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MOTTO 

َۡلع ۡصرَ ٱوَ   

نَ ٱَإ نَ َ ـٰ نس  ََل ف ىَُخۡسٍرَ َۡۡل  ينَ ٱَإ ّل  لُوَل ذ  م  ع  نُوْاَو  ام  تَ ٱْاَء  ـٰ ل ح  ـٰ ۡوْاَب ََلص  اص  ت و  قَ ٱو  اصَ َۡلح  ت و  ۡبرٱۡوْاَب َو  لص   

Demi masa, 

sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling 

menasihati untuk kesabaran  

(Al-Asr)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Al-Kamil, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta timur: Darus Sunah, 2011), 

hlm. 602. 
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ABSTRAK 

Ziana Maulida Savira (17104030074), “Peran Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Anak Mengerjakan Tugas Daring Selama Pandemi 

Covid-19 Kelompok B 1 TK ABA As-Salam Sorowajan Banguntapan Bantul”. 

Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

2021. 

Mengetahui keterbatasan guru dalam memberikan pengajaran selama 

pandemi Covid-19 yang mempengaruhi antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring berdampak pada kedisiplinan anak, oleh karena itu orang tua 

mempunyai peran penting dalam pendampingan belajar serta meningkatkan 

kedisiplinan anak dalam mengerjakan tugas selama belajar dari rumah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran yang 

dilakukan orang tua untuk meningkatkan kedisiplinan anak dalam mengerjakan 

tugas daring terpadu pada masa pandemi Covid-19 di TK ABA As-Salam 

Banguntapan Bantul. Penelitian merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, guru Kelompok B1 dan orang tua/wali murid.  

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) Kondisi 

kedisiplinan anak dalam mengerjakan tugas daring kelompok B1 TK ABA As-

Salam cukup variatif, satu siswa masuk dalam kategori kedisiplinan tinggi, dua 

siswa masuk dalam kedisiplinan sedang, dan satu siswa masuk kategori 

kedisiplinan rendah. 2) Orang tua berperan sebagai pendidik, pembimbing, 

pengawas, motivator, serta fasilitator. terdapat berbagai macam cara yang 

dilakukan orang tua untuk meningkatkan kedisiplinan mengerjakan tugas daring 

yaitu dengan membuat aturan sederhana, rutin menginggatkan apa kewajibannya 

sebagai seorang siswa dalam hal ini belajar dan mengerjakan tugas daring, serta 

memberikan motivasi dan pengawasan 3) faktor penghambat seperti, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai seperti handphone, kesibukan orang tua, rasa 

bosan yang dialami anak berdampak pada berkurangnya minat dalam belajar, serta 

senangnya anak dalam bermain. dan pendukung seperti, adanya kerjasama yang 

baik antara kedua orang tua, orang tua dapat lebih mengawasi anak, hubungan 

orang tua dan anak yang semakin dekat. 

 

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Kedisiplinan Anak, Daring  
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini pada hakikatnya 

adalah upaya memfasilitasi perkembangan anak secara menyeluruh dan 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak dan juga 

menjembatani agar proses perkembangan tidak mengelami kendala atau 

hambatan pada masa perkembangannya yang sangat diperlukan.1 Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, 

pendidikan yang ada di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan 

jenjang pendidikan yang termasuk dalam pendidikan nonformal. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembuatan yang 

ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melaui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.2  Walaupun 

nonformal, PAUD di anggap jenjang pendidikan paling penting sebab 

                                                             
1Asep Saepudin, “Problematika Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia”, diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/240623-problematika-pendidikan-anak-usia-dini-d-

c98aea4c.pdf pada tanggal 21 November 2020 pukul 12:30  
2 Maemunah Hasan, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Cet ke II ( Yogyakarta: Diva 

Press, 2010), hlm. 16. 

https://media.neliti.com/media/publications/240623-problematika-pendidikan-anak-usia-dini-d-c98aea4c.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240623-problematika-pendidikan-anak-usia-dini-d-c98aea4c.pdf
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perkembangan anak pada masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh 

stimulasi yang diberikan sejak usia dini, karena masa anak usia dini 

disebut juga dengan golden age dimana anak usia dini dapat menyerap 

dengan cepat stimulus-stimulus yang diberikan, dan yang di ajarkan 

sehingga anak dapat berkembang secara optimal.  

 Pada akhir tahun 2019 muncul virus baru yang disebut dengan 

corona virus disease 2019 (Covid-19).  Virus yang berasal dari Wuhan 

China ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Virus ini kemudian 

menyebar cepat ke berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. 

WHO menyatakan bahwa Corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai 

pandemic.3 Tanggal 2 maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan 

bahwa terdapat 2 warga negara Indosesia yang terjangkit Covid-19.4 Sejak 

saat itu pasien yang positif  terjangkit Covid-19 di Indonesia ini terus 

bertambah dan menyebar, sehingga berdampak pada berbagai sektor 

termasuk pendidikan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) 

                                                             

3
 Nafilah Sri Sagita K, “Kilas Balik Pandemi Corona dari Kasus Pertama hingga 

Tembus Sejuta”, diakses dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4963582/kilas-balik-

pandemi-corona-dari-kasus-pertama-hingga-tembus-sejuta , pada tanggal 18 November 2020 

pukul 13:24. 

4 Ihsanudin, "Pengumuman Mendadak Jokowi yang Kejutkan Pasien Positif Corona...", 

diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08051361/pengumuman-mendadak-

jokowi-yang-kejutkan-pasien-positif-corona?page=all#page2., pada tanggal 18 November 2020 

pukul 14:00. 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4963582/kilas-balik-pandemi-corona-dari-kasus-pertama-hingga-tembus-sejuta
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4963582/kilas-balik-pandemi-corona-dari-kasus-pertama-hingga-tembus-sejuta
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08051361/pengumuman-mendadak-jokowi-yang-kejutkan-pasien-positif-corona?page=all#page2
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08051361/pengumuman-mendadak-jokowi-yang-kejutkan-pasien-positif-corona?page=all#page2
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dalam rangka penanganan COVID-19. Hal tersebut tentu berdampak pada 

pembatasan segala bentuk kegiatan yang berkerumun.  

 Pada dunia Pendidikan, bentuk penerapan Pembatasan sosial 

bersekala besar sesuai dengan Permenkes RI No. 9 Tahun  2020 adalah 

dengan cara sekolah diliburkan dan mengganti proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan dirumah menggunakan media yang paling efektif. 

Adanya pandemi ini, maka proses belajar tatap muka ditiadakan dan di 

ubah dengan cara Belajar Dari Rumah (BDR). Belajar Dari Rumah adalah 

sebuatan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dimana proses pembelajaran 

dapat dilakukan dengan jarak jauh dan berharap proses pendidikan tetap 

berjalan dengan baik. Karakteristik belajar jarak jauh adalah adanya 

keterpisahan, baik fisik maupun psikologis, komunikasi antara pendidik 

dan peserta didik, keterpisahan tersebut merupakan jarak transaksi dalam 

proses pembelajaran sehingga diperlukan formula untuk menjebatani batas 

transaksi dalam pembelajaran tersebut, karena jarak transaksi 

mengakibatkan perbedaan persepsi mengenai konsep yang disampaikan. 

