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ABSTRAK 

Peran orang tua dalam pendampingan pembelajaran daring sangat signifikan, karena dengan 

pendampingan orang tua maka anak menjadi lebih giat dan semangat dalam belajar. Orang tua 

juga telah berperan dalam mengatasi kesulitan yang dialami anaknya ketika pembelajaran daring 

serta memberikan fasilitas belajar yang dibutuhkan oleh anaknya. Peran orang tua dalam 

pembelajaran daring yaitu: memberikan pendampingan kepada anak dalam kegiatan belajar, 

menjalin komunikasi yang baik dengan anak sehingga membuat suasana hangat dan nyaman. 

Pengawasan dibangun dengan dasar komunikasi yang baik, mendorong dan memberikan motivasi 

kepada anak sehingga hasil pembelajaran anak optimal.  

Kata kunci: peran orang tua, pembelajaran daring, siswa sekolah dasar 

ABSTRACT 

The role of parents in online learning assistance is very significant, because with parental 

assistance, children become more active and enthusiastic in learning. Parents have also played a 

role in overcoming the difficulties experienced by their children when learning online and providing 

learning facilities needed by their children. The role of parents in online learning is: providing 

assistance to children in learning activities, establishing good communication with children so as to 

create a warm and comfortable atmosphere. Supervision is built on the basis of good 

communication, encouraging and motivating children so that children's learning outcomes are 

optimal. 
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Pendahuluan  

Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah sekarang di Indonesia dan berbagai 

negara di belahan dunia ini telah mengubah banyak tatanan kehidupan di dunia saat ini. 

Sejak pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, melalui Keputusan 

Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian pemerintah 

mengeluarkan kebijakan agar seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing atau 

menjaga jarak. Hal ini berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia setelah 

diberlakukannya social distancing, sistem pendidikan di Indonesia berubah drastis, model 

pembelajaran pada semua tingkat pendidikan sejak dari pra-sekolah, pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi mulai melakukan adaptasi dengan memberlakukan sistem daring 

(online). 

Pada tahun pelajaran 2021/2022, yang dimulai tanggal 12 Juli 2021 pemerintah 

berencana untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Tetapi karena 

terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan terutama di Pulau Jawa dan Bali, maka 

pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 
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untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku pada 3-20 Juli 2021. Pengumuman 

pemberlakuan PPKM Darurat tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo 

(melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 1/7/2021). Salah satu poin penting 

yang perlu diperhatikan adalah seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online 

atau daring.  

Orang tua peserta didik sangat memahami bahwa sekalipun belajar di rumah, anak 

tersebut tetap harus konsentrasi pada proses belajar mengajar yang berlangsung. Untuk itu 

dukungan dan pengertian orang tua sangat dibutuhkan., yaitu memberikan pendidikan 

kepada anaknya dan sekaligus memahami apa yang menjadi tugas guru. Karena itu, orang 

tua perlu mendampingi bagaimana anak-anak dalam belajar. (Riana Denik Ratiwi, Woro 

Sumarni, 306). 

Saat ini, hampir semua orang tua siswa di Indonesia diharuskan mendampingi 

anaknya belajar di rumah. Orang tua peserta didik sangat memahami bahwa sekalipun 

belajar di rumah, anak tersebut tetap harus konsentrasi pada proses belajar mengajar yang 

berlangsung. Untuk itu dukungan dan pengertian orang tua sangat dibutuhkan., yaitu 

memberikan pendidikan kepada anaknya dan sekaligus memahami apa yang menjadi tugas 

guru. Karena itu, orang tua perlu mendampingi bagaimana anak-anak dalam belajar. (Riana 

Denik Ratiwi, Woro Sumarni, 306). Para orangtua mengakui bahwa menjelaskan berbagai 

mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah tidak semudah 

yang dibayangkan. Setelah Kemendikbud menerapkan pembelajaran daring, ternyata konsep 

pembelajaran daring memiliki konsep yang hampir sama dengan e-learning. Pembelajaran 

dalam jaringan (daring) merupakan istilah pembelajaran e- learning yang memiliki konsep 

lebih luas dari pada online learning. (Nurkolis & Muhdi, 2020). Pembelajaran online adalah 

penggunaan internet selama proses pembelajaran. Siswa dapat menggunakan berbagai 

aplikasi untuk berinteraksi dengan guru seperti di kelas seperti video conference, telepon 

atau live chat, zoom atau grup melalui whatsapp. (Dewi, 2020). 

