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1. PENDAHULUAN 

Setiap orang pada dasarnya memiliki kewenangan dalam dunia 

pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan sekaligus hak dasar bagi setiap 

warga negara. Setiap orang memang perlu mempunyai hak untuk memperoleh 

layanan pendidikan, tanpa memandang dan membedakan golongan, gender, usia, 

status sosial, maupun tempat tinggal. Karena pada hakikatnya kehadiran 

pendidikan merupakan suatu proses yang tidak ada hentinya atau yang sering 

disebut dengan (lifelong education). Pendidikan adalah proses yang berlangsung 

seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang 

diselenggarakan secara terbuka bagi banyak orang.
1
  

Awal tahun 2020 pandemi COVID-19 secara tiba-tiba mengharuskan 

penyelenggara pendidikan menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau 

pembelajaran jarak jauh. Menghadapi kondisi yang mendesak tentu mengharuskan 

pendidik maupun peserta didik untuk berinteraksi dan melakukan pembelajaran 

secara online atau pembelajaran jarak jauh. Selama pandemi berlangsung 

pendidikan jarak jauh atau sering disebut dengan pembelajaran daring, menjadi 

alternatif penting bagi peserta didik dalam menerima materi belajar dari rumah. 

Kehadiran pembelajaran daring ini mencoba untuk menjawab kebutuhan manusia 

di masa krisis yang diakibatkan oleh COVID-19.  

Pendidikan yang mendasarkan diri pada salah satu anggapan yang 

mengingkari manusia itu sia-sia belaka. Manusia harus dilihat dalam interaksinya 

dengan realitas yang dirasakan dan dimengertinya, manusia menjalankan proses 

perubahan atas realitas itu. Pendidikan tidak memandang pria dan wanita sebagai 

terpisah dari dunia, melainkan konteks itu menjadi salah satu penentu utama 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan juga tidak melihat dunia tanpa 

pria dan wanita, yang dianggap tak mampu mengubah dunia. Bila melihat 

kegiatan-kegiatan pendidikan sebagaimana kegiatan manusia lainnya, sehingga 

hubungan yang tercipta itu melibatkan situasi dialektis di mana salah satu 
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kutubnya adalah manusia dan kutub yang lainnya adalah dunia obyektif, dunia 

yang terus menerus diciptakan.
2
 

Dalam upaya mendidik manusia, pendidik pada dasarnya tidak hanya 

berpusatkan pada penyampaian informasi atau pengetahuan saja, melainkan 

mengkondisikan pelajar untuk belajar dan bertransformasi termasuk dalam hal 

beradaptasi dengan konteks dunia yang terus berubah. Hal ini selaras dengan 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang mengupayakan keberhasilan proses 

pembelajaran ini dipengaruhi juga dengan adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan yang secara aktif memberikan proses perumusan ilmu pengetahuan. 

Kegiatan pembelajaran juga tentu tidak terlepas dari keaktifan baik pengajar 

maupun pelajar.
3
 Namun dibalik itu semua tentu ada dorongan, bimbingan, dan 

arahan tentang bagaimana belajar dan membantu pelajar yang mengalami 

kesulitan belajar. Dalam hal ini peran orang tua menjadi yang utama dan 

signifikan bagi anak di masa pandemi COVID-19.  

Kehadiran program belajar daring dilaksanakan secara mandiri dari rumah 

masing-masing peserta didik. Sehingga dalam hal ini dampak krisis yang memang 

mengharuskan segala aktivitas dibatasi, dan hanya bisa dilakukan dirumah 

masing-masing. COVID-19 hadir di tengah-tengah kehidupan warga masyarakat, 

terlebih dalam dunia pendidikan. Tetapi pandemi COVID-19 tidak mematahkan 

semangat baik pendidik maupun peserta didik, dalam menerima materi belajar. 

Pembelajaran daring didefinisikan sebagai pengalaman transfer pengetahuan 

belajar seperti membagikan video kreatifitas belajar, menggunakan audio ataupun 

gambar dalam penjelasan materi. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak 

merasakan jenuh dalam belajar, karena pembelajaran daring memang memerlukan 

juga kesiapan yang matang bagi pengajar dalam menyampaikan materi belajar. 

Sehingga kerja sama yang baik antara pengajar dengan orang tua memang harus 

terkomunikasikan dengan baik, agar supaya orang tua juga turut mengambil 

bagian dalam dunia pendidikan anak-anak.  

Peran orang tua dalam pembelajaran daring sangat dibutuhkan bagi 

seorang anak terlebih di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala 
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aktivitas dilaksanakan dari rumah masing-masing, begitu juga dalam dunia 

pendidikan. Peran orang tua sangat memberikan edukasi yang membangun rasa 

semangat dalam menerima materi belajar yang akan diberikan oleh pengajar. 

Hadirnya pandemi COVID-19 membuat segala sarana mati atau ditutup 

sementara, termasuk kegiatan belajar mengajar. Dalam situasi dan kondisi seperti 

inilah peran orang tua dalam membimbing anak-anak sangat diperlukan. Tentu 

terjadi berbagai pendapat tentang pembelajaran daring, banyak orang tua yang 

kurang setuju dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring 

dikarenakan anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran dari rumah bukan 

fokus dalam belajar melainkan lebih asik dalam bermain.
4
  

 Pendidikan anak sangatlah penting sehingga pandemi COVID-19 bukan 

menjadi suatu penghalang bagi anak-anak dalam menggapai impian serta cita-cita 

mereka. Balik kesuksesan setiap anak didik ada juga guru yang sering dianggap 

sebagai aktor kunci dalam dinamika pendidikan di masa krisis ini. Keberhasilan 

sebuah sekolah ditentukan juga oleh kualitas guru. Guru adalah aktor penting 

dalam interaksi pembelajaran di kelas. Pendidikan dalam arti membimbing keluar 

memang merupakan aktivitas yang diarahkan ke masa depan, menuju horizon 

yang melampaui keterbatasan manusia masa kini. Sehingga asumsi penting untuk 

dimensi waktu ini adalah kita ingin dan hendak mencapai masa depan yang 

berguna. Oleh karena itu, proses pendidikan yang kita lakukan merupakan hal 

yang vital dan perlu dilakukan dalam aktivitas pendidikan, yakni transformasi atau 

pembaharuan dari masa lampau ke masa kini menuju masa depan.
5
 

 Lawrence Cremin tentang mendefinisikan pendidikan “sebagai suatu 

usaha sengaja, sistematis dan terus menerus untuk menyampaikan, menimbulkan, 

atau memperoleh pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keahlian-keahlian atau 

kepekaan-kepekaan, juga setiap akibat dari usaha itu.”
6
 Istilah pendidikan agama 