Adanya kebijakan tersebut merupakan sebuah tantangan baru bagi seluruh 

lembaga pendidikan.5 

 Penerapan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam lembaga PAUD 

menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik karena dituntut agar 

pembelajaran tetap terlaksana dengan segala keterbatasan yang ada. 

Keadaan tersebut membuat pendidik harus bekerjasama dengan orang tua 

                                                             
5 Isniatun Munawaroh, “Virtual Learning Dalam Pembelajaran Jarak Jauh”, Majalah 

Ilmiah Pembelajaran. Vol.1 No.2,2005, hlm. 173. 
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atau wali murid sebagai upaya agar BDR dapat dilaksanakan sebagai suatu 

bentuk tanggung jawab pemenuhan hak setiap anak bangsa atas 

pendidikan yang didapatkan.6 Mengenai adanya BDR tersebut maka 

pendidikan dilakukan dengan jarak jauh dan memanfaatkan teknologi yang 

ada atau dapat disebut juga dengan sistem belajar daring sesuai dengan 

keputusan suatu lembaga pendidikan anak usia dini. Proses pembelajaran 

daring adalah dimana proses pembelajaran yang dilakukan secara online 

menggunakan aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial seperti media 

whatsapp dan zoom. Lembaga yang menjadi objek penelitian ini adalah 

TK ABA As-Salam yang merupakan salah satu TK yang menerapkan 

sistem pembelajaran daring berbasis media whatsapp dan zoom. 

 Orang tua memegang kendali penuh atas proses pembelajaran anak 

selama berada di rumah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadar daya serap 

anak didik terhadap bahan pelajaran bervariasi dengan tingkat 

keberhasilan yang berbeda. Diakui oleh Abu Ahmadi dalam buku 

Psikologi Belajar yang ditulis oleh Djamarah bahwa anak didik selain ada 

perbedaannya, juga ada pesamaannya yang harus mendapat perhatian 

seperti pada aspek kecerdasan, kecakapan, prestasi, bakat, sikap, 

kebiasaan, minat, cita-cita, kebutuhan, kepribadian, dan pola-pola dan 

tempo perkembangan, serta latar belakang lingkungan.7 Cara orang tua 

                                                             
6 Euis Kurniati, dkk, “Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa 

Pandemi Covid-19”. Jurnal Obsesi. Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 244. 
7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, edisi II (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

2011), hlm. 83. 



5 
 

mendidik anak dan adanya perubahan pada proses pembelajaran tentu 

berpengaruh terhadap  kedisiplinan belajar pada anak.  

 Disiplin merupakan proses bimbingan dengan tujuan untuk 

menanamkan pola perilaku tertentu. Disiplin merupakan aspek yang paling 

utama dalam pendidikan keluarga, dan orang tua sebagai penanggung 

jawab atas dasar-dasar yang menjadi fondasi anak-anak mereka. Dengan 

kata lain, menanamkan kedisiplinan kepada anak adalah kewajiban setiap 

orang tua dalam mendidik anak-anak mereka untuk mengetahui dan 

mengenal aturan-aturan dan dengan hal tersebut anak dapat mengetahui 

perbuat yang boleh dan tidak boleh dilakukan.8 Apa yang dipelajari anak 

selama di rumah dengan yang biasanya dilakukan di sekolah tidak berubah 

dan tetap mengacu kepada rencana pembelajaran yang telah ditetapkan dan 

yang berubah adalah sistem pembelajarannya. Salah satu cara yang 

dibutuhkan anak agar mencapai tujuan pembelajaran adalah interaksi 

secara langsung.  

 Pada pandemi sekarang ini yang dapat berinteraksi dengan anak 

didik secara langsung adalah orang tua mereka sendiri sebagai pengganti 

guru karena guru terbatas dalam memberikan pengajaran. Kebanyakan 

orangtua menganggap keterlibatan mereka dalam pendidikan anak hanya 

sebatas menanggung biaya, menyediakan infrastruktur dan berbagai 

keperluan materi lainnya. Keterlibatan orang tua dalam lembaga 

pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain sebagai 

                                                             
8 Choirun Nisak Auliana, “Penanaman Disiplin Anak Usia Dini”, Pedagogia Vol. 2, No. 

1,2013, hlm. 48.  
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pendidik, pengamat proses pembelajaran, tenaga sukarela, maupun 

pengambil kebijakan di sekolah. Beberapa alasan yang mendasari 

pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan adalah dapat 

mengkomunikasikan dengan baik kepada guru tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh anak dan juga berkontribusi terhadap pencapaian tugas 

perkembangan anak, baik dalam aspek kognitif maupun aspek 

perkembangan yang lain.9  

Pembelajaran daring yang telah dilakukan di TK ABA As-Salam 

ditemukan adanya permasalahan, yaitu keterbatasan guru dalam 

memberikan pengajaran serta antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring.  Hal tersebut berdampak pada kedisiplinan anak atau 

siswa dalam mengerjakan tugas, yang bisa dilihat dari ketepatan waktu 

dalam mengambil dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan.10 kepala sekolah menyatakan, orang tua mempunyai peranan 

penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring untuk mendukung proses 

pembelajaran selama di rumah.11 Namun realitanya ditemukan perbedaan 

kedisiplinan dari beberapa siswa dalam mengambil dan mengerjalakan 

tugas. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran 

yang dilakukan oleh  orang tua siswa selama mendampingi anak di rumah 

terutama mendukung kedisiplinan dalam memenuhi tugas yang diberikan 

                                                             
9 Rahminur Diadha, “Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini di taman 

kanak-kanak”, Edusentris. Vol. 2, No. 1,2015, hlm. 61. 
10 Hasil Observasi TK ABA As-Salam Banguntapan Bantul dikutip pada 22 Januari 2021 

pukul 10.12 WIB 
11  Ibid. 
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sekolah. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “PERAN ORANG 

TUA DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN ANAK 

MENGERJAKAN TUGAS DARING SELAMA PANDEMI COVID-19 

KELOMPOK B1 TK ABA AS-SALAM SOROWAJAN 

BANGUNTAPAN BANTUL”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedisiplinan anak dalam mengerjakan tugas daring 

Kelompok B1 TK ABA As-Salam? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

mengerjakan tugas daring selama pandemi Covid-19 Kelompok B1di 

TK ABA As-Salam? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam meningkatkan 

kedisplinan anak dalam mengerjakan tugas daring selama pandemi 

Covid-19 Kelompok B1 di TK ABA As-Salam?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kondisi kedisisplinan anak dalam mengerjakan tugas 

daring Kelompok B1 TK ABA As-Salam. 

2. Mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

mengerjakan tugas daring selama pandemi Covid-19 Kelompok B1 di 

TK ABA As-Salam. 
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3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak mengerjakan tugas daring selama 

pandemi Covid-19 Kelompok B1 di TK ABA As-Salam. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat diategorikan menjadi dua jenis, yaitu 

manfaat teoretis (pengembang ilmu pengetahuan) dan manfaat praktis 

(peneliti maupun lembaga), diantaranya sebagai berikut :  

1. Manfaat teoretis  

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah menambah 

pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya meningkatkan 

kedisiplinan anak dalam mengerjakan tugas daring selama pandemi 

Covid-19. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti, mendapat pengetahuan secara langsung mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

mengerjakan tugas daring selama pandemi Covid-19. 

b. Bagi orang tua, memberikan informasi agar orang tua dapat 

memaksimalkan peran sebagai pendidik bagi anak di rumah 

dengan cara meningkatkan kedisiplinan anak dalam 

mengerjakan tugas daring pada masa pandemi Covid-19. 
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c. Bagi lembaga sekolah TK, memberikan informasi mengenai 

peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

mengerjakan tugas daring pada masa pandemi Covid-19 agar 

dapat memaksimalkan proses pembelajaran selanjutnya. 

E. Kajian Pustaka 

 Untuk penyusunan skripsi ini maka peneliti mengkaji terhadap 

beberapa pustaka penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang 

berhubungan dengan skripsi peneliti, antara lain : 

Pertama, penelitian oleh Afifatun Nisa, tahun 2019, yang berjudul 

“ Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Anak di 

Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” 

metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi ( pengamatan ), 

wawancara, dan dokumentasi. Skripsi ini membahas tentang peran orang 

tua dalam meningkatkan kedisiplinan shalat pada anak di Desa Suka Maju 

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara yaitu menggunakan 

teknik keteladanan, adat kebiasaan, nasehat, perhatian, pengawasan, dan 

hukuman serta memberikan motivasi kepada anak dan memberikan 

fasilitas yang menunjang seorang anak untuk lebih semangat dalam 

melaksanakan ibadah baik mengaji atau shalat. faktor yang mendukung 

dan menghambat orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan shalat. 

Faktor pendukung orang tua seperti memberikan dukungan, pengawasan, 

sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan dari masyarakat. 
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Sedangkang faktor yang menghambat yang menjadi penghalang orang tua 

dalam meningkatkan kedisiplinan ibadah shalat anak adalah adanya 

tehnologi gadget, tayangan televisi, kesibukan dari orang tua dan 

senangnya anak dalam bermain.12 Persamaan dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah sama-sama membahas peran orang tua dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak dan pembedanya adalah pada objek 

penelitian. 

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Faizal Aziz, tahun 2017, dengan 

judul “ Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Anak Usia 

Dini pada Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Dusun Kukap Desa 

Poncosari Kecamatan Srandakan)”. Pendekatan  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

alamiah dan data yang dihasilkan berupa deskriptif. Skripsi ini membahas 

tentang peran orang tua dalam menanamkan sikap disiplin dapat dilakukan 

dengan tiga hal yaitu : mendorong anak untuk belajar hal-hal positif, 

mengarahkan perhatian anak untuk mengolah pengaruh yang positif, kesan 

positif yang diperoleh untuk hasil belajarnya. Di samping tiga hal tersebut, 

orang tua harus menciptakan kondisi lingkungan keluarga yang harmonis 

yang memungkinkan anak dapat mengembangkan disiplin dirinya. Dan 

model pola asuh orang tua dari 6 keluarga yang diteliti dapat 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu, pola asuh otoriter (anak harus selalu 

menurut kepada orang tua), permisif ( orang tua selalu menuruti keinginan 

                                                             
12 Afifatun Nisa, “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Anak Di 

Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara”. Skripsi. Lampung: 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2019. 
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anak), dan pola asuh demokratis ( orang tua menjadi teladan yang baik 

bagi anak ). Dan terdapat faktor penghambat penanaman disiplin anak usia 

dini yaitu dari faktor internal ( dari orang tua itu sendiri ) dan eksternal ( 

lingkungan ). 13 

Ketiga, jurnal oleh Wiwin Yulianingsih, dkk tahun 2021 dengan 

judul “Keterlibatan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak Selama 

Pandemi Covid-19”. Dengan hasil penelitian bahwa membahas mengenai 

keterlibatan orang tua dalam pendampingan belajar dari rumah di PAUD 5 

KB Cerme Gresik di masa pandemi Covid-19 menunjukan hasil yang baik 

didukung dengan kesesuaian hasil pada sub variabel peran orang tua dan 

pendampingan belajar anak. Pendampingan dilakukan dengan cara 

membantu mengerjakan tugas anak, sebagai tempat belajar anak, 

menerangkan dan memberikan penjelasan mengenai materi yang 

dipelajari, memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran dari 

sekolah. Pendampingan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang 

mampu mengerjakan tugas yang telah diperintahkan dari sekolah, mampu 

mempraktikkan pembelajaran di rumah, dan tanggap dalam menciptakan 

karya sebagai implementasi pembelajaran. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama sama ingin 

mengetahui peran orang tua dalam pendampingan belajar anak pada masa 

pandemi. Perbedaannya adalah peneliti lebih menekankan pada peran 

                                                             
13 Faizal Aziz, “Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Anak Usia Dini 

pada Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Dusun Kukap Desa Poncosari Kecamatan 

Srandakan)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Yogyakarta, 2017. 
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orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak mengerjakan tugas 

daring.14 

Keempat, jurnal oleh Nurjanah, dkk tahun 2020 dengan judul “ 

Peran Orang Tua dalam Pendampingan Pembelajaran Daring AUD pada 

Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pean 

orang tua dalam pendampingan pembelajaran daring anak usia dini pada 

masa pandemi Covid-19 di RA Az Zahra Cangkreplor. Penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus melalui wawancara dengan orang tua 

wali murid, guru, dan kepala sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara umum guru dan orang tua merasa puas mengenai 

fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran daring. Guru dan orang tua tidak 

tertekan oleh waktu dalam memberikan memberikan materi serta orang tua 

dalam mendampingi anak belajar. Orang tua sebagai pengganti peran guru 

dalam membimbing, mendidik, mengawasi pengembangan anak serta 

mengawasi anak. Hubungan antara anak dan orang tua menjadi lebih erat 

dibandingkan sebelumnya serta kegiatan pembelajaran dari rumah ini 

menekan angka penyebaran Covid-19.15 

F. Kajian Teori 

1. Peran orang tua 

                                                             
14 Wiwin Yulianingsih, dkk,” Keterlibatan Orang Tua dalam Pendampingan Belajar Anak 

selama Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Obsesi Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 1-13. 
15 Nurjanah, dkk, “ Peran Orang Tua dalam Pendampingan Pembelajaran Daring AUD 

pada Masa Pandemi Covid-19”. Islamic Early Childhood Education. Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 92-

97. 
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Peran dalam kamus besar bahasa indonesia adalah perangkat 

tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.16 Horton dan Hunt, memberikan penjelasan bahwa peran 

merupakan bentuk perilaku dalam status atau keadaaan tertentu yang 

menempatkan seseorang ke dalam suatu hal yang harus dilakukan, 

dalam arti lain status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang 

sama.17 Status adalah seperangkat hak dan kewajiban sedang peran 

adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut.  

