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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Konsep Pendampingan 

2.1.1. Pengertian Pendampingan 

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah Mentorship. 

Mentorship berakar kata dari Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2016) memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Secara istilah, 

pendampingan dijelaskan dalam buku karya Gendro Salim (2014) yang 

berjudul Effective Coaching, ia memberikan memaknai pendampingan atau 

mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah 

sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang 

yang membutuhkannya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran 

pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang 

dapat diimplementasikan. Kelompok pendamping dapat memilih alternatif 

mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas 

memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang 

logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap altenatif 

yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi 

tersebut positif terhadap kelompoknya  

2.1.2. Tujuan Pendampingan 

Menurut Suharto (2005) menjelaskan tujuan pendampingan akan diuraikan 

secara umum yakni sebagai berikut: 

1. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut
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2. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan 

kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah. 

3. Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu 

mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah 

mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan 

kegaiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. 

4. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan 

masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap 

mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah 

sampai pada implementasinya. 

5. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada 

memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan 

kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk 

diambil. 

6. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir 

berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok 

pendampingan disadarkan bahwa setiap altenatif yang diambil senantiasa ada 

konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap 

kelompoknya. 

Tugas utama seorang pendamping adalah membantu orang yang didampingi 

untuk mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh. Dengan demikian 

pendamping membantu orang yang didampingi merayakan suka dan duka kehidupan 
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secara penuh dan utuh. Menurut (Wiryasaputra, 2006) menjelaskan tujuan 

pendampingan dari sisi yang lebih definitif yakni sebagai berikut: 

a) Berubah menuju pertumbuhan 

Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan 

memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya 

dan lingkungannya. 

b) Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh 

Sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh adalah 

mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh. Antara lain dengan 

memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta 

kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Pendamping membantu 

orang yang didampingi untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian 

yang penuh dan utuh seperti diharapkan, sehingga tidak memiliki kepribadian 

yang terpecah lagi dan mampu mengaktualisasikan diri secara lebih 

maksimal. 

c) Belajar berkomunikasi yang lebih sehat 

Pendampingan dapat membantu orang untuk menciptakan komunikasi 

yang sehat. Pendamping dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang 

yang didampingi untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan 

lingkungannya. 

d) Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat 
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Pendampingan dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih 

perilaku baru yang lebih sehat. Belajar mengungkapkan diri secara penuh dan 

utuh 

Melalui pendampingan orang dibantu agar dapat dengan spontan, 

kreatif, dan efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan aspirasinya. 

e) Dapat bertahan 

Membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima 

keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan 

kondisi yang baru. Hal ini dilakukan bila keadaan orang yang didampingi 

tidak mungkin dapat kembali pada keadaan semula. 

f) Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional 

Pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan 

atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat krisis. 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan pendampingan bertujuan untuk 

membantu seseorang dalam mengubah dan memperbaiki kesalahan orang tersebut 

dengan melakukan komunikasi yang baik. 

2.1.3. Fungsi Pendampingan 

Menurut Wiryasaputra (2006), dalam menanggapi keprihatinan itu pada 

dasarnya pendamping sebagai fasilitator perubahan dalam proses pendampingan 

yang dapat memfungsikan diri dalam berbagai cara: 

1. Menyembuhkan Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan 

yang perlu dikembalikan ke keadaan semula. Hal ini untuk membantu orang 
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yang yang didampingi menghilangkan gejala atau tingkah laku yang 

disfungsional. 

 

2. Menopang 

Fungsi ini untuk membantu orang yang didampingi menerima keadaan 

sekarang sebagaimana adanya. Misalnya peristiwa kehilangan seseorang 

yang dicintainya. Klien dibantu agar tidak larut kedalam halusinasi atau 

delusi yang berkepanjangan, melainkan dibantu untuk menghilangkan rasa 

kehilangan dan kedukaannya secara penuh dan utuh sehingga dapat 

menerima keadaan yang baru. 

3. Membimbing 

Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil 

keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini bersama orang 

yang didampingi melihat segi positif dan negative setiap kemungkinan 

pemecahan masalah. 

4. Memperbaiki hubungan 

Fungsi ini dipakai oleh pendamping untuk membantu orang yang 

didampingi bila mengalami konflik batin dengan pihak lain yang 

mengakibatkan putusnya atau rusaknya hubungan. Dalam fungsi ini 

pendamping berperan sebagai mediator atau penengah yang memfasilitasi 

pihak yang terlibat dalam konflik untuk membicarakannya. 

5. Memberdayakan/memperkuat
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Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menjadi 

penolong bagi dirinya sendiri pada masa depan ketika menghadapi kesulitan 

kembali. Dengan demikian orang yang didampingi diharapkan tidak selalu 

tergantung pada pertolongan orang lain. 

