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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Peran Orang Tua

Dalam Pembajaran Online Masa Pandemi Covid-19 Kelas IV Di SDN 2

Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat” maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran online

Pelaksanaan pembelajaran online di SDN 2 Tempos berjalan

sesui dengan yang diharapkan. Mesipun tetap ada beberapa kendala

yang ditemui, dalam pelaksanaan pembelajaran, media yang digunakan

adalah WhatsApp. Guru membuat grup yang di dalamnya beranggota

orang tua siswa atau yang mewakili seperti saudara, guru mengirim

tugas ke grup yang kemudian dikerjakan oleh siswa dan setelah tugas

selsai, siswa mengirimkan kembali ke grup tersebut. Siswa juga dapat

bertanya atau berdiskusi dengan guru di grup tersebut apabila ada materi

yang tidak dimengerti, aplikasi WhatsApp dipilih kaena sifatnya

universal dan lebih sederha atau lebih mudah difahami oleh orang tua.

2. Peran orang tua dalam pembelajaran online

Latar belakang pendidikan, pekerjaan orang tua yang berbeda-

beda akan memberikan peran dan keterlibatan yang berbeda juga kepada

anak. Anak yang kedua orang tuanya bekerja cenderung lebih sering

terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan dibandingkan dengan
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anak yang salah satu orang tuanya ada di rumah dan bisa mendampingi.

Ketika pembelajaran online, anak yang kekedua orang tuanya bekerja

dan anak yang salah satu orang tuanya ada di rumah hampir tidak ada

bedanya, karena sama-sama dapat melakukan proses pembelajaran

online dengan baik dan semestinya.

Bentuk dari peran orang tua itu sendiri:

a. Mendampingi anak saat belajar atau mengerjakan tugas.

b. Mengawasi anak dalam pengunaan ponsel/HP ketika

pembelajaran online.

c. Membantu menjelaskan materi atau tugas yang belum

dimengerti oleh anak,

d. Memberikan fasilitas untuk pembelajaran online berupa

ponsel/HP dan paket data internet.

e. Memberikan motivasi atau dukungan pada anak ketika suasana

hati anak yang mudah berubah.

Sedangkan untuk kendala yang sering ditemui orang tua saat

pelaksanaan pembelajarn online anaknya adalah :

a. Terkadang ponsel/HP orang tua yang membawa kerja, adajuga

ponsel yang dibagi saudaranya yang juga sma-sama

melaksanakan pembelajaran online.

b. Paket data internet, tidak semua orang tua mempunyai keadaan

ekonomi yang sama apalagi untuk kesanggupan membeli paket

data internet untuk melakukan pembelajaran online.
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c. Sinyal atau jaringan, karena tidak semua kartu yang digunakan

untuk mengakses data internet itu sama, sehingga menimbulkan

jaringan yang lambat ada pula yang cepat.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, namun dengan

adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk

penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti peran orang tua dalam pelaksanaan

pembelajaran online, yang di dalamnya meliputi bentuk dari peran orang

tua dan kendala yang di temui dalam pelaksanaan pembelajaran online.

2. Penelitian ini melibatkan subjek dalam lingkup kecil dan jumlah yang

sangat terbatas, yakni guru kelas IV dan orang tua siswa kelas IV,

sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasikan untuk lingkup yang

besar.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam

pelaksanaan pembelajaran online dan peran orang tua dalam pembelajaran

online di SDN 2 Tempos dapat berjalan dengan baik.

Adapun beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan diantaranya

yaitu:

1. Perlunya komunikasi yang lebih antara orang tua dan guru dalam

pelaksanaan pembelajaran online agar orang tua tetap bisa
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mengkonsultasikan apabila ada masalah terhadap anak saat

pembelajaran online berlangsung.