Menurut Soerjono Soekanto dalam Syaron Brigette Lantaeda 

peran adalah suatu aspek kedudukan dinamis/status, apabila individu 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya maka 

individu tersebut menjalankan suatu peranan.18 

Keluarga merupakan tempat pertama dimana seorang anak 

memulai pendidikan dasar yang sederhana melalui apa yang diajarkan 

oleh orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam keberhasilan 

pendidikan anak-anak mereka. William J. Goode (1995) dalam 

Helmawati mengatakan bahwa keberhasilan yang dicapai siswa dalam 

pendidikan tidak hanya memperhatikan mutu dari institusi pendidikan 

                                                             
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online/daring (dalam jaringan). 

https://kbbi.web.id 
17 Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita 

Sobari Jilid Satu Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 118. 
18 Syaron Brigette Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam 

Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 048, 2017, hlm. 2. 
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melainkan juga dari keberhasilan orang tua dalam memberikan 

persiapan yang baik untuk pendidikan anak-anak mereka.19 

Dalam sebuah keluarga tentu setiap anggota mempunyai hak 

dan  kewajiban masing-masing. Kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dikerjakan sedangkan hak adalah sesuatu yang dapat dituntut atau 

kekuasaaan untuk melakukan sesuatu.20 Martin Luther dalam Anita Yus 

berkeyakinan bahwa keluarga terutama orang tua sebagai institusi yang 

paling penting untuk membuat dasar pendidikan dan perkembangan 

bagi anak.21 Menurut Harjanti peran orang tua dalam keluarga adalah 

sebagai berikut: 

a. Peran sebagai pendidik, orang tua mengajarkan serta menanamkan 

kepada anak arti penting pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

b. Peran sebagai pendorong, sebagai anak yang sedang dalam masa 

pertumbuhan, seorang anak membutuhkan dorongan dari orang tua 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam 

menghadapi suatu masalah. 

c. Peran sebagai panutan, orang tua perlu memberikan teladan dan 

contoh yang baik kepada seorang anak baik dalam sikap, perkataan, 

maupun perbuatan. 

                                                             
19 Helmawati, pendidikan Keluarga, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), hlm. 49. 
20 Ibid., hlm. 72. 
21 Anita Yus, Model Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), 

hlm. 1. 
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d. Peran sebagai teman, orang tua dapat menjadi teman bicara atau 

teman bertukar pikiran mengenai apa yang di alami anak sehingga 

anak akan merasa nyaman dan terlindungi,  

e. Peran sebagai pengawas, orang tua berkewajiban untuk melihat dan 

mengawasi sikap dan perilaku anak terutama dari pengaruh 

lingkungan, sekolah dan masyarakat.  

f. Peran orang tua sebagai konselor, orang tua dapat memberikan 

gambaran dan pertimbangan nilai negatif dan positif dari sesuatu 

sehingga anak dapat mengambil keputusan terbaik.22 

Menurut Winingsih dalam Nika Cahyati terdapat 4 peran orang 

tua dalam pendampingan belajar pada masa daring yaitu: 

1) Orang tua sebagai guru dirumah, dimana orang tua 

memberikan bimbingan pada anak dalam melaksanakan 

pembelajaran dari rumah. 

2) Orang tua sebagai fasilitator, orang tua sebagai sarana dan 

prasarana bagi anak dalam melaksanakan pembelajaran dari 

rumah. 

3) Orang tua sebagai motivator, dimana orang tua dapat 

memberikan dukungan dan semangat kepada anaknya 

dalam pembelajaran dari rumah agar anak memiliki 

semangat belajar dan memperoleh prestasi yang baik. 

                                                             
22 Harjanti, Peran Orang Tua Dalam Kepribadian Anak, (Jakarta: Permata Pustaka,2013) 

hlm 45-48. 
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4) Orang tua sebagai pengarah atau director, orang tua 

memberikan pengarahan kepada anak mengenai 

pembelajaran yang dilakukan dari rumah.23 

Berdasarkan uraian tersebut maka maksud dari peran orang tua 

dalam mendampingi belajar anak yaitu sebagai pendidik, pembimbing, 

pengawas, motivator, serta fasilitator.  Tugas keluarga atau orang tua 

sebagai pendidik anak-anak nya adalah sebagai peletak dasar bagi 

pendidikan dan pandangan atas hidup serta keagamaan.24 

2. Anak usia dini  

Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun. Maria 

Montessori dalam Hasbullah mengungkapkan bahwa tahun-tahun 

pertama kehidupan anak merupakan masa yang sangat formatif dan 

masa yang paling penting baik fisik maupun mental. Pada tahun awal 

kehidupan anak ini Maria meyakini bahwa anak berada di masa peka 

(sensitive periods).25 

Terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini yaitu: 

a. Kognitif 

                                                             
23 Nika Cahyati, dkk. “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah 

Saat Pandemi Covid 19”. Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi, Vol. 04 No. 1, 2020, hlm. 

155. 
24  Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009) 

hlm. 89. 
25 Ibid., hlm. 7. 
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Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang 

berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengolah 

informasi atau bisa disebut dengan kemampuan berpikir.26 

b. Sosial emosional 

Perkembangan sosial adalah peningkatan kemampuan 

individu dalam berinteraksi dengan individu lain sedangkan 

emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan 

mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan 

yang ditampilkan melalui mimik wajah ataupun aktivitas lainnya 

sehingga orang lain dapat memahami dan mengetahui kondisi 

atau keadaan yang sedang dialaminya. Hal tersebut 

menyebabkan perkembangan sosial emosional tidak dapat 

terpisahkan satu sama lain katena sama-sama berhubungan 

dengan interaksi anatara individu dengan individu maupun 

individu dengan society.27 

c. Fisik motorik 

Perkembangan fisik motorik harus distimulasi sejak dini 

karena fisik motorik merupakan ketrampilan gerak yang akan 

memudahkan dan mempengaruhi keluesan gerak individu baik 

gerakan motorik kasar yang melibatkan otot-otot kasar dan 

                                                             
26 Mulianah Khaironi, “Perkembangan Anak Usia Dini”, Jurnal Golden Age 

Hamzanwadi University Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 6.  
27 Ibid., hlm. 4. 



