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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Peran orang tua dalam pendidikan 

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-

anaknya. Dimanapun anak tersebut menjalani pendidikan, baik dilembaga formal, 

informal maupun non formal orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan 

pendidikan anak-anaknya. (Nawawi, 1981) 

Orang tua memberikan dorongan tentang pentingnya belajar dengan tujuan 

dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga anak benar-benar merasa penting dan 

membutuhkan apa yang di anjurkan oleh orang tuanya. Orang tua harus mampu 

menjadi motivator belajar anak. Hal ini dilakukan antara lain dengan membimbing 

belajar anak dengan kasih sayang secara berkelanjutan, serta dengan menciptakan 

suasana belajar dirumah. Suasana belajar dapat di wujudkan dengan meminalisir 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat, seperti nonton TV secara terus 

menerus, maka bagaimana suasana belajar mampu dikondisikan oleh orang tua, maka 

sejauh itu pula anak termotivasi untuk belajar. Semakin tinggi motivasi belajar anak , 

semakin tinggi pula kemungkinan anak untuk memperoleh prestasi belajar yang 

maksimal.( Sucipto dan Raflis.2000) h,109.  

Menurut Lestari (2012:153) “peran orang tua merupakan cara yang digunakan 

oleh orang tua yang berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus 

dijalanlakan dalam mengasuh anak”. Hadi (2016:102) menyatakan bahwa orang tua 
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memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk anak mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak. 

Berbicara tentang peran orang tua, tidak terlepas dari keluarga. Lestari, (2012) 

menyatakan bahwa keluarga dilihat dari fungsinya yakni memiliki tugas dan fungsi 

perawatan, dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peranan tertentu. Sejalan 

dengan hal tersebut, Muchtar (dalam Lutfatutatifah et al., 2015) mengugkapkan 

bahwa keluarga merupakan bagian penting dari unit masyarakat. Keluarga memiliki 

peran penting dalam merawat, mendidik , melindungi dan mengasuh anak. Menurut 

Candra et al. (2013) menyatakan bahwa pengasuhan orang tua terhadap anaknya 

dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak itu sendiri. 

Apabila terdapat kesalahan pengasuhan maka akan berdampak pada anak saat sudah 

dewasa. Sejalan dengan hal tersebut Rakhmawati, (2015) menyatakan bahwa 

pengasuhan anak merupakan suatu kegiatan berkelanjutan melalui proses interaksi 

orang tua dan anak untuk mendorong pertumbuhan serta perkembangan anak yang 

optimal.  Paparan di atas menunjukkan bahwa selama ini, peran orang tua dalam 

pengasuhan dan perawatan lebih menonjol, sementara pendidikan akademik 

seringkali dialih tugaskan kepada pihak kedua yaitu sekolah sebagaimana yang 

dipaparkan Rosdiana, (2006) bahwa faktanya kebanyakan orang tua masih merasa 

bahwa kewajibannya dalam mendidik anak telah usai setelah memasukannya ke suatu 

lembaga persekolahan.   
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Peneliti Karen Smith Conway, profesor ekonomi di University of New 

Hampshire, dan rekannya Andrew Houtenville, rekan peneliti senior di New Editions 

Consulting, menemukan bahwa keterlibatan orang tua memiliki efek positif yang kuat 

pada siswa yang memiliki prestasi. "Parental Effort, School Resources, and Student 

Achievement,” (Olsen, 2010: 37) mengungkapkan bahwa “upaya orang tua secara 

konsisten dikaitkan dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi, dan besarnya 

pengaruh upaya orang tua sangat besar. Kami menemukan bahwa sekolah-sekolah 

perlu meningkatkan pengeluaran per murid lebih dari $ 1.000 untuk mencapai hasil 

yang sama dengan yang diperoleh dengan keterlibatan orang tua.” 

Peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah 

menjadi sangat sentral, sekaitan dengan hal tersebut (WHO, 2020) merilis berbagai 

panduan bagi orang tua dalam mendampingi putra-putri selama pandemi ini 

berlangsung yang meliputi tips pengasuhan agar lebih positif dan konstuktif dalam 

mendampingi anak selama beraktivitas di rumah. Orang tua pada awalnya berperan 

dalam membimbing sikap serta keterampilan yang mendasar, seperti pendidikan 

agama untuk patuh terhadap aturan, dan untuk pembiasaan yang baik (Nurlaeni & 

Juniarti, 2017), namun perannya menjadi meluas yaitu sebagai pendamping 

pendidikan akademik. Prabhawani (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan 

pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sekitar, tidak hanya 

tanggung jawab lembaga pendidikan saja. Orang tua adalah bagian dari keluarga yang 

lebih besar, digantikan oleh keluarga inti orang tua dan anak-anak. Orang tua 

memainkan peran penting, mereka sangat berpengaruh dalam pendidikan anak-anak 
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mereka, dan mereka bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan bimbingan 

anak-anak mereka untuk mencapai tahap-tahap tertentu yang mempersiapkan mereka 

untuk kehidupan sosial. 