Kristen (Christian Education) dengan akurat mendeskripsikan investigasi yang 

umum pada dimensi kehidupan agama dan pencarian bersama manusia terhadap 
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dasar keberadaan yang transenden, akan tetapi jika komunitas agama menentukan 

tradisi miliknya sendiri yang khusus untuk mensponsori orang-orang dalam 

pencarian mereka yang bersifat transenden, maka kegiatan pendidikan itu harus 

secara khusus dihubungkan dengan tradisi komunitas itu.
7
 Teori E. G. White 

menurutnya sangat penting tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, 

sebagai satu tanggung jawab yang penuh hikmat terletak di pundak orang tua 

untuk mendidik anak-anak mereka, agar mereka masuk dalam dunia pada 

dasarnya akan berbuat baik dan bukan berbuat jahat kepada orang-orang yang 

mereka bergaul.
8
   

Peran orang tua dalam proses pembelajaran daring sangat diperlukan, 

karena peran penting orang tua merupakan sebuah keniscayaan dalam 

mewujudkan keberhasilan anak. Sedangkan jika dalam proses pembelajaran 

daring orang tua tidak berperan penting, maka sebaiknya anak akan mengabaikan 

setiap pembelajaran yang diberikan. Selama ini penulis melihat masih banyak 

orang tua yang kurang serius memperhatikan proses pembelajaran daring seperti 

tidak memiliki banyak waktu untuk mendampingi anaknya belajar. Selain dari itu 

orang tua siswa mempercayakan anak kepada wali kelas dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran 

yang di dalamnya terdapat suasana yang menyenangkan, tanpa adanya tekanan, 

aman, menarik, serta mampu membangkitkan minat belajar. Dalam hal ini 

diperlukan juga lingkungan belajar yang menarik, untuk itu peran orang tua sangat 

dibutuhkan sebagai bentuk dukungan dan perhatian kepada siswa dalam 

mengikuti pembelajaran secara daring.  

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan dalam dunia Pendidikan di 

Minahasa, Sulawesi Utara. Salah satunya adalah aktivitas belajar-mengajar di SD 

GMIM Koha sesuai dengan surat keputusan yang ada seluruh siswa melaksanakan 

pembelajaran dari rumah.
9
 Sehingga fokus penelitian ini dilakukan di SD GMIM 

Koha terkhususnya siswa kelas VI usia 11-12th. Hasil wawancara dengan 

beberapa orang tua bahwa selama masa pembelajaran daring, keterlibatan orang 
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tua harus selalu aktif memantau perkembangan group whatsapp anak mengenai 

tugas-tugas yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua 

peserta didik bahwa pada saat belajar daring harus disesuaikan dengan waktu 

kerja orang tua, karena beberapa orang tua mempunyai tugas tanggung jawab 

dikantor, ada juga yang berprofesi sebagai guru dan ada beberapa orang tua 

mempunyai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, serta ada orang tua yang 

harus pergi ke kebun untuk bertani. Sehingga waktu untuk mendampingi anak 

belajar daring, harus juga menyesuaikan dengan waktu kerja orang tua peserta 

didik. Selain itu ketika tidak ada pendampingan orang tua dalam pembelajaran 

daring, para peseta didik hanya bermain game online dan tidak fokus dalam 

belajar.
10

  

Peran orang tua merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang 

semangat belajar siswa-siswi, namun dengan kemajuan teknologi yang semakin 

meningkat menyebabkan perhatian orang tua dalam mendidik anak sangat kurang. 

Hal tersebut menjadi pusat perhatian bagi orang tua dalam mendidik anak, di era 

pandemi COVID-19 fakta yang ditemukan kebanyakan orang tua lebih 

memfokuskan diri dalam menggunakan gadget seperti facebook, whatsapp, 

instagram. Sehingga dengan demikian siswa-siswi diperbolehkan menggunakan 

gadget tanpa adanya pengarahan dan bimbingan dari orang tua.  

Menurut Umar M, bentuk dari bimbingan orang tua terhadap anak-anak 

dalam hal pembelajaran dari rumah dapat dilakukan dengan cara mengawasi serta 

membantu mengkoordinasi tugas sekolah mereka serta melengkapi fasilitas 

belajar anak. Orang tua juga dapat membimbing siswa dalam belajar dirumah 

dengan cara mengarahkan siswa tersebut belajar sesuai dengan program yang 

telah ditetapkan sekolah. Karena pada dasarnya orang tua adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak.
11

  

Dari penelitian terdahulu program belajar dari rumah dilaksanakan secara 

mandiri dari rumah masing-masing. Dengan demikian adanya kebijakan yang 

membuat orang tua kembali lagi menjadi peranan penting untuk menjadi pendidik 
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pertama dan utama bagi anak. Dengan sistem belajar daring, maka orang tua 

dituntut untuk mendampingi anak dalam pelaksanaan belajar. Belajar daring 

secara tidak langsung membuat kedekatan secara penuh antara anak dan orang tua 

yang semakin intens. Sehingga dengan inilah maka orang tua akan lebih 

mengetahui, akan sikap dan kepribadian anaknya.
12

 

Peran orang tua dan guru sangat penting bagi proses pembelajaran, 

terutama pembelajaran secara online sangat diperlukan cara yang tepat untuk 

memberikan dan menyampaikan materi sehingga peserta didik tidak bosan dan 

akan tetap memperhatikan materinya. Peran guru dalam pendidikan dan 

pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan.
13

 Sehingga 

dapat dipahami bahwa bukan hanya guru yang pendidik bagi siswa, tetapi orang 

tua adalah pemeran utama dalam mendidik anak.
14

 Oleh karena itu peran guru dan 

orang tua pada dasarnya memberikan semangat belajar bagi seluruh peserta didik, 

tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan dimana anak belajar. Harus 

memberikan semangat serta membantu mereka untuk mendapatkan suasana 

lingkungan yang kondusif untuk belajar, walaupun dilakukan dalam jaringan.
15

 