18 
 

gerakan halus yang melibatkan koordinasi jari-jari tangan dan 

mata.28 

d. Bahasa 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi mengingat 

pentingnya peran bahasa bagi kehidupan manusia sehingga 

kemampuan bahsa harus dikembangkan sejak usia dini.29 

e. Seni atau Kreativitas  

Perkembangan kreativitas anak usia dini merupakan 

kemampuan individu mengaktualisasikan diri dalam bentuk 

perilaku, motivasi, proses, dan hasil karya.30 

f. Nilai agama dan moral 

Nilai agama dan moral dalam PAUD merupakan fondasi 

yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Agama dan 

moral merupakan sesuatu yang abstrak. Keduanya akan terlihat 

ileh indra penglihatan apabila ditunjukkan melalui perilaku 

dalam kehidupan sehai-hari. Perkembangan moral pada masa 

kanak-kanak memiliki tanda : sikap keagamaan represif 

meskipun banyak bertanya, pandangan ketuhanan 

dipersonifikasikan, penghayatan secara rohaniyah masih belum 

                                                             
28 Ibid., hlm. 10. 
29 Ibid., hlm. 8. 
30 Ibid., hlm. 10. 
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mendalam, hal ketuhanan sesuai dengan kemampuan 

kognitifnya.31 

3. Kedisiplinan anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata disiplin adalah 

ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu peraturan. Menurut Charles 

Schaefer dalam Choirun Nisak disiplin adalah hal yang didalamnya 

mencangkup pengajaran, bimbingan atau dorongan yang dilakukan oleh 

orang dewasa dengan tujuan untuk menolong anak belajar untuk hidup 

sebagai makhluk sosial serta mencapai pertumbuhan serta 

perkembangan secara optimal.32 Menurut Hurlock dalam Fatkhur 

Rohman disiplin adalah cara masyarakat mengajarkan kepada anak-

anak tentang perilaku moral yang diterima kelompok dengan tujuan 

memberi pengertian kepada anak-anak sikap perilaku yang baik dan 

yang buruk.33 Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan dapat 

dipahami bahwa disiplin merupakan sikap yang ditanamkan dalam diri 

seseorang yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku sehingga 

sesuai dengan peran-peran yang telah di tetapkan. 

a. Unsur-unsur disiplin yang dikemukakan oleh Elisabeth B. Hurlock 

1) Peraturan  

                                                             
31 Ibid., hlm. 4. 
32 Choirun Nisak Auliana, “Penanaman Disiplin Anak Usia Dini”, Pedagogia Vol. 2, No. 

1,2013, hlm. 38. 
33 Fatkhur Rohman, “Peranan Pendidik dalam Pembinaan Disiplin Siswa di Sekolah / 

Madrasah”, Ihya Al-Arabiyah Vol.4, No.1,2018, hlm. 75. 
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Merupakan pola yang ditetapkan untuk tingkah laku 

yang dapat diresmikan atau dilakukan oleh orang tua, guru 

ataupun teman bermain, dengan tujuan memberikan bekal 

untuk anak dengan pedoman sikap yang disutujui dalam situasi 

tertentu.34 

2) Hukuman  

Berasal dari bahasa latin yaitu “punire” yang berarti 

menjatuhkan hukuman pada seseorang karena kesalahan, 

perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran atau 

pembalasan yang didapatkan.35 Tujuan jangka pendek dari 

hukuman adalah menghentikan tingkah laku yang salah dan 

tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengajar dan 

mendorong anak menghentikan sendiri tingkah laku yang salah 

tersebut.36 

3) Penghargaan  

Merupakan salah satu dari alat pendidikan dimana yang 

dimaksud adalah untuk mendidik anak supaya anak merasa 

senang karena suatu perbuatan / pekerjaannya mendapat 

penghargaan.37 Penghargaan tak hanya dari segi materi tetapi 

                                                             
34 Elisabeth B Hurlock, Meitasari Tjandrasa (alih bahasa),  Perkembangan Anak, jilid 2 

(Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 85. 
35 Ibid.,hlm 86. 
36 Isnaenti Fat Rochmi, Suismanto, “Upaya guru menanamkan Nilai-nilai kedisiplinan 

pada anak usia dini”,  jurnal Golden age vol. 3 no. 4, 2018, hlm 236. 
37 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1993), hlm. 231. 
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juga bisa dengan memberikan pujian berupa kata-kata. 

Penghargaan digunakan untuk menumbuhkan disiplin pada 

anak yan mempunyai nilai mendidik, sebagai motivasi dan 

memperkuat perilaku yang disetujui. 

4) Konsistensi 

Konsistensi juga diartikan sebagai suatu 

keseragaman atau stabilitas. Terdapat beberapa fungsi 

konsistensi sebagai berikut: 

a) Mempunyai nilai mendidik. 

b) Mempunyai nilai motivasi yang kuat 

c) Mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan 

orang yang berkuasa. 

Anak yang diberi pendidikan kedisiplinan yang 

konsisten cenderung lebih matang dalam hal disiplin 

dibandingkan dengan anak yang tidak diberikan pendidikan 

disiplin secara konsisten.38 

b. Cara-cara Menanamkan Disiplin 

Didalam buku Perkembangan Anak oleh Elizabeth B. 

Hurlock Terdapat 3 cara dalam menanamkan disiplin pada anak 

yaitu: 

                                                             
38 Elisabeth B Hurlock, Meitasari Tjandrasa (alih bahasa),   Perkembangan Anak, jilid 2 

(Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 91. 
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1) Mendisiplin Otoriter  

Disiplin otoriter dapat berkisar antara pengendalian 

perilaku anak yang wajar hingga yang kaku yang tidak 

memberi kebebasan bertindak kecuali sesuai dengan apa yang 

ditentukan dan disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan 

melalui kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman. 

2) Mendisiplin Permisif   

Bagi banyak orang tua disiplin permisif merupakan 

protes terhadap disiplin yang kaku dan keras masa kanak-

kanak mereka sendiri. Dalam hal ini anak anak sering tidak 

diberi batasan untuk apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

dan mengizinkan anak-anak mereka untuk mengambil 

keputusan sendiri.  

3) Mendisiplin Demokratis  

Metode demokratis mengunakan penjelasan, diskusi 

dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa 

perilaku tertentu diharapkan dan lebih menekankan pada aspek 

edukatif dari disiplin daripada aspek hukumannya. Disiplin 

demokrasi ini didasari dengan falsafah bahwa disiplin 
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bertujuan mengajar anak mengembangkan kendali atas 

perilaku mereka sendiri.39 

Tentu setiap orang tua meningkatkan kedisiplinan anak-

anaknya menggunakan cara yang berbeda dari orang tua satu 

dengan orang tua yang lain. Oleh karena itu hal diatas sedikit 

menjelaskan mengenai macam cara orang tua dalam 

mendisiplinkan anak. Berdasarkan hal yang dapat orang tua 

lakukan dalam mengajarkan dan meningkatkan kedisiplinan pada 

anak adalah sebagai berikut: 

1) Membuat aturan sederhana 

2) Memberi alasan mengapa orang tua tidak bisa menerima 

perilaku tertentu 

3) Memberi pilihan terbatas pada anak 

4) Menjadi contoh atau role model yang baik untuk anak40 

c. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

  Pada umumnya kedisiplinan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal sebagai 

berikut:41 

1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu. 

a) Keadaan fisik  

                                                             
39 Ibid., hlm. 93-94. 
40 Farida Mayar, “Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa 

Depan Bangsa”. AL-Ta’lim, 20(3) 2013, hlm. 459. https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.43 
41 Unaradjan Dolet,  Manajemen Disiplin, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2003), hlm. 27-32. 
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seseorang yang sehat secara biologis atau fisik akan 

dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. 

b) Keadaan psikis. 

