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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang diperoleh 

di lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian 

data hasil penelitian meliputi paparan data dan temuan penelitian 

A. Paparan Data 

Dalam paparan data ini penulis akan memaparkan data yang berkaitan dengan 

fokus penelitian pada skripsi ini yang terdiri dari 3 poin, yaitu: 

1. Perencanaan pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah 

pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19 

Perencanaan pendampingan orang tua dalam kegiatan  belajar dari 

rumah  pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19 

memiliki tujuan supaya peneliti dapat melakukan wawancara dan 

observasi secara langsung. Pelaksanaan observasi dilakukan untuk 

mengamati kegiatan perencanaan pendampingan orang tua dalam kegiatan 

belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di masa 

pandemi covid-19. Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan 

narasumber kepala sekolah, guru kelas beserta wali murid dari anak didik 

PAUD Pelangi Bangsa. Adapun kegiatan wawancara ini bertujuan untuk 

menanyakan tentang perencanaan yang dibuat sebelum pelaksanaan 

kegiatan pendampingan dalam kegiatan belajar dari rumah pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19.  
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Kedatangan peneliti di lokasi penelitian pada hari pertama yaitu 

hari Kamis sekitar pukul 08.30 WIB. Berhubung pada saat itu kegiatan 

pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, maka ketika sampai di 

PAUD Pelangi Bangsa peneliti hanya menjumpai kepala sekolah dan guru 

yang pada saat itu sedang melaksanakan piket rutin. Peneliti disambut 

dengan ramah oleh ibu guru dari PAUD Pelangi Bangsa. Setelah 

bersalaman, peneliti dipersilahkan menuju ke kantor kepala sekolah. 

Kepala sekolah dari PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejo Wetan 

bernama ibu Lilik Handayani dan lebih sering disapa dengan panggilan 

akrab bunda Lilik. Dengan penuh keramahan bunda Lilik menyambut 

kedatangan peneliti. Selesai bersalaman dengan beliau, peneliti 

dipersilahkan duduk. Bunda Lilik menanyakan tentang apa saja yang akan 

peneliti lakukan di PAUD Pelangi Bangsa dan apa saja yang sekiranya 

dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti kemudian menjelaskan akan melakukan 

kegiatan penelitian terkait dengan pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di 

masa pandemi covid-19 serta memerlukan kegiatan observasi, wawancara 

dan  dokumentasi milik lembaga untuk keperluan melengkapi data 

penelitian.  

Bunda Lilik mendengarkan penjelasan dari peneliti dengan 

seksama.  Setelah itu, beliau mengenalkan peneliti dengan guru yang pada 

saat itu sedang melaksanakan piket rutin, dimana beliau juga merupakan 

guru kelas di PAUD Pelangi Bangsa. Nama dari ibu guru tersebut adalah 
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Nichen Ramadhani, namun biasa disapa dengan panggilan bunda Santi. 

Sedangkan Ibu guru yang juga merupakan guru pendamping bernama ibu 

Ayuning Anggarwati dan lebih akrab disapa bunda Ayu. Bunda Lilik 

mengatakan bahwa peneliti bisa melakukan wawancara maupun kegiatan 

observasi dengan bunda Santi dan bunda Ayu. Berhubung pada hari itu 

Bunda Santi dan bunda Ayu juga sedang menyusun rencana kegiatan 

mingguan untuk kegiatan bermain dan belajar di rumah anak didik PAUD 

Pelangi Bangsa pekan depan, peneliti dapat sekaligus melakukan kegiatan 

observasi dan wawancara. 

 Hasil observasi pada hari pertama adalah sebagai berikut: 

Bunda Santi dan bunda Ayu tampak melakukan penyusunan 

rencana kegiatan pembelajaran mingguan (RPPM) sebagai  

panduan kegiatan pembelajaran dari rumah bagi anak-anak didik 

PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejo Wetan. Penyusunan RPPM 

dilakukan setiap satu minggu sekali tepatnya di hari Kamis. Dalam 

melakukan penyusunan RPPM ini, menggunakan dasar acuan 

RPPH lembaga namun tetap disesuaikan dengan kondisi 

pembelajaran pada saat pandemi covid-19, dimana anak harus 

belajar dari rumah dengan pendampingan dari orang tuanya 

masing-masing. Oleh karena itu tema dari setiap kegiatan 

pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan belajar anak di 

rumah. Format RPPM yang disusun dibuat dalam bentuk tabel 

yang berisi Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, serta 

kegiatan main. Bunda Santi dengan teliti memilih KD yang ingin 

tercapai dalam pembelajaran minggu depan kemudian 

menyesuaikannya dengan materi serta kegiatan main yang akan 

dilakukan. Setelah penyusunan selesai dilakukan oleh bunda Santi,  

kemudian bunda Ayu segera melakukan pengetikan di laptop agar 

bisa segera dilakukan print out. Kegiatan berikutnya yang 

dilakukan oleh bunda Santi dan Bunda Ayu adalah menyiapkan 

bahan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran 

yang telah disusun. Bahan pembelajaran tersebut akan dibagikan 

kepada peserta didik bersamaan dengan pengambilan serta 

pengembalian tugas minggu lalu di hari Senin.
50
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Gambar 4.1 Penyusunan RPPM oleh Guru
51

 

 Gambar di atas menunjukkan guru sedang melakukan kegiatan 

penyusunan RPPM yang dilakukan setiap satu minggu sekali.  

Setelah bunda Santi dan bunda Ayu selesai menyusun kegiatan 

pembelajaran, peneliti segera memulai kegiatan wawancara dengan kedua 

guru tersebut untuk menanyakan beberapa hal terkait perencanaan 

pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19. Peneliti memulai 

kegiatan wawancara dengan menanyakan tentang apa saja yang harus 

dipersiapkan untuk pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari 

rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa selama masa pandemi 

covid-19. Kemudian bunda Santi menjawab : 

Berhubung kegiatan belajar dan bermain yang dilakukan anak  

pada saat ini berbeda dengan kegiatan belajar dan bermainnya pada 

saat sebelum pandemi yaitu harus dilakukan di rumah bersama 

orang tuanya masing-masing, maka kami menyiapkan beberapa hal 

diantaranya menyusun Rencana kegiatan Pembelajaran Mingguan 

(RPPM) yang akan menjadi panduan pelaksanaan pendampingan 

orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah bagi putra putrinya. 

RPPM tersebut berisi kegiatan main dan belajar anak selama satu 
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pekan. Disamping itu kami juga perlu menyiapkan alat dan bahan 

yang sekiranya dibutuhkan untuk kegiatan bermain dan belajar dari 

rumah. Alat dan bahan tersebut sesuai dengan materi pembelajaran 

yang sudah disusun di dalam RPPM. Hal berikutnya yang perlu 

dipersiapkan yaitu moda belajar yang akan dipergunakan dalam 

penyampaian materi pembelajaran. Di lembaga kami menggunakan 

moda belajar dalam jaringan  (online) via WhatsApp grup, jadi 

antara para pendidik dengan anak-anak didik dapat senantiasa 

terhubung salah satunya melalui panggilan video via WhatsApp.
52

 

 

Dari penjelasan bunda Santi dapat disimpulkan bahwa beberapa hal 

yang perlu disiapkan oleh guru sebelum kegiatan pendampingan orang tua 

dalam kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa 

desa Sumberejo Wetan adalah rencana kegiatan pembelajaran mingguan  

(RPPM), alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran 

anak, serta moda belajar yang dipergunakan. 