Bentuk peran orang tua sebenarnya adalah bentuk peran guru di sekolah. 

Peran orang tua adalah menjadi orang tua yang memotivasi dalam segala hal. 

Motivasi dapat diberikan dengan cara yang meningkatkan kebutuhan sekolah dan 

dapat memberikan semangat dalam pujian atau penghargaan untuk prestasi anak. 

Dalam hal ini peran orang tua adalah membimbing dan memberikan motivasi kepada 

anak, agar anak tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan di rumah. Pada 

dasarnya anak memiliki motivasi untuk melakukan suatu hal, apabila ia mendapatkan 

sebuah dorongan dari orang-orang terdekat seperti orang tua . (Yulianti, 2014). 

Karena besar kecil penghargaan yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh, 

penghargaan yang diberikan sangat berharga dan lebih antusias untuk anakanak. 

Orang tua juga bisa menjadi teman yang bahagia untuk belajar atau belajar. Selain itu, 

orang tua ditugaskan sebagai guru untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka. 

Oleh karena itu, orang tua perlu lebih sabar dalam mengajar dan membimbing 

sebagai tugas guru di sekolah. Dalam melakukan ini, orang tua saling melengkapi dan 

sangat membantu dalam memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi anak-

anak di sekolah dan di rumah.  

 Pelaksanaan pembelajaran dirumah, banyak dari orang tua memberikan 

motivasi selama siswa dituntut untuk belajar dari rumah karena himbauan pemerintah 

mengenai Covid-19, hal ini juga yang membuat tidak sedikit orang tua yang sengaja 
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untuk meluangkan waktunya demi dapat membantu proses pembelajaran anaknya 

selama di rumah. Banyak dari orang tua yang setuju jika selama pembelajaran di 

rumah, orang tua lah yang juga ikut membantu mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. Walaupun tidak sedikit juga yang merasa hal ini menjadi tambahan 

aktivitas orang tua selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Abdulrachman, 2020) bahwa mendampingi anak belajar dari rumah, sambil 

orangtua mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan dari kantor atau dari rumah 

memang menjadi tantangan tersendiri, yang perlu dingat adalah orangtua di rumah 

bukan untuk menggantikan semua peran guru di sekolah.   

Lingkungan keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan utama karena 

sebagian besar kehidupan anak berlangsung dalam keluarga, sehingga pendidikan 

yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Orang tua 

menciptakan suasana yang nyaman dirumah sehingga diharapkan anak bisa belajar 

dengan lebih baik.  (Ma’ruf Zurayk.1998, h.21).Peran orang tua sangat penting dalam 

mempersiapkan segi perkembangan sosial anak yang secara tidak langsung 

menerapkan unsur-unsur pendidikan, yaitu suatu proses dimana orang tua 

menggunakan segala kemampuan yang ada guna keuntungan mereka sendiri dan 

program yang dijalankan anak tersebut,orang tua, anak, dan program sekolah semua 

merupakan bagian dari suatu proses. Dalam hal pendidikan anak-anaknya para orang 

tua perlu adanya kerja sama dengan pihak lain seperti hal nya pihak sekolah. Orang 

tua dan pihak sekolah tentulah harus bekerja keras dan bekerja sama untuk 

menggapai pendidikan yang optimal. Dengan adanya hubungan yang baik antara 
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sekolah dengan orang tua akan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari 

dalam hal mendidik anak-anak nya. Sebaliknya para guru dapat pula memperoleh 

keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan  dan sifat-sifat anaknya di 

sekolah. Orang tua dapat memgetahui  apakah anak-anaknya rajin, malas,suka 

mengantuk, pandai dan lain sebagainya.(M.Arifin.2007. h.114-11). 

Menurut Ramayulis keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama 

didalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya sebagian 

besar sifatnya hubungan langsung . disitulah perkembangan individu dan disitulah 

terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya, ia 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.(Ramayulis, 

2001, h.10-11).  

Peran orang tua dalam pendidikan akan menentukan keberhasilan bagi  

pendidikan anak-anaknya, di antara orang tua dalam pendidikan adalah sebagai 

berikut :  

a. Pendidik (edukator)  

 Pendidik dalam Islam yang pertama dan utama adalah orang tua yang 

bertanggung jawab terhadap anak didik dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi 

kognitif dan potensi psikomotor.  

b. Pendorong (motivator)  

Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan.  Motivasi bisa  berasal dari dalam diri (intrinsik) yaitu dorongan 
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yang datang dari hati sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya 

sesuatu dan motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) yaitu dorongan yang 

datang dari luar diri (lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, teman-

teman dan anggota masyarakat.  

c. Fasilitator   

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, 

alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Jadi orang tua berkewajiban memenuhi 

fasilitas belajar agar proses belajar berjalan dengan lancar. 

Demikianlah keluarga atau orang tua menjadi faktor penting untuk mendidik 

anak-anaknya  baik dalam sudut tinjauan agama, sosial kemasyarakatan maupun 

tinjauan individu. 