2. Orang tua hendaknya lebih komunikatif terhadap anak, agar mengerti

apa yang menjadi keinginan anak dan agar anak tetap nyaman saat

pelaksanaan pembelajaran online.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Tentang Peran Orang Tua Dalam

Pembelajaran Online Masa Pandemi Covid-19 Kelas IV di SDN 2 Tempos

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Hj. Sumiatin S.Pd

Umur : 51 Tahun

Profesi : PNS

Agama : Islam

Tanggal : 8 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P  : “Bagaimana pelaksanaan pembelajaran online di rumah?”

R :”dalam pelaksanaan bahwa proses pembelajaran online, guru

mendampingi peserta didik melalui program belajar dari rumah,

memilih aplikasi online yang relevan dan mudah diakses oleh siswa,

melakukan komunikasi secara intensif sesuai jadwal yang telah

dibagikan ke siswa, mencatat masalah yang timbul saat proses belajar

dari rumah, memberikan alternatif dan solusi bagi siswa dan orang tua

dalam menghadapi kendala belajar dari rumah, meminta siswa

menyiapkan tugas dan tagihan dari rumah dan mengirimkan lewat

aplikasi online, baik secara individu maupun kelompok”
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P  : “ Kendala apa yang sering ditemui dalam proses pembelajaran

online?

R  : “kendala yang ditemui saat proses BDR atau pembelajaran online ini

adalah sering berubah-ubahnya  aturan terkait perpanjangan waktu

BDR membuat guru dan siswa kadang kebingungan dalam

melaksanakan proses BDR, guru juga mengeluh mengenai kesulitan

belajar yang dihadapi siswa sehingga menurunkan prestasi belajar

mereka, dari laporan guru diketahui siswa juga sering bermain game

dan tidak mau belajar dibimbing orang tuanya, ketidakmampuan

orang tua menyediakan HP atau fasilitas lainnya juga menjadi

kendala belajar siswa”.
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Hasil Wawancara dengan Guru Tentang Peran Orang Tua Dalam

Pembelajaran Online Masa Pandemi Covid-19 Kelas IV di SDN 2 Tempos

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Samenah, S.pd

Umur : 42 Tahun

Profesi : Guru/PNS

Agama : Islam

Tanggal : 8 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P  : “Bagaimana pelaksanaan pembelajaran online di rumah?”

R  : “Dalam keseharian pelaksanaan pembelajaran online ini tidak begitu

lancar, mesikipun ada beberapa kendala, yang menjadi kendala utama

adalah HP, saat pembelajaran online, HP yang digunakan siswa ini

adalah milik orang tua atau milik kakak dari siswa. Artinya siswa tidak

memiliki akses penuh ketika pembelajaran online berlangsung. Jadi

biasanya saat saya memberikan tugas, tidak semua orang tua siswa

langsung tanggapi terhadap tugas tersebut, terkadang malah ada orang

tua yang tugasnya tidak disampaikan ke anaknya, dikarenakan ada

beberapa orang tua yang masih bekerja, jadi anak yang tidak

megumpulkan tugasnya.”



123

P  : Kendala apa yang ditemui dalam proses BDR?

R  :”kendalanya kadang internet gangguan, siswa kehabisan kuota, ada

beberapa siswa yang justru lebih suka main game daripada belajar

juga kadang siswa merasa jenuh dengan pembelajaran daring, bahkan

ada juga yang masih belum faham menggunakan  aplikasi, Untuk

pelaksanaan pembelajaran online kelas IV ini tidak menggunakan

aplikasi seperti Zoom atau Google Meet atau aplikasi Vidio lainnya

yang memerlukan respon langsung dari siswa secara bersamaan,

karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa mengenai

tentang pembelajaran online ini, maka dari itu saya mengambil

langkah untuk memilih menggunkan aplikasi WhatsApp karena saya

rasa lebih sederhana dan universal, dan dengan harapan semua orang

tua bisa mengakses aplikasi WhatsApp sendiri saat ini kan juga sudah

menjadi salah satu wadah komunikasi yang banyak digunakan.”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang Peran Orang Tua Dalam

Pembelajaran Online Masa Pandemi Covid-19 Kelas IV di SDN 2 Tempos

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

C. Latar Belakang Informan

Nama :  Rohani

Umur :  38 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi :  Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  20 Mei 2021

D. Pertanyaan wawancara

P  : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandemic covid-19?”