Kondisi fisik erat kaitannya dengan kondisi psikis 

atau batin seseorang, dimana hanya orang yang 

normal secara psikis atau mental yang dapat 

melakukan dan menaati norama-norma yang ada 

dalam keluarga atau masyarakat. 

2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

individu. 

a) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang 

individu mendapatkan pembinaan. Keluarga juga 

dapat mempengaruhi dan menentukan perkembangan 

seorang individu di kemudian hari. Keluarga dapat 

menjadi faktor pendukung serta penghambat usaha 

dalam menanamkan kedisiplinan.  

b) Keadaan lingkungan sekolah 

Pengajaran dalam menanamkan kedisiplinan di 

sekolah ditentukan oleh keadaaan sekolah tersebut. 

keadaaan sekolah yang dimaksudkan adalah sarana 

dan prasarana yang memadai dan dapat menunjang 

kelancaran dalam proses belajar.  



25 
 

c) Keadaan masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu lingkungan yang lebih 

luas dari keluarga dan juga sekolah yang juga turut 

memberikan pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya 

pembinaan dan pendidikan disiplin individu itu 

sendiri. 

d. Kedisiplinan Belajar  

Dari uraian sebelumnya kedisiplinan merupakan sikap yang 

ditanamkan dalam diri seseorang yang bertujuan untuk membentuk 

suatu perilaku sehingga sesuai dengan peran-peran yang telah di 

tetapkan. Adapun belajar menurut Howard L. Kingskey dalam 

Sofan Amri adalah proses dimana tingkah laku dapat dimunculkan 

atau diubah melalui suatu latihan.42 Belajar merupakan suatu 

kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan 

juga untuk menguasai hal tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan belajar merupakan 

suatu sikap atau tingkah laku untuk melakukan aktivitas belajar 

yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Siska, kedisiplinan belajar adalah suatu kondisi 

belajar yang tercipta melalui proses sikap dan tingkah laku siswa 

yang menunjukkan nilai ketaatan, keteraturan, kepatuhan, 

kesetiaan, dan ketertiban, maka prilaku yang ditunjukkan tersebut 

                                                             
42 Sofan Amri, Peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, (Jakarta: 

Prestasi Pustakaraya, 2013), hlm. 220. 
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merupakan prilaku dan sikap yang sesuai dengan yang di harapkan 

dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.43  

1) Indikator Kedisiplinan Belajar  

Tu’u menyebutkan indikator kedisiplinan dalam belajar 

adalah: 

a) Mengatur waktu dirumah 

b) Rajin dan teratur belajar 

c) Perhatian yang baik saat belajar di kelas 

d) Ketertiban diri saat belajar di kelas44 

Istilah disiplin belajar mengandung banyak arti. God’s 

Dictionary of education yang dikutip Oteng Sutrisna 

menjelaskan “disiplin belajar”45 sebagai berikut: 

a) Mengerjakan tugas yang diberikan guru  

b) Datang sekolah tepat waktu 

c) Siap dengan kelengkapan pembelajaran 

d) Memperhatikan kegiatan pembelajaran 

e) Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

f) Berperilaku santun dalam pembelajaran 

g) Melakukan apa yang diperintahkan guru terkait kegiatan  

pembelajaran  

h) Menyelesaikan tugas tepat waktu 

i) Kelengkapan catatan pelajaran   

j) Kerapian catatan   

k) Mentaati tata tertib terkait dengan pembelajaran   

l) Mentaati tata tertib terkait dengan pakaian seragam 

sekolah   

m) Mentaati tata tertib terkait dengan aturan/tata cara 

berpakaian 

                                                             
43 Siska Yuliantika, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Belajar 

Siswa, , E-Journal Vol: 9 No. 1, 2017, hlm. 55.   
44 Tulus tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa,( Jakarta: grasindo, 

2004), hlm. 91. 
45 Oteng Sutrisno, Administrasi Pendidikan, (Angkasa: Bandung, 1983), hlm. 42 
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n) Menggunakan kesempatan bertanya pada waktu guru 

mempersilakan  

o) bertanya kepada siswa   

p) Inisiatif siswa dalam memperdalam ilmu terkait langsung 

dengan pelajaran   

q) Memberdayakan buku perpustakaan   

r) Memberdayakan alat laboratorium   

s) Memberdayakan komputer untuk sarana pembelajaran   

t) Memberdayakan internet untuk sarana pembelajaran   

u) Tanggung jawab dalam memelihara sarana pembelajaran. 

Menurut Moenir indikator-indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa adalah 

sebagai berikut :  

a) Disiplin waktu, meliputi :  

 Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan 

pulang sekolah tepat waktu, mulai dan selesai belajar di 

sekolah tepat waktu dan mulai dan selesai belajar di 

rumah.  

 Tidak keluar dan membolos saat sekolah 

 Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan  

b) Disiplin perbuatan, meliputi:  

 Patuh dan tidak menentang peraturan  

 Tidak malas belajar  

 Tidak menyuruh orang lain bekerja demi dirinya  

 Tidak suka berbohong 

 Tingkah laku yang menyenangkan, mencakup tidak 

mencontek, tidak membuat keributan dan tidak 

mengganggu orang lain yang sedang belajar.46 

  Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dan 

disesuaikan pada kondisi sekarang maka, indikator yang 

menjadi acuan dalam mengukur tingkat kedisiplinan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
46 A.S. Moenir. Manajemen Pelayanan Umum  di Indonesia. Jakarta : Bumi 

Aksara,2010), hlm. 131. 
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a) Berpartisipasi dalam pembelajaran daring 

b) Mengatur waktu dirumah (antara belajar dan bermain) 

c) Mengikuti aturan yang dibuat oleh orang tua  

d) Teratur belajar serta mengerjakan tugas 

e) Mengerjakan tugas yang diberikan guru 

f) Mengumpulkan tugas tepat waktu 

4. Tugas Daring 

Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan.  Sistem 

pembelajaran yang sedang berlangsung dalam keadaan Pandemi 

sekarang ini adalah sistem pembelajaran daring dimana semua proses 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media yang disepakati 

antara guru dan murid seperti media whatsapp dan zoom. Menurut 

Nahdi dalam Nurjanah dkk, Pemberian tugas dalam pembelajaran 

daring dilakukan karena guru tidak dapat memberikan penjelasan 

secara maksimal seperti kegiatan belajar dengan tatap muka.47 Tugas 

daring merupakan tugas yang diberikan guru kepada siswa melalui 

media online yang disepakati sebagai pengganti sekolah tatap muka 

seperti yang biasanya di lakukan.  

