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Abstrak
Peran orang tua sangat penting dalam proses belajar siswa selama sistem daring dan menjadi pengganti
guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran. metode dalam tulisan ini
menggunakan library research dengan menggunakan pendekatan filosofis. Teknik pengmpulan data yang
digunakan dalam artikel adalah dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulan bahan data berupa dari
sumber buku-buku yang ada di perpustakaan, artikel-artikel yang berbuhungan dengan tulisan-tulisan
terkait dengan penelitian, hasil penelitian didapatkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dirumah
merupakan upaya dalam mempererat jalinan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Peran orang tua
bertanggungjawab sebagai motivator. Motivasi dapat diberikan dengan cara orang tua berperan sebagai
guru di sekolah. Kegiatan belajar anak yang dilaksanakan dirumah disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Dalam hal ini orang tua menjadi sosok guru yang mampu memotivasi anak di rumah. Orang tua menjadi
garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar dirumah masing-masing. Orang tua memiliki
tanggung jawab utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Banyak orang tua menilai
bahwa melalui pembelajaran di rumah dapat mempererat hubungannya dengan anaknya, begitupun
anaknya dinilai dapat melakukan pembelajaran di rumah dengan sangat baik, sehingga banyak orang tua
yang berfikir kreatif mencoba berbagai cara agar anak tidak merasa jenuh saat belajar di rumah, namun
banyak juga yang mengungkapkan bahwa lebih baik anak belajar di sekolah, karena banyak anak yang
ngeyel, lebih suka bermain dar pada belajar, banyak anak menganggap bahwa di rumah tempatnya
bermain, sehingga terdapat beberapa kasus tugas tidak di selesaikan dengan baik. Sehingga dengan adanya
kegiatan pembelajaran di rumah dan peran orang tua yang ternyata memiliki manfaat bagi siswa maupun
orang tuanya, Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring ini membuat semua sadar akan
pentingnya mempelajari teknologi dan menggunakan teknologi secara positif
Kata kunci: Peran Orang Tua, Mengajar, Pandemi
Abstract
The role of parents is very important in the learning process of students during the online system and as a
substitute for teachers at home in guiding their children during the learning process. the method in this
paper uses library research using a philosophical approach. Data collection techniques used in the article
is by documentation techniques that collect data material in the form of sources of books in the library,
articles related to writings related to research, the results of research obtained that the learning carried
out at home is an effort to strengthen the kinship between parents and children. The role of parents is
responsible as a motivator. Motivation can be given by the way parents act as teachers in school.
Children's learning activities carried out at home are tailored to the needs of children. In this case,
parents become teachers who are able to motivate children at home. Parents become the vanguard that
escorts their children to study in their homes. Parents have the main responsibility in the process of
growth and development of their child. Many parents judge that through home learning can strengthen
their relationship with their children, as well as their children are considered to be able to do learning at
home very well, so that many creatively thinking parents try various ways so that children do not feel
saturated while studying at home, but many also reveal that it is better for children to learn at school,
because many children are ngeyel , prefer to play dar on learning, many children consider that at home
where they play, so there are some cases of tasks not completed properly. So that with the existence of
learning activities at home and the role of parents who apparently have benefits for students and their
parents, this government policy on online learning makes all aware of the importance of learning
technology and using technology positively
Keyword: Parent Role, Teaching, Pandemic
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PENDAHULUAN
Saat ini negara kita sedang di landa musibah besar, yaitu adanya wabah atau virus yang
menyerang manusia di seluruh dunia yaitu dikenal dengan covid 19, dimana wabah atau virus
ini menyerang siapapun, sehingga menyebabkan Negara kita Indonesia juga harus sangat
waspada, dan menetapkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja, serta harus social
distancing untuk menjaga agar memperlambat penyebaran covid 19. Menurut WHO (2019)
Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan
hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu
biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan
Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Wax &
Christian, 2020). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar
biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit
Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
Virus Corona atau Covid-19 menjadi ancaman bagi semua orang dalam menjalankan kegian
sehari-harinya tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Di tengah menyebarnya ini pemeritah
mengeluarkan peraturan kepada semua orang untuk menjaga jarak kepada semua orang
termasuk guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Dengan adanya perturan tersebut maka
menteri pendidikan memberi kebijakan agar semua sekolah atau kegiatan belajar mengajar
yang bersifat mengumpulkan banyak orang harus dihindari dan akibatnya seluruh sekolah
harus diliburkan sementara dan dialihkan belajar di rumah masing-masing dengan sistem
dalam jaringan atau Online. Guru telah berupaya untuk memberikan pengajaran kepada
siswanya melalui sistem dalam jarigan dengan memanfaatkan beberapa alat komunikasi
modern.