Peneliti kemudian melanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu 

tentang apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua sebelum 

memulai kegiatan pendampingan belajar dari rumah selama masa 

pandemi covid-19. Bunda Santi dengan seksama mendengarkan 

pertanyaan dari peneliti, kemudian menjawab : 

Hal-hal yang harus dipersiapkan orang tua sebelum memulai 

kegiatan pendampingan tersebut antara lain adalah kesiapan psikis 

atau mental dalam melakukan kegiatan pendampingan. Karena 

dalam mendampingi bermain dan belajar anak diperlukan 

ketelatenan dan kesabaran yang tinggi, dan tidak semua orang tua 

memiliki hal tersebut sehingga hal pertama yang harus 

dipersiapkan orang tua adalah kesiapan psikis atau mentalnya. Hal 

berikutnya yang perlu dipersiapkan oleh orang tua adalah waktu 

yang digunakan untuk kegiatan pendampingan. Berhubung ada 

beberapa wali murid dari peserta didik yang juga bekerja, maka 

manajemen waktu yang baik sangat diperlukan agar kegiatan 

pendampingan belajar dari rumah bagi putra-putrinya dapat 
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berjalan dengan baik. Disamping kedua hal tersebut, orangtua juga 

perlu mempersiapkan smartphone karena kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan via online.
53

 

 

Berdasarkan jawaban dari bunda Santi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh orangtua sebelum melakukan 

kegiatan pendampingan belajar dari rumah pada anak didik PAUD 

Pelangi Bangsa desa Sumberejowetan di masa pandemi covid-19 adalah 

mental atau psikis dari orangtua tersebut, waktu yang digunakan untuk 

kegiatan pendampingan serta gawai atau smartphone.  

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti kepada bunda Santi 

terkait dengan apakah terdapat perbedaan  dalam rencana kegiatan yang 

disusun selama masa pandemi dengan yang disusun sebelum masa 

pandemi covid-19. Bunda Santi dengan ramah menjawab:  

Ada perbedaan. Pada waktu sebelum terjadinya pandemi covid-19 

kami menggunakan rencana kegiatan pembelajaran harian (RPPH), 

sedangkan di masa pandemi covid-19 ini kami mengikuti kebijakan 

yang dikeluarkan oleh perintah yaitu Keputusan Mendikbud 

Nomor 719/P/2020 mengenai penyederhanaan kurikulum karena 

dalam kondisi bencana seperti pandemi Covid-19, maka kami 

langsung menggunakan rencana kegiatan pembelajaran mingguan 

(RPPM) sebagai panduan pembelajaran dari rumah. Perbedaan 

terletak pada waktu penyusunan, dan isi kegiatan main di 

dalamnya. Dimasa sebelum pandemi, setelah anak-anak pulang 

kami segera melakukan penilaian terhadap aspek perkembangan 

anak yang sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam RPPH 

hari itu, serta menyusun RPPH untuk hari berikutnya sekaligus 

menyiapkan bahan mainnya. Sedangkan di masa pandemi 

penyusunan RPPM kami jadwalkan setiap satu minggu sekali di 

hari Kamis, sedangkan penyiapan alat dan bahan belajar bagi anak-

anak kami lakukan di hari Sabtu. Dari segi isi perbedaan terletak 

pada kegiatan main yang dilakukan oleh anak didik, dimana 

disesuaikan dengan lingkungan belajar anak pada saat ini yaitu 

lingkungan rumah. Jadi untuk kegiatan main yang kami susun 
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sebisa mungkin berkaitan dengan kseharian anak di rumah serta 

mengurangi penggunaan LKS. Dengan demikian kami harapkan 

anak-anak akan lebih tertarik untuk belajar meskipun harus 

dilakukan di rumah bersama orang tuanya. Selain itu, hal tersebut 

bertujuan agar anak tidak merasa bosan ketika melakukan kegiatan 

belajarnya.
54

 

 

Dari keterangan yang diberikan oleh bunda Santi peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam rencana kegiatan 

yang disusun selama masa pandemi covid-19 dengan rencana kegiatan 

pembelajaran yang disusun sebelum masa pandemi, dimana perbedaan 

tersebut terletak pada waktu penyusunan serta isi kegiatan yang lebih 

banyak berhubungan langsung dengan keseharian anak yaitu lingkungan 

rumah sehingga anak menjadi lebih tertarik untuk belajar serta 

menghindari kebosanan anak dalam mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan.  

Peneliti mendengarkan penjelasan dari bunda Santi dengan penuh 

antusias. Kemudian peneliti berlanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu 

dasar yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan 

pembelajaran selama penerapan belajar dari rumah pada masa Pandemi 

covid-19. Bunda Santi menjawab sebagai berikut: 

Ketika kebijakan pembelajaran dari rumah mulai diwajibkan untuk 

diberlakukan, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga wilayah 

kecamatan Ngunut mengadakan bimbingan teknis terkait 

pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, salah satunya bagaimana 

cara menyusun RPPM yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan 

kegiatan main bagi anak didik dengan pendampingan orang tuanya 

masing-masing sekaligus bagaimana isi serta format dari RPPM 

darurat tersebut. Disamping hal tersebut lembaga kami juga tetap 

menggunakan acuan RPPH lembaga namun untuk kegiatan 
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pembelajaran tetap  disesuaikan dengan kondisi dan situasi belajar 

yang sedang dihadapi oleh anak didik pada saat ini yaitu belajar 

dari rumah dalam situasi pandemi.
55

 

 

Dari jawaban yang diberikan oleh bunda Santi terlihat bahwa 

RPPH lembaga tetap menjadi acuan dalam penyusunan RPPM. Selain itu 

bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak dinas pendidikan dan 

kebudayaan setempat juga turut menjadi pedoman dalam penyusunan 

RPPM di masa pandemi covid-19. 

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti kepada bunda 

Santi adalah media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan 

kegiatan pembelajaran selama kegiatan belajar dari rumah pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa  di masa pandemi covid-19. 

Jawaban dari bunda Santi adalah sebagai berikut: 

Media pembelajaran yang lembaga kami gunakan selama 

pemberlakuan kegiatan belajar dari rumah adalah media 

pembelajaran online via WhatsApp Gruop. Dalam beberapa 

minggu sekali kami juga mengadakan panggilan video dengan 

anak didik. Melalui kegiatan video call ini, kami bisa berinteraksi 

dengan anak dan juga memberikan motivasi bagi mereka agar tetap 

bersemangat belajar di rumah bersama orang tuanya.
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Beralih kepertanyaan berikutnya penulis mengajukan pertanyaan 

tentang apakah ada salah satu dari peserta didik dari PAUD Pelangi 

Bangsa yang berkebutuhan khusus, serta bila memang terdapat siswa 

yang berkebutuhan khusus bagaimana pembelajaran yang diberikan oleh 

para pendidik terhadap siswa tersebut selama kegiatan belajar dari rumah 

berlangsung. Bunda Santi menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut: 
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Di lembaga kami untuk tahun ajaran ini tidak mempunyai peserta didik 

yang berkebutuhan khusus, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kepada masing-masing peserta 

didik.
57

    

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh peneliti adalah 

bagaimana cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pemahaman 

kepada wali murid tentang kegiatan pendampingan yang akan mereka 

lakukan terhadap putra-putrinya agar seluruh aspek perkembangan yang 

telah disusun dalam RPPM tersebut dapat tercapai. Untuk pertanyaan ini 

dijawab oleh bunda Santi sebagai berikut: 

Karena model pembelajaran semacam ini  baru pertama kali 

diterapkan maka memang tidak sedikit wali murid yang merasa 

kebingungan tentang apa saja yang harus mereka lakukan ketika 

melakukan kegiatan pendampingan terhadap putra-putrinya. Oleh 

karena itu pada saat jadwal pengambilan tugas, kami juga 

memberikan arahan tentang apa saja yang harus wali murid 

lakukan dalam mendampingi kegiatan belajar dari rumah bagi 

putra-putrinya.
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Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa guna memberikan 

pemahaman kepada wali murid tentang kegiatan pendampingan yang 

akan dilakukan para wali murid terhadap putra-putrinya, pada saat 

pengambilan tugas belajar para wali diberikan arahan tentang apa saja 

yang perlu dilakukan dalam mendampingi kegiatan belajar dari rumah 

bagi putra-putrinya.  
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Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti adalah apakah 

semua anak didik selalu menyelesaikan tugas yang diberikan setiap 

minggunya, mengingat tiap-tiap anak memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Dengan disertai senyuman bunda Ayu menjawab: 