Tugas daring yang di berikan mencakup aspek perkembangan 

anak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk usia 5-6 

tahun tugas yang diberikan guna memenuhi aspek perkembangan anak 

adalah sebagai berikut :  

                                                             
47 Nurjanah, dkk, “ Peran Orang Tua dalam Pendampingan Pembelajaran Daring AUD 

pada Masa Pandemi Covid-19”. Islamic Early Childhood Education. Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 96. 
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a. Agama dan moral, indikator pencapaian perkembangan yaitu 

mengenal agama yang dianut, meniru gerakan ibadah dengan 

urutan yang benar, mengucap dan membalas salam. 

b. Fisik-Motorik, terbagi atas motorik kasar dan halus. 

c. Kognitif, memiliki 3 bagian yaitu belajar dan pemecahan masalah, 

berfikir logis serta berpikir simbolik. 

d. Bahasa, memiliki dua bagian yaitu memahami bahasa dan 

mengungkapkan bahasa. 

e. Sosial-Emosional, terbagi atas 3 yaitu kesadaran diri, rasa tanggung 

jawab untuk diri sendiri dan orang lain. 

f. Seni, terbagi atas dua bagian yaitu anak mampu membedakan 

antara bunyi dan suara serta tertarik dengan karya seni. 48 

  

                                                             
48 Umar Sulaiman, Dkk, “Tingkat Pencapaian Aspek Perkembangan Anak 5-6 Tahun 

Berdasarkan Standar  Pendidikan Anak Usia Dini”, Indonesian Jurnal Of Early Childhood 

Education Vol. 2 No. 1, 2019, hlm.54. 
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5. Pandemi Covid-19 

Covid-19 atau corona virus desease muncul sejak desember 

2019 di wuhan, China dimana tak butuh waktu lama untuk virus 

tersebut sampai di Indonesia. Covid-19 sampai di indonesia pada bulan 

maret 2020. Covid-19 adalah virus yang menular yang disebabkan oleh 

sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Gejala umum 

termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain yang mungkin 

terjadi adalah nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau dan 

sakit perut. Sebagian besar orang yang terinfeksi Covid-19 tersebut 

akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan 

menyebabkan sulit bernapas sehingga dapat meninggal. virus ini bisa 

sembuh dengan sendirinya dengan imunitas tubuh. Namun orang tua 

dan orang yang mempunyai penyakit bawaan lebih rentan terkena virus 

ini.49  

Keadaan tersebut dinyatakan sebagai pandemi karena 

banyaknya orang yang terjangkit dan meninggal akibat virus ini. Akibat 

dari pandemi Covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai 

kebijakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata 

rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical 

distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, 

                                                             
49 Matdio Siahaan,” Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan”, Jurnal 

Kajian Ilmiah No. 1, 2020, hlm. 1-2.  
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menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan 

menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya 

tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk 

memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.50  

Upaya yang dilakukan oleh fasilitas layanan kesehatan dalam 

menghadapi Covid-19 adalah memperkuat sistem kesehatan agar 

menjamin umah sakit memiliki kapabilitas yang baik dalam menangani 

pasien, pemanfaatan jejaring/ online medicine treatment (pengobatan 

online), penyiapan dana darurat sektor kesehatan untuk meminimalisir 

pembiayaan kesehatan dan SDM yang ada dalam menangani Covid-19. 

Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi Covid-19 

mempunyai peran melakukan koordinasi lintas program di puakesmas/ 

fasilitas kesehatan dalam menentukan langkah-langkah menghadapi 

pandemi Covid-19, melakukan analisis dala dan mengidemtifikasi 

kelompok sasaran berisiko yang memperlukan tindak lanjut, melakukan 

koorsinasi dengan RT/RW/Kepala Desa dan tokoh masyarakat terkait 

sasaran kelompok berisiko dan pelayanan sesuai kondisi wilayah, serta 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan 

penyebaran Covid-19.51 

                                                             
50 Ibid., hlm. 2. 
51 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, 20(2) 2020, hlm. 707-708. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid yang bertujuan agar pengetahuan tertentu dapat ditemukan, 

dikembangkan, serta dibuktikan sehingga dapat memahami, memecahkan, 

dan mengantisipasi masalah di berbagai bidang52. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln dalam Nusa Putra 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian 

dengan berbagai macam metode yang mencangkup pendekatan 

interpretatif (mencari dan menemukan makna) dan naturalistik (alami) 

terhadap subjek kajiannya.53 Jenis penelitian deskriptif adalah peneliti 

harus mendeskripsikan atau menggambarkan yang dilakukan dan 

dikatakan oleh sumber, serta proses yang sedang berlangsung dan 

berbagai aktivitas secara lengkap terperinci dan mendalam.54 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan di lakukan di TK ABA AS-SALAM yang ber 

alamat di kompleks Masjid Al Jabir Sorowajan Baru, Kec. 

                                                             
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm. 2-3. 
53 Nusa Putra. Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak  Usia Dini, ( 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), hlm. 66.   
54 Ibid., hlm. 70. 
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Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  dengan estimasi waktu pada bulan 

Maret – Mei 2021.  

3. Sumber data 

Merupakan kumpulan informasi yang didapat melalui metode 

pengumpulan data dan diolah sehinngga menghasilkan temuan baru. 

Sumber data merupakan dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data 

dapat diperoleh dari sumber data premier dan sekunder. 

a. Sumber data primer 

  Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

utama. Yang menjadi sumber utama penelitian ini adalah kepala 

sekolah, dan beberapa orang tua / wali  di kelompok B I TK ABA 

As-Salam. Berdasarkan latar belakang yang tertera pada bab I untuk 

dapat melakukan penelitian, peneliti menentukan beberapa kriteria 

kedisiplinan berdasarkan kerajinan siswa serta orang tua dalam 

mengerjakan dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas yang 

di peroleh melalui informasi dari guru kelompok B 1. 

b. Sumber data sekunder  

  Data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang 

dari sumber yang utama. Dalam penelitian ini dokumentasi 

merupakan sumber data sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 
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Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan meode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

  Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengambilan data melalui pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.55 Menurut Gordon 

E Mills dalam Umar Sidiq observasi merupakan kegiatan yang 

terencana dan terfokus pada melihat dan mencatat serangkaian 

perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan 

tertentu serta mengungkap apa yang ada di belakang munculnya 

perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.56 Tujuan penggunaan 

metode ini adalah agar dapat memperoleh dan mengetahui data 

sebenarnya. Metode peneliti ini digunakan untuk mengamati dan 

mencatat tentang letak geografis, kegiatan harian dan pelaksanaan 

pembelajaran daring.  

b. Wawancara 

  Wawancara  adalah alat untuk mengumpulkan informasi 

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber, Jenis 

wawancara yang peneliti pilih adalah bebas terpimpin, maksudnya 

adalah wawancara dilaksanakan dengan menggunakan kerangka 

                                                             
55 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 171.  
56 Umar Sidiq. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, ( 

Ponorogo: Nata Karya,2019), hlm. 67. 
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pertanyaan. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi seputar pembelajaran daring dan juga kedisiplinan anak 

dalam mengerjakan tugas daring tersebut di TK ABA As-Salam. 

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah orang tua/ wali dan 

kepala sekolah TK ABA As-Salam.  

  Hasil wawancara harus segera dicatat setelah selesai 

melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Karena 

wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, maka 

penelitian perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis 

terhadap hasil wawancara.57 Dikarenakan keadaan sekarang ini 

sekolah diliburkan dan mengganti sistem pembelajaran dengan 

daring maka peneliti memilih wawancara dengan datang langsung 

ke sekolah dan dengan menggunakan media online seperti melalui 

whatsapp. 