 

2.1.4. Bentuk Pendampingan 

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Peran 

pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu: 

a. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, 

kesempatan dan dukungan bagi seseorang. Beberapa tugas yang berkaitan 

dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan 

negoisasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. 

b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan 

positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta 

bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang 

didampinginya. Membangkitkan kesadaran seseorang, menyampaikan 

informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan adalah 

beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. (Suharto, 2005). 

2.2.Konsep  Orang Tua 

2.2.1. Pengertian Orang Tua 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) menjelaskan bahwa kata 

orang tua mempunyai arti sebagai berikut: 1). Ayah ibu dan kandung, 2). 
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Orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya), 3). 

Orang-orang yang dihormati dan disegani dikampung.  

Kedua orang tua melakukan bagian (kewajiban) mereka dalam 

membesarkan anak-anak dengan bayaran berupa kesenangan dan 

kenyamanan yang mereka dapatkan. Ayah merasa bahagia menghabiskan 

uangnya yang didapatkannya dengan susah payah atas mereka, sementara 

ibu memberi makan mereka dari (air susu)nya. Oleh karenanya anak-anak 

tumbuh besar oleh kerja keras bersama, cinta dan kasih sayang darikedua 

orang tua mereka. Maka dari itu perlakuan yang terbaik dari anak-anak 

(untuk mereka) ditekankan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Tetapi hal itu 

adalah juga suatu fakta yang paling sederhana, bahwa seorang ibu 

melakukan lebih banyak pengorbanan dan memikul penderitaan lebih besar 

dari pada seorang ayah ketika membesarkan anak-anak. Ibu memberi 

makanan dan menjaga mereka dengan mengorbankan kesenangannya di 

siang hari dan tidurnya di malam hari, tanpa suatu perasaan ketamakan 

(kerakusan) atau tekanan (paksaan), tetapi semata-mata keluar dari perasaan 

cinta yang tidak mementingkan diri sendiri dan ikhlas yang belum pernah 

terjadi sebelumnya di dalam sejarah manusia. Inilah alasan mengapa al-

Qur’an telah memberi ibu kedudukan lebih penting dan menekankan atas 

anak-anak agar lebih penuh perhatian serta bersikap patuh kepadanya jika 

dibandingkan dengan ayah (Nufus. 2017). 

2.2.2. Fungsi Orang tua
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Fungsi orang tua yang harus dilakukan demi perkembangan masa depan anak 

dan menjaga keutuhan keluarga yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi keagamaan 

Keluarga adalah tempat bagi anak untuk mendapatkan identitas 

keagamaannya. Ayah dan ibu harus dapat mengajarkan pada anak tentang 

keberadaan Sang Pencipta serta nilai-nilai yang diajarkan-Nya. Nilai-nilai 

keagamaan ini harus mulai diberikan, diajarkan, dan dipraktikan dalam 

kehidupan sehari-hari anak di lingkungan keluarga sedini mungkin, agar anak 

menjadi lebih terbiasa dalam menerapkannya. Kemudian, anak juga akan 

mempunyai fondasi keimanan kepada Sang Pecipta. Fondasi inilah yang bisa 

membangun anak untuk terbiasa memiliki sikap menghargai antar umat 

beragama, sehingga dapat tercipta kehidupan sosial yang rukun dan 

harmonis. 

2. Fungsi Sosial Budaya 

Sebagai anak yang hidup di Indonesia yang kaya akan keberagaman 

sosial budayanya, anak juga perlu memahami berbagai aturan sosial dan 

kebudayaan yang berlaku, sebagai panduan bagaimana seharusnya anak 

berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Orang tua 

juga perlu menanamkan etika, sopan santun, dan budi pekerti pada anak sejak 

dini, sehingga anak dapat memahami betul norma-norma yang berlaku, cara 

bersosialisasi, cara menghargai orang lain, serta bagaimana melestarikan 

kebudaannya
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3. Fungsi Cinta dan Kasih 

Orang tua harus menumbuhkan rasa cinta kasih pada semua anggota 

keluarga. Tidak jarang banyak anak-anak yang terjerumus dalam tindakan 

negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, kecanduan alkohol, karena merasa 

tidak mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari orangtuanya. Kebutuhan 

cinta kasih ini seharusnya dipenuhi orangtua ketika anak masih berada dalam 

kandungan. Berikan perhatian, sentuhan fisik, dan pemberian motivasi dapat 

menjadi bentuk adanya cinta kasih dalam keluarga. Hal ini juga akan 

mempengaruhi sikap anak dalam berperilaku di lingkungan yang lebih luas, 

yaitu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penyayang kepada sesama 

(Popmama.com) 

Menurut Mollehnhaur dalam Jailani (2014) membagi tiga fungsi keluarga 

dalam pendidikan anak, yaitu: 

a) Fungsi kuantitatif, yaitu menyediakan bagi pembentukan perilaku dasar, 

artinya keluarga tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar fisik anak, berupa 

pakaian, makanan dan minuman, serta tempat tinggal yang layak. Akan 

tetapi, keluarga dituntut untuk menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan 

dasar-dasar kebaikan, berupa perilaku, etika, sopan santun dan pembentukan 

karakter anak yang santun dan berakhlak baik sebagai fitrah manusia yang 

hakiki. 