R : “Saya yang biasanya menemani anak saya belajar , karena ayahnya

bekerja, meskipun terkadang ayahnya juga ikut membantu kalau ada

waktu luang”.

P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Anak saya kalu di suruh belajar dia suka pergi, lebih memilih bermain

kalau sudah pulang kerumah kadang kalau disuruh belajar anak saya

suka bilang males dan ogah-ogahan”.
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Nafsah

Umur :  40 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Pedagang

Agama :  Islam

Tanggal :  20 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Meskipun saya bukan ibu rumah tangga yang selalu mendampingi anak

ketika belajar, tapi setelah orang tua pulang dari kerja, terutama saya

itu selalu menyempatkan untuk mendampingi anak dalam

mengerjakan tugas, karena anak pasti butuh dampingan dari orang

tua”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kesulitannya ya kalau ada materi yang anak tidak mengerti.

Maksudnya itu tidak bisa menjelaskan dengan jelas atau lengkap

kepada anak, akibatnya anak jadi bingung dan malas mengerjakannya.

Lalu untuk kuota yang habis terkadang tidak bisa langsung membeli”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Diana Sari

Umur :  20 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Mahasiswa

Agama :  Islam

Tanggal :  20 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “sebenarnya pembelajaran online ini  baik tapi kurang efisien, karena

liburan yang panjang, anak jadi bermain terus daripada belajar, dan

daripada anak-anak tidak belajar di rumah jadi pmebelajaran online

lebih baik dilakukan. Kalau untuk saya biasanya habis pulang kuliah

baru bisa mendampingi adek saya untuk belajar online atau kalau ada

tugas dari kampus atau kesibukan ya setidaknya mengawasinya

belajar. Tujuan biar adek saya tetap belajar meskipun di rumah saja”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kendala yang biasa ditemui ketika mendampingi anak yakni, saat guru

memberikan tugas terlalu banyak sehingga anak tidak semangat lagi

untuk belajar saya sabai kakaknya yang lelah setelah pulang kuliah

berharap anak bisa belajar dengan sebaik mungkin tetapi anak malah

tidak semangat kalau tidak ada dampingan dari kakaknya”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Majenan Aini

Umur :  40 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Pedagang Besar

Agama :  Islam

Tanggal :  20 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Kalau anak lagi mengerjakan tugas dan memerlukan HP ya saya pasti

mengawasi saat belajar, karena anaknya masih kecil jadi harus

diawasi penggunaan terhadap HP, agar belajarnya dapat maksimal,

dan tidak menyalahgunakan HP, terkadang malah main bukan

mengerjakan tugas”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Biasanya kalau anak sedang main, atau kadang suasana hatinya sedang

tidak bagus dan tidak mau belajar, atau mengerjakan tugas malah

tambah jadinya bertengkar sama orang tuanya”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Ayu Fatmawati

Umur :  38 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  20 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Biasanya saya selalu bisa menemani anak belajar meskipun tidak bisa

membantu dalam menjelaskan pembelajarannya. Tapi kalau ditemani,

anak jadi merasa ada teman belajar”

P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kesulitannya itu kalau anak sudah terlanjur bermain, lalu orang tua

mengingatkan kalau ada tugas dari gurunya tapi tidak dipedulikan

karena sudah asik bermain”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Hikmah