Dalam hal ini peran orang tua dalam masa pandemi COVID-19 dalam pendidikan 

adalah peran yang sentral termasuk dalam pembinaan karakter anak tersebut.
16

  

Peneliti memandang perlunya mengkaji lebih dalam lagi, peran orang tua 

dalam dunia pendidikan di era pandemi COVID-19. Itu sebabnya, berangkat dari 

latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang: “Peran 

Orang Tua dalam Pembelajaran Daring: Kajian Pendidikan Agama Kristen di   SD 

GMIM Koha.” 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran orang tua dalam proses 
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 Siti Maimunawati dan Muhammad Alif, “Peran Guru, Orangtua Metode dan Media 
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Serang, 2020), 11.  
14
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 Hendra Surya, Rahasia Membuat Anak Cerdas dan Manusia Unggul (Jakarta: PT Elex Media 
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belajar mengajar secara daring ditinjau dari perspektif Pendidikan Agama 

Kristen?” Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

peran orang tua dalam proses belajar mengajar secara daring ditinjau dari 

perspektif Pendidikan Agama Kristen.  

Manfaat penelitian dalam tulisan ini memberikan informasi yang lebih 

jelas mengenai peranan orang tua dalam membimbing, serta mengarahkan anak 

dalam belajar di masa pandemi COVID-19 di SD GMIM Koha. Dalam tulisan ini 

terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama 

yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pendidik dan seluruh anak 

didik di SD GMIM Koha. Kedua memberikan sumbangan ilmu pendidikan 

Kristen bagi seluruh siswa-siswi dan bagi seluruh pembaca. Ketiga sebagai 

referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran orang tua 

dalam pembelajaran daring: kajian pendidikan agama kristen di SD GMIM Koha. 

Manfaat praktis yaitu bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti, serta mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian terutama 

dalam bidang Pendidikan Agama Kristen. Kedua bagi institusi, dapat 

menambahkan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi seluruh mahasiswa di 

Universitas Kristen Satya Wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar 

lebih baik kedepannya. Ketiga bagi peserta didik, sangat diharapkan agar dapat 

memperoleh, pengalaman secara langsung mengenai pembelajaran daring secara 

aktif dan kreatif sehingga memperoleh hasil yang menyenangkan. Keempat 

sebagai referensi bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Penulis dalam mencapai tujuan penelitian di SD GMIM Koha, maka 

digunakan pendekatan-pendekatan untuk mempermudah dalam melakukan 

penelitian terutama dalam mengumpulkan data. Dengan pendekatan yang 

dilakukan oleh penulis adalah pendekataan kualitatif yaitu dengan cara 

wawancara.
17

 Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan sebagai pelengkap 

teknik pengumpulan data untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya.
18

 

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan responden 
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yang bertujuan untuk mendapatkan susunan pemahaman mengenai orang, 

kejadian, aktivitas dan sebagainya.
19

  

 

2.  DASAR TEORI 

2.1 Pengertian Pendidikan Agama Kristen  

Pendidikan diistilahkan dengan educate yang mengandung arti 

mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam.
20

 Sehingga secara jelas bahwa akar 

kata pendidikan yang berasal dari kata latin educare yang memiliki arti menuntun, 

mengarahkan, atau memimpin dan dengan awalan e yang berarti keluar. Sehingga 

secara ringkas berdasarkan asal kata, pendidikan berarti kegiatan “menuntun 

keluar”. Tekanan kata “menuntun keluar” ditandai dengan tiga dimensi, yaitu: 

titik berangkat dari mana, proses masa kini, dan masa depan ke arah mana 

tuntunan dilaksanakan. Dengan arti ini pendidikan memiliki dimensi “telah” yang 

mengartikan “sedang direalisasikan” dan “belum sepenuhnya selesai”. Kata 

“telah” mempunyai arti yaitu apa yang nara didik telah ketahui atau apa yang 

pendidik telah ketahui, dan nara didik memiliki kemampuan batiniah untuk 

menggunakannya secara sadar.
21

 

Dimensi “proses masa kini yang sedang direalisasikan”, memberikan 

sebuah penekanan bahwa bukan apa yang telah ada, melainkan apa yang sedang 

ditemukan oleh naradidik ketika menjumpai naradidik melebihi batasan masa kini. 

Sedangkan kata “yang belum”, memberikan sebuah arti yang tersendiri yaitu 

menunjuk ke arah tuntunan dilaksanakan. Dengan menuntun keluar maka kegiatan 

yang ditunjuk mengarah pada masa depan, ke arah yang lebih horizon atau 

melebihi batas-batas masa kini yang belum terealisasikan. Dengan demikian 

ketiga dimensi tekanan ini maka dapat dilihat bahwa education merupakan sebuah 

proses yang sudah berlangsung, bahkan proses yang sedang berlangsung, yang 

pada dasarnya akan mempengaruhi pada manusia gerakan ke arah masa depan 

yang baru dan nyata mengenai kegiatan pendidikan.
22
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Kegiatan yang menuntun keluar ini dapat diartikan sebagai suatu usaha 

yang dipakai untuk memperlengkapi seseorang untuk dapat keluar dari tahapan 

atau keadaan hidup, yang menuju pada tahapan hidup yang lebih baik lagi. 

Dengan tahapan hidup yang lebih baik dan berkesan akan memperoleh nilai-nilai 

yang ada dalam masyarakat, budaya, dan yang terlebih penting nilai-nilai dalam 

kehidupan keluarga.
23

 Pendidikan dalam pelaksanaannya tidak hanya berfokuskan 

dalam bidang pendidikan formal atau dalam lingkungan sekolah saja, melainkan 

juga dalam bidang pendidikan non-formal dan informal. Dengan demikian maka 

pendidikan formal berarti jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai 

dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
24

 

Pendidikan Agama Kristen tidak terlepas dengan bimbingan dan arahan 

keluarga, gereja dan sekolah. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia, 

diterjemahkan dari bahasa Inggris Education yang sebenarnya dari bahasa Latin 

yaitu ducere yang berarti membimbing (to lead) dan diawali dengan kata e berarti 

keluar.
25

 Pendidikan Agama Kristen pada dasarnya sudah ada sejak zaman gereja 

purba. Namun dari pada itu kehadiran gereja purba bukanlah penemu pendidikan 

agama, melainkan gerejalah yang merupakan hasil dari pendidikan tersebut. 