2.1.1 Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa 

Keberhasilan siswa dalam proses belajarnya tidak dapat terlepas dari adanya 

motivasi yang menjadi penggerak dan pendorong siswa agar dapat menjalankan 

kegiatan dan proses belajarnya. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa 

(intrinsik) dan motivasi dari luar (ekstrinsik). Dari kedua motivasi tersebut memiliki 

pengaruh yang besar terhadap keberhasilan siswa, meskipun yang lebih utamanya 

adalah motivasi dalam diri siswa tetapi motivasi dari luar atau ekstrinsik tetap 

menjadi faktor yang ikut mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Salah satu contoh 

motivasi yang berasal dari luar diri siswa adalah orang tua, dimana oerang tua 

merupakan orang yang pertama kali dikenal dan dekat dengan anak, keberadaan 
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siswa antara di sekolah dengan di rumah tentunya lebih banyak di rumah, maka dari 

itu peran orang tua sebagai orang yang dekat dengan siswa dinilai sangat  penting 

terutama dalam memotivasi belajar siswa. Diantara peran orang tua dalam 

memotivasi belajar siswa adalah sebagai berikut:  

1. Mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak.   

2. Memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Orang tua diminta 

untuk memeriksa nilai-nilai ulangan dan tugas anak mereka.  

3. Memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan 

tingkah laku anak-anak. Hal ini dapat dilakukan orang tua dengan 

berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan anak di 

sekolah.  

4. Memantau efektifitas jam belajar di sekolah. Orang tua dapat  

5. Menanyakan aktifitas yang dilakukan anak mereka selama berada di sekolah. 

(Salwintt.wordpress.com/artikel/109_21peran_orangtua_sekolah_dan_guru

_dalam_mensukseskan_pendidikan.Diunduh pada sabtu  2020/15/08.15.22) 

 

 Terkait dengan peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa,maka ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, diantarana sebagai berikut:  

1. Menciptakan iklim rumah yang mendukung anak untuk belajar Orang tua 

dapat menyediakan berbagai perlengkapan maupun permainan yang dapat 
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mendukung anak untuk belajar, misalnya: komputer, buku-buku, puzzle, dan 

sebagainya  

2. Menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan belajar anak 

Selain menciptakan iklim rumah yang dapat mendukung anak untuk belajar, 

interaksi orang tua dengan anak ternyata juga dapat meningkatkan motivasi 

belajar anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menemani anak belajar, 

menunjukkan perhatian terhadap kegiatan belajar anak, memberikan bantuan 

ketika anak menghadapi kesulitan, dan sebagainya. Sebagai partner anak 

dalam belajar, orangtuasebaiknya menunjukkan sikap yang hangat dan 

positif terhadap anak, misalnya dengan tidak memarahi anak ketika anak 

tidak dapat mengerjakan PRnya dengan baik.  

3. Memberikan penghargaan atau respon positif terhadap setiap prestasi anak 

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: dengan  

memberikan hadiah atau pujian. Dengan demikian, anak merasa dihargai dan 

lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu.  

4. Mendidik anak secara demokratis  

Kontrol yang terlalu ketat terhadap anak akan mematikan motivasi anak. 

Secara umum, motivasi anak cenderung meningkat ketika orangtua 

mengizinkan anak untuk membuat keputusan sendiri, memperhatikan 

kebutuhan dan perasaan anak, serta menyediakan pilihan dan alternatif 

kepada anak.Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk 

merangsang minat atau memberi motivasi anak dalam belajar. Rangsangan 
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tersebut merupakan dorongan ekstrinsik (dorongan yang datang dari luar). 

Motivasi yang diberikan dapat berupa:   

a. Pemberian perhatian   

Perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak dapat berpengaruh 

terhadap motivasi belajarnya. Misalnya pada saat anak pulang sekolah 

hendaknya orang tua menanyakan apa saja yang dilakukan di sekolah.  

b. Pemberian hadiah  

Pemberian hadiah sering digunakan oleh orang tua kepada anak jika anak 

berhasil melakukan suatu kegiatan. Hadiah tersebut pada umumnya 

berbentuk benda. Hadiah tersebut dapat memotivasi anak, agar lebih giat 

belajar. 

c. Pemberian penghargaan   

Pemberian penghargaan diberikan oleh orang tua dalam rangka 

memberikanpenguatan dari dalam diri anak.  

d. Pemberian hukuman   

Pemberian hukuman juga merupakan salah satu bentuk motivasi.  

Menurut Munandar (2009) sikap orang tua dalam mengembangkan kreativitas 

dan motivasi anak yaitu:  

1. Sikap orang tua  menunjang motivasi dan kreativitas anak diantarana:  

a. Menghargai pendapat anak dan mendorong untuk mengungkapkannya.  

b. Memberi waktu kepada anak untuk berfikir  

c. Membiarkan anak mengambil keputusan sendiri.  