b) Fungsi selektif, yaitu menyaring pengalaman anak dan ketidaksamaan posisi 

kemasyarakatan karena lingkungan belajar. Artinya pendidikan keluarga 
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c) berfungsi sekaligus memerankan diri sebagai fungsi kontrol pengawasan 

terhadap diri anak akan berbagai informasi yang diterima anak. Oleh sebab 

itu, keluarga (ayah dan ibu) berkewajiban memberikan informasi dan 

pengalaman yang bermakna. Berupa pengalaman belajar secara langsung 

maupun tidak langsung, diharapkan pengalaman tersebut mampu diserap dan 

ditransformasi dalam diri anak. 

d) Fungsi pedagogis, yaitu mewariskan nilai-nilai dan norma-norma. Artinya 

pendidikan keluarga berfungsi memberikan warisan nilai-nilai yang berkaitan 

dengan aspek kepribadian anak. Tugas akhir pendidikan keluarga tercermin 

dari sikap, perilaku dan kepribadian. 

Fungsi orang tua dalam proses belajar anak adalah upaya orang tua untuk 

menemani, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah anak dalam belajar, 

memberikan dorongan, motivasi, dukungan, pengawasan dan memberikan fasilitas 

pada anak agar semangat dalam belajar (Prasetyo, 2018). Pendampingan anak di 

dalam keluarga merupakan upaya bantuan yang dilakukan pihak keluarga khususnya 

orangtua dengan mendampingi anak untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan 

masalah anak dalam rangka mendukung optimalisasi perkembangan anak” (Saputri, 

2017). 

Memaknai penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa fungai orang tua 

dalam belajar anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh keluarga terutama 

khususnya kedua orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak, 

membimbing, menemani, memberikan fasilitas yang sebaik mungkin, memenuhi 

semua kebutuhan yang diperlukan anak, memberikan pemahaman yang baik dan 



 

22 

 

bantuan serta bimbingan ketika anak sedang mengalami kesulitan serta 

senantiasa memberikan motivasi agar anak semangat dalam belajar. 

2.2.3. Peran Orang Tua 

Orang tua  adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan 

pendidikan sosial.  Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Machmud (2013: 132) 

bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan 

wujudnya dari pada pusat-pusat lainnya untuk melangsungkan pendidikan ke 

arah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individual) dan sebagai 

persediaan hidup kemasyarakatan. Dijelaskan pula keluarga dalam hal ini orang 

tua menjadi penuntun, pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Penjelasan 

detailnya akan penulis uraikan berikut ini: 

1. Orang Tua Sebagai Pendidik 

Kehidupan di dalam keluarga tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab 

dari tiap-tiap anggota keluarga itu, dalam hal ini orangtua memegang peranan 

paling penting demi tercapainya keluarga yang aman, damai, dan sejahtera. 

Keluarga dapat diibaratkan seperti bahtera, yang sedang berlayar di lautan yang 

tentunya tidak mustahil bila ditimpa dengan cobaan-cobaan, yang terkadang sulit 

dipecahkan (Rifai, 2011). Maka dari itu tugas inilah yang harus dipikul bersama-

sama mengemban tanggung jawab dan tugas yang berat tapi mulia itu. Begitu 

pula selanjutnya tugas orangtua terhadap anak-anaknya adalah memberi 

pendidikan dan pembinaan terutama pendidikan yang sifatnya membentuk 

kepribadian anak yang akan menjadi bekal hidup selanjutnya. 
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Pada hakekatnya, dalam pendidikan keluarga ini orangtualah yang 

mempunyai peranan yang sangat penting. Orang tua sebagai pemelihara, 

pelindung, serta perkembangan anak selanjutnya. Maka peranan orang tua 

sebagai pendidik dalam keluarga muslim itu diantaranya: meluruskan fitroh 

Islam setiap anak yang dibawa sejak lahir. Karena menurut ajaran Islam setiap 

anak yang dilahirkan telah mempunyai kecenderungan atau pembawaan untuk 

beragama yang dikenal dengan istilah fitroh. Seperti disebutkan dalam Al-Quran 

surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi: 

óΟÏ%r' sù y7 yγ ô_uρ ÈÏe$#Ï9 $Z�‹ ÏΖym 4 |Nt� ôÜ Ïù «! $#  ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 

«!$# 4 š�Ï9≡ sŒ Ú Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9 $#  ∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊂⊃∪     

Terjemahnya: 

 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah 

atas) fitroh Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitroh itu. Tidak 

ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. Ar-Rum/30: 30).  