Dengan demikian persekutuan Kristen mengambil dasar agama Yahudi selaku 

dasar iman Kristen, yaitu perbuatan hebat yang dilaksanakan Allah di tengah-

tengah umat Israel.
26

 

 Menurut teori Lawrence Cremin seperti yang dikutip oleh Thomas 

Groome mendefinisikan lebih dalam lagi terkait dunia pendidikan yang 

merupakan sebuah “usaha sengaja, sistematis, dan terus-menerus untuk 

menyampaikan, menimbulkan, atau memperoleh pengetahuan, sikap-sikap, nilai-

nilai, keahlian-keahlian, atau kepekaan-kepekaan, juga setiap kitab dari usaha itu. 

Kata yang memiliki tekanan atau kekuatan lain dari definisi Lawrence Cremin 

yaitu mengarahkan kegiatan pendidikan ke arah manusia yang utuh.
27

 Werner C, 

Graendorf mendefinisikan PAK adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang 
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 B. Samuel Sidjabat, Strategi Pendidikan Kristen (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1996), 15.  
24

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  
25

 Dien Sumiyatiningsih, Mengajar Dengan Kreatif dan Menarik, 2-4. 
26

 Robert R. Boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen: 

dari Plato sampai Ignatius Loyola, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011),1. 
27

Groome, Pendidikan Agama Kristen: Berbagi Cerita dan Visi Kita, 30.  
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berdasarkan pada Alkitab, berpusatkan pada Kristus yang bergantung pada Roh 

Kudus, yang berusaha untuk membimbing setiap pribadi untuk tingkat 

pertumbuhannya melalui cara-cara pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan 

pengalaman tentang rencana dan kehendak Allah melalui Kristus di dalam aspek 

kehidupan setiap kita.
28

 

2.2 Peran Orang Tua Sebagai Pendidik dan Teladan 

Peran dasar orang tua yaitu menginvestasikan waktu, emosi, energi, dan 

uang dalam membesarkan anak. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan orang 

tua yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan anak sehingga 

pengorbanan yang mereka lakukan membantu anak untuk tumbuh.
29

 Orang tua 

atau bisa disebut juga dengan keluarga, yang identik dengan orang yang 

membimbing dan mengarahkan anak dalam lingkungan kehidupan keluarga. 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. 
30

 

 Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh 

dan membimbing anak untuk mencapai tahapan tertentu yang akan 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.
31

 Peran orang 

tua sungguh diharapkan menjadi figur yang menjaga keseimbangan iklim keluarga 

sehingga suasana yang terjadi senantiasa memberikan kesejukan bagi anggota 

keluarga yang ada. Memang dalam hal ini peranan penting orangtua bukan hanya 

mengarahkan dan mendidik anak, orang tua bukanlah peran yang mudah untuk 

kita lakukan. Tetapi dengan adanya motivasi yang kuat, maka sangat diperlukan 

kerja sama yang baik antara anak dan orang tua.
32

 Keterlibatan orang tua dalam 

pembelajaran anak memprediksi prestasi anak. Dengan keterlibatan tersebut cara 

membantu anak belajar membaca, membantu mereka mengerjakan PR, serta 

berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan kegiatan sekolah. keterlibatan orang tua 

                                                           
28

 Werner C. Grändorf, Introduction to Biblical Christian Education, (Chicago: Moody Press, 

1981), 16.  
29

 Jane Brooks, The Process of Parenting (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 32.  
30

 Efrianus Ruli, Tugas dan Peran Orangtua dalam Mendidik Anak, Jurnal Edukasi Non Formal, 

Volume  1, Number, 1, Maret 2020, 144. 
31

 Ruli, Tugas dan Peran Orangtua dalam Mendidik Anak, Jurnal Edukasi Non Formal, 144. 
32

 E. Widijo  Murdoko, Parenting with Leadership (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 6-7. 
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meningkatkan rasa percaya diri anak terhadap kemampuan mereka dan dengan 

demikian mengarah pada prestasi.
33

 

Menurut teori E.G. White yang membahas mengenai tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anak, kehidupan dan adanya anak-anak berasal dari 

para orang tua. Peranan dan fungsi orang tua yaitu sanggup dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar.
34

 Peran orang tua adalah yang 

paling utama memberikan didikan kepada anak. oleh sebab itu di atas pundak para 

bapa sebagaimana juga para ibu tertanggung satu tanggung jawab untuk mendidik 

seorang anak pada masa kecilnya sebagaimana juga pada hari-hari selanjutnya, 

dan bagi kedua orang tua ini kebutuhan untuk mempersiapkan yang sempurna dan 

saksama sangat mendesak.
35

  

Menurut pandangan Grant Martin, bahwa peran orang tua dalam 

membimbing anak belajar dari rumah yaitu orang tua harus bersedia menjadi 

pendengar aktif, membantu anak dalam menyusun jadwal dan pelaksanaannya, 

memperhatikan kondisi fisik dan yang terutama kesehatan anak dan mampu 

mengenali dan mengembangkan gaya belajar anak.
36

 Maka dengan demikian 

orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan dan membantu anak 

dalam mengatasi masalah-masalah yang menghambat belajarnya. 

Pada dasarnya belajar bagi seorang siswa diketahui hanya dilakukan di 

sekolah saja, tetapi juga dilakukan di rumah dan di masyarakat. Kehadiran 

pembelajaran yang dilakukan di rumah atau pembelajaran daring, hadir ditengah-

tengah kehidupan seluruh siswa dan masyarakat bukan hanya karena adanya 

pandemi COVID-19. Tetapi belajar daring sudah ada sejak dahulu, dengan 

pembelajaran daring maka ada juga persiapan-persiapan yang dilakukan. Sebagai 

orang tua menjadi tugas penting dalam membimbing, mengarahkan anak untuk 

mampu hidup mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peran penting dari 

orang tua tidak hanya berfokuskan pada tanggung jawab mendidik anak, tetapi 

orang tua juga memiliki peran penting dalam mengawasi pendidikan anaknya, 

                                                           
33

 Jane Brooks, The Process of Parenting, 486. 
34

 Ellen G. White, Membina Keluarga Bahagia (Bandung: Indonesia Publishing House, 2005), 

313. 
35

 White, Membina Anak Yang Bertanggung Jawab, 60. 
36

 Grant Martin, Tolong! Anak Saya Sulit Belajar. (Jakarta: Gramedia, 2000), 25. 
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sebab jika tidak dilakukan pengawasan dan perhatian khusus dari pihak orang tua 

maka pendidikan anak tidak dapat dilaksanakan dengan lancar.  