Sejauh ini masih terdapat 2 anak yang memang tidak mau untuk 

menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan. Meskipun sudah 

dilakukan pendampingan oleh orang tuanya ketika kegiatan belajar 

dari rumah, dan kami dari pihak guru juga sudah melakukan 

pendekatan dengan anak tersebut, misalnya dengan melakukan 

kunjungan rumah, namun anak didik tersebut belum mau 

melakukan beberapa kegiatan mainnya, hanya antusias dalam  

kegiatan mewarna saja. Untuk hal ini tidak menjadi masalah karena 

memang sejak pertama diterapkannya kegiatan pendampingan 

orang tua dalam belajar dari rumah pada anak didik, kami 

informasikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bermain jangan 

sampai memaksa anak atau dengan kata lain lebih mendengarkan 

keinginan anak kegiatan main yang manakah yang ingin 

diselesaikan terlebih dahulu. Namun selebihnya untuk anak didik 

yang lain sejauh ini mau menyelesaikan kegiatan bermain yang 

diberikan setiap minggunya.
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Beralih ke pertanyaan berikutnya dalam kegiatan wawancara, 

peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem pengumpulan tugas 

selama masa pembelajaran dari rumah dilakukan. Dengan senyum 

ramahnya bunda Ayu menjawab sebagai berikut: 

Pengumpulan tugas dilakukan setiap satu minggu sekali di hari 

Senin, bersamaan dengan pemberian tugas baru untuk minggu 

tersebut. Pengambilan dan pengumpulan tugas dilakukan di PAUD 

Pelangi Bangsa desa Sumberejo Wetan oleh wali murid dari 

peserta didik, dengan penjadwalan setiap setengah jam sekali untuk  

5 orang wali. Adapun jam pengambilan dan pengumpulan biasanya 

berkisar antara jam 08.00 WIB hingga 10.00 WIB.
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Gambar 4.2 Pengambilan dan Pembagian Tugas Mingguan 
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Gambar di atas menunjukkan kegiatan pengambilan dan 

pembagian tugas belajar oleh wali murid PAUD Pelangi Bangsa, kegiatan 

ini dilakukan setiap hari Senin. 

Peneliti melanjutkan kegiatan wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang apakah yang diajarkan di rumah 

sudah sesuai dengan RPPM yang disusun oleh lembaga. 

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bunda Santi dengan jawaban 

sebagai berikut: “Sejauh ini para wali murid senantiasa mengikuti 

panduan kegiatan pembelajaran yang telah diberikan, sehingga apa yang 

mereka ajarkan di rumah selama kegiatan pendampingan sesuai dengan 

RPPM yang kami susun.”
62

 

Dari jawaban yang disampaikan oleh bunda Santi tampak bahwa 

selama berlangungnya kegiatan pendampingan belajar yang dilakukan 

oleh orang tua selama masa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan 

RPPM yang telah disusun.  

                                                      
61

Observasi tanggal 8 April 2021 
62

Wawancara, ibu Nichen Ramadani, 8 April 2021 

 



61 

 

 

 

Dengan terjawabnya pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

tersebut, maka kegiatan observasi dan wawancara dengan pendidik atau 

guru PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejo Wetan terkait perencanaan 

pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa telah selesai dilakukan. Untuk kegiatan 

selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan 

wawancara dengan ibu kepala sekolah dari PAUD Pelangi Bangsa. Bunda 

Lilik pada saat itu masih berada di kantornya ketika peneliti meminta izin 

untuk kembali melakukan wawancara dengan beliau. Setelah mendapat 

izin peneliti segera melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti adalah 

mengenai bagaimana pelaksanaan pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa desa 

Sumberejo Wetan di masa pandemi covid-19. Dengan ramah bunda Lilik 

menjawab: “kegiatan pembelajaran di lembaga kami pada masa pandemi 

covid-19 dilaksanakan secara online (dalam jaringan). Hal ini dilakukan 

mengingat daerah kami berada di wilayah zona merah covid-19.”
63

  

Pertanyaan kedua dari peneliti adalah berkaitan dengan bagaimana 

respon para wali murid dengan diterapkannya kegiatan pembelajaran 

online sehingga menuntut para wali untuk melakukan pendampingan 

dalam kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa 

desa Sumberejo Wetan di masa pandemi covid-19. Bunda lilik tampak 
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sejenak menghela napas, kemudian beliau menjawab sebagai berikut: 

Respon dari para wali murid sangat beragam. Kegiatan 

pembelajaran semacam ini baru pertama kali dilakukan di lembaga 

kami maka banyak pertanyaan dari wali murid terkait dengan 

bagaimana kegiatan pembelajaran di masa pandemi covid-19 akan 

dilaksanakan. Berhubung kegiatan belajar anak harus dilakukan 

secara online, wali murid juga mengeluh bila harus mengeluarkan 

biaya tambahan untuk pembelian paket internet. Namun hal 

tersebut pada akhirnya dapat teratasi karena pemerintah 

memberikan bantuan berupa kuota belajar gratis bagi pelajar 

termasuk juga bagi anak PAUD. Jadi guru diminta untuk mendata 

nomer handphone setiap wali murid utnuk disetorkan ke pihak 

dinas, dan selanjutnya kuota belajar bantuan dari pemerintah bisa 

diberikan ke nomer handphone wali murid masing masing untuk 

mengakses internet guna kelancaran kegiatan belajar online. 

Seiring berjalannya waktu, respon dari para orangtua menjadi lebih 

baik. Hal ini dapat terlihat dari antusias para wali murid ketika 

kegiatan pengambilan tugas mingguan.
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Kesimpulan dari jawaban bunda Lilik senada dengan jawaban yang 

diberikan oleh bunda Santi sebagai pendidik mengenai beragam respon 

awal yang ditunjukkan oleh para wali murid terkait dengan penerapan 

pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar anak dari rumah di masa 

pandemi covid-19.  

Menuju ke pertanyaan berikutnya peneliti menanyakan apakah 

selama berlangsungnya kegiatan belajar dari rumah disusun rencana 

pembelajaran khusus. Setelah mendengar pertanyaan dari peneliti bunda 

Lilik segera menjawab dengan jawaban sebagai berikut: “Iya, karena 

mengacu pada kurikulum darurat pandemi covid-19, dimana pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran untuk anak dilaksanakan di lingkungan rumah 

dengan pendampingan dari orang tua masing-masing.”
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Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan peneliti adalah mengenai 

apakah terdapat perbedaan dari rencana kegiatan pembelajaran yang 

disusun selama berlangsungnya kegiatan belajar dari rumah dengan 

rencana kegiatan pembelajaran sebelum pandemi covid-19. Tampak 

bunda Lilik berpikir sejenak, kemudian beliau menjawab pertanyaan ini 

dengan jawaban sebagai berikut: 

Iya, terdapat perbedaan dari rencana kegiatan pembelajaran yang 

disusun sebelum masa pandemi dengan renacana kegiatan 

pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi covid-19 ini. 

Pada masa pandemi covid-19, rencana kegiatan pembelajaran 

disusun satu minggu sekali dalam bentuk RPPM, sementara 

sebelum masa pandemi rencana kegiatan pembelajaran disusun 

setiap hari.
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Peneliti bertanya kembali kepada bunda Lilik  tentang apa saja 

hambatan yang terjadi selama penerapan pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di 

masa pandemi covid-19 serta bagaimana pihak sekolah mengatasi kendala 

yang muncul tersebut. Kemudian bunda lilik menjawab: 

Hambatan yang dialami selama ini ya lebih ke awal penerapan 

kegiatan pembelajarannya yaitu ketidakpahaman wali murid 

tentang bagaimana harus melakukan kegiatan pendampingan untuk 

anaknya, adanya beberapa wali murid yang bekerja sehingga tidak  

bisa secara maksimal dalam mendampingi putra-putrinya dalam 

kegiatan belajarnya di rumah, serta ada juga beberapa anak yang 

tidak mau mengerjakan tugas belajarnya dikarenakan menganggap 

bahwa belajar itu di sekolah bersama ibu guru dan bukan di rumah. 