Seluruh kegiatan belajar siswa dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dari orang orang
tua. Karena peranan orang tua dalam mendidik anak berada pada urutan pertama. Orang tua
lah yang mengetahui perkembangan karakter dan kepribadian anak (haryanto, Fatmawati &
Abao, 2014). Siswa belajar di rumah dengan guru memberikan tugas kepada siswanya,
kemudian orang tua yang akan mendampingi dalam proses pengerjaan tugas tersebut. Oleh
sebab itu, orang tua sangat berperan penting dalam proses belajar siswa selama sistem daring
dalam pembelajaran at the home sekarang ini. Maka disni akan terlihat bagaimana pola asuh
orang tua saat belajar di rumah. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan penelitian dari
Khasanah (2020) pada awalnya banyak orang tua yang menolak pembelajaran daring untuk
anaknya, karena mereka masing- masing dengan teknologi. Namun seiringnya waktu, orang
tua mulai menerima pembelaran daring ini.(Shereen, 2020)
Mengingat pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak, peran orang tua sebagai
pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak
jauh. Menurut Winingsih (2020) terdapat empat peran orang tua selama Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ) yaitu: 1. Orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang di mana orang tua
dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. 2. Orang tua sebagai
fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan pra-sarana 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 prestasi yang baik. 4. Orang tua sebagai
pengaruh atau director.
Penelitian ini akan menjelaskan tentang Peran Orang Tua Dalam Proses Mengajar dan
Mendidik Anak Di Tengah Pandemi Covid 19 Terhadap Siswa di MI/SD. Belajar mengajar
dilakukan dengan cara online, jadi dengan peran orang tua di rumah sebagai pengganti guru

dan pran tua saat mendampingi anak belajar di rumah, dapat memaksimalkan peran mengajar
dan mendidik atau menerangkan materi pelajaran dan mendidik anak di rumah
METODE
Analisis metode dalam tulisan ini menggunakan library research dengan menggunakan
pendekatan filosofis (mengkaji peran orang tua dalam proses mengajar dan mendidik anak di
tengah pandemi covid 19 terhadap siswa di MI/SD). Teknik pengmpulan data yang
digunakan dalam artikel adalah dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulan bahan data
berupa dari sumber buku-buku yang ada di perpustakaan, artikel-artikel yang berbuhungan
dengan tulisan-tulisan terkait dengan penelitian, serta dikumpulkan dan diambil dan
diintisarikan serta dikaitkan dengan objek kajian.(Arikunto, 2013)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pembelajaran dari rumah orang tua lah sebagai pendidik dan pengajar pengganti guru
di sekolah, cara orang tua mendidik dan mengajar kepada anak-anaknya sangatlah berbedabeda. Dan guru dari murid memberikan tugas dengan cara berbeda-beda pula seperti,
pembelajaran melalui aplikasi whatsapp, schoology, edmodo, dan lain-lain. Juga begitu pula
orang tua dalam menjelaskan kepada anaknya mengenai pembelajaran yang sudah diberikan
oleh guru melalui aplikasi. Dalam proses atau kegiatan pembelajaran, masing-masing orang
tua memiliki cara berbeda dalam menanggapi pelaksanaan sistem belajar online. Kegiatan
dari proses belajar di rumah, ternyata mampu memeberi respon yang tidak sama, terkasang
para siswa akan bosan belajar di rumah, karena terkendala akses jaringan dan terbatasnya
kuota yang digunakan, kemudian kurang konsentrasi terhadap apa yang sedang dikerjakan
ketika akan online, dan bagaimana agar mereka tetap survive selama belajar di rumah.
Dengan adanya belajar dari rumah, setidaknya para siswa bisa belajar sejak awal, bahwa
posisi perencanaan dalam melakukan belajar di rumah lebih terencana dengan baik, serta
lebih terfokus dalam kegiatan yang positif. (Saputra, 2020)
Pembelajaran yang dilaksanakan dirumah merupakan upaya dalam mempererat jalinan
kekeluargaan antara orang tua dan anak. Peran orang tua bertanggungjawab sebagai
motivator. Motivasi dapat diberikan dengan cara orang tua berperan sebagai guru di sekolah.
Kegiatan belajar anak yang dilaksanakan dirumah disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Dalam hal ini orangtua menjadi sosok guru yang mampu memotivasi anak di rumah, dalam
memberikan kegiatan anak dirumah orangtua memiliki peran sebagai pendidik yang utama.