Salah satu faktor pendukung pertama dalam pendidikan adalah orang tua adalah 

seseorang yang sangat bertanggung jawab untuk anak-anaknya dari mereka lahir sampai 

tumbuh dewasa. Tentunya orang tua mempunyai banyak kewajiban untuk menjaga 

kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Kebutuhan dasar anak tersebut 

(Riana Denik Ratiwi, Woro Sumarni, 305) meliputi kebutuhan fisik biomedis, kebutuhan 

emosi, dan kebutuhan stimulasi mental untuk proses belajar pada anak-anaknya. Peran 

orang tua sangat penting dalam proses pendidikan apa lagi dalam masa pandemi Covid-19 

ini, dimana pendidikan yang pertama dan sangat utama dimulai dari lingkungan keluarga 

dan orang tua menjadi salah satu kunci utama terjadinya pendidikan didalam keluarga itu 

sendiri.  

Dalam pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini sangat perlu hubungan yang baik 

antara guru, orang tua maupun peserta didik agar timbul kesesuaian proses belajar di 

sekolah maupun di rumah. Dimana partisipasi orang tua begitu penting untuk tercipta 

kelancaran dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan di rumah, orang tua membantu 

anak dalam proses belajar dengan berbagai cara yang dapat dilakukan seperti: orang tua 

mengontrol belajar anak, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, dan memberikan 

motivasi.  
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Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua 

dalam pendampingan pembelajaran daring siswa di rumah. 

Hasil dan Pembahasan  

Peran Orang Tua  

Pengertian Peran Orang Tua  

Peran orang tua merupakan gabungan dari dua kata yaitu peran dan orang tua. 

Kata peran sering dikaitkan dengan seorang aktor dalam suatu drama. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), istilah peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat 

tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Kata peran yang 

dimaksud di penelitian ini adalah tugas utama atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

orang tua kepada anaknya.  

Kata orang tua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah ibu kandung; 

orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dsb). Posisi orang tua sebagaimana 

penjelasan di atas dengan sendirinya memaksa mereka (orang tua) untuk berusaha dengan 

sepenuh hati menjadi ayah dan ibu yang pertama bagi anak-anaknya. Keberadaan orang tua 

yang memiliki kekuatan integritas moral dan spiritual, kebajikan dan perhatian yang baik 

akan sangat membantu dalam membesarkan anaknya.  

Bentuk-Bentuk Peran Orang Tua  

Peran orang tua yang satu dengan yang lainnya terhadap anaknya sudah tentu 

berbeda-beda. Hal ini dilatarbelakangi masalah pendidikan orang tua dan pekerjaannya. 

Peran orang tua terhadap anak seperti:  

Memberikan pengarahan dan bimbingan 

Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak 

langsung,  

Memberikan motivasi  

Manusia hidup di dunia pasti memiliki keinginan, cita-cita, atau pun harapan. 

Dengan demikian, pada setiap perbuatan manusia selalu ada sesuatu yang mendorongnya. 

Sesuatu itu disebut motivasi, meskipun kadang motivasi itu tidak begitu jelas atau tidak 

disadari oleh pelakunya.  

Memberikan teladan yang baik 

Keteladanan menjadi hal yang sangat dominan dalam mendidik anak. Pada dasarnya 

anak akan meniru apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disekitarnya terutama 

keluarga dekatnya, dalam hal ini adalah orang tua.  

Memberikan pengawasan  

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting sekali dalam mendidik anak-anak, 

karena dengan pengawasan, perilaku anak dapat terkontrol dengan baik, sehingga apabila 

anak bertingkah laku yang tidak baik dapat langsung diketahui dan kemudian dibenarkan.  
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Pendidik (Edukator)  

Pendidikan utama yang harus di dapatkan oleh anak adalah pendidikan keluarga 

yang meliputi berbagai aspek, mulai dari etika, moral, kemandirian, seperti melatih 

kedisiplinan, belajar bertutur kata sopan, mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. 