 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa fitroh Islam yang dibawa 

anak itu tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pendidikan, bimbingan 

dan pembinaan dari orangtua, oleh karena itu tugas orangtua mengarahkan dan 

meluruskan serta mendampingi sehingga anak tumbuh dewasa dengan sempurna. 

Suasana keagamaan maksudnya adalah menjadikan rumah tangga itu menjalani 

kehidupan sehari-hari selalu didasarkan atas perintah-perintah dan ajaran Islam, 

beramal, bertingkah laku maupun kegiatan lainnya selalu diwarnai oleh ajaran 
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Islam. Untuk mencapai tujuan itu semua harus diberikan pendidikan yang 

bersifat Islam baik itu membimbing, membina dan memelihara anak agar anak-

anak itu bisa selamat. 

Berdasarkan hal itu, maka penulis dapat menyimpulkan pembinaan yang 

diberikan kepada anak bukan hanya berdasarkan kepentingan keduniaan semata, 

tetapi akherat juga harus diutamakan. Untuk mencapai suasana keagamaan anak 

harus diberi bimbingan juga. Pendidikan agama yang bertujuan mencetak anak-

anak mau memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Mereka dibimbing 

untuk menjadi manusia yang cerdas dan bertaqwa kepada Allah dan memiliki 

perilaku dan budi pekerti yang luhur dan mulia. 

2. Orang Tua Sebagai Sahabat 

Orang tua juga bisa menjadi sahabat bagi anaknya karena bagaimana pun 

dengan memposisikan sebagai sahabat anak, maka anak akan merasa lebih 

nyaman untuk bercerita dan merasa lebih dihargai. Para orang tua tidak hanya 

memposisikan diri sebagai orang tua, karena posisi itu terlalu sakral bagi anak-

anak dan membuat ada sekat dalam berinteraksi bersama mereka. Posisi sebagai 

sahabat akan dirasakan sebagai hubungan yang tidak formal, tidak sakral, dan 

lebih nyaman bagi anak-anak. Hal ini yang dijelaskan oleh pemerhati anak (Kak 

Seto) bahwa para orang mestinya menciptakan suasana yang meningkatkan 

keakraban dan keselarasan serta menyelipkan pembelajaran dalam pertemuan 

maupun percakapan  dengan anak secara kreatif (Antaranews.com). 

Berdasarkan hal itu maka dengan menjadikan orang tua sebagai sahabat 

bagi anak banyak manfaat yang bisa didapatkan. Orang tua akan mendapatkan 
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berbagai hal yang memudahkan mereka dalam mendidik, membimbing, 

mengarahkan dan membantu anak-anak menuju kehidupan yang sukses di dunia 

dan akhirat, Anak-anak yang memberikan keberkahan hidup bagi diri, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Orang Tua Sebagai Motivator 

Orang tua memberikan dorongan tentang pentingnya pendidikan Agama 

dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama serta 

dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dorongan tersebut 

menjadikan anak benar-benar merasa penting dan membutuhkan apa yang 

dianjurkan oleh orangtuanya. 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 di 

rumah. Suasana belajar dapat diwujudkan dengan meminimalisir kebiasaan-

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

maka bagaimana suasana belajar (Umar, 2015). 

Menurut Hasbullah Hasbullah dalam Syamsinar (2015) bahwa orang tua 

adalah orang yang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya. Peran orang tua dalam 

membangkitkan motivasi seorang anak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang 

penting dimana orang tua berperan merangsang atau menumbuhkan rasa 

motivasi dalam diri anak. Orang tua berperan sebagai pendidik sebab dalam 

pekerjaannya tidak hannya mengajar, tetapi juga melatih ketrampilan anak, 

terutama sekali melatih sikap mental anak (Sardiman, 2014) 



 

26 

 

Berdasarkan hal itu maka, sebagai orang tua harus dapat membantu dan 

mendukung terhadap segala usaha yang dilakukan oleh anaknya serta dapat 

memberikan pendidikan informal guna membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak tersebut serta untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan 

pada program pendidkan informal di sekolah.  

4. Peran Orang Tua Sebagai Teladan 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Segala sesuatu 

yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anaknya kelak. 

Karena sikap orang tua akan yang bermalas-malas tidak baik, hendaknya dibuang 

jauh-jauh demikian juga dengan belajar memerlukan bimbingan dan motivasi 

dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab belajar, tumbuh pada diri 

anak. Anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya dengan cara siswa belajar 

dengan sungguh-sungguh/giat tanpa terlalu banyak main dan memanfaatkan 

fasilitas sarana dan prasarana yang di berikan oleh orang tua seperti 

perlengkapan sekolah dan buku dan alat tulis. Suhaenah  dalam Syamsinar 

(2015) motivasi belajar adalah rangsangan yang berasal dari dalam diri yang 

dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan dalam belajar 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Berdasarkan hal itu, maka orangtua adalah guru pertama anak-anak dalam 

hal pendidikan atau pun pengalaman melalui contoh yang diberikan oleh orang 

tua. Orangtua dapat menjadi pelatih pembelajaran melalui bimbingan dan 

pengarahan kepada anaknya. 
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5. Orang Tua Sebagai Fasilitator 