Akan tetapi dengan berjalannya waktu beberapa kendala tersebut 

bisa diatasi, yaitu kami melakukan beberapa cara diantaranya 

dengan melakukan kegiatan parenting kepada orang tua terkait 

pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar di rumah, sebisa 

mungkin materi pembelajaran yang kami ambil berhubungan 

langsung dengan keseharian anak dan mudah dilakukan serta 

                                                      
66

Wawancara, ibu Lilik Handayani, 8 April 2021 



64 

 

 

 

menyenangkan. Hal ini bertujuan agar anak merasa senang ketika 

mengerjakannya, orang tuapun juga tidak kesulitan ketika harus 

memandu anak.
67

   

  

Merujuk pada jawaban bunda Lilik terdapat beberapa hambatan 

yang dijumpai terutama di awal pelaksanaan pendmpingan kegiatan 

belajar dari rumah pada anak di masa pandemi covid-19. Diantaranya 

adalah ketidaktahuan wali murid tentang bagaimana harus melakukan 

kegiatan pendampingan belajar, terdapat beberapa wali murid yang tidak 

bisa secara maksimal mendampingi kegiatan belajar putra-putrinya 

dikarenakan bekerja serta ada beberapa anak yang tidak mau untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Namun setiap kendala yang ada 

pada akhirnya dapat diatasi sehingga kegiatan pendampingan belajar yang 

dilakukan oleh orang tua dalam belajar anak di rumah dapat berjalan 

dalam beberapa bulan ini. 

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti dari 

lembaga PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejo Wetan kecamatan 

Ngunut berupa RPPM dapat diketahui bahwa kegiatan belajar untuk anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa selama berlakunya kegiatan belajar dari 

rumah senantiasa berkaitan dengan lingkungan sekitar anak belajar yaitu 

lingkungan rumah. 

Kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di hari pertama 

telah selesai  dilakukan oleh peneliti di lembaga PAUD Pelangi Bangsa 

desa Sumberejo Wetan. Namun sebelum undur diri peneliti tidak lupa 
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meminta izin kepada Ibu Kepala untuk mengunjungi rumah peserta didik 

PAUD Pelangi Bangsa untuk melakukan kegiatan observasi, wawancara 

serta dokumentasi secara langsung. Bunda Lilik memberikan izin dan 

memberitahukan alamat serta nomor handphone dari peserta didiknya. 

Setelah mengucapkan terimakasih peneliti mohon diri kepada ibu kepala.  

 

2. Pelaksanaan Pendampingan Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari 

Rumah pada Anak Didik PAUD Pelangi Bangsa di Masa Pandemi Covid-

19. 

Pada hari kedua penelitian, peneliti berkunjung ke rumah dari 

peserta didik PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejo Wetan. Sehari 

sebelum hari kunjungan, peneliti telah menghubungi nomor telepon dari 

ibu wali yang diperoleh peneliti dari kepala PAUD Pelangi Bangsa untuk 

memohon izin untuk melakukan kunjungan rumah. 

Peneliti datang ke lokasi penelitian sekitar pukul 09.00 WIB. 

Rumah peserta didik dari PAUD Pelangi Bangsa tersebut adalah di Desa 

Beji kecamatan Ngunut. Sesampainya di lokasi, peneliti kemudian 

mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak berapa lama kemudian ada 

seorang ibu muda yang membukakan pintu dan bertanya kepada peneliti 

ada keperluan apa dan mencari siapa. Peneliti dengan sopan 

memperkenalkan diri dan memberitahukan bahwa peneliti telah 

menghubungi ibu tersebut melalui handphone. Setelah mendengarkan 

penjelasan peneliti, ibu tersebut kemudian mempersilahkan peneliti untuk 
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masuk ke dalam rumah. Peneliti dan ibu tersebut melanjutkan 

perbincangan di ruang tamu. Nama dari Ibu pemilik rumah tersebut 

adalah ibu Murni. Dalam kesehariannya ibu Murni adalah seorang ibu 

rumah tangga. Ibu Murni memiliki dua orang putri. Yang pertama 

bernama Agnes berusia 9 tahun dan duduk di kelas 3 SD, sedangkan yang 

kedua bernama Zahira berusia 5 tahun dan merupakan salah satu murid 

PAUD Pelangi Bangsa. Peneliti mendengarkan dengan seksama semua 

yang dikatakan oleh ibu Murni. Setelah itu peneliti menjelaskan tujuan 

kedatangan peneliti adalah untuk mengadakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terhadap kegiatan pendampingan yang ibu Murni lakukan 

pada hari itu dengan Zahira guna melengkapi data penelitian yang saat ini 

sedang peneliti lakukan. Ibu Murni mendengarkan semua yang dikatakan 

peneliti dan mempersilahkan peneliti untuk segera melakukan kegiatan 

observasi. Kebetulan pula pada pagi itu adik Zahira sudah bersiap untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru.  

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari kedua adalah sebagai 

berikut: 

Observasi kegiatan 1 

Waktu menunjukkan pukul 09.20 WIB. Zahira akan belajar 

dengan didampingi oleh ibunya.  Ibu Murni tampak 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan oleh Zahira 

belajar. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan merupakan bagian 

dari RPPM minggu ke-9 dengan tema air, subtema guna air. 

Beberapa kegiatan pembelajaran sudah dilakukan Zahira pada hari 

sebelumnya. Sedangkan untuk pagi hari itu Zahira akan melakukan 

kegiatan pembelajaran yang belum dilakukan yaitu mencampur 

warna dengan menggunakan pewarna makanan dan air, serta 

kegiatan menyiram bunga kesayangan. Peralatan dan bahan yang 
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diperlukan untuk melakukan kegiatan ini adalah pewarna makanan 

(merah, kuning, dan biru), gelas aqua serta air. Untuk bahan 

pewarna makanan telah disediakan oleh lembaga PAUD Pelangi 

Bangsa. Sedangkan untuk kegiatan menyiram bunga kesayangan 

memerlukan peralatan gayung dan timba namun akan dilakukan 

setelah kegiatan mencampur warna selesai. Zahira tampak 

menunggu ibunya mempersiapkan segala bahan yang diperlukan. 

Setelah semua bahan sudah siap, ibu Murni segera duduk 

disamping Zahira dan bersiap untuk mendampingi kegiatan 

belajarnya.  

Ibu Murni terlebih dahulu membuka video panduan yang 

dikirimkan oleh ibu guru melalui media WhatsApp grup, kemudian 

memandu Zahira mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan di 

dalam video. Zahira terlihat begitu senang mengikuti setiap 

langkah dengan panduan dari ibunya. Beberapa kali Zahira tampak 

melakukan kesalahan, namun dengan penuh ketelatenan ibu Murni 

kembali mengarahkannya. Demikian pula ketika Zahira bertanya 

kepada ibunya tentang beberapa hal yang merupakan hal baru bagi 

dirinya, ibu Murni dengan sabar menjawab satu persatu pertanyaan 

dari putrinya. Di akhir kegiatan, Zahira menyelesaikan kegiatan 

campur warna dengan baik. Tak lupa kegiatan belajar yang 

dilakukan Zahira diabadikan dalam sebuah video oleh ibu Murni 

sebagai bukti fisik untuk dikirimkan kepada ibu guru PAUD 

Pelangi Bangsa.
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Gambar 4.3 Pelaksanaan Pendampingan Belajar
69

 

Gambar di atas menunjukkan ibu Murni sedang melakukan 

pendampingan belajar kepada putrinya untuk menyelesaikan tugas 

bermain dan belajar pencampuran warna.  
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Observasi kegiatan 2 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar mencampur warna, 

Zahira akan melanjutkan untuk melakukan kegiatan belajar 

berikutnya yaitu menyiram bunga kesayangan. Kegiatan ini akan 

dilakukan di pekarangan depan rumah. Kebetulan ibu Murni gemar 

menanam bunga dan bunga-bunganya tumbuh dengan subur. Ibu 

Murni sudah menyiapkan peralatan yang akan digunakan yaitu 

gayung dan timba.  Zahira tampak senang mengamati bunga-bunga 

yang ada di taman ibunya. Ibu Murni segera mengisi timba yang 

sudah disediakan dengan air. Setelah itu dia membawa timba itu ke 

tempat Zahira. Ibu Murni meminta kepada Zahira untuk 

membantunya menyiram bunga-bunga yang ada di taman tersebut. 