Di era digital orang-orang lebih banyak meluangkan waktu dengan 

penggunaan akses internet, atau komunikasi melalui internet. Selain dari itu orang 

tua mendampingi anak belajar dengan nyaman, tetapi peran penting orang tua 

tidak hanya dalam mendampingi anak belajar. Memberitahukan dan mengajarkan 

nilai-nilai Kristen yang benar menjadi pokok penting bagi pertumbuhan karakter 

anak, sehingga anak juga mampu memahami bahwa nilai-nilai Kristen yang 

ditanamkan dalam pembelajaran menjadi kunci utama dalam pendidikan. Orang 

tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan 

anak. Keterlibatan orang tua adalah indikator utama bagi kesuksesan sekolah. 

ketika sekolah dan orang tua menyajikan sebuah persatuan, tetapi ketika sekolah 

gagal dalam menetapkan standar yang tinggi pada pembelajaran dan bersikap dan 

membiarkan anak-anak dengan pekerjaan yang buruk dan berperilaku nakal.
37

  

Pendidikan keluarga adalah dasar dari pendidikan kedepannya dari anak 

tersebut. Hasil-hasil dari pendidikan yang diperoleh anak, akan menentukan 

proses selanjutnya baik di tengah kehidupan bermasyarakat dan sekolah. 

menelisik lebih jauh lagi dalam kehidupan keluarga, tanggung jawab pendidikan 

anak terletak pada ayah dan ibu. Dalam artian ayah dan ibu memiliki suatu 

peranan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilihat dari kenyataan 

yang ada sebagian besar yang memegang peranan penting dalam mengatur 

peranan rumah tangga, terutama dalam mengasuh anak dan yang mengajarkan 

tentang pendidikan adalah ibu.
38

   

2.3 Teknologi dalam Pembelajaran Online 

Kehadiran komputer adalah bagian dari kehidupan kita, tetapi biaya yang 

besar cenderung membatasi penggunaannya. Meskipun demikian tetapi kehadiran 

komputer cukup banyak menjadi dominan bagi orang dewasa di dunia akademis, 

bisnis, dan militer. Anak-anak sekarang memiliki akses ke komputer, dan yang 

                                                           
37

 Thomas Lickona, Character Matters (persoalan karakter): bagaimana membantu anak 

mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 79-80. 
38

 Sri Maisari, Sigit Purnama. Peran Digital Parenting Terhadap Perkembangan Berpikir Logis 

Anak Usia 5-6 Tahun di RA Bunayya Giwangan. (Maret 2019). Diakses 27, September 2022, 

pukul 15.22 WIB. https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB259410407.pdf. 

https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB259410407.pdf
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lebih penting lagi mereka menguasai teknologi untuk menggunakannya dengan 

cara yang sebagian besar tidak dapat dilakukan oleh orang tua mereka. Kehadiran 

komputer membawa ke tahap Industri vs Inferioritas dasar-dasar teknologi dan 

etos teknologi.
39

 Menelisik lebih jauh, kehadiran teknologi tentu saja netral secara 

moral. Tidak ada yang secara inheren baik atau jahat tentang produk teknologi 

seperti komputer. Teknologi dapat melayani umat manusia bahkan tidak hanya 

dengan melayani saja, melainkan berkontribusi pada kualitas hidup yang baik, 

dengan adanya komputer dapat digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar 

informasi tentang kehidupan pribadi individu dan dengan demikian berfungsi juga 

sebagai instrumen penindasan.  

Kehadiran teknologi sangat berpengaruh juga bagi perkembangan anak 

contohnya: mengakses informasi yang bersifat pornografi atau kekerasan. Dengan 

kemampuan teknologi dalam dunia maya, menjadikan pengaruh besar bagi 

pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Ketika tidak ada pendampingan yang 

lebih dari orang tua, maka anak akan lebih cenderung bergantung pada 

teknologi.
40

 Internet menjadi media yang sangat tepat dalam pembelajaran jarak 

jauh karena mampu menembus batas waktu dan tempat atau dapat diakses kapan 

saja, dimana saja, multiuser dan memberikan kemudahan.  

Pembelajaran jarak jauh akan menjadi efektif daripada pembelajaran 

konvensional jika sebelumnya membuat web based distance learning yang 

mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu serta trade-off nya. Tentu dalam 

hal ini pembelajaran jarak jauh akan efektif jika melibatkan interaksi antara 

pembelajar dengan pengajar, pembelajar dengan pembelajar, pembelajar dengan 

media termasuk fasilitas pembelajaran. Dengan demikian penggunaan teknologi 

dalam menunjang pembelajaran jarak jauh harus diperhatikan untuk membantu 

pendidikan. Dogman mengatakan bahwa, pembelajaran jarak jauh adalah 

pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri (self-study). Belajar 

mandiri diorganisasikan secara sistematis dan menyajikan materi pembelajaran, 

                                                           
39

 Daniel J. Adams, Christian Education in the Bamboo Grove: The Collected Essays of Chou 

Fang-Lan (Hanil University Press), 281. 
40

 Adams, Christian Education in the Bamboo Grove: The Collected Essays of Chou Fang-Lan, 

282. 
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pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan 

pembelajar.
41

 

Teori Brenda E.Brasher, mengenai kebangkitan budaya digital memiliki 

implikasi yang serius bagi Agama dan Pendidikan Agama.
42

 Karena jika tingkat 

perubahan saat ini bertahan, terus bertahan secara penuh maka dengan demikian 

teknologi budaya menjadi hal biasa sampai pada masa depan nanti. Oleh sebab 

itu, Pendidikan Kristen memiliki kaitan erat dengan budaya digital. Banyak 

ditemukan pemikiran-pemikiran para teolog, pendeta, dan Kristen masih banyak 

mengikuti perkembangan teknologi budaya cyber, namun ini adalah budaya di 

mana banyak ditemukan anak-anak kontemporer menghabiskan banyak waktu 

mereka.
43

  

Sedangkan menurut teori Erikson tentang perkembangan manusia, 

memainkan peran penting dalam pengenalan etos teknologi kepada anak. 