Umur :  43 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Pedagang kecil

Agama :  Islam

Tanggal :  20 Mei 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “peran orang tua ya seperti guru ketika di sekolah, tidak jauh beda,

karena memang sama-sama mendampingi anak biar tau proses belajar

anak, kalau belajar di rumah kadang gopoh sama mainnya, kalau

sudah bermain sudah tidak bisa dipaksa belajar lagi. Tapi kalau

kadang dibujuk tentang tugas baru mau belajar, setidaknya masih

punya tanggung jawab walaupun masih mementingkan mainnya”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kendalanya HP sama paketan, terkadang HP itu harus gentian sama

kakaknya yang kuliah yang sama-sama belajar online juga,

paketannya juga cepat habis, soalnya digunakan berdua sama

kakaknya, paketannya juga harus tetap ada biar tugasnya tidak

ketinggalan”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Salmiah

Umur :  39 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Pembelajarn online selama covid-19 terjadi Alhamdulillah lancar, tapi

tidak terlalu sih, tapi saya sebagai orang tua sebisa mungkin untuk

mengawasi anak ketika belajar, karena memang saat pembelajaran

seperti ini, mau tidak mau orang tua juga menyisihkan waktunya

untuk anak, kadang kalau anak belum mengerti dengan tugas yang

diberikan oleh gurunya ya kita jelaskan, kadang-kadang yang

membantu untuk menjelaskannya juga itu adalah bibiknya kalo saya

pergi kerja”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kendala yang saya alami saat mendampingi anak belajar itu adalah

bawaanya ngantuk terus atau pengen tidur, dan satunya lagi pengen

marah terus, karena anak yang di damping tidak memahami dengan

materi yang kita sampaikan”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Muliawati

Umur :  39 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “kalau anak belajar di rumah ya sudah menjadi tugas orang tua unuk

mendampingi anak sama seperti guru ketika di sekolah, apa yang di

lakukan guru di sekolah ya sebisa mungkin saya sebagai orang tua

melakukannya di rumah dan mungkin cara menjelaskan orang tua

tidak sejelas guru yang menjelaskan disekolah, apalgai dengan

keadaan saya yang udah bebarapa bulan melahirkan, dan biasanya

saya bisa mendampingi anak untuk belajar sehabis sholat isya dan

itupun harus menunggu dedek kecil bobok dulu”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : kendala yang lainnya itu seperti kuota internet atau paketan, karena mau

tidak mau paketan harus selalu ada biar anak saya tidak ketinggalan

pembelajarannya”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Rifa’ah

Umur :  44 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Kalau anak lagi mengerjakan tugas dan memerlukan HP ya saya pasti

mengawasi buk, karena kalau tidak diawasi takutnya

menyalahgunakan HP, seperti menggunakan HP pakai permainan atau

apalah penting yang bisa menyebabkan anak menjadi males untuk

belajar, apalagi anak saya masih kecil buk belum waktunya terlalu

banyak main HP, tapi kalo saya kerja maka bibiknya yang

mengantikan yang mendampingi anak untuk sementara”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Anak saya sekarang terlalu banyak bermain, anak juga menjadi susah

diatur dan harus dicari kemana-mana dulu baru pulang untuk

mengerjakan tugas yang di kasi oleh ibu gurunya, dan ada juga

kendala yang memberatkan bagi orang tua yaitu kuota internetan yang

terlalu mahal, karena masalah keekonomian kita sebagai orang tua

selama covid-19 semakin berkurang dan tidak ada bantuan sedikitpun

dari pihak sekolah tempat anak saya sekolah”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Murjenah

Umur :  40 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Saya sebagai ibunya selalu mendampingi anak saya untuk belajar

mbak, apalgai kalau anak saya lagi mengerjakan tugas dan

memerlukan HP ya pastinya saya selalu untuk mengawasinya, karena

kalau tidak diawasi malah anak jadi menyalahgunakan HP nya, sering

menggunakan pakek maen facebook maen tik tok juga mbak, maknya

saya tetap mendampingi dan mengawasi kalau belajar, tapi jika saya

bekerja untuk sementara, kakaknya yang mengawasi dan

mendampingi anak untuk belajar dan mengerjakan tugasnya”
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P :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : kesulitan yang kami alami saat terlaksananya pembelajaran online ini,