Keluarga merupakan pilar terdepan pendidikan. Keluarga yang baik adalah awal dari 

masyarakat yang sejahtera (Widisuseno, 2018). 

Hubungan anak dengan orang tua merupakan dasar bagi perkembangan emosional 

dan sosial anak. Sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua selama 

beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak, 

dalam penyesuaian diri yang baik pada tahun-tahun pra-sekolah dan setelahnya. Salah satu 

aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak adalah pola asuh yang diterapkan 

(Jahja, 2011). 

Sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak, orang tua hendaknya memberikan 

motivasi dan dorongan. Sebab tugas memotivasi belajar bukan hanya tanggung jawab guru 

semata, tetapi juga orang tua berkewajiban memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Jika 

anak tersebut memiliki prestasi belajar yang baik, hendaknya orang tua memberikan 

apresiasi dan terus memotivasi agar anak semakin semangat dalam meningkatkan aktivitas 

belajarnya. Namun jika prestasi belajar anak itu kurang memenuhi kriteria nilai yang 

memuaskan, maka tanggung jawab orang tua tersebut adalah memberikan motivasi atau 

dorongan kepada anak untuk lebih giat dalam belajar. Orang tua sangat berperan dalam hal 

ini, karena keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak. Peranan yang dapat 

dilakukan seperti memberikan bimbingan dan nasihat, motivasi, memantau perkembangan 

anak dalam hal akademik maupun non akademik, memberikan penghargaan serta 

pemenuhan kebutuhan anak. 

Pendorong (Motivator)  

Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan. Motivasi bisa berasal dari dalam diri (intrinsik) yaitu dorongan yang datang dari 

hati sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu.  

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.  

Pembimbing 

Sebagai orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas dan biaya sekolah 

saja. Tetapi anak juga membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Bimbingan adalah segala 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang 

lain yang mengalami kesulitan, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri dengan 

penuh kesadaran.  

Peran Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak 

Menurut Akbar (2011), kesalahan yang sering ditemui pada orang tua adalah 

menyerahkan tanggung jawab secara penuh pendidikan anak kepada guru di sekolah 
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sehingga jika anak mengalami hambatan, sering kali yang disalahkan adalah guru. Padahal, 

guru hanya memiliki waktu 25% bersama anak, sedangkan 75% sisanya adalah peran orang 

tua (keluarga). Selain itu, jika melihat sistem pendidikan yang diterapkan setelah adanya 

pandemi Covid-19, maka orang tua tidak bisa bergantung penuh pada sekolah. Oleh karena 

itu proses pendidikan pendampingan terhadap belajar anak perlu dilakukan. Akbar (2011) 

mengatakan dalam kegiatan belajar diperlukan adanya pendampingan dari orang tua, agar 

siswa menjadi semangat dalam belajarnya.  

Menurut Emmy (2008), peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang terbaik 

bagi anak-anaknya memang tidak perlu diragukan lagi. Peranan keluarga terutama kedua 

orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Peranan orang tua 

sangat berpengaruh dalam keluarga untuk menciptakan ikatan emosional dengan anak, 

menciptakan suasana aman di rumah sehingga rumah merupakan tempat anak untuk 

kembali, menjadi contoh bagi anaknya, memberikan kedisiplinan dan memperbaiki tingkah 

laku anak, serta menciptakan komunikasi yang baik diantara anggota keluarga. Selain itu, 

pendampingan terhadap belajar dirumah juga perlu dilakukan. Pendampingan yang dapat 

dilakukan seperti: 

a. Membantu menyiapkan keperluan sekolah 

b. Mendampingi anak dalam belajar 

c. Menjaga kesehatan anak 

d. Memberi perhatian kepada anak 

e. Membantu anak ketika mengalami kesulitan belajar dan lain-lain. 