Ibu Murni mencontohkan terlebih dahulu cara menyiram bunga 

kepada Zahira. Zahira dengan senang hati mengikuti kegiatan 

menyiram bunga. Dia dengan cekatan mengisi gayung dengan air 

dari dalam  timba, kemudian menyiramkannya ke bunga-bunga 

yang ada. Di sela-sela kegiatan tersebut, ibu Murni mengatakan 

kepada Zahira bahwa tujuan dari kegiatan yang dia lakukan adalah 

untuk membuat bunga-bunga tersebut tumbuh dengan subur. 

Zahira terlihat memperhatikan penjelasan dari ibunya sambil 

menyiram bunga-bunga yang ada. Untuk kegiatan menyiram bunga 

ini, ibu Murni mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan akan 

dikirimkan bersamaan dengan video kegiatan belajar yang 

lainnya.
70

  

 

 

Gambar 4.4  Pelaksanaan Pendampingan Belajar
71

 

Gambar di atas menunjukkan ibu Murni sedang melakukan 

pendampingan belajar kepada putrinya untuk menyelesaikan tugas 

bermain dan belajar menyiram bunga kesayangan.  
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Kegiatan pembelajaran kedua telah selesai dilakukan oleh Zahira. 

Zahira dan ibu Murni kemudian merapikan peralatan yang sudah 

digunakan. Selanjutnya peneliti kembali ke dalam ruang tamu untuk 

melajutkan kegiatan berikutnya yaitu wawancara dengan ibu Murni guna 

mendapatkan informasi untuk kelengkapan data penelitian.  

Pertanyaan pertama yang diajukan peneliti kepada ibu Murni 

adalah terkait dengan apa saja persiapan yang dilakukan sebelum 

mendampingi Zahira dalam kegiatan belajar dari rumah selama masa 

pandemi covid-19. Ibu Murni menjawab sebagai berikut: 

Persiapan yang saya lakukan adalah waktu mendampingi,  

kesabaran dalam mendampingi anak saya belajar, keperluan alat 

tulis lengkap, serta media untuk menjelaskan kegiatan yang akan 

mereka kerjakan misalnya alat peraga yang menarik agar anak saya 

tertarik untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Disamping 

itu saya juga menyiapkan handphone yang akan saya gunakan 

untuk merekam dan mengirimkan tugas-tugas belajar yang 

dilakukan dalam bentuk video.
72

 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh ibu Murni dapat diambil 

kesimpulan bahwa sebelum mendampingi anak belajar ada beberapa 

persiapan yang dilakukan oleh ibu Murni yaitu mempersiapkan kesabaran 

dalam mendampingi anak belajar, peralatan tulis menulis serta media 

pembelajaran berupa alat peraga terkait dengan kegiatan main yang akan 

dilakukan dan smartphone guna mengirimkan tugas-tugas pembelajaran 

dalam bentuk video.  

Peneliti kemudian melanjutkan kegiatan wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan kedua yaitu berhubungan dengan bagaimana 
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bentuk pendampingan yang beliau lakukan pada kegiatan belajar dari 

rumah ananda Zahira. Dengan senyum ramah ibu Murni menjawab 

sebagai berikut:  

Bentuk pendampingan yang saya lakukan adalah senantiasa 

menemani kegiatan belajar yang dilakukan oleh Zahira, dengan 

begitu saya bisa mengarahkan Zahira apa yang harus dia kerjakan 

serta bagaimana cara mengerjakannya sesuai dengan arahan dari 

ibu guru. Disamping itu ketika Zahira menemukan kesulitan dia 

bisa langsung bertanya kepada saya.
73

  

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban ibu Murni bahwa 

bentuk pendampingan yang dilakukan terhadap anaknya adalah dengan 

memberikan bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan setiap 

kegiatan belajar.  

Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan peneliti kepada ibu Murni 

adalah tentang urutan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh ibu Murni 

ketika melaksanakan pendampingan belajar pada ananda Zahira. Ibu murni 

menjawab sebagai berikut: 

Saya terlebih dahulu menyiapkan semua peralatan belajar yang 

akan digunakan, setelah itu saya jelaskan kepadanya apa tugas 

belajar yang harus dia selesaikan hari itu dan alat alat yang 

digunakan. Bila setelah saya jelaskan dia sudah paham, biasanya 

dia bisa mengerjakannya sendiri dan saya hanya mengarahkannya. 

Namun bila ternyata dia mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

tugasnya maka saya membantunya menyelesaikan kegiatan, hingga 

semua tugas belajarnya selesai dikerjakan.
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Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan peneliti kepada ibu Murni 

adalah berhubungan dengan alokasi waktu yang diperlukan oleh ibu Murni 

untuk melakukan kegiatan pendampingan belajar pada ananda Zahira 

                                                      
73

 Wawancara, ibu Murni, 9 April 2021 
74

 Wawancara, ibu Murni, 9 April 2021 



71 

 

 

 

selama penerapan belajar dari rumah. Ibu murni berpikir sejenak kemudian 

menjawab sebagai berikut: 

Untuk ketertibannya dalam mengerjakan tugas memang saya 

jadwalkan setiap harinya dia mengerjakan tugas belajarnya supaya 

tidak menumpuk tugas. Akan tetapi waktu pendampingan saya 

lakukan tergantung pada mood dari Zahira sendiri. Maksudnya 

tidak harus sekian jam karena kadang dia sangat bersemangat 

ketika mengerjakan tugasnya sehingga mau berlama-lama belajar. 

Namun memang pernah beberapa kali dia hanya mau sebentar saja 

untuk mengerjakan tugasnya. Sehingga saya tidak akan paksa dia 

harus belajar 1 jam atau berapa jam gitu, karena takutnya nanti dia 

malah ngambek.
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Menuju ke pertanyaan selanjutnya peneliti bertanya tentang 

pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar yang dilakukan oleh ibu 

Murni apakah rutin dilakukan setiap harinya. 

Pertanyaan tersebut dijawab dengan ramah sebagai berikut: “Iya, saya 

mendampingi kegiatan belajar Zahira rutin setiap harinya agar tugas 

belajarnya tidak bertumpuk-tumpuk.”
76

 

Jawaban yang diberikan oleh ibu Murni terhadap dua pertanyaan 

peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pendampingan 

belajar dari rumah pada ananda Zahira dilaksanakan rutin setiap hari guna 

menghindari bertumpuknya tugas belajar, hanya saja ibu Murni dan ibu  

tidak mematok waktu khusus dalam melaksanakan kegiatan 

pendampingan belajar tersebut dikarenakan mood belajar dari ananda 

Zahira tidak selalu sama setiap harinya.    

