyatakan bahwa orang tua memiliki 

peran yang sangat penting dalam hal mendidik anak salah satunya adalah  menjadi 

dan memberikan contoh yang baik untuk anak  juga merupakan hal penting yang 

harus dilakukan orang tua agar selalu hidup bersih. 

Dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah muda para anak hendaknya 

mempunyai niat belajar dan berfikir yang baik. Dan satu hal yang perlu diketahui 

keberhasilan pendidikan kepada anak didik dalam mencapai prestasi belajar dapat 

ditunjang melalui perhatian orang tua terhadap anak didik. Berdasarkan paparan di 

atas,peran orang tua lebih banyak di analisis saat sebelum terjadi pandemi yang mana 

lebih menekankan pada pengasuhan dan perawatan, sementara pendidikan akademik 

lebih banyak diserahkan kepada pihak sekolah dan penelitian yang terkait peran orang 
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tua dalam membimbing pembelajaran berbasis daring anak saat terjadi pandemi 

Covid 19 belum banyak dilakukan. 

Namun demikian, pendidikan saat ini telah memasuki era NEW NORMAL, 

pembelajaran juga pastinya kembali ke pembelajaran normal, di era pandemic Covid 

19 ini tidak memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran dilaksanakan secara face 

to face atau secara langsung mungkin setidaknya bisa dilakukan dengan jarak jauh 

atau virtual yaitu pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai aplikasi 

yang tersedia untuk mengoptimalkan wadah pembelajaran.(Syaharuddin, S.2020). 

Melalui media aplikasi elektronik tersebut tenaga pendidik juga dapat 

mentransfer pengetahuan dan keterampilan seperti biasanya saat melakukan 

pembelajaran secara face to face atau langsung. Dalam pembelajaran jarak jauh atau 

online ini juga tetap bisa membangun karakter peserta didik misalnya saja dapat 

dilihat dengan disiplin waktu dalam memulai dan mengakhiri pertemuan kelas daring 

atau online disiplin waktu batas waktu uplod tugas,kemandirian melalui tugas 

individu, kerjasama melalui tugas kelompok dan etika dalam berbicara atau menulis 

saat live elearning berlangsung. Peran tenaga pendidik tentu tidak tergantikan oleh 

mesin (teknologi).(Syaharuddin, S.2020).  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan  pada Pembelajaran Daring 

Era NEW NORMAL di SDN 07 Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan 

terhadap peran orang tua  dalam mebimbing anak belajar Daring peneliti melihat pada 

saat peserta didik belajar di rumah banyak sekali masalah serta hambatan yang 

dialami peserta didik dalam belajar sehingga dibutuhkan bimbingan atau peran orang 
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tua dalam membimbing anak belajar Daring.(Hasil Observasi peneliti tanggal 5 

Agustus 2020 di SDN 07 Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan). 

Berdasarkan hal tersebut, kajian dalam penelitian ini sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana peran orangtua dalam membimbing putra-putrinya saat 

terjadi pandemic Covid 19. Di antaranya membimbing anak saat melakukan  

bembelajaran daring sehingga peneliti tertarik mengambil judul “Peran Orang Tua 

Mebimbing Peserta Didik Dalam Pembelajaran  Daringda Era NEW NORMAL 

Di Sdn 07 Ra Nomeeto Kecamatan Ranomeeto Kab.Konawe Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adaah: 

 

1. Bagaimana peran orang tua membimbing peserta didik dalam pembelajaran 

daring pada era NEW NORMAL di SDN 07 Ranomeeto Kec, Ranomeeto. 

2. Apakah permasalahan yang dihadapi orang tua pada saat melakukan 

bimbingan belajar berbasis daring kepada peserta didik, di SDN 07 

Ranomeeto, Kec. Ranomeeto. 

1.3 Tujuan penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam menangani masalah 

yang di hadapi pada saat  membimbing peserta didik dalam pembelajaran 

berbasis daring, di SDN 07 Ranomeeto, Kec. Ranomeeto. 
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2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi saat orang tua membimbing 

peserta didik dalam pembelajaran  daring di SDN 07 Ranometo, Kec, 

Ranomeeto. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikanmanfaat bagi orang tua 

dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran berbasis 

daring selama masa pandemi Covid 19. 

2. Manfaat praktis 

Dengan di adakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi bagi berbagai pihak, secara praktis yakni: 

a. Bagi anak  

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar anak karena peranan 

orang tua. 

b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada orang tua agar mereka tidak 

memasrahkan pendidikan anak kepada pihak sekolah, tetapi mereka juga 

mempunyai tanggung jawab yang sama dalam dunia pendidikan anak. 

c. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif khususnya terhadap 

orang tua dan umumnya bagi masyarakat yaitu berupa kiat membantu 

belajar anak  dirumah dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar anak 
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disekolah seperti membimbing dan memotivasi anak agar antusias untuk 

belajar. 

d. Hasil penelitian ini berfungsi sebagai pengembangan kemapuan dan 

penalaran berfikir yang dimiliki dengan melaksanakan pengkajian 

terhadap buku-buku sumber dan melaksanakan penelitian langsung 

dilapangan. 

1.5 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman untuk mengartikan maksud 

dalam pembahasan penelitian, peneliti perlu mendiskripsikan secaradetail ruang 

lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Peran orang tua 

Peran orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha atau cara 

orang tua dalam memimbing peserta didik belajar dari rumah (Daring) baik sebagai 

pendidik (edukator), pendorong (motivator), atau fasilitator dll. 

2. Pembelajaran dari rumah (Daring) 

Pembelajaran dari rumah (Daring)  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

peserta didikyang belajar dari rumah dengan memanfaatkan jaringan yang berbasis 

teknologi dan komunikasipada era NEW NORMAL. 

 