mau tidak mau kita harus tetap mengeluarkan biaya untuk membeli

paketan untuk anak yang sedang melaksanakan pembelajaran online

supaya anak tidak ketinggalan pelajaran atau materi yang disampaiakn

oleh gurunya”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Raini

Umur :  42 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Saya sebagai orang tua memang harus mendampingi anak kalau

sedanga belajar, karena sudah menjadi tugas dan kewajiban orang tua,

selain itu juga biar kita bisa mengetahui perkembangan anak saat

belajar, tapi biasanya saya baru bisa mendapingi anak belajar itu saat

pulang bekerja”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Menurut saya kurang efektif mbak, karena penjelasan materi tidak

sejalas saat pembelajaran langsung tatap muka di sekolah, kadang

anak juga mengampangkan kalau dapat tugas, dan orang tua juga

kadang nggak ngerti tentang materinya, jadi ya saya browsing gitu

mbak”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Sri Bimawaty

Umur :  37 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Wiraswasta

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Memang sudah jadi tugas orang tua kalau masalah belajar anak, orang

tua juga berperan sebagai guru di rumah yang ikut menyampaikan

materi pembelajaran kepada anak. Tapi kalau orang tua sama-sama

bekerja ya mau gimana lagi, tapi kita juga tetap memantau lewat HP,

tanya-tanya tugasnya sudah dikerjakan atau belum, kadang kalau

pulang kerja ya gantian nemenin anak, ngasih arahan dan nasehatin

juga, tapi biasanya lebih sering mendampingi yaitu saya sendiri

sebagai ibunya”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kalau kendalanya ya jam belajarnya tidak tentu, kuota yang mahal,

sinyal internet yang terkadang buruk dan saya kurang bisa penuh

dalam mendampingi anak belajar”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Ernawati

Umur :  55 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Saya ibu rumah tangga, jadi saya yang lebih sering mendampingi anak

belajar, tetapi  biasanya saya menyelesaikan dulu pekerjaan rumah

baru bisa lanjut mengarahkan dan mengawasi anak”

P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kendalanya itu adalah tidak ada uang buat beli kuota, jika ada kuota

internetan anak jadi gopoh sama game nya di HP, jadi anaknya belajar

asal-asalan saja, jadinya anaknya kayak kecanduan gitu”
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Data Hasil Wawancara dengan Orang Tua Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran online Masa Pandemi Covid-19

Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Suhaini

Umur :  36 tahun

JenisKelamin :  Perempuan

Profesi : Buruh

Agama :  Islam

Tanggal :  30 Juni 2021

B. Pertanyaan wawancara

P   : “Bagaimana peran Ibu dalam proses pembelajaran online masa

pandem covid-19?”

R  : “Saya sebagai orang tua, alhamdulillah saya selalu ngasih semnagat ke

anak biar anak lebih percaya diri, selalu mengarahkan dan

mendampingi, karena masih kelas IV jadi apa-apa itu masih orang

tua”
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P  :  “Kendala apa saja  yang ditemui dalam melakukan pembelajaran

online masa pandemic covid-19?”

R : “Kendalanya ya HP sama paketan, HP itu juga harus gantian sama

ayahya yang kadang-kadang dibawa kerja, paketan juga jadi cepat

habis soalnya digunakan berdua sama ayahnya, jadi paketan itu harus

tetap ada, biar nggak ketinggalan pelajaran dan tidak telat

mengumpulkan tugasnya”
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Pedoman Wawancara dengan Siswa Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Dari Rumah Masa Pandemi Covid-

19 Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Elatul Barokah

Umur : 10 tahun

JenisKelamin : Perempuan

Kelas : 4 SD

Agama : Islam

Tanggal : 30 Juni 2021

B. Pertanyaan Wawancara

P  :“Bagaimana menurutmu tentang pelaksanaan pembelajaran online

di masa Pandemi?