Beralih ke pertanyaan berikutnya, peneliti bertanya kepada ibu 

Murni perihal apakah ananda Zahira senantiasa bersemangat dalam 
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mengerjakan tugas yang diberikan setiap harinya. Pertanyaan ini dijawab 

oleh ibu Murni sebagai berikut: “Alhamdulillah sejauh ini Zahira terlihat 

bersemangat dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan, tapi 

memang pernah juga dia malas tapi lebih banyak semangatnya.”
77

 

Peneliti mendengarkan dengan seksama jawaban dari ibu Murni 

setelah itu peneliti melanjutkan pertanyaan yang diajukan yakni tentang 

dukungan yang diberikan ibu Murni kepada ananda Zahira selama 

berlangsungnya kegiatan belajar dari rumah. Ibu Murni menjawab 

pertanyaan peneliti dengan jawaban sebagai berikut: 

Bentuk dukungan yang saya berikan adalah menyiapkan hal yang 

sekiranya diperlukan dalam kegiatan belajar dari rumah Zahira 

seperti menyediakan ruangan belajar yang nyaman, menyediakan 

waktu pendampingan yang rutin, alat tulis lengkap serta senantiasa 

menyemangati Zahira agar selalu bersemangat dalam mengerjakan 

tugas-tugasnya. Pernah Zahira merengek minta masuk sekolah 

mungkin karena kangen dengan sekolahnya, kemudian saya ajak 

saja dia main sekolah-sekolahan. Saya pura-pura jadi gurunya, dia 

jadi muridnya. Ternyata dia senang dan akhirnya mau kembali 

belajar dengan saya di rumah.
78

  

 

Dari jawaban ibu Murni bisa disimpulkan bahwa ibu Murni 

senantiasa memberikan dukungan kepada ananda Zahira dalam 

melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemi covid-19 

baik dengan perkataan maupun perbuatan.  
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3. Implikasi Pendampingan Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah 

pada Anak Didik PAUD Pelangi Bangsa di Masa Pandemi Covid-19  

Hasil observasi terkait implikasi pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah adalah sebagai berikut : 

Ananda Zahira tampak bersemangat serta antusias dalam 

mengerjakan setiap tugas belajar yang diberikan. Satu persatu 

kegiatan belajar dapat diselesaikan dengan baik oleh ananda Zahira 

dengan pendampingan belajar yang dilakukan oleh ibu Murni. 

Dengan demikian pengumpulan maupun pengiriman tugas belajar 

baik yang berupa lembar kerja, foto maupun video dapat dilakukan 

tepat waktu oleh ibu Murni setiap minggunya. Kedekatan serta 

keakraban antara ibu Murni dengan ananda Zahira juga tampak 

terlihat selama kegiatan pendampingan belajar tersebut 

dilakukan.
79

  

 

 

  

Gambar 4.5 Kegiatan Penilaian Hasil Belajar
80

  

  Gambar di atas menunjukkan guru sedang melakukan kegiatan 

evaluasi terhadap hasil belajar dari rumah anak didik PAUD Pelangi 

Bangsa.  
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Observasi terkait dengan implikasi pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di 

masa pandemi covid-19 telah selesai dilakukan. Adapun kegiatan 

wawancara tentang implikasi pendampingan orang tua dalam kegiatan 

belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di masa 

pandemi covid-19  dilakukan peneliti dengan guru PAUD Pelangi Bangsa 

di hari pertama penelitian, serta dengan ibu Murni selaku wali PAUD 

Pelangi Bangsa di hari kedua penelitian. 

Wawancara dengan guru PAUD Pelangi Bangsa terkait implikasi 

pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19  diawali dengan 

pertanyaan tentang bagaimana guru melakukan evaluasi atau penilaian 

terhadap hasil belajar dari peserta didik selama diterapkannya kegiatan 

pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah. Bunda Santi 

menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut:  

Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan melihat hasil dari 

kegiatan-kegiatan main yang telah dilakukan oleh anak didik dalam 

kurun waktu satu minggu selama belajar dari rumah. Dari itu akan 

terlihat apakah anak tersebut masih dalam kategori bisa dengan 

bantuan ataukah bisa secara mandiri, karena dalam melakukan 

kegiatan evaluasi selama kegiatan belajar dari rumah di masa 

pandemi covid 19 ini kami hanya memberikan 2 kategori penilaian 

yaitu bila anak tersebut bisa mengerjakan namun masih dengan 

bantuan dari orang tuanya maka masuk ke dalam penilaian bisa 

dengan bantuan, sementara bila anak didik tersebut memang bisa 

menyelesaikan tugas secara mandiri tapi tanpa bantuan dari orang 

tuanya maka masuk ke dalam penilaian bisa secara mandiri.
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Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, peneliti kemudian 

menanyakan tentang berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh 

guru adakah pengaruh dari pendampingan orang tua dengan keaktifan 

belajar siswa di rumah.  

Untuk pertanyaan ini bunda Ayu menjawab sebagai berikut: 

Iya, ada pengaruh dari pendampingan orang tua dengan keaktifan 

belajar siswa di rumah. Anak-anak yang belajar dengan mendapat 

pendampingan penuh dari orangtuanya memang terlihat lebih aktif 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setiap 

minggunya. Pengumpulan tugas mingguan selalu tepat waktu bagi 

siswa yang mendapat pendampingan belajar dari orang tuanya.
82

 

 

Pertanyaan berikutnya yang peneliti ajukan adalah terkait dengan 

pemantauan kegiatan pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua 

terhadap anaknya apakah juga dilakukan oleh pihak sekolah.  

Bunda Ayu menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai 

berikut: 

Iya, kami selalu melakukan pemantauan terhadap kegiatan 

pendampingan yang dilakukan oleh orang tua dalam belajar anak 

di rumah, yaitu melalui panggilan video dalam aplikasi WhatsApp, 

komunikasi secara langsung dengan orang tua bersamaan dengan 

pelaksanaan pengambilan atau pengumpulan tugas, maupun 

melalui kegiatan evaluasi hasil belajar anak. Kami juga tidak lupa 

memberikan apresiasi bagi anak-anak yang telah menyelesaikan 

setiap tugas belajarnya agar mereka menjadi lebih bersemangat lagi 

mengerjakan tugas bermain dan belajarnya di rumah. 
83

 
 

Pertanyaan terakhir yang diajukan oleh peneliti pada kegiatan 

wawancara dengan pendidik PAUD Pelangi Bangsa adalah mengenai 

hambatan yang terjadi selama penerapan pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa desa 
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Sumberejo Wetan serta cara mengatasi kendala yang muncul. Dan untuk 

menjawab pertanyaan ini diwakili oleh bunda Ayu dengan jawaban 

sebagai berikut: 

Beberapa hambatan yang dihadapi selama kegiatan pendampingan 

orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi 

covid-19 terutama di masa awal penerapannya adalah kurangnya 

pemahaman orang tua terhadap kegiatan pembelajaran via online 

karena baru pertama kali diterapkan, keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh beberapa wali murid yang memang bekerja. Selain 

itu, kebutuhan akan data internet menjadi beban bagi wali murid 

dalam mengakses internet dan hal tersebut juga merupakan sebuah 

hambatan dalam pelaksanaan pendampingan ini pada awal 

pemberlakuan kegiatan belajar dari rumah. Namun setelah berjalan 

beberapa waktu terdapat program bantuan kuota data dari 

pemerintah sehingga permasalahan ini dapat teratasi. Kegiatan 

parenting serta pengarahan rutin dari kami juga dilakukan guna 

memberi gambaran kepada wali murid tentang pelaksanaan 

kegiatan pendampingannya.
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 Di hari kedua penelitian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 

ibu Murni terkait implikasi pendampingan orang tua dalam kegiatan 

belajar dari rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di masa 

pandemi covid-19 adalah tentang kegiatan pendampingan yang dilakukan 

ibu Murni selama ini sudah sesuaikah dengan rencana kegiatan 

pembelajaran yang disusun oleh pihak sekolah. Ibu Murni menjawab 

pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut: “Sesuai, karena 

setiap hari Senin ketika pengambilan tugas mingguan ibu guru juga 

memberikan penjelasan bagaimana cara mengerjakan kegiatan belajar 

dalam satu minggu dan saya selalu mengikuti arahan dari ibu guru.”
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Beralih pada pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan apakah 

kegiatan belajar yang disusun oleh pihak sekolah untuk dilakukan ananda 

Zahira di rumah mudah dilakukan. Pertaanyaan dari peneliti dijawab ibu 

Murni dengan jawaban sebagai berikut:  

Mudah dilakukan. Kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan lebih 

banyak berkaitan dengan lingkungan sekitar anak, salah satu 

contohnya yaitu kegiatan menyiram bunga kesayangan, belajar 

mencuci baju sendiri, ada juga belajar membuat jus buah kesukaan 

dengan bantuan orang tua. Hal ini membuat Zahira tidak merasa 

bosan bila dibandingkan dengan mengerajakan LKS terus.
86

 

 

Mengacu pada jawaban yang diberikan oleh ibu Murni dari dua 

pertanyaan peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan 

pendampingan belajar yang ibu Murni lakukan selalu mengacu pada 

rencana kegiatan pembelajaran mingguan yang sudah disusun oleh pihak 

sekolah serta kegiatan belajar yang disusun oleh pihak sekolah mudah 

dilakukan oleh ananda Zahira karena lebih banyak berhubungan dengan 

lingkungan sekitar anak, sehingga anak tidak merasa bosan ketika 

mengerjakannya.  