Peran orang tua dalam pengembangan keagamaan anak dapat dilakukan 

dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti media, alat peraga, termasuk 

menentukan berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dalam 

menunjang program belajar anak. Orang tua sebagai fasilitator turut 

mempengaruhi tingkat prestasi yang dicapai anak. Bentuk dukungan lain yang 

tidak kalah pentingnya berkenaan dengan peranan orang tua dalam belajar anak 

adalah dengan menyiapkan berbagai fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini dimulai 

dengan biaya pendidikan karena tidak ada pendidikan gratis seratus persen. 

Fasilitas pendidikan selanjutnya adalah berkenaan dengan penyediaan buku-buku 

ajar yang dibutuhkan peserta didik, demikian juga dengan fasilitas lainnya, 

seperti alat-alat tulis, tempat belajar, dan lain-lain. (Umar, 2015). 

Shochib (2010) menjelaskan lebih lanjut, bahwa antara anak dan orang tua 

agar tercipta hubungan-hubungan yang baik dan harmonis diperlukan adanya 

komunikasi yang efektif, diantaranya: 

a) Kemampuan orang tua menyampaikan pernyataan kepada anaknya akan 

membuatnya mengerti dan menyadari apa yang dirasakan dan diinginkan orang 

tua sehingga mudah diikuti. 

b) Kemampuan orang tua mendengarkan anak secara reflektif akan membantu 

dirinya membaca, memahami dan menyadari apa yang diperbuat sehingga 

mereka sadar untuk mengubah perbuatan salahnya dan sadar untuk 

mengoptimalkan perilaku benarnya. 
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c) Kemampuan orang tua menerima perasaan anak berarti telah mampu memahami 

dunia anak. 

d) Kemampuan orang tua melakukan komunikasi yang disertai humor, terutama 

manakala anak sedang dilanda kegelisahan akan mampu mengembalikan anak 

pada kondisi normal dan siap menerima pesan-pesan nilai moral bagi orang tua. 

Berdasarkan hal itu penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan berdasarkan 

penjelasan diatas pendampingan orang tua terhadap anak diperlukan adanya 

komunikasi yang baik, harmonis agar orang tua mampu menyampaikan pernyataan-

pernyataan kepada anaknya agar anak mengerti dan sadar oleh apa yang diinginkan 

orang tuasehingga anak mudah mengikuti selain itu bentuk pendampingan anak bisa 

melalui mendengarkan anak secara reflektif artinya orang tua membantu dirinya agar 

menyadari apa yang telah diperbuat sehingga mereka sadar untuk mengubah dan 

memperbaiki kesalahannya juga orang tua harus mampu melakukan komunikasi 

yang disertai humor agar ketika anak mengalami kegelisahan orang tua mampu 

mengembalikan anak pada kondisi normal. 

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tugas dan Tanggung Jawab Orang 

tua 

Pada hakekatnya dalam keberhasilan belajar anaknya terdapat faktor-faktor 

tertentu yang mempengaruhinya. Hal serupa disampaikan oleh (Saputri, 2017) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:Usia orang tua 18 tahun 

sampai 35 tahun dianggap usia yang paling baik dalam berperan menjadi orang tua, 

karena pada usia ini tingkat kekuatan, kesehatan dan waktu berada pada tahap 

optimum untuk keluarga dan mengasuh anak. 
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1) Pengalaman menjadi orang tua. Pengalaman sebelumnya dalam 

membesarkan anak berpengaruh terhadap cara orang tua membesarkan anak 

dan cara selanjutnya. 

2) Hubungan perkawinan kondisi perkawinan dapat berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap cara orang tua membesarkan anak dan cara selanjutnya. 

4) Keterlibatan ayah dalam pengasuhan pendekatan mutakhir yang digunakan 

dalam hubungan ayah dan bayi baru lahir, sama pentingnya dengan hubungan 

antara ibu dan anak. 

2.3. Konsep Anak 

2.3.1. Pengertian Anak 

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari 

hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar 

perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Wignjodipoero yang dikutip oleh Setiadi (2010), dinyatakan bahwa anak sebagai 

penerus generasi yang dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang 

tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung 

orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk 

mencari nafkah. 

Menurut World Health Organization (WHO)  definisi anak adalah dihitung 

sejak seseorang didalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang 

– Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang 

perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 
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juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan asset bangsa yang akan 

meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harusdiperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangannya (Depkes RI, 2014). Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal 

sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. 