R  :“lumyan senang sih, karna kalo belajar online lebih banyak waktu main-

main sama teman, dan kadang-kadang saya juga belajar sambil main

gitu kak”

P  : “Apa kesulitan yang kamu hadapi saat belajar online?”

R  : “kadang sinyal suka hilang, terus suka dimarahin ibu kalau misalnya

ketahuan main tok tok, atau maen FB ibu juga kadang nggak ngerti

ngajarin tugas sekolahku jadi aku kadang-kadang males dan

menghiraukan tugas yang di kasi guruku”
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Pedoman Wawancara dengan Siswa Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Dari Rumah Masa Pandemi Covid-

19 Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : Asyifa Zhirma Juita Shurofa

Umur : 10 tahun

JenisKelamin : Perempuan

Kelas : 4 SD

Agama : Islam

Tanggal : 30 Juni 2021

B. Pertanyaan Wawancara

P  :“Bagaimana menurutmu tentang pelaksanaan pembelajaran online

di masa Pandemi?

R  :“lebih senang belajar di sekolah bisa bertemu teman-teman dan bermain

dengan mereka, kalau di rumah kadang suka di marahin ibu apalagi

kalau main HP terus, tapi, kalo waktunya belajar ibu selalu kasih saya

HP untuk belajar online”

P  : “Apa kesulitan yang kamu hadapi saat belajar online?”

R  : “kadang sinyal suka hilang, terus suka dimarahin ibu kalau misalnya

ketahuan main game,dan kadang-kadang juga suasana hati saya tidak

moot gitu”
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Pedoman Wawancara dengan Siswa Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Dari Rumah Masa Pandemi Covid-

19 Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : M. Talhisul Abid Hadi

Umur : 10 tahun

JenisKelamin : Laki-Laki

Kelas : 4 SD

Agama : Islam

Tanggal : 30 Juni 2021

B. Pertanyaan Wawancara

P  :“Bagaimana menurutmu tentang pelaksanaan pembelajaran online

di masa Pandemi?

R  : “belajaran dari rumah senang juga sih, karna banyak waktu bermain dan

pegang HP nya, walaupun mengaerjakan tuags di paksa-paksa gitu

sama orang tua, paling belajarnya sebentar dan maen HP lagi, tidak

pas belajar di sekolah”

P  : “Apa kesulitan yang kamu hadapi saat belajar online?”

R  : “kadang sinyal suka hilang, terus suka dimarahin ibu kalau misalnya

ketahuan main game,terus kendala yang lainnya itu paket data yang

cepat habis, belum habis untuk maen game sama-sama teman-teman

saya dan belum lagi buat belajar online ini, jadinya orang tua saya

tetap keluar biaya buat beli kuota”
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Pedoman Wawancara dengan Siswa Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Dari Rumah Masa Pandemi Covid-

19 Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : M. Zulfan Hadi

Umur : 10 tahun

JenisKelamin : Laki-Laki

Kelas : 4 SD

Agama : Islam

Tanggal : 30 Juni 2021

B. Pertanyaan Wawancara

P  :“Bagaimana menurutmu tentang pelaksanaan pembelajaran online

di masa Pandemi?

R  :“belajar dari rumah menyenangkan banget kak, karna banyak waktu

bermain dan pegang HP untuk maen game, sejak belajar online orang

tua saya jadinya tetep beliin saya paket data untuk belajar dan saya

gunakan juga unyuk maen game, tapi kadang-kadang tidak di beliin

kuota juga karna orang tua bilang tidak ada uang”
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P  : “Apa kesulitan yang kamu hadapi saat belajar online?”

R  : “kesulitan yang saya alami selama belajar online yaitu:

1.Orang tua saya kadang-kadang tidak memilik uang untuk beliin

saya kuota.