Teknologi Erikson berarti kemampuan untuk mengakses informasi, yang sebagian 

besar tidak ditujukan untuk anak-anak. Dengan hadirnya pergeseran teknologi, 

maka menjadi tantangan terpenting dalam Pendidikan Kristen. Karena pendidikan 

Kristen harus beralih dari reaksi reflektif ke tindakan yang terinformasi.
44

 

Menelisik lebih dalam bahwa internet sebagai produk dari perkawinan teknologi 

telekomunikasi dan teknologi komputer, telah menciptakan suatu infrastruktur 

informasi dunia.
45

 

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SD GMIM Koha yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

terletak di Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Sesuai 

dengan namanya, sekolah ini berada dibawah naungan Gereja Masehi Injili di 

Minahasa dan secara khusus gereja GMIM Eben Haezer Koha. Berdirinya 

lembaga pendidikan didasarkan pada situasi pendidikan yang ada di desa Koha, 

                                                           
41

 Munir, M.IT., Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 17-19. 
42

 Brenda E. Brasher, Give Me That Online Religion (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), 154 
43

 Brasher, Give Me That Online Religion ,154.  
44

  Adams, Christian Education in the Bamboo Grove: The Collected Essays of Chou Fang-Lan, 

283. 
45

 Yohanes W. Saronto, INTELIJEN- Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan (Yogyakarta: 

ANDI, 2020), 175.  
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serta bagian dari GMIM untuk menjangkau seluruh anak-anak yang di Provinsi 

Sulawesi Utara terutama di desa Koha. Adapun visi SD GMIM Koha yaitu: 

“Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas, beriman, bertanggung jawab, dan 

mandiri.” Berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan iman kepercayaan, 

integritas serta perilaku seorang Kristen yang cerdas dari anak-anak didik. Tujuan 

dari SD GMIM Koha adalah menjadikan sekolah GMIM yang memiliki 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang 

hidup mandiri kepada peserta didik. Dengan berbagai pengetahuan yang diberikan 

mengajak dan melatih kesiapan dan kemandirian dari peserta didik, dalam 

mencapai apa yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan di Sekolah Dasar 

GMIM Koha. Guru-guru yang mengajar di SD GMIM Koha berjumlah 8 orang 

yang terdiri atas 4 Guru PNS, 3 Guru Honor, 1 Guru Agama. Dengan jumlah 

peserta didik yang berada di SD GMIM Koha 138 orang, 133 beragama Kristen 

Protestan,  5 beragama Kristen Katolik.
46

 

3.2 Peran Orang Tua di SD GMIM Koha 

Proses pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan kerjasama yang baik 

antara pendidik dan anak didik. Tetapi dalam  pembelajaran online, keterlibatan 

dan kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah memang terjalin 

dengan baik. Sesuai dengan hasil kerja dari guru-guru yang menjalankan tugas 

tanggung  jawab mendidik peserta didik, banyak dijumpai orang tua yang peduli 

akan keberlangsungan pendidikan anak. Tetapi ada juga orang tua, yang mampu 

mendampingi anak belajar ketika selesai dari tugas kerja. Tentu dalam proses 

pembelajaran online metode-metode yang diberikan pihak sekolah seperti: 

Menyediakan wifi untuk para guru dalam proses mengajar online, mengunjungi 

langsung dirumah para siswa, membagikan video kreatif belajar daring, dan juga 

pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yaitu, 

membagikan kartu belajar bagi para peserta didik yang mempunyai gadget.
47

  

  

                                                           
46

 Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD GMIM Koha (ER), pada tanggal 25 Juli 2022, jam 

11.35 WITA.  

 
47

 Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD GMIM Koha (ER), pada tanggal 25 Juli 2022, jam 

11.35 WITA.  
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3.3 Relasi antara Orang tua dengan Sekolah  

Percakapan dengan kedua orang tua di SD GMIM Koha menurut 

keduanya relasi pihak sekolah dengan orang tua terlaksanakan dengan segala baik 

dan komunikatif. Dengan demikian secara terbuka pihak sekolah mengunjungi 

rumah masing-masing siswa untuk membagikan materi belajar, menjelaskan tema 

belajar sesuai dengan yang terjadwalkan. Kehadiran pendidikan online sangat 

diharapkan dukungan dan arahan dari orang tua terhadap anaknya, agar anak 

mengerti setiap tugas yang diberikan bahkan yang terpenting dalam dunia 

pendidikan yaitu mendidik secara penuh peserta didik sehingga menjadi siswa-

siswi yang memiliki kepribadian yang baik, disiplin, dan sopan santun.
48

 Dengan 

demikian peran penting orang tua yaitu memonitor terkait pelajaran-pelajaran 

yang didapatkan.
49

  

Pendidikan di sekolah mengarah pada sosialisasi anak, mengajarkan untuk 

bersikap baik dalam perkataan dan tingkah laku peserta didik. Sekolah dalam 

keterlibatannya dengan orang tua terus memotivasi dan mengajarkan dan 

memberitahukan apa yang benar, dalam hal ini dapat dilakukan dan dicontohkan 

kepada siswa-siswi. Kerja sama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah, 

sampai saat ini berjalan dengan baik. Pihak sekolah terlebih khusus wali kelas, 

terus memberitahukan terkait pembelajaran daring. Contohnya pihak sekolah terus 

menghubungi orang tua mengenai tugas yang akan dikerjakan anak, melalui grup 

whatsapp.
50

 

3.4 Peran Orang tua dalam Proses Pembelajaran Online 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak orang tua di SD GMIM Koha 

terdapat beberapa orang tua memberikan pendampingan secara penuh bagi anak 

mereka, dengan kehadiran orang tua dalam proses pembelajaran. Walaupun para 

orang tua harus bekerja, mereka tetap meluangkan waktu untuk mendampingi 

anak mereka ketika pembelajaran berlangsung.
51

 Namun ada beberapa orang tua 

yang menjelaskan bahwa mereka sulit membagi waktu antara pekerjaan dan 

                                                           
48

 Wawancara dengan Orangtua Murid (CT), pada tanggal 02, Oktober 2022, pukul 11.24 WIB. 
49

 Wawancara dengan Orangtua Murid (SL), pada tanggal 02, Oktober 2022, Pukul 15.22 WIB. 
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 Wawancara dengan Orangtua Murid (AT), pada tanggal 26 Juli 2022, jam 19.05 WITA. 
51

 Wawancara dengan Orangtua Murid (AT), pada tanggal 26 Juli 2022, jam 19.05 WITA. 
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mendampingi anak karena waktu bekerja mereka sama dengan waktu 

pembelajaran online. 