2.3.2. Pembagian Umur Anak 

Klasifikasi umur seseorang mulai anak hingga mencapai usia lansia/manula 

menurut World Health Organization (WHO) adalah sebagai berikut: 

1) Masa balita : 0-5 tahun 

2) Masa kanak- kanak : 5-11 tahun 

3) Masa remaja awal : 12-16 tahun 

4) Masa remaja akhir : 17-25 tahun 

5) Masa dewasa awal : 26-35 tahunMasa dewasa akhur : 36-45 tahun 

6) Masa Lansia Awal : 46-55 tahun 

7) Masa lansia akhir : 56-65 tahun 

8) Masa manula : > 65 tahun (Depkes, 2014). 

Berdasarkan uraian umur diatas maka dalam penelitian ini yang termasuk 

umur anak usia Sekolah Dasar (SD) dalam kelompok kanak-kanak hingga remaja (7 
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– 12 Tahun) berdasarkan penyelesaian jenjang pendidikan mereka di Sekolah Dasar 

(SD). 

2.3.3. Hak dan Kewajiban Anak 

Antara hal dan kewajiban anak membututuhkan pembahasan masing-masing 

namun tetap saling berkaitan, yakni sebagai berikut:  

1. Hak Anak 

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan 

salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Menurut Soetedjo 

dan Melani (2013), perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib 

dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan 

perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain: 

1) Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2) Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135. 

3) Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

4) Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 
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Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum 

untuk Diperbolehkan Bekerja. 

5) Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

6) Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha 

perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh 

pemerintah maupun organisasi sosial. 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 

negara. Sebagai manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi yang harus 

dihormati oleh orang dewasa. Menurut Usman (2014) bahwa hak-hak yang 

dimiliki anak tersebut di antaranya: 

a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan 

c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua 

d) Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri.  
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e) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

f)  Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

kepribadian dan bakat. Secara khusus pengembangan kepribadian terkait 

dengan pendidikan agama, pendidikan moral atau pendidikan 

kewarganegaraan. 

g) Hak anak untuk dapat bermain dan bersantai, serta berperan serta dalam 

kegiatan budaya dan seni. 

Berdasarkan uraian di atas maka, hak anak adalah bagian dari Hak Asasi 

Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak yang dimiliki anak banyak sekali di 

antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan 

sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak 

akan mempunyai arti dan nilai martabat. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 

juga terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pemerintah pun wajib membiayainya. Selain itu 

anak juga mempunyai hak untuk Wajib Belajar 9 Tahun yaitu SD sampai SMP. 

 

2. Kewajiban Anak 

Adapun kewajiban anak adalah sebagai berikut: 

a) Anak wajib berbakti kepada orangtua 

Orang tua dapat mengajarkan kepada anaknya salah satu kewajibannya 

kepada orang tuanya yaitu berbakti kepada orangtua. Hal ini sudah 
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sepatutnya dilakukan sejak masih kecil, agar nantinya anak tumbuh sebagai 

pribadi yang baik dan hormat terhadap orangtuanya. Tanamkan anggapan 

pada anak, bahwa berbakti kepada orangtua adalah sebuah kewajiban yang 

harus dilakukan, agar nantinya rezeki yang datang semakin melimpah. 

b) Anak wajib menghargai satu sama lain 

Hal ini juga termasuk kewajiban anak di rumah yang sepatutnya 

diajarkan dari sekarang. Menjadi pribadi yang mampu menghargai satu sama 

lain, akan membantunya mendapatkan banyak relasi di masa mendatang. 

Bukan hanya itu saja, dengan diajarkan cara menghargai pun, suasana rumah 

tentu akan lebih harmonis. 

c) Anak wajib membantu satu sama lain 

Membantu dan menyayangi satu sama lain juga termasuk kewajiban 

anak di rumah. Hal ini bisa diajarkan dari contoh yang paling sederhana, 

yaitu membantu sesama anggota keluarga. Dengan cara tersebut, anak bisa 

paham jika kehidupan ini tak selamanya hanya berputar pada dirinya sendiri. 

Kadang kala kita harus membantu sesama untuk tahu rasanya memiliki relasi. 

 

d) Anak wajib mandiri 

Meski banyak yang akan membantunya di rumah, namun harus tetap 

mengajarkan anak untuk mandiri. Sehingga, dia tahu akan artinya tanggung 

jawab, terutama untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Ajari dia untuk mencoba 

segala sesuatunya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, seperti 
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membereskan kamar sendiri maupun menyiapkan pakaian sendiri setelah 

mandi. 

e) Anak wajib membahagiakan orangtua 

Membahagiakan di sini maksudnya tidak harus selalu tentang 

pendidikan. Mungkin saja dalam bentuk lain seperti ia sudah mampu mandiri 

terutama dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Tinggal bagaimana orang 

tuayang harus bisa menerima bahwa, tiap anak memiliki caranya sendiri 

untuk membuat orangtuanya bahagia atau bangga terhadap dirinya.  

2.4.Tinjauan Covid-19 

2.4.1. Pengertian Covid-19 

Menurut WHO (World Health Organzation), virus corona adalah 

keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau 

manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan 

mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme 

(SARS). Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru 

yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan 

gelaja umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut 

seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari 

dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020 

WHO (World Health Organzation) telah menetapkan sebagai kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, 

Indonesia melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai 
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dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 orang yang dinyatakan positif corona. 