Akbar (2011) menegaskan bahwa “proses belajar anak perlu melibatkan peran 

pendampingan orang tua karena anak masih dalam area tanggung jawab dan pemeliharaan 

orang tua”. Dalam proses ini kedudukan orang tua sangat vital, karena tugas orang tua 

salah satunya adalah sebagai alat kontrol terhadap putra-putrinya. Jika suatu masalah 

muncul pada anak, maka kesalahan utama bukan pada diri anak saja, akan tetapi orang tua 

ikut terlibat didalamnya. Anak bukanlah orang dewasa yang memiliki kebebasan penuh 

untuk menentukan pilihan. 

Fungsi pendampingan tersebut bukan bermaksud untuk meniadakan hal-hal yang 

telah diperoleh anak dalam pendidikan formal, namun mendukung dan memberikan nilai 

kepuasan psikologis pada anak sehingga anak lebih senang belajar, tidak mengalami 

kejenuhan dan meminimalkan gangguan-gangguan belajar yang bisa muncul di kemudian 

hari. Namun, pada kenyataannya adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan, banyak 

orang tua yang bekerja dan sulit untuk membagi waktu dalam pendampingan anak. 

Sedangkan peranan orang tua sangat dibutuhkan sebagai salah satu faktor yang 

menentukan anak dalam mencapai prestasi yang optimal.  

Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, 

menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring 

merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, 

tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang 

dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan 
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layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk 

menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Ada beberapa aplikasi 

juga yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar, misalnya whatsapp, zoom, google 

meet, google classroom, dan lain-lain.  

Menurut Bilfaqih & Qomarudin pembelajaran daring merupakan program 

penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target 

yang masif dan luas. Thorme dalam Kuntarto, “pembelajaran daring adalah pembelajaran 

yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD ROM, streaming video, pesan 

suara, email dan telepon konferensi, teks online animasi, dan video streaming online”.  

Tung dalam Mustofa, Chodzirin, & Sayekti menyebutkan karakteristik dalam 

pembelajaran daring antara lain:  

a. materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik dan berbagai elemen multimedia  

b. komunikasi dilakukan secara serentak dan tak serentak seperti video conferencing, 

chats rooms, atau discussion forums  

c. digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya  

d. dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis CD-ROM untuk meningkatkan 

komunikasi belajar  

e. materi ajar relatif mudah diperbaharui  

f. meningkatkan interaksi antara anak dan guru  

g. memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal  

h. dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet.  

Kelebihan pembelajaran daring atau e-learning menurut Hadisi dan Muna adalah: 1) 

biaya, e-learning mampu mengurangi biaya pendidikan. Pendidikan dapat menghemat biaya 

karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, 

proyektor dan alat tulis; 2) fleksibilitas waktu e-learning membuat pelajar dapat 

menyesuaikan waktu belajar, karena dapat mengakses pelajaran kapanpun sesuai dengan 

waktu yang diinginkan; 3) fleksibilitas tempat e-learning membuat pelajar dapat mengakses 

materi pelajaran dimana saja, selama handphone terhubung dengan jaringan internet; 4) 

fleksibilitas kecepatan pembelajaran e-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar 

masing-masing siswa; 5) efektivitas pengajaran e-learning merupakan teknologi baru, oleh 

karena itu pelajar dapat tertarik untuk mencobanya juga didesain dengan instruksional 

design mutahir membuat pelajar lebih mengerti isi pelajaran.  

Adapun kelebihan pembelajaran daring atau e-learning menurut Seno & Zainal 

adalah: 1) proses log-in yang sederhana memudahkan siswa dalam memulai pembelajaran 

berbasis e-learning; 2) materi yang ada di e-learning telah disediakan sehingga mudah 

diakses oleh pengguna; 3) Proses pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas dilakukan 

secara online melalui google docs ataupun form sehingga efektif untuk dilakukan dan dapat 

menghemat biaya; 4) pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja.  

Kekurangan pembelajaran daring ataue-learning menurut Hadisi dan Muna antara 

lain: 1) kurangnya interaksi antara guru dan siswa bahkan antar siswa itu sendiri yang 

mengakibatkan keterlambatan terbentuknya values dalam proses belajar mengajar; 2) 
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kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong 

tumbuhnya aspek bisnis; 3) proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan 

dari pada pendidikan; 4) siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi 

cenderung gagal; 5) tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan 

dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun smartphone).  

