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ABSTRAK 

Interaksi sosial anak dengan orang tua dalam pembelajaran daring di Dusun Kampung 

Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dengan rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi sosial anak dengan orang tua dalam 

pembelajaran daring di Dusun Kampung Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten 

Temanggung. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dengan adanya pademi virus covid-19 yang 

menjadi wabah di berbagai daerah di Indonesia bahkan di dunia, sehingga tatanan dalam bidang 

pendidikan menjadi berubah yang awalnya sebelum adanya pendemi ini anak-anak belajar secara 

tatap muka, namun dengan adanya pandemi ini anak-anak belajar secara daring atau online di 

rumah. Hal itulah yang mengubah pola interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Jika di 

sekolah anak akan berinteraksi sosial dengan guru mereka. Dengan pembelajaran daring anak 

akan berinteraksi sosial secara langsung dengan orang tua mereka. Orang tua akan menjadi guru 

sementara untuk anaknya pada masa pandemi ini. Interaksi sosial dan anak dalam pembelajaran 

daring ini sangat penting untuk dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan 

interaksi sosial anak dengan orang tua dalam pembelajaran daring. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskrptif, dengan 

Teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara sebagai pengumpulan data. Teori yang 

digunakan adalah teori interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang 

menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun 

individu dengan individu yang didalamnya terjadi hubungan timbal dan saling mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki perilaku.  

Hasil penelitian secara umum dapat dijelaskan mengenai interaksi sosial antara anak dan 

orang tua dalam pembelajaran daring atau pembelajaran dirumah, banyak hal yang penulis 

dapatkan. Dengan diberlakukannya pembelajaran secara daring hubungan antara anak dengan  

orang tua menjadi semakin erat. Orang tua yang tadinya membiarkan anaknya untuk belajar 

sendiri, namun dengan adanya pembelajaran daring orang tua lebih memberikan perhatiannya 

kepada anak. Namun saat ini orang tua juga memilik peranan yang sangat penting dalam 

mengawasi dengan tujuan memberikan kemajuan dan kelancaran proses pembelajaran anaknya. 

Kata Kunci : Interaksi sosial, orang tua dan anak, pembelajaran daring  

 



 

 

 