 

18 
 

d. Mendorong anak menanakan banak hal  

e. Meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai setiap hasil yang 

didapatkan  anak. 

f. Menunjang dan mendorong kesulitan beli buku itu  

g. Menikmati keadaan bersama anak  

h. Memberi pujian yang sungguh-sungguh pada anak  

i. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja  

j. Melatih hubungan kerjasama ang baik dengan anak  

2. Sikap orang tua yang tidak menunjang motivasi dan kreativitas anak, yaitu: 

a. Mengatakan pada anak bahwa ia dihukum jika salah  

b. Tidak memperbolehkan anak menjadi marah terhadap orang lain . 

c. Tidak memperbolehkan anak nermain dengan anak anak dari keuarga 

yang memiliki pandangan berbeda 

d. Anak tidak boleh berisik  

e. Orang tua ketat mengawasi kegiatan anak  

f. Orang tua kritis terhadap anak dan pegangan anak  

g. Orang tua tidak sabar dengan anak  

h. Orang tua  menekan danmemaksa anak untuk menyelesaikan. 

2.1.2 Membimbing 

Bimbingan (guidance) oleh beberapa ahli  psikologi dan pendidikan di berikan 

beberapa perumusan sesuai aspek yang mereka tekankan. Menurut A.J.Jones yang di 

kutip oleh singgih D. Gunarsa menyatakan: “bimbingan merupakan pemberian 
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bantuan oleh seseorang kepada seorang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian 

dan pemecahan permasalahan, bimbingan bertujuan membantu si penerima agar 

bertambah kemapuan bertanggung jawab atas dirinya.” (Singgih Gunarsa.2002) h,11. 

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Tohirin yang menyatakan bahwa:  

“Bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada 

individu agar individu yang di bimbing mencapai kemandirian dengan 

mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi, dan pemberi nasehat serta 

gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku.” 

(Tohririn.2007) h,20. 

 

Dari pendapat di atas dapat di pahami bahwa bimbingan adalah bantuan yang 

di berikan seseorang/pembimbing kepada seseorang lainnya/individu agar 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan mempergunakan berbagai 

bahan, melalui interaksi, dan pemberian nasehat serta gagasan dalam mengatasi 

persoalan persoalan sehingga mencapai kemandirian, dapat menentukan sendiri jalan 

hidupnya secara bertanggung jawab. Orangtua sebagai pembimbing yang baik tidak 

menentukan jalan yang akan ditempuh seorang anak, melainkan hanya membantu 

dalam menemukan dan menentukan sendiri jalan yang akan di tempuh. Bimbingan 

sebenarnya diberikan di rumah. Rumah dan keluarga adalah lingkungan hidup 

pertama, dimana anak memperoleh pengalaman-pengalaman pertama yang sudah 

mempengaruhi jalan hidupnya. Jadi lingkungan hidup pertamayang memberi 

tantangan pada anak supaya dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya 

itu. Disinilah tugas orangtua untuk menjadi pembimbing anaknya, Agar 

perkembangan anak yang di alami pada permulaan hidup dapat berlangsung sebaik-

baiknya tanpa ada hambatan atau gangguan yang berarti.  
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Menurut Singgih D. Gunarsa dalam membimbing anak memberikan bantuan 

kepada anak, orangtua berperan membimbing anak dapat di bagi dalam 20 kelompok, 

yaitu:  

1. Berperan sebagai pencegah, yaitu membantu anak menemukan cara-cara 

mengatasi persoalan, yaitu mungkin akan menjurus ke penyimpangan  

perkembangan mental atau tekanan jiwa atau timbulnya kelainan ataupun 

gangguan jiwa.  

2. Berperan memelihara anak sebagai pribadi yang sudah mencapai 

perkembangan, baik keseimbangan emosi maupun keserasian berkepribadian, 

agar penyesuaian diri, yakni dengan jalan membantu anak menghadapi, 

memahami dan memecahkan masalah untuk mencapai hasil yang optimal, 

baik dalam jenjang karir maupun dalam hubungan sosial. 

3. Berperan memperbaiki atau kesulitan yang sudah berakar, membantu mencari 

akar daripada penyimpangan kenakalan,gangguannya supaya dapat di 

sembuhkan dan tercapai taraf kehidupan normal. (Singgih D.Gunarsa. h.20-

21). 

Secara umum tujuan bimbingan menurut Tohirin adalah:  

“Agar individu mampu memahami potensi-potensi insaniah-nya, dimensi 

kemanusiaannya, termasuk memahami berbagai persoalan hidup dan mencari 

alternative pemecahanya. Apabila pemahaman-pemahaman akan potensi-potensi 

insaniah dapat diwujudkan secara baik, maka individu akan tercegah dari hal-hal 

yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.”(Tohririn) h,51. 
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2.1.3  Peserta Didik 

Peserta didik secara etimologi berarti”orang yang menghendaki”sedangkan 

menurut terminology, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan 

seorang pembimbing spiritual (mursyid). Penyebutan murid ini juga di pakai untuk 

menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk 

perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa(thalib). 

Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional yaitu: 

“peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.(UURI SIDIKNAS.No.20 tahun 2003). 

Peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No.20 tahun 2013. Mengenai 

sistem pendidikan nsional, dimana siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. 

Peserta didik adalah mahkluk yang sedang berada dalam proses 

perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing mereka 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kea rah titik optimal 

kemampuan fitrahnya.(UURI SIDIKNAS.No.20 tahun 2003). 

Peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian , tujuan cita-cita 

hidup dan potensi diri, oleh karena itu tidak dapat semena mena. Peserta didik adalah 

orang yang memiliki pilihan untuk menuntut ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan 

masa depannya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi manusia 
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seutuhnya atau orang yang tidak bergantung dari orang lain dalam arti benar-benar 

seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar,mempunyai 

sifat dan keinginan sendiri. 

2.1.4Peran Orang Tua Dalam Proses pembelajaran daring selama 

pandemiCovid-19. 

Mengingat pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak penelitian-

penelitian yang ada telah membuktikan bahwa orang tua memiliki andil yang sangat 

besar dalam kemampuan anak dalam lingkup pendidikan. Salah satunya penelitian 

yang dilakukan valeza(2017) dimana penelitian ini menunjukan peran orang tua 

dalam menentukan prestasi belajar peserta didik sangatlah besar. Orang tua yang 

tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang atau 

bahkan tidak berhasil dalam belajarnya, sebaliknya orang tua yang selalu member 

perhatian pada anaknya, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka dirumah, 

akan membuat anak lebih giatdan bersemangat dalam belajar.(Vahleza, Alsi R.2017) 

h,23. 

Menurut news berita.com.22/5/2020 Sejak virus corona menyebar di Indonesia 

pada awal maret, menyebabkan pemerintah segera melakukan tindakan Untuk 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pemerintah mengambil kebijakan 

terkhusus lembaga pendidikan untuk sementara waktu diliburkan. Keputusan 

pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses 

pembelajaran dari sekolah menjadi dirumah. Peralihan cara pembalajaran ini 

memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar 
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pembelajaran dapat berlangsung dan yang menjadi pilihan adalah dengan 

pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. 

Pada khususnya  pembelajaran daring untuk peserta didik, kita mengetahui 

bahwa memiliki keterbatasan dalam menggunakan daring online untuk itu dalam 

proses pembelajaran daring online ini bisa belajar lancar, maka peran orang tua hal 

dalam hal ini sangat penting guna pembelajaran menjadi efektif dan anak tidak 

ketinggalan pelajaran. Metode yang sering digunakan dalam daring online ini 

menggunakan aplikasi whatsapp, ini adalah metode pemberian tugas dimana dalam 

mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru, agar anak mampu menyelesaikan 

tugasnya dengan baik. Pembelajaran online ini dapat melibatkan orang tua peserta 

didik dirumah. Orang tua bisa terlibat langsung dengan melihat aktivitas anak dalam 

proses belajar mengajar orang tua memfasilitasi media pembelajaran dengan 

menggunakan telepon seluler yang telah disediakan dengan aplikasi whatsapp 

tersebut. Tugas guru memberikan bahan ajar kepada masing-masing orang tua dengan 

mengirimkan melalui gambar, video, foto, yang akan dikerjakan oleh anak didik. 

Dalam hal ini peran orang tua semakin diperlukan untuk melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan gadget, hal tersebut memberikan dampak positif kepada anak, 

dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. 

Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang tua sebagai pengganti guru dirumah 

dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Menurut 

(winingsih endasng, 2020)h,1). Terdapat empat peran orang tua selama pembelajarn 

jarak jauh yaitu: 
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1. Orang tua memiliki peran sebagai guru dirumah, yang diamana orang tua 

dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dirumah. 

2. Orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana 

bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

3. Orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat 

serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, 

sehingga anak memiliki semangat untuk belajar, serta memperoleh prstasi 

yang baik. 

4. Orang tua sebagai pengaruh atau director. 

2.1.5 Pembelajaran pada era NEW NORMAL 

Negara kita saat ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dan juga 

saat ini pemerintah menerapkan kebijakan NEW NORMAL yang implikasinya 

berpengaruh terhadap sektor pendidikan sehingga peserta didik diminta untuk belajar 

di rumah demi menghindari terpaparnya COVID-19. Tenaga pendidik dan peserta 

didik diharuskan melakukan pembelajaran secara online atau daring sehingga tidak 

ada tatap muka di kelas seperti biasanya. Tentu kejadian seperti ini menuntut peserta 

didik dan juga tenaga pendidik harus belajar dan melakukan pembelajaran secara 

online atau daring atau jarak jauh tetapi dengan ketercapaian dan tujuan pendidikan 

yang tetap berkualitas dan bermutu (Syaharuddin, S. (2020). Proses pembelajaran 

dalam bidang pendidikan harus terus berlangsung meski disaat ini tengah terjadi 

pandemi COVID-19 tetapi kebijakan NEW NORMAL dan kebijakan pemerintah 

terhadap pendidikan secara online atau daring tetap dilaksanakan agar generasi emas 
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tidak ketinggalan pengetahuan dalam belajar dan tetap melakukan pembelajaran demi 

kemajuan generasi penerus sebagai tunas kemajuan bangsa di masa mendatang. 