Kegiatan yang diberikan kepada anak di sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak,
berkolaborasi dengan guru juga berperan aktif dalam memberikan kegiatan pembelajaran
orangtua bertindak sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, orang tua sebagai
guru yaitu memiliki tugas mendidik dan mengajar anak-anaknya. Oleh karenanya orang tua
dituntut untuk bersikap lebih sabar dalam membimbing serta mengarahkan mereka
sebagaimana tugas guru di sekolah sehingga bisa saling melengkapi dan sangat membantu
memecahkan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak baik di
sekolah maupun di rumah. Seperti yang diungkapkan oleh Zahrok, S., & Suarmini, (2018)
bahwa keluarga berperan penting dalam menanamkan kebiasaan dan pola tingkah laku, serta
menanamkan nilai, agama, dan moral sesuai dengan usia dan kultur di keluarganya
Orang tua baik ayah maupun ibu sebagai garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap
belajar dirumah masing-masing. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dengan begitu orang tua menjadi sumber pertama
anak untuk belajar karena pada dasarnya anak memiliki dorongan untuk meniru suatu
pekerjaan, baik itu dari orang tua maupun dari orang lain (Taubah, 2016). Baik atau buruknya
suatu didikan yang diberikan orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan dan
pertumbuhan anak itu sendiri. Karna menurut (Fadlillah, 2012) mengatakan bahwa
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lingkungan keluarga bagi setiap anak, segala tingkah laku maupun yang muncul pada diri
anak akan mencontoh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan yang
sangat penting bagi anaknya sendiri. Menurut Ahmad (2004) menyatakan peran orang tua
adalah suatu hal kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap
yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini memiliki arti bahwa peran orang
tua terhadap anak memiliki banyak sekali kewajiban dan tanggung jawab, yang salah satunya
adalah bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Di mana dengan pendidikan,
anak mendapatkan suatu pencapaian atau bahkan menjadi manusia yang siap menghadapi
tantangan di masa depan.
Peran orangtua dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dirumah sangat berpengaruh
tingkat penerapan pembelajaran dirumah selama masa pademi covid-19. Pengaruh yang
paling terasa orangtua sebagai motivator kepada minat dan motivasi anak meningkat bila
diberi kepercayaan dan tanggung jawab mengimplikasikan bakat atau potensi diri yang
dikembangkan maupun dimiliki. Ardiyana R. D, Akbar Z, (2019) menyatakan bahwa peran
orang tua dalam pembelajaran anak usia dini mampu meningkatkan kepercayaan diri dan
motivasi intrinsic anak. Orangtua mendampingi anak belajar dengan kasih sayang, pemberian
materi pembelajaran disiapkan guru di terapkan kepada anak melalui orangtua harus sebisa
mungkin bersabar sesuai dengan tahapan pembelajaran yang benar, contoh dalam kegiatan
membaca anak didampingin orangtua yang memberikan materi selanjutnya ditirukan oleh
anak. Kasih sayang juga dimaknai sebagai emosi untuk memfasilitasi kerja sama dan menjadi
benteng bagi orang yang lemah atau menderita (Goetz et al., 2010, dalam Sofyan, Hasan
Asari, 2019). Adanya kegiatan pembelajaran di rumah ini pun memiliki manfaat bagi siswa
maupun orang tuanya, kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring ini membuat kita
semua sadar pentingnya mempelajari teknologi dan menggunakan teknologi secara positif.
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. Berdasarkan hal tersebut sejalan
dengan pendapat Kholil (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.
Selama pembelajaran di rumah banyak orang tua menganggap bahwa tugas yang diberikan
oleh guru terlalu banyak dan tugas yang diberikan terlihat sulit, namun walaupun begitu
sebagian besar orang tua senang karena tugas dinilai mampu membantu siswa dalam
mengerti materi lebih banyak karena latihan soal berupa tugas yang diberikan. Guru
memberikan tugas karena terbatasnya waktu belajar dan sulitnya berinteraksi selama
pembelajaran dirumah, oleh karena itu banyak dari sebagian guru yang mengganti hal
tersebut menjadi pemberian tugas untuk memantapkan kemampuan anak mengenai materi
yang dipelajari. Puspitasari (2020) menyatakan bahwa dengan menggunakan system
pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh anak
dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru
mengganti dengan tugas lainnya, kemudian tugas kurang dipahami oleh orang tua, hal
tersebut menjadi keluhan bagi para orang tua. Banyak orang tua menilai bahwa melalui
pembelajaran di rumah dapat mempererat hubungannya dengan anaknya, begitupun anaknya
dinilai dapat melakukan pembelajaran di rumah dengan sangat baik, sehingga banyak orang
tua yang berfikir kreatif mencoba berbagai cara agar anak tidak merasa jenuh saat belajar di
rumah, namun banyak juga yang mengungkapkan bahwa lebih baik anak belajar di sekolah,
karena banyak anak yang ngeyel, lebih suka bermain dar pada belajar, banyak anak

menganggpa bahwa di rumah tempatnya bermain, sehingga terdapat beberapa kasus tugas
tidak di selesaikan dengan baik.