Beralih ke pertanyaan selanjutnya yaitu peneliti menanyakan 

tentang apakah pihak sekolah senantiasa melakukan pemantauan terhadap 

pendampingan belajar yang ibu Murni lakukan pada kegiatan belajar dari 

rumah ananda Zahira. Ibu Murni menjawab pertanyaan tersebut dengan 

jawaban berikut: 

Iya, pihak sekolah selalu melakukan kegiatan pemantauan yaitu 

melalui Grup Whatsapp, beberapa kali video call dengan Zahira 

berkaitan dengan tugas belajar yang sedang Zahira kerjakan. 
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Begitu juga ketika pengumpulan tugas mingguan, guru 

menanyakan apakah selama kegiatan pendampingan kami para 

wali mengalami kesulitan atau tidak. Selain itu pihak sekolah juga 

memberikan buku penghubung jadi jika kami para wali murid 

menjumpai kendala ketika kegiatan pendampingan belajar di 

rumah bisa dicatat dalam buku tersebut.
87

 

 

Peneliti menyimak dengan serius jawaban yang diberikan oleh. ibu 

Murni. Selanjutnya peneliti menuju ke pertanyaan berikutnya yaitu 

apakah terjadi perubahan terhadap ananda Zahira setelah diadakannya 

pendampingan oleh ibu Murni selama kegiatan belajar dari rumah. 

Ibu Murni tampak berpikir sejenak kemudian menjawab sebagai 

berikut: 

Sejauh ini terlihat ada perubahan pada Zahira dengan adanya 

pendampingan belajar yang saya lakukan. Dia menjadi lebih 

bersemangat mengerjakan tugas-tugasnya ketika mendapatkan 

pendampingan dari saya, karena Zahira anaknya termasuk cerewet 

sehingga ketika mengerjakan tugas dia seringkali bertanya apa ini 

atau apa itu dan lain-lain, jadi ketika saya menjelaskan dia 

menyimak kemudian menjadi mengerti. Dengan adanya 

pendampingan yang saya lakukan Zahira juga merasa ada teman 

sehingga tidak bosan selama belajar dari rumah sehingga setiap 

tugas belajar bisa diselesaikan dengan baik, bahkan sering juga 

Zahira bertanya kapan mengambil tugas di sekolah lagi padahal 

pada saat itu belum waktunya mengambil dan mengumpulkan 

tugas mingguan. Kedekatan hubungan antara saya dengan 

Zahirapun menjadi semakin meningkat karena setiap harinya saya 

ya selalu mendampingi kegiatan belajarnya.
88

   

 

Menyimak jawaban yang diberikan oleh ibu Murni, dapat 

disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh beliau selama 

kegiatan belajar dari rumah membuat perubahan positif pada ananda 

Zahira. Dengan adanya pendampingan ananda Zahira menjadi semakin 
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bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, sehingga tugas-

tugas belajarnya selalu dapat diselesaikan dengan baik serta semakin 

bertambahnya keharmonisan hubungan antara ibu dan anak.  

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti adalah terkait 

dengan hambatan apa saja yang dialami oleh ibu Murni selama 

melaksanakan pendampingan pada ananda Zahira dalam kegiatan belajar 

dari rumah selama masa pandemi pandemi covid-19 serta cara 

mengatasinya. 

Ibu Murni terlihat mengingat apa saja kendala yang beliau alami, 

kemudian menjawab sebagai berikut: 

Diawal penerapan pembelajaran saya masih mengalami 

kebingungan karena belum mengerti bagaimana pendampingan 

belajar yang harus saya lakukan. Ditambah lagi harus setiap hari 

menggunakan handphone untuk mengirim tugas kadang masih 

suka bingung dan membutuhkan paket internet. Atau saat Zahira 

sedang malas belajar.
 89

   

 

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan terkait bagaimana ibu 

Murni mengatasi kendala yang dihadapi. Pertanyaan tersebut dijawab 

oleh ibu Murni dengan jawaban sebagai berikut: 

Saya banyak bertanya kepada guru dan menyampaikan kendala 

yang saya alami. Saya juga mendapat bantuan kuota belajar dari 

pemerintah. Sedangkan kalau Zahira sedang malas belajar ya saya 

seperti saya bilang tadi saya ajak dia bermain misalnya bermain 

peran guru dan murid supaya dia kembali semangat mengerjakan 

tugasnya. 
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Observasi dan kegiatan wawancara pada hari kedua dengan salah 

satu wali murid PAUD Pelangi Bangsa terkait dengan implikasi 
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pendampingan orang tua pada kegiatan belajar dari rumah pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19 telah selesai 

dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada ibu 

Murni selaku narasumber dan kemudian memohon undur diri.  

 

B. Temuan Peneltian 

1. Perencanaan Pendampingan Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari 

Rumah pada Anak Didik PAUD Pelangi Bangsa Desa Sumberejowetan di 

Masa Pandemi Covid-19 

a. Persiapan moda komunikasi antara guru dan orang tua dalam rangka 

mempermudah pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar dari 

rumah pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi 

covid-19 

b. Guru melakukan kegiatan pendataan nomer handphone wali murid 

untuk mendapatkan kuota bantuan dari pemerintah 

c. Guru menyiapkan perencanaan pembelajaran berupa rencana kegiatan 

pembelajaran mingguan (RPPM) darurat covid-19  

d. Orang tua mempersiapan waktu pendampingan, media pembelajaran, 

sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan belajar anak di 

rumah.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam tahapan 

perencanaan pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19 dijumpai 

beberapa kendala diantaranya: 

a. Kegiatan pembelajaran semacam ini baru pertama kali diterapkan di 

lembaga, sehingga  wali murid merasa kebingungan bagaimana 

harusnya kegiatan pendampingan yang dilakukan. 

b. Kebutuhan akan paket data guna mengakses internet dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran online menjadi beban bagi wali 

murid.  

Dari data yang ditemukan di lapangan guna  mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam tahap perencanaan pendampingan orang tua dalam 

kegiatan belajar dari rumah pada anak di masa pandemi covid-19 tersebut, 

langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain: 

a. Guru dan kepala sekolah mengikuti bimbingan teknis yang diberikan 

oleh dinas pendidikan setempat guna mendapatkan bimbingan terkait 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran online.  

b. Lembaga mengadakan kegiatan sosialisasi kepada wali murid guna 

memberikan bimbingan dan pengarahan terkait bagaimana 

pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar yang harus dilakukan 

oleh wali murid kepada putra-putrinya di rumah. Kegiatan bimbingan 

dan arahan dilakukan secara rutin setiap minggunya bersamaan 

dengan pengambilan dan pengumpulan tugas mingguan.  
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c. Lembaga menyediakan buku penghubung sebagai sarana bagi wali 

murid untuk menuliskan kendala yang dihadapi dalam kegiatan 

pendampingan belajar anak di rumah. 

d. Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelaran online 

memberikan bantuan kuota belajar gratis bagi guru, wali murid, dan 

anak didik, sehingga guna mengakses bantuan tersebut guru 

melakukan pendataan nomer handphone wali murid untuk kemudian 

mengirimkan data tersebut ke satuan terkait sehingga pada akhirnya 

baik guru maupun wali murid mendapatkan bantuan kuota belajar 

gratis dari pemerintah yang diberikan setiap bulan selama pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran online di masa pandemi covid-19.  