Pendidikan saat ini memang menjadi  dasar dari kemajuan pembangunan 

generasi bangsa. Peserta didik sebagai generasi emas penerus bangsa dipersiapkan 

untuk masa depan. Tentu tenaga pendidik merupakan kunci utama untuk 

menghasilkan generasi emas Indonesia yang dicanangkan akan tercapai tahun 2045 

generasi yang bermutu dan berkualitas. Negara kita saat ini menghadapi wabah 

pandemi COVID-19 sehingga dengan demikian maka pemerintah menerapkan 

kebijakan pembelajaran secara online atau daring dimana peserta didik diharuskan 

belajar di rumah saja untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Tentunya banyak 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran online atau daring ini, tetapi kegiatan 

pembelajaran kepada  peserta didik harus tetap dilaksanakan ditengah kebijakan 

pemerintah di era NEW NORMAL saat ini .Saat ini pemerintah kita sedang 

menerapkan kebijakan NEW NORMAL tak terkecuali kenormalan baru pada sektor 

pendidikan. Pada kebijakan NEW NORMAL saat ini kita sebagai masyarakat 

diharuskan untuk hidup secara berdampingan dengan pandemi COVID-19 tetapi tetap 

dengan memperhatikan segala aspek protokol kesehatan. 

Tujuan dalam tulisan ini untuk menjadikan pertimbangan guru atau tenaga 

pendidik dalam merencanakan strategi pembelajaran dan dalam menerapkan model 

pembelajaran jarak jauh atau online ini jadi diharapkan peserta didik akan 

mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Untuk penerapannya maka 

diperlukan pembelajaran yang bervariasi dan inovatif supaya peserta didik tetap 
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bergairah mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran dilaksanakan secara secara 

jarak jauh atau online. Pembelajaran online atau daring ini dapat dilakukan secara 

virtual, berkelompok sebagai wadah berdiskusi, pemberian materi kepada peserta 

didik dalam bentuk video, rekaman, powerpoint, modul, lembar belajar, permainan 

dengan game quizizz dan penilaian secara online atau daring juga bisa dilakukan 

dalam strategi pembelajaran online atau daring ini. Kelebihan pembelajaran online 

atau daring ini juga bisa menjadikan peserta didik akan lebih efektif dalam belajar 

karena pembelajaran tidak lelah, menyenangkan, pengalaman baru dan kelemahan 

pembelajaran online atau daring ini dari koneksi internet yang kurang baik, terkadang 

peserta didik juga kurang paham dengan materi, peserta didik merasa bosan, peserta 

didik tidak bisa berdiskusi dengan teman seleluasa seperti biasaKnya. Banyak peneliti 

dan praktisi telah mengakui bahwa elearning sebagai media pengajaran prospektif di 

masa depan menghadapi kesulitan dan tantangan untuk diterapkan dengan sukses 

(Abbas, E. W., & Rajiani, I. (2019).Berdasarkan dari masalah tersebut maka 

kebijakan pembelajaran online atau daring haruslah menarik dan bervariasi agar 

memberikan manfaat bagi generasi emas dalam pembelajaran.  

2.1.6 Pembelajaran daring/online 

Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh dari perkembangan 

pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) yang diperkenalkan oleh Universitas 

Illionis melalui sistem pembelajaran berbasis komputer (Hardiayanto). Online 

learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, 

lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, 
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siswa dapat belajar kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. 

Materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk 

verbal, melainkan lebih bervariasi seperti visual, audio, dan gerak. ( Cepi Riyana, 

2018 : 15) 

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada proses pembelajaran yang 

semakin efektif. Perkembangan teknologi informasi ini secara nyata nampak pada 

pembelajaran berbasis jaringan komputer (computer-based technology). Secara nyata 

penggunaan jaringan online technology ini dengan telah digunakannya internet 

sebagai sarana komunikasi interkatif. Dalam konteks makro penggunaan jaringan ini 

memiliki dampak yang sangat luas terhadap produktifitas kerja manusia, karena telah 

memudahkan manusia mengerjakan sesuatu. Aplikasi teknologi online ini dapat 

dilihat dalam dunia perbankan, misalnya transfer uang tidak lagi menggunakan isian 

application form dimana nasabah datang ke bank tetapi ia cukup datang ke anjungan 

tunai mandiri (ATM) dan masih banyak lagi aplikasi jaringan teknologi online secara 

makro ini. ( Punaji  Setyosari, 2018 : 2) 

Sebagian besar kampus perguruan tinggi nasional juga telah mengandalkan 

berbagai bentuk pembelajaran elektronik, baik untuk membelajarkan para 

mahasiswanya maupun untuk kepentingan komunikasi antara sesama dosen. 