Dari penjelasan di atas maka kelebihan dari pembelajaran daring atau e-learning 

yaitu mempermudah proses pembelajaran, pembelajaran dapat dilakukan dimana saja, 

mudahnya mengakses materi, melatih belajar lebih mandiri, serta pengumpulan tugas 

secara online. Tetapi ada juga kekurangan dari pembelajaran daring yaitu tidak adanya 

pengawasan karena pembelajaran tidak dilaksanakan secara face to face, jika peserta didik 

tidak mampu belajar mandiri dan motivasi belajarnya rendah, maka ia akan sulit mencapai 

tujuan pembelajaran serta kurangnya pemahaman terhadap materi, serta pengumpulan 

tugas yang tidak terjadwalkan. 

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar  

Anak usia sekolah dasar sudah memiliki kematangan untuk belajar, karena pada 

masa ini dia sudah siap untuk menerima pengetahuan baru yang diberikan oleh sekolah. 

Pada masa pra-sekolah sampai dengan usia sekitar 8 tahun tekanan belajar lebih difokuskan 

pada ”bermain”, sedangkan pada masa sekolah dasar aspek intelektualitas sudah mulai 

ditekankan. Pada masa usia sekolah dasar ini sering pula sebagai masa intelektual atau 

masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif anak-anak 

lebih mudah dididik dari pada masa sebelum dan sesudahnya. Menurut pendapat ini, masa 

keserasian bersekolah dibagi dalam dua fase yaitu; 

1) Masa kelas rendah sekolah dasar (6 tahun sampai usia sekitar 8 tahun).  

Dalam tingkatan kelas di Sekolah Dasar pada usia tersebut termasuk dalam kelas 1 

sampai dengan kelas 3, termasuk dalam kategori kelas rendah; 

2) Masa kelas tinggi Sekolah dasar (9 tahun sampai kira-kira umur 12 tahun).  

Dalam tingkatan kelas di Sekolah Dasar pada usia tersebut termasuk dalam kelas 4 

sampai dengan kelas 6, termasuk dalam kategori kelas tinggi; 

Perkembangan yang terjadi pada siswa di Sekolah Dasar dapat pula kita lihat dalam 

perkembangan penghayatan keagamaan. Perkembangan ini dapat dikatakorikan dalam 

perkembangan afektif. Ciri anak pada kelas rendah yaitu: 

1) belum mandiri; 

2) belum ada rasa tanggung jawab pribadi 

3) penilaian terhadap dunia luar masih egosentris; 

4) belum menunjukkan sikap kritis masih berfikir yang fiktif. 

Sedangkan ciri anak pada kelas tinggi: 

1) sudah mulai mandiri; 

2) sudah ada rasa tanggung jawab pribadi; 
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3) penilaian terhadap dunia luar tidak hanya dipandang dari dirinya sendiri tetapi juga 

dilihat dari diri orang lain; 

4) sudah menunjukkan sikap yang kritis dan rasional. 

Mengingat pentingnya peranan orang tua dalam mendampingi anak pada 

pembelajaran daring, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang tua memiliki 

andil yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam lingkup pendidikan. Salah satunya 

penelitian yang dilakukan Riana Denik Ratiwi, Woro Sumarni (2020) dimana penelitian ini 

menunjukkan peran orang tua dalam menentukan prestasi belajar siswa sangatlah besar. 

Orang tua yang tidak memberikan perhatian pada pendidikan anaknya menyebabkan anak 

kurang atau bahkan tidak berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, orang tua yang selalu 

memberi perhatian pada anaknya, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka di 

rumah, akan membuat anak lebih giat dan lebih bersemangat dalam belajar karena ia tahu 

bahwa bukan dirinya sendiri saja yang berkeinginan untuk maju, akan tetapi orang tuanya 

juga memiliki keinginan yang sama. Sehingga hasil belajar atau prestasi belajar yang diraih 

oleh siswa menjadi lebih baik.  

Sejalan dengan pendapat Puspitasari (2020) bahwa dengan menggunakan sistem 

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 berpikir 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,  

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 guru pertama bagi 

anak-anaknya 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. 