(Yurianto, Ahmad, Bambang Wibowo, 2020). 

2.4.2. Proses Penularan Covid-19 

Orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala seperti 

demam di atas suhu normal manusia atau diatas suhu 38 C, gangguan 

pernafasan seperti batuk, sesak nafas serta dengan gejala lainnya seperti 

gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah 

dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri (self quarantine) 

(Supriatna, 2020). Menurut WHO (World Health Organzation), Covid-19 

menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus 

corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang 

keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin 

atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang 

disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau 

mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu 

dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. 

Virus penyebab Covid-19 dapat bertahan di udara sekitar satu jam, 

sedangkan di permukaan benda-benda dapat bertahan selama beberapa jam. 

Di permukaan berbahan plastik dan besi tahan karat virus dapat bertahan 

hingga 72 jam, pada cardboard selama 24 jam dan pada tembaga bertahan 

selama 4 jam (Sari 2020). 

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di 

Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak 
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pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus 

tersebut. Pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman 

nyata Covid-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut 

ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dalam undang-undang tersebut telah 

memuat banyak hal terkait dengan kekarantinaan kesehatan, pihak yang 

berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain 

sebagainya. Dalam undang-undang tersebut juga menentukan apa saja 

peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam kekarantinaan 

kesehatan. Namun peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjutan dari 

UU Kekarantinaan Kesehatan belum ada padahal peraturan pelaksanaan 

tersebut sangat perlu untuk segera dibentuk. 

2.4.3. Dampak Pandemi Covid-19 

Akibat dari pandemi covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai 

kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing yaitu 

himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala 

bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang 

melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat 

dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang terjadi saat ini.  

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home (WFH). 

Kebijakan inimerupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat 
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menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi 

salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut. Dengan 

adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga 

mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan 

(daring). Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang 

muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi 

pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti 

dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang 

diberikan oleh guru lebih banyak (Puspitasari, Artikel: Hikmah Pandemi Covid-19 

Bagi Pendidikan Di Indonesia). 

Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah 

akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam 

mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal 

yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu 

tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas 

yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin 

terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali, 

mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya 

seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, 

kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. 

Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai 

hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Diantaranya, siswa maupun guru dapat 
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menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era 

disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar 

memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa 

maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi, menjadi 

tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan Work From Home 

(WFH), maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai 

teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. 

Tuntutan kebutuhan tersebut, membuat mereka dapat mengetahui media online yang 

dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa 

mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran 

(Aji, 2020). 

Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana 

yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain, e-learning, 

aplikasi zoom, google classroom, youtube, maupun media sosial whatsapp. Sarana-

sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal, sebagai media dalam 

melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online 

tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses 

teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru.  

Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, 

maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih 

bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat 

konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih persuasif 

karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh 
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guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa 

yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. 

Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini, membuat 

siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online.  

2.5. Kajian Relevan 

Kajian relevan ini dimaksudkan adalah untuk melihat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian penulis. Berikut ini penelitian terdahulu tersebut: 

Tabel 2.1. Mapping Penelitian Terdahulu 

No 
Nama, Judul, 

Tahun Terbit 

Tujuan 

Penelitian 

Pendekatan 

Penelitian 
Persamaan  & Perbedaan 

1 Kartika 

“Keterlibatan 

Orang Tua Dalam 

Pendampingan 

Belajar Anak” 

tahun 2019 

Untuk 

mendeskripsikan 

keterlibatan 

orang tua dalam 

mendampingi 

belajar anak 

yang saat ini 

mengalami 

perubahan 

kurikulum 

Deskriftif 

Kualitatif 
• Persamaan : sama-sama 

mendeskrispsikan peran 

orang tua dalam 

keterlibatannya untuk 

mendampingi anaknya 

dalam proses belajarnya 

dirumah 

• Perbedaan: Penelitian 

tersebut mendeskripsikan 

keterlibatan orang tua 

dalam mendampingi 

belajar anak saat 

terjadinya perubahan 

kurikulum sedangkan 

penelitian penulis lebih 

pada berfokus pada arah 

perubahan pembelajaran 

yang diarahkan kerumah 

masing-masing siswa 
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2 Aji “Dampak 

Covid-19 pada 

Pendidikan di 

Indonesia: Sekolah, 

Keterampilan, dan 

Proses 

Pembelajaran” 

tahun 2020. 