Kemajuan yang demikian ini sangat ditentukan oleh sikap positif masyarakat 

padaumumnya, pimpinan perusahaan, peserta didik, dan tenaga kependidikan pada 

khususnya terhadap teknologi komputer dan internet. Sikap positif masyarakat yang 

telah berkembang terhadap teknologi komputer dan internet antara lain tampak dari 
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semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyedia jasa internet. ( Suryati, 2015. h, 

60).A.W Bates dan K Wulf (Wijaya, dkk. 2016) menjelaskan bahwa manfaat dari 

pembelajaran onlline sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara pengajar dan pelajar 

b. memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja 

(time and place flexibility) 

c. Mempermudah peserta didik dalam cakupan yang luas (Potensial to reach a 

global audience) 

 Selain manfaat yang diutarakan di atas, pembelajaran onlline juga dapat 

melatih, membentuk dan meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Menurut Chaerumn dalam pendidikan sistem belajar 

mandiri pelajar diberikan kemandirian baik individu maupun kelompok dalam 

menentukan : 

a. Tujuan belajar (apa yang harus dicapai) 

b. Apa saja yang harus dipelajari dan dari mana sumbernya (materi dan  

belajar) 

c. Bagaimana mencapainya (strategi belajar) 

d. Kapan serta bagaimana keberhasilan belajarnya diukur. 

Haryono (2016) menjelaskan bahwa pembelajaran onlline mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu : 
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a. Kurangnya interaksi antar guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu 

sendiri. Kurangnya interkasi ini bisa memperlambat terbentuknya valuies 

dalam proses belajar dan mengajar. 

b. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan 

sebaliknya mendorong utmbuhnya aspek bisnis/komersial 

c. Proses belajar dan megajarkannya cendderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan. 

d. Perubahan peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran 

konvensional, kini dituntut mengtahui teknik pembelajaran yang 

menggunakan ICT 

e. Siswa yang tidak mempunya motivasi belajar tinggi cenderung gagal  

f. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ( mungkin hal ini berkaitan 

dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer) 

g. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan soal-

soalm internet 

h. Kurangnya penguasaan bahasa komputer 

2.1.7 Pembelajaran Learning 

Pembelajaran jarak jauh membutuhkan sebuah media yang dapat 

mendistribusikan ilmu pengetahuan dan sebagai wadah proses kegiatan belajar 

mengajar. Wadah media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini 

menggunakan jaringan internet dan sebuah website sebagai wadah berupa online 
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learning. Online learning dapat diartikan sebagi suatu jaringan komputer yang saling 

terkoneksi dengan jaringan komputer lainya keseluruh penjuru dunia (kaito;1998). 

Hal senada juga di tuturkan oleh Munir dalam bukunya pembelajaran jarak 

jauh berbasis teknologi dan komunikasi (2009;96) Pembelajaran jarak jauh online 

menerapkan sistem pembelajaran daring (online learning) yang berbasis web. Model 

pembelajaran jarak jauh online diawali dengan perencanaan yang baik, kemudian cara 

materi pembelajaran disampaikan (delivery content) kepada pembelajar yang 

mengacu pada perancangan tersebut. Sistem pembelajaran dengan online learning 

juga berbeda dengan sistem pembelajaran dengan cara konvensional, Pembelajaran 

dengan berbasis online menuntut sarana insfrastruktur yang memadai dan teknologi 

yang mendukung seperti komputer, satelit, televisi, dan jaringan internet.  

Menurut Kenji Kaito (1998) ada 3 fungsi atau potensi online learning yang 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat komunikasi, alat 

mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran (Munir,2009;97). 

Menurut pendapat (Hartley,2001) e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar 

yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan 

media internet, internet atau media jaringan komputer lain (http://www.m-

edukasi.web.id/2012/11/pengertian-e-learning.html). Senada dengan Hartley, Munir 

(2009;176) e-learning adalah suatu sistem yang menggunakan suatu komputer 

khususnya internet sebagai media pembelajaranya. 

http://www.m-edukasi.web.id/2012/11/pengertian-e-learning.html
http://www.m-edukasi.web.id/2012/11/pengertian-e-learning.html
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E-learning tentunya memiliki, karakteristik dalam penggembangannya 

sebagai identitas e-learning sebagai sebuah pembelajaran berbasis elektronik 

Learning. Menurut Munir (2009;170) karakteristik e-learning antara lain : 

a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat memperoleh 

informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik 

antara pengajar dengan pembelajar atau pembelajar dengan pembelajar.  

b. Memanfaatkan  media komputer, seperti jaringan komputer (computer 

network atau digital media).  

c. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri (self 

materrials).  

d. Materi pembelajaran dapat disimpan didalam komputer, sehingga dapat 

diakses oleh pengajar dan pembelajar, atau siapa pun tidak terbatas waktu 

dan tempat kapan saja dan dimana saja sesuai dengan keperluanya. 

e. Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk 

mengetahui hasil kemajuan belajar, atau adminstrasi pendidikan, serta 

untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber 

informasi. 