Dari kajian teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa banyak orang tua mengakui 

bahwa pembelajaran daring yang berlangsung selama ini kurang efektif. Menurut mereka, 

belajar di sekolah lebih efektif dan optimal jika dibandingkan dengan belajar di rumah, 

meskipun orang tua telah berperan dalam mengontrol aktivitas belajar anak di rumah. 

Orang tua juga memberikan dukungan kepada anak-anaknya, berupa meluangkan waktu 

untuk mendampingi anak belajar, memberi motivasi agar anak tetap semangat dalam 

belajar, dan mengapresiasi capaian belajar anak.  
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Pada saat pandemi Covid-19 masih terjadi seperti sekarang ini, maka pelaksanaan 

pembelajaran daring harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. Oleh sebab itu, 

pendidik dan orang tua bekerja sama untuk mendesain pembelajaran yang efektif selama 

pembelajaran daring. Guru perlu menumbuhkan komunikasi kepada orang tua ataupun wali 

murid agar pembelajaran secara daring (online) tersebut tetap terlaksana secara baik seperti 

pembelajaran tatap muka di kelas. Guru juga harus menumbuhkan budaya belajar yang ada 

di sekolah ke dalam rumah (ruang keluarga) seperti dengan pemberian tugas yang sudah 

disiapkan, guru mengondisikan orang tua peserta didik seperti apa yang diterapkan di 

sekolah, yaitu melaksanakan proses pembelajaran di rumah. Untuk itu dukungan dan 

peranan orang tua sangatlah dibutuhkan, salah satunya adalah mendampingi anak pada 

saat pemebalajran daring. Orang tua juga harus mengontrol aktivitas anak selama belajar di 

rumah. Selain itu juga memberikan dukungan, nasehat, serta motivasi kepada anak. Hal ini 

dilakukan agar anak lebih giat dan semangat dalam belajar. 

Simpulan  

Berdasarkan hasil kajian teori sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peran orang tua dalam pendampingan pembelajaran daring sangat berpengaruh pada anak 

karena anak jadi lebih giat dan semangat dalam belajar. Orang tua juga telah berperan 

dalam mengatasi kesulitan yang dialami anaknya ketika pembelajaran daring serta 

memberikan fasilitas belajar dan motivasi kepada anaknya. Tetapi proses pembelajaran 

daring juga dianggap kurang efektif, karena memiliki kelemahan seperti anak merasa sulit 

menguasai materi, karena tidak seperti pembelajaran di sekolah, anak merasa bosan belajar 

di rumah, keterbatasan jaringan yang membuat anak tidak bisa maksimal dalam mengikuti 

pembelajaran secara daring. Adapun peran orang tua dalam pembelajaran daring yaitu: 

memberikan pendampingan kepada anak dalam kegiatan belajar, menjalin komunikasi yang 

baik dengan anak sehingga membuat suasana hangat dan nyaman. Pengawasan dibangun 

dengan dasar komunikasi dan keterbukaan, mendorong atau memberikan motivasi kepada 

anak sehingga anak giat dan semangat dalam belajar. 

Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diterapkan ketika proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara daring diantaranya sebagai berikut:  

1. Guru agar bisa menciptakan pembelajaran daring seperti di kelas sehingga anak tidak 

bosan dan akan merasakan suasana seperti belajar di sekolah. Lebih aktif memberikan 

umpan balik kepada peserta didik seperti menanyakan kabar sebelum pembelajaran 

dimulai, selain itu harus memberikan kegiatan pembelajaran mengajar yang lebih 

bervariasi dan inovatif agar anak tidak merasa bosan dan terkesan monoton.  

2. Orang tua agar selalu mendampingi dan memberikan motivasi pada waktu belajar anak 

di rumah. Orang tua juga melatih anak, jika anak tidak bisa mengerjakan maka orang tua 

mengajari dan memberikan dorongan serta motivasi kepada anak agar semakin rajin dan 

semangat dalam belajar 

3. Siswa harus lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring dan jika belum 

memahami materi bisa ditanyakan kepada orang tua atau guru. 
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