 Para orang tua dalam proses pembelajaran senantiasa memberikan 

semangat dan motivasi kepada anak, karena mereka merupakan siswa persiapan 

ujian kelas 6. Orang tua juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa dalam 

proses pengerjaan tugas sama seperti mengerjakannya di sekolah, sehingga anak 

tetap fokus dalam proses pembelajaran dalam jaringan.
52

  

Orang tua siswa-siswi di SD GMIM Koha dalam pembelajaran daring 

senantiasa membimbing anak-anaknya seperti menasehati anak ketika 

menggunakan gadget dengan baik, untuk proses pembelajaran dan tidak bermain 

game online. Selain itu orang tua menyampaikan hal-hal yang benar dalam proses 

pembelajaran, misalnya orang tua menegur anak jika tidak mengerjakan tugas 

yang diberikan guru dan senantiasa mengingatkan untuk mengumpulkan tugas 

tepat pada waktunya sesuai ketentuan dalam kelas daring.
53

 

Orang tua dalam mendampingi anak ketika memulai pembelajaran daring, 

segala sesuatu yang diperlukan anak disiapkan dengan segala baik contohnya 

mempersiapkan pakaian yang akan digunakan, menyediakan handphone, 

menyediakan buku untuk digunakan dalam pembelajaran daring. Orang tua 

senantiasa memantau grup whatsapp dengan wali kelas, mengenai tugas-tugas 

yang diberikan bahkan orang tua dengan penuh kesabaran membimbing anak.
54

  

Hasil percakapan dengan orang tua peserta didik kelas 6 SD GMIM Koha, 

berpendapat bahwa pendampingan orang tua itu perlu terus dilaksanakan, karena 

anak akan lebih mudah memahami dan mengerti ketika diberikan arahan terkait 

pengerjaan tugas yang diberikan wali kelas. Dalam berlangsungnya pembelajaran 

online anak memerlukan handphone saat pembelajaran berlangsung, selaku orang 

tua terus memantau anak supaya tidak membuka game online.
55

 Menelisik lebih 

jauh percakapan dengan orang tua di SD GMIM Koha menjelaskan bahwa, awal 

mula adanya kelas daring orang tua mendampingi anak belajar. Akan tetapi waktu 

                                                           
52

 Wawancara  dengan Orang tua Murid (QL), pada tanggal 27 Juli 2022, jam 19.24 WITA. 
53

 Wawancara dengan Orang tua Murid (TS), pada tanggal 28, Juli 2022, jam 16.25 WITA. 
54
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mendampingi tidak berlangsung sampai kelas daring selesai, karena adanya 

tanggung jawab pekerjaan.
56

 

Pendampingan yang dilakukan, setelah selesai kerja. karena waktu 

mendampingi anak belajar daring, sama juga dengan waktu saya mengajar. Jadi 

setelah selesai kerja baru bisa pengecekan terkait pelajaran yang didapatkan 

anak.
57

 mengimbangi waktu bagi anak, itu sangat penting dilakukan orang tua 

agar anak dapat belajar dengan mandiri. Waktu bekerja terkadang harus di 

seimbangi dengan waktu anak, bahkan kadangkala membuat pikiran apakah anak 

mampu belajar dengan baik.
58

  

Penulis mendapatkan hasil wawancara mengenai komunikasi orang tua 

dengan pihak sekolah, yang terus memberikan komunikasi yang baik dan benar. 

Dalam hal ini komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dilakukan secara 

langsung, wali kelas berkunjung langsung di rumah siswa dan menyampaikan 

perkembangan belajar siswa ke orang tua. Ada juga pertemuan pihak sekolah 

dengan orang tua, melalui whatsapp grup dengan menyampaikan tugas yang akan 

dikerjakan siswa, dan hal-hal mengenai pendidikan dari anak.
59

 Ada pula jawaban 

dari narasumber, setiap percakapan yang terjalin baik antara orang tua dengan 

pihak sekolah ketika ada kesulitan bagi anak dalam pembelajaran yang diberikan 

guru maka orang tua menghubungi langsung wali kelas untuk menjelaskan 

kembali materi belajar yang diberikan.
60

 

3.5 Respon Guru dan Peserta Didik terhadap Pembelajaran Daring 

Percakapan yang dilakukan dengan guru di SD GMIM Koha masing-

masing guru berpendapat demikian. Pada masa pandemi COVID-19 pembelajaran 

online sangat tidak efektif dikarenakan harus turun langsung di masing-masing 

peserta didik, bahkan juga harus mengajar.
61

 Sebelum hadirnya pandemi kegiatan 

belajar mengajar dilaksanakan di sekolah, maka dengan pengalaman mengajar 

pada saat itu menjadikan motivasi dalam melaksanakan tugas kerja. Sehingga 

                                                           
56

 Wawancara dengan Orangtua (TM), pada tanggal 12 Agustus 2022, jam 19.28 WITA. 
57

 Wawancara dengan Orangtua (JP), pada tanggal 7, Agustus, jam 13.56 WITA. 
58

 Wawancara dengan Orangtua Murid (QL), pada tanggal 27 Juli 2022, jam 19.24 WITA. 
59

 Wawancara dengan Orangtua Murid (AT), pada tanggal 26 Juli 2022, jam 19.05 WITA. 
60

 Wawancara dengan Orangtua (TM), pada tanggal 12 Agustus 2022, jam 19.28 WITA. 
61

 Wawancara dengan Guru SD GMIM Koha (HR), Pada tanggal 27, Juli 2022, jam 19.56 WITA. 



 

19 
 

pembelajaran daring akan menumbuhkan semangat baru,bagi para peserta didik 

dan juga pendidik.
62

 

 Pada masa pandemi COVID-19 kehadiran media sosial, seperti whatsapp 

group, messenger group sangat membantu keberlangsungan pembelajaran online. 