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan data sekunder atau pendukung 

dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sebuah 

catatan atau peristiwa yang sudah berlalu dan diabadikan bisa 

dalam bentuk tulisan, gambar atau karya.  

5. Analisis Data  

                                                             
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm. 240. 
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Analisis data berarti mengatur dengan sistematis hasil dari 

wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu 

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.58 

a. Reduksi data 

  Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu.59 Dalam situasi pendidikan daring 

yang sedang berlangsung ini peneliti dalam mereduksi data akan 

memfokuskan pada peran orang tua dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak mengerjakan tugas daring di TK ABA As-Salam. 

Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.60 

b. Penyajian data  

  Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Menurut Miles dan Hubermen dalam Sandu Siyoto penyajian 

data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.61 Dalam penelitian 

                                                             
58 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, 

(Jakarta: PT Grasindo,2010),hlm. 121. 
59 Umar Sidiq. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, 

(Ponorogo: Nata Karya,2019), hlm. 80. 
60 Ibid.,hlm. 80. 
61 Sandu Siyoto. Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing,2015), hlm. 123. 
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kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.62 

c. Kesimpulan atau verifikasi 

  Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam 

proses analisis data dan pada pagian ini juga peneliti mengutarakan 

kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti  memeriksa keabsahan data dengan membandingkan 

hasil dari data pengamatan dan hasil data dari wawancara. Untuk 

mencari keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.  

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

triangulasi data sumber yang berarti membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu 

dan alat yang berbeda dalam penilitan kualitatif.63 Hal yang demikian 

dapat dicapai dengan : 

                                                             
62 Umar Sidiq. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, ( 

Ponorogo: Nata Karya,2019), hlm. 82. 
63 Djunaidi Ghony. Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media,2012), hlm. 322. 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waaktu 

d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

berpendidikan menengah atau tinggi orang berada, orang 

pemerintahan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.64 

H. Sistematika Pembahasan 

 Penyusunan skripsi ini akan mencapai hasil yang utuh apabila 

terdapat sistematika pembahasan yang baik. Untuk memberikan gambaran 

pembahasan secara menyeluruh dan sistematika dalam penulisan 

penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Terdapat bagian formalitas yang meliputi halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman surat persetujuan skripsi, halaman abstrak, kata 

pengantar, halaman daftar, daftar gambar, serta daftar lampiran. 

 BAB I : berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan 

                                                             
64 Ibid., hlm 323. 
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kajian teori serta metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik 

validitas data. 

BAB II : berisi tentang mengenai uraian profil sekolah TK ABA 

As-Salam Sorowajan Banguntapan Bantul. Pada bagian ini membahas 

tentang letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi misi 

dan tujuan, program-program sekolah dan lain-lain.  

 BAB III : dalam bab ini membahas hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

anak dalam Mengerjakan Tugas Daring Selama Pandemi Covid-19 di TK 

ABA AS-SALAM Sorowajan”. 

 BAB IV : merupakan bab terakhir yaitu penutupan yang meliputi 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang hasil penelitian serta 

salam penutup. 

 Kemudian terdapat daftar pustaka sebagai referensi pada penelitian 

ini juga terdapat lampiran dokumen-dokumen. 

  



84 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran orang tua dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak mengerjakan tugas daring selama 

pandemi Covid-19 pada Kelompok B1 di TK ABA As-Salam Sorowajan 

Banguntapan Bantul, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pada kelompok B1 tugas daring yang diberikan berupa 

menggunting (fisik motorik, kognitif), menempel (kognitif, 

motorik halus), menggambar (seni), hafalan (agama dan moral, 

bahasa, kognitif), mengeja (bahasa), menulis (kognitif), serta 

membantu orang tua (fisik-motorik) yang sesuai dengan aspek 

perkembangan anak. Untuk aspek perkembangan sosial dan 

emosional anak pada kondisi pandemi terhambat dalam 

penerapannya karena berbagai faktor seperti adanya pembatasan 

sosial bersekala besar dimana tidak diperbolehkan melakukan 

interaksi secara langsung. Kondisi kedisiplinan anak dalam 

mengerjakan tugas daring pada Kelompok B1 TK ABA As-Salam 

cukup variatif, satu siswa masuk dalam kategori kedisiplinan 

tinggi, dua siswa masuk dalam kedisiplinan sedang, dan satu siswa 

masuk kategori kedisiplinan rendah. 

2. Peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

mengerjakan tugas daring Kelompok B1 di TK ABA As-Salam 
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sangat diperlukan guna menunjang pembelajaran daring. Orang tua 

berperan sebagai pendidik, pembimbing, pengawas, motivator, 

serta fasilitator dalam proses belajar dari rumah. terdapat berbagai 

macam cara yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan 

kedisiplinan mengerjakan tugas daring yaitu dengan (1) mengatur 

dan membagi waktu antara belajar dan bermain anak, (2) orang tua 

juga rutin untuk menginggatkan kepada apa yang menjadi 

kewajibannya sebagai seorang siswa dalam hal ini belajar dan 

mengerjakan tugas daring, (3) melakukan pengawasan terhadap 

anak-anak mereka. 

3. Faktor penghambat dan pendukung orang tua dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak mengerjakan tugas daring ialah: 

a. Faktor penghambat 

1) Sarana dan prasarana orang tua yang kurang 

memadai, dalam hal ini adalah handphone. 

2) Kesibukan orang tua 

3) Rasa bosan yang dialami anak  

4) Senangnya anak dalam bermain 

b. Faktor pendukung 

1) Adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua 

2) Orang tua dapat lebih mengawasi anak 

3) Hubungan orang tua dan anak yang semakin dekat 
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B. Saran 

1. Bagi orang tua  

Diharapkan kepada orang tua agar dapat melakukan dan 

memaksimalkan peranannya untuk meningkatkan kedisiplinan anak 

dalam mengerjakan tugas daring dengan baik serta hendaknya bisa 

menjadi teladan bagi anak-anaknya, terlebih dalam mengajarkan dan 

meningkatkan kedisiplinan kepada anak-anaknya karena hal tersebut 

yang akan menjadi dasar-dasar anak dalam melangkah ke jenjang 

pendidikan berikutnya. 

2. Bagi pendidik 

Diharapkan kepada pendidik agar selalu memberikan variasi model 

pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh atau bosan, serta dapat 

menambah semangat bagi mereka. Pendidik perlu memberi motivasi 

kepada peserta didik agar peserta didik tetap semangat dalam 

mengerjakan tugas dan mengikuti proses pembelajaran daring. 

Diharapkan kepada pendidik agar mengoptimalkan pembelajaran 

daring. 

3. Bagi peneliti 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi dalam melakukan 

suatu kegiatan yang berguna di bidang pendidikan anak usia dini. 

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini bukanlah hasil yang 

sempurna. Untuk itu perlu adanya peningkatan bagi peneliti 
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selanjutnya memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna 

mengenai peran orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan anak. 
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