 

2. Pelaksanaan Pendampingan Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari 

Rumah pada Anak Didik PAUD Pelabgi Bangsa Desa Sumberejowetan di 

Masa Pandemi Covid-19 

a. Orang tua melakukan kegiatan pengambilan tugas mingguan 

b. Orang tua memberikan pendampingan pada anak dalam mengerjakan 

tugas belajar setiap harinya 

c. Orang tua menyusun jadwal belajar bagi anak guna menghindari 

bertumpuknya tugas 

d. Orang tua menyiapkan beberapa fasilitas penunjang kegiatan belajar 

dari rumah yang tidak dapat disediakan oleh pihak sekolah  
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e. Orang tua melakukan pendokumentasian kegiatan belajar anak di 

rumah 

f. Orang tua sebagai mediator antara guru dengan anak didik ketika 

pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah. 

g. Guru secara rutin melakukam kegiatan panggilan video dan memantau 

pelaksanaan pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari 

rumah. 

h. Guru melakukan kegiatan evaluasi secara rutin terhadap hasil belajar 

siswa   

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam tahapan 

implementasi pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar pada anak 

didik PAUD Pelangi Bangsa di masa pandemi covid-19 dijumpai 

beberapa kendala antara lain: 

a. Anak menganggap belajar di rumah dengan pendampingan orang tua 

bukanlah belajar karena bagi anak belajar adalah di sekolah dengan 

ibu guru bukan dengan orang tuanya.  

b. Mood / suasana hati anak yang sering berubah-ubah sehingga 

terkadang bersemangat dalam mengerjakan tugas, namun dilain waktu 

kurang bersemangat. 

c. Kendala waktu bagi wali murid yang bekerja terkait dengan kegiatan 

pendampingan, pengambilan, maupun pengumpulan tugas belajar 

anak.  
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Adapun beberapa langkah yang ditempuh guna mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam tahap ini antara lain: 

a. Guru secara rutin melakukan kegiatan panggilan video dengan anak 

didik sehingga anak didik dapat bertatap muka secara virtual dengan 

guru.  

b. Dalam penyusunan kegiatan pembelajaran mingguan (RPPM) guru 

memilih kegiatan belajar yang mudah dilakukan oleh anak didik 

sehingga wali murid tidak mengalami kesulitan ketika memandu 

anak belajar. 

c. Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan 

(RPPM) guru memilih kegiatan belajar yang menyenangkan, 

memberikan pengalaman langsung bagi anak sehingga anak 

senantiasa tertarik untuk menyelesaikan setiap tugas belajarnya serta 

mengurangi penggunaan LKS. 

d. Orang tua memberikan motivasi kepada anak baik berupa perkataan 

maupun perbuatan. Misal mengajak anak bermain peran sebagai 

guru dan murid, memberikan pujian kepada anak, memberikan 

hadiah bila anak berhasil menyelesaikan tugas belajarnya dengan 

baik, menyiapkan atau membuat alat peraga yang menarik sehingga 

anak bersemangat dalam menyelesaikan tugas belajarnya.  

e. Guru memberikan umpan balik yang positif (apresiasi belajar) bagi 

setiap anak didik yang menyelesaikan tugas belajarnya tepat waktu.  



85 

 

 

 

f. Guru memberikan kelonggaran waktu pengumpulan tugas yang 

berupa video maupun foto kegiatan belajar anak bagi wali murid 

yang bekerja. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pendampingan 

hanya bisa dilakukan sepulang kerja. 

 

3. Implikasi Pendampingan Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah 

pada Anak Didik PAUD Pelangi Bangsa Desa Sumberejowetan di Masa 

Pandemi Covid-19 

a. Anak bersemangat dalam mengerjakan tugas belajar  

b. Tugas belajar mingguan terselesaikan tepat waktu 

c. Pengumpulan tugas belajar mingguan tepat waktu 

d. Kedekatan hubungan orang tua dan anak semakin meningkat. 
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PERENCANAAN 

PENDAMPINGAN 

ORANG TUA 

 

 Persiapan 

moda 

komunikasi 

 Peyusunan 

RPPM darurat 

covid 19 

 Persiapan 

waktu 

pendampingan, 

media 

pembelajaran, 

sarana dan 

prasarana 

 

IMPLEMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN ORANG TUA 

 Orang tua melakukan kegiatan pengambilan tugas belajar mingguan 

 Orang tua memberikan pendampingan kepada anak dalam mengerjakan tugas belajar 

setiap hari 

 Orang tuta menyusun jadwal belajar bagi anak guna menghindari bertumpuknya tugas 

 Orang tua menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan belajar yang tidak dapat disediakan 

oleh pihak sekolah 

 Orang tua melakukan kegiatan pendokumentasian kegiatan belajar anak 

 Orang sebagai mediator antara guru dan anak dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran online  

 Guru melakukan kegiatan evaluasi terhadap hasil belajar anak 

  

IMPLIKASI PENDAMPINGAN ORANG TUA  

 Anak bersemangat dalam mengerjakan tugas 

 Tugas belajar mingguan terselesaikan tepat waktu 

 Pengumpulan tugas mingguan tepat waktu 

 Semakin eratnya hubungan antara orang tua dan anak 

Kendala yang dihadapi: 

 Kurangnya pemahaman dari 

wali murid tentang bagaimana 

cara pendampingan yang harus 

dilakukan 

 Kebutuhan akan paket data 

menjadi beban bagi wali murid 

Solusi pemecahan: 

 Guru dan kepala sekolah 

mengikuti bimbingan teknis dari 

dinas setempat terkait 

pelaksanaan kegitan 

pembelajaran online  

 Lembaga mengadakan 

sosialisasi kepada wali murid 

serta rutin memberikan 

pengarahan terkait bagaimana 

pelaksanaan pendampingan 

terhadapa anak di rumah 

 Lembaga menyediakan buku 

penghubung sebagai sarana bagi 

wali murid untuk menuliskan 

setiap kendala yang dihadapi 

guna dicari pemecahan bersama 

 Pendataan nomer handphone 

wali murid guna mengakses 

bantuan kuota belajar gratis dari 

pemerintah 

Kendala yang dihadapi: 

 Anak menganggap belajar di rumah dengan pendampingan orang tua 

bukanlah belajar karena bagi anak belajar adalah di sekolah dengan ibu 

guru bukan dengan orang tuanya.  

 Mood / suasana hati anak berubah-ubah terkadang bersemangat dalam 

mengerjakan tugas terkadang kurang bersemangat 

 Kendala waktu bagi orang tua terkait pengambilan, pelaksanaan 

maupun pengembalian tugas belajar anak 

Solusi pemecahan: 

 Guru secara rutin melakukan kegiatan panggilan video dengan anak 

didik sehingga anak didik dapat bertatap muka secara virtual dengan 

guru 

 Dalam penyusunan kegiatan belajar guru memilih kegiatan yang mudah 

dilakukan sehingga orang tua tidak mengalami kesulitan ketika harus 

memandu anak 

 Dalam penyusunan kegiatan mingguan guru memilih kegiatan yang 

menyenangkan dan memberikan pengalaman langsung bagi anak,serta 

mengurangi penggunaan LKS  sehingga anak tertarik untuk 

menyelesaikan tugas belajarnya 

 Orang tua memberikan motivasi kepada anak baik berupa perkataan 

maupun perbuatan conoh mengajakn anak bermain peran, memberikan 

pujian, memberikan hadiah ketika anak berhasil menyelesaikan tugas 

belajar dengan bai, menyiapkan alat peraga yang menarik sehingga 

anak bersemangat dalam mengerjakan tugas belajarnya 

 Guru memberikan umpan balik yang positif (apresiasi belajar) bagi 

anak didik yang menyelesaikan tugas belajarnya tepat waktu 

 Guru memberikan kelonggaran waktu pengumpulan dan pengambilan 

tugas belajar bagi wali yang bekerja karena kegiatan pendampingan 

belajar hanya bisa dilakukan setelah pulang kerja  

Pendampingan Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah  

di Masa Pandemi Covid-19 

 

 

  

Gambar 4. 6 Bagan Temuan Penelitian 