2.Tidak terlalu memahami materi yang ibu guru kasi ke saya, dan

orang tua saya juga jarang memahami PR saya”
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Pedoman Wawancara dengan Siswa Tentang

Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Dari Rumah Masa Pandemi Covid-

19 Kelas IV di SDN 2 Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

A. Latar Belakang Informan

Nama : M. Rizal

Umur : 10 tahun

JenisKelamin : Laki-Laki

Kelas : 4 SD

Agama : Islam

Tanggal : 30 Juni 2021

B. Pertanyaan Wawancara

P  :“Bagaimana menurutmu tentang pelaksanaan pembelajaran online

di masa Pandemi?

R  :“belajar dari rumah kadang-kadang membosankan kak, karna kalau

belajar dari rumahpun juga saya jarang seperti teman-teman yang

lainnya yang seneng maen game denagn HP nya, kalau saya tidak

seperti mereka, tapi walaupun tetap belajar dari rumah ibu saya tidak

bosan-bosanya mendampingi dan memberi saya semangat untuk

belajar”
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P  : “Apa kesulitan yang kamu hadapi saat belajar online?”

R  :“kesulitan yang saya alami selama belajar online yaitu, Hp dan paketan,

karena HP itu juga saya harus gentian sama ayah saya yang bawa

untuk kerja, dan paketan juga yang kadang-kadang cepat habis karena

digunakan berdua sama ayah Saya”
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Wawancara dengan ibu Rohani orang tua dari siswa
kelas IV yang bernama Muhammad sulton di SDN 2
Tempos, Tgl  20 Mei 2021

Wawancara dengan ibu Ayu Fatmawati orang tua
siswa dari kelas IV yang bernama Ferdyab di SDN 2
Tempos, Tgl 21 Mei 2021

Wawancara dengan ibu Nafsah orang tua siswa dari
kelas IV yang bernama M.Faril di SDN 2 Tempos, Tgl
20 Mei 2021
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Wawancara dengan ibu Majnan Aini orang tua dari
Asyifa Zirma Juita Shurofasiswa akelas IV di SDN 2
Tempos, Tgl 20 Mei 2021

wawancara dengan guru kelas IV SDN 2
Tempos, tgl 8 mei 2021

wawancara dengan kepala sekolah
SDN 2 Tempos, tgl 8 mei 2021

Wawancara dengan ibu Hikmah orang tua siswa
kelas IV yang bernama Wahyu Wardani di SDN 2
Tempos, Tgl 21 Mei 2021
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Wawancara dengan saudari Dianan kakak dari siswa
Putri Ayu Nirmala Sari kelas IV di SDN 2 Tempos,
Tgl 20 Mei 2021

Wawancara dengan ibu Murjenahorang tua dari siswa
kelas IV yang bernama Elatul Barokahdi SDN 2
Tempos, Tgl 30 Juni 2021

Wawancara dengan ibu Sri Bimawaty orang tua siswa
dari M.Talhisul Abid Hadi kelas IV di SDN 2 Tempos,
Tgl 30 Juni 2021



159

Wawancara dengan ibu Raini orang tua dari siswa
yang bernama Murni kelas IV di SDN 2 Tempos, Tgl
30 Juni 2021

Wawancara dengan ibu Ernawati orang tua dari M.
Zulfan Hdi siswa kelas IV di SDN 2 Tempos, Tgl
303 Juni 2021

Wawancara dengan ibu Salmiah orang tua dari
Indri Sely Saputri siswa di SDN 2 Tempos, Tgl 30
Juni 2021



160

Wawancara dengan ibu Muliawati orang tua siswa
dari M. Rindra Saputra kelas IV di SDN 2 Tempos,
Tgl 30 Juni 2021

Wawancara dengan ibu Suhaini orang tua siswa
dari M. Rizal kelas IV di SDN 2 Tempos, Tgl 30 Juni
2021

Wawancara dengan ibu Rifa’ah orang tua siswa
dari M. Kholikul Fahrys kelas IV di SDN 2 Tempos,
Tgl 30 Juni 2021