Orang tua juga merasa melalui pembelajaran di rumah, orang tua dapat melihat
perkembangan anaknya dalam belajar. Belajar di rumah juga dapat meningkatkan attachment
atau kelekatan orang tua dan anak, sehingga orang tua bisa lebih memahani kemampuan
anaknya. Hal ini menunjukan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar selama
terjadinya kegiatan pembelajaran di rumah, orang tualah madrasah pertama bagi anakanaknya sebelum adanya pembelajaran di sekolah. Adanya kegiatan pembelajaran di rumah
ini pun memiliki manfaat bagi siswa maupun orangtuanya, kebijakan pemerintah mengenai
pembelajaran daring ini membuat kita semua sadar pentingnya mempelajari teknologi dan
menggunakan teknologi secara positif. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran besar bagi dunia
pendidikan Indonesia kedepannya untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia
pendidikan sekarang ini.
Peran orang tua dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dirumah sangat berpengaruh
tingkat penerapan pembelajaran dirumah selama masa pademi covid-19. Pengaruh yang
paling terasa orangtua sebagai motivator kepada minat dan motivasi anak meningkat bila
diberi kepercayaan dan tanggung jawab mengimplikasikan bakat atau potensi diri yang
dikembangkan maupun dimiliki. Ardiyana R. D, Akbar Z, (2019) menyatakan bahwa peran
orang tua dalam pembelajaran anak usia dini mampu meningkatkan kepercayaan diri dan
motivasi intrinsic anak. Orangtua mendampingi anak belajar dengan kasih sayang, pemberian
materi pembelajaran disiapkan guru di terapkan kepada anak melalui orangtua harus sebisa
mungkin bersabar sesuai dengan tahapan pembelajaran yang benar, contoh dalam kegiatan
membaca anak didampingin orangtua yang memberikan materi selanjutnya ditirukan oleh
anak. Kasih sayang juga dimaknai sebagai emosi untuk memfasilitasi kerja sama dan menjadi
benteng bagi orang yang lemah atau menderita (Goetz et al., 2010, dalam Sofyan, Hasan
Asari, 2019). Adanya kegiatan pembelajaran di rumah ini pun memiliki manfaat bagi siswa
maupun orang tuanya, kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring ini membuat kita
semua sadar pentingnya mempelajari teknologi dan menggunakan teknologi secara positif.
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
KESIMPULAN
Pembelajaran yang dilaksanakan dirumah merupakan upaya dalam mempererat jalinan
kekeluargaan antara orang tua dan anak. Peran orang tua bertanggungjawab sebagai
motivator. Motivasi dapat diberikan dengan cara orang tua berperan sebagai guru di sekolah.
Kegiatan belajar anak yang dilaksanakan dirumah disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Dalam hal ini orang tua menjadi sosok guru yang mampu memotivasi anak di rumah. Orang
tua menjadi garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar dirumah masingmasing. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan anaknya. Banyak orang tua menilai bahwa melalui pembelajaran di rumah
dapat mempererat hubungannya dengan anaknya, begitupun anaknya dinilai dapat melakukan
pembelajaran di rumah dengan sangat baik, sehingga banyak orang tua yang berfikir kreatif
mencoba berbagai cara agar anak tidak merasa jenuh saat belajar di rumah, namun banyak
juga yang mengungkapkan bahwa lebih baik anak belajar di sekolah, karena banyak anak
yang ngeyel, lebih suka bermain dar pada belajar, banyak anak menganggpa bahwa di rumah
tempatnya bermain, sehingga terdapat beberapa kasus tugas tidak di selesaikan dengan baik.
Sehingga dengan adanya kegiatan pembelajaran di rumah dan peran orang tua yang ternyata
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memiliki manfaat bagi siswa maupun orang tuanya, Kebijakan pemerintah mengenai
pembelajaran daring ini membuat semua sadar akan pentingnya mempelajari teknologi dan
menggunakan teknologi secara positif.
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