Untuk 

mendeskripsikan 

dampak Covid-

19 pada 

Pendidikan di 

Indonesia:Sekola

h, Keterampilan, 

dan Proses 

Pembelajaran 

Deskriftif 

Kualitatif 
• Persamaan: sama-sama 

mendeskrispsikan tentang 

pola pembelajaran yang 

berubah selama pandemic 

covid-19, artinya selama 

pandemi Covid-19 

mengakibatkan 

perubahan arah dan 

model pembelajaran yang 

dilakukan oleh lembaga 

pendidikan 

• Perbedaan: penelitian 

tersebut lebih 

mendeskripsikan dampak 

secara luas yang terjadi 

dalam pendidikan di 

Indonesia seperti, 

dampak secara Fisik dan 

psikis dan sarana 

prasarana sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

penulis mencakup 

damapk yang 

ditimbulkan dalam 

lingkup proses 

pembelajaran siswa 

dirumah 

3 Ruli “Tugas Dan 

Peran Orang Tua 

Dalam Mendidk 

Anak” tahun 2020. 

Untuk 

mendeskripsikan 

peran orangtua 

dalam 

pendidikan anak 

dapat ditinjau 

dari latar 

belakang peran 

orangtua. 

Deskriptif 

Kualitatif 
• Persamaan: sama-sama 

mendeskrispsikan tentang 

tugas dan tanggung jawab 

orang tua terhadap 

pendidikan anak. 

• Perbedaan: penelitian ini 

lebih berfokus pada latar 

belakang orang tua 

sedangkan penelitian 

penulis menekankan pada 

status ekonomi orang tua 

dalam masa pandemi 

covid-19. 
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4 Huda & Munastiwi. 

“Strategi Orang 

Tua Dalam 

Mengembangkan  

Bakat Dan 

Kreativitas Di Era 

Pandemi Covid-19” 

Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk 

mengetahui 

tantangan dan 

hambatan 

pembelajaran 

dari rumah 

selama pandemi 

COVID-19 dan 

strategi orang tua 

dalam 

mengembangkan 

potensi bakat 

dan kreativitas di 

masa pandemi 

COVID-19 

Deskriptif 

Kualitatif 
• Persamaan: sama-sama 

mendeskrispsikan tentang 

tugas dan tanggung jawab 

orang tua terhadap 

pendidikan anak di masa 

pandemi covid-19 

• Perbedaan: penelitian ini 

lebih khusus menekankan 

pada pengembangan pada 

potensi bakat maupun 

kreativitas siswa 

sedangkan penelitian 

penulis secara 

menekankan pada proses 

belajar, motivasi, minat, 

maupun peran orang tua. 

5 Agusriani & 

Fauziddin. 

“Strategi Orang 

tua Mengatasi 

Kejenuhan Anak 

Belajar dari 

Rumah Selama 

Pandemi Covid-

19”. Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk 

mengetahui 

strategi orang tua 

mengatasi 

kejenuhan anak 

belajar dari 

rumah selama 

masa pandemic 

covid-19. 

Survey 

Deskriptif  
• Persamaan: sama-sama 

mendeskrispsikan tentang 

tugas dan tanggung jawab 

orang tua terhadap 

pendidikan anak di masa 

pandemi covid-19 

• Perbedaan: penelitian ini 

lebih ini menggunakan 

metode penelitian survey 

deskriptif dan 

menekankan pada 

pengananan kejenuhan 

anak dalam pembelajaran 

daring, sedangkan 

penelitian penulis 

menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif 

kualitatif dan secara 

menekankan pada proses 

belajar, motivasi, minat, 

maupun peran orang tua. 
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Faktor pendukung dan 

penghambat 

Bentuk Pendampingan 

Orang Tua: 

1. Arahan 

2. Motivasi 

3. Reward (Penghargaan) 

4. Punishment (Hukuman 

5.  

 

Prestasi Belajar Anak 

Meningkat 

 
 

6 Ardiawan & 

Heriawan. 

“Pentingnya 

Komunikasi Guru 

Dan Orang Tua 

Serta Strategi 

PMP Dalam 

Mendukung 

Pembelajaran 

Daring”. Tahun 

2020. 

Untuk 

mengetahui pola 

komunikasi guru 

dan orang tua 

serta strategi 

PMP dalam 

mendukung 

pembelajaran 

daring. 

Deskriptif 

Kualitatif 
• Persamaan: sama-sama 

mendeskrispsikan tentang 

mekanisme pembelajaran  

di masa pandemi covid-19 

• Perbedaan: penelitian 

terdahulu ini lebih 

menekankan pada pola 

komunikasi guru dan 

orang tua serta strategi 

PMP dalam mendukung 

pembelajaran daring 

sedangkan penelitian 

penulis lebih fokus pada 

peran orang tua dalam 

mendampingi anaknya 

dirumah. 

2.6. Kerangka Pikir 

Adapun yang alur berpikir penulis dalam menjelaskan arah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir: 

Pendampingan Orang Tua Terhadap Belajar Anak Usia Sekolah Dasar Dimasa 

Covid-19 Di Desa Masagena Kabupaten Konawe Selatan 

 

 

Pembelajaran Daring     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 