Menurut Haughey (Rusman,2011) tentang pengembangan elearning 

menurutnya ada tiga kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran 

berbasis internet : 

a. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, 

yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak 
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diperlukan adanya kegiatan tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, 

konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran 

sepenuhnya disampaikan melalui internet.  

b. Web centric course adalah  penggunaan internet yang memadukan antara 

belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi 

disampaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka. 

Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini dosen bisa memberikan 

petunjuk kepada mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan 

melalui web yang telah dibuatnya. Mahasiswa juga diberikan arahan 

untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap 

muka, mahasiswa dan dosen lebih banyak berdiskusi tentang temuan 

materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut.  

c. Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi 

internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, atau 

mahasiswa dengan narasumber lain.  

Terdapat beberapa hal penting sebagai persyaratan kegiatan pembelajaran 

onlline yaitu : 

a. kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan (internet) 

b. tersedanya dukungan layanan tutor (konsultasi) yang dapat membantu 

peserta belajar apabila mengalami kesulitan. 
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c. tersedianya lembaga yang menyelenggarakan/mengelola kegiatan e-

learning 

d. tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa (mahasiswa) 

e. sikap positif dari mahasiswa dan dosen terhadap teknologi komputer dan 

internet 

f. rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari/diketahui oleh 

mahasiswa 

g. sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar mahasiswa 

h. mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga 

penyelenggara/pengelola (Nur hadi, 2016). 

2.2 Kajian Relevan 

Dalam penelitian ini Peneliti memperkuat hasil penelitiannya dengan 

memperjelas dan memberikan perbedaan dengan penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang ada sebelumnya yang Peneliti gunakan 

sebagai patokan dalam menyusun Skripsi ini diantaranya:  

1. Melita Sari (2017) Mahasiswi STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul Skripsi 

Peran Orangtua dalam Memotivasi Belajar Anak di Dusun III Srimulyo Timur 

Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri yaitu menjelaskan tentang 

pendidikan merupakan proses mendidik dan menuntun anak didik untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam wujud perubahan-perubahan positif dalam diri 
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anak.Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama karena dalam 

keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. 

Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena sebagian besar kehidupan 

anak adalah didalam keluarga sehingga pendidikan yang paling banyak 

diterima oleh anak adalah dalam keluarga.  

2. Arif Budi Siswanto (2014) Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul 

Skripsi Peran Orangtua terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan 

Islam di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung 

Utara yaitu menjelaskan tentang orang tua mempunyai kewajiban untuk 

mengaqjarkan dan mendidik anak agar selalu berakhlak baik. Dengan 

demikian peran orang tua sebagai pendidik sangat utama. Realita yang ada 

peran tersebut tidak berjalan dengan maksimal, sehingga anak tidak 

mendapatkan pendidikan agama yang baik. Fenomena ini didapatkan di Desa 

Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena orang 

tua tidak menjalankan perannya, maka didapati banyak anak yang tidak taat 

pada agama, melawan kepada perintah orang tua, masih Sd sudah merokok,  

dan lain sebagainya. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang 

tua sebagai pendidik, pemelihara, pelindungan, dan pembahagia sudah 

berjalan cukup baik, kendati dalam kondisi tertentu orang tua tidak dapat 

memberikan pendidikan secara langsung, namun ada upaya lain yang 

dilakukan orang tua, seperti memasukkan anak ke TPA dan sekolah agama 

agar anak dapat mendapat pendidikan agama dengan baik.  
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3. Ros Dara (2017) Mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

dengan judul Skripsi Peran Orangtua dalam Memotivasi Anak untuk belajar di 

SD GMIH Tosoa yaitu menjelaskan tujuan orang tua tentang pendidikan 

anak-anak serta apa bentuk-bentuk peran orang tua dalam mempotivasi anak 

untuk belajar. Penelitian ini dimotivasi oleh fakta yang saat ini terjadi di 

masyarakat khususnya di desa Tosoa Halmahera Barat, yaitu peran orang tua 

terhadap motivasi belajar anak. Hasil penelitian adalah masih banyak orang 

tua di desa Tosoa Halmahera Barat kurang sekaqli terhadap kepedulian 

mereka untuk pendidikan anak-anaknya. Mereka lebih memilih membiarkan 

anak-anaknya bekerja di kebun dibandingkan untuk bersekolah. 

Persamaan dari penelitian yang di atas dengan penelitian yang dilakukan Penulis 

sendiri yaitu sama-sama menjelaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam 

membimbing peserta didik belajar daring pada masa era NEW NORMAL. 

Perbedaan dari penelitian yang di atas dengan penelitian yang dilakukan Penulis 

sendiri adalah lokasi penelitian. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian 

lapangan, yakni tentang Peran Orang Tua  membimbing peserta didik pembelajaran 

daringpada masa era NEW NORMAL di SDN 07 Ranomeeto, Kec.Ranomeeto, 

Kab.Konawe Selatan. 

 

 

 

 

 

 