Dengan demikian komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua terus 

berjalan dengan baik, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan peserta 

didik semua di komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan belajar 

anak. Dalam hal inilah metode yang diberikan pihak sekolah bagi peserta didik, 

seperti melakukan pembelajaran dan penjelasan memakai media zoom meeting, 

google meet,  youtube.
63

 

 Peserta didik di SD GMIM Koha lebih khusus kelas 6 yang merupakan 

siswa persiapan untuk mengikuti ujian maka pihak sekolah hadir bukan hanya 

membawa materi belajar yang akan digunakan, tetapi pihak sekolah juga terus 

memberikan pengayaan bagi peserta didik kelas 6 melalui online. Walaupun 

didapati pembelajaran daring banyak mengalami kendala, seperti peserta didik 

yang tidak mempunyai gadget bahkan ada juga yang terkendala kuota dan 

jaringan yang tidak memadai. Sebagai tenaga pendidik tentu dalam situasi dan 

kondisi apapun itu, relasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua dan peserta 

didik dalam pembelajaran daring memang harus tersampaikan dengan baik.
64

  

Berdasarkan hasil percakapan dengan 2 narasumber yang menjelaskan 

bahwa proses pembelajaran daring yang dilakukan SD GMIM Koha pada masa 

pandemi COVID-19 membantu peserta didik, dalam menyelesaikan kesulitan-

kesulitan dalam mengerjakan tugas. Proses pembelajaran online sama seperti 

belajar saat di sekolah. Walaupun dalam pembelajaran online menggunakan 

aplikasi zoom meeting, google meet dengan keterbatasan waktu.
65

 Hasil 

percakapan dengan narasumber, proses pembelajaran daring sangat dibutuhkan 

keseriusan dalam mendengarkan setiap penjelasan dari guru.
66

 Dalam 
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melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di masa pandemi COVID-19. Segala 

kebutuhan seperti gadget yang digunakan, dan kuota harus benar-benar disiapkan 

dengan baik.
67

  

Perubahan situasi dan kondisi yang dialami peserta didik dalam 

pembelajaran daring, mampu menerapkan kehidupan mereka lebih mandiri 

walaupun semuanya dilakukan secara online.  Proses pembelajaran daring sangat 

tidak asyik seperti belajar pada umumnya yang dilakukan di sekolah. 

Pembelajaran luring tentu lebih mudah untuk dimengerti, karena bisa secara 

langsung mendengarkan penjelasan guru bahkan boleh bertemu langsung dengan 

teman-teman kelas.
68

  

Proses pembelajaran daring yang didapatkan di SD GMIM Koha. Peran 

orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi proses belajar mengajar online. 

Dalam hal ini orang tua terus mengarahkan untuk tetap semangat dalam belajar.
69

 

Waktu pendampingan orang tua memang tidak secara full mendampingi dari awal 

pembelajaran daring berlangsung, karena orang tua harus bekerja. Tidak terlepas 

dari itu semua, orang tua terus memberikan waktu yang sebaik mungkin, untuk 

pendidikan anak.
70

 Dapat dilihat bahwa hal tersebut yang membuat peserta didik 

dapat merespon dengan baik setiap pembelajaran  yang diberikan tenaga pendidik, 

karena adanya pendampingan secara penuh yang diberikan orang tua terhadap 

anak. Oleh karena itu relasi dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah 

dengan orang tua bahkan seluruh peserta didik di SD GMIM Koha, terus 

terkomunikasikan dengan baik. 
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4. ANALISIS 

4.1 Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring di SD GMIM Koha 

Tinjauan Pendidikan Agama Kristen 

Menurut Lawrence Cremin seperti yang dikutip dalam buku Thomas 

Groome bahwa dunia pendidikan adalah usaha sengaja, sistematis, dan terus-

menerus untuk menyampaikan, menimbulkan, atau memperoleh pengetahuan, 

sikap-sikap, nilai-nilai, keahlian-keahlian, atau kepekaan-kepekaan, juga setiap 

akibat dari usaha itu.
71

 Dalam proses pembelajaran online  di SD GMIM Koha, 

orang tua melakukan suatu usaha sengaja, sistematis dan terus-menerus. Seperti 

mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan materi-materi belajar, 

dan mengedukasi anak-anak. Tidak hanya itu saja orang tua terus juga memotivasi 

dan mendukung setiap aktivitas, yang dilakukan oleh siswa-siswi di SD GMIM 

Koha. Hal tersebut selalu dilakukan orang tua ketika pembelajaran daring yang 

bertujuan agar anak tersebut mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai Kristen 

serta membentuk perilaku peserta didik yang berakhlak mulia.  

Peran orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh dan membimbing anak untuk mencapai tahapan tertentu yang akan 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.
72

 Pada 

umumnya orang tua siswa di SD GMIM Koha memahami peran mereka sebagai 

pendidik yaitu dengan berusaha membantu anak dalam menerima informasi dari 

sekolah terkait pembelajaran daring. Orang tua juga mendidik anak dalam proses 

pembelajaran online seperti memberikan nasehat kepada anak agar bijaksana 

dalam menggunakan gadget dan memberitahukan tentang sesuatu yang benar 

berkaitan dengan pembelajaran daring. Selain itu dalam proses pembelajaran 

daring orang tua membimbing anak dengan memberikan semangat, dan 

memotivasi anak agar dapat berproses dalam dunia pendidikan.  

Keterlibatan orang tua adalah indikator utama bagi kesuksesan sekolah, 

ketika sekolah dan orang tua menyajikan sebuah persatuan maka akan ada 

kesuksesan dalam pendidikan.
73

 Dalam hal ini orang tua dengan pihak sekolah 
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terus bekerja sama dan membangun relasi yang baik sehingga perkembangan 

belajar anak bisa terkontrol oleh orang tua dan pihak sekolah. seperti pihak 

sekolah menghubungi orang tua mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan 

peserta didik, begitupun sebaliknya orang tua melakukan pengecekan kepada anak 

mengenai pengerjaan dan penyelesaian tugas yang diberikan guru kepada peserta 

didik.  

Kemampuan teknologi memberi dampak yang besar bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak. Ketika tidak ada pendampingan yang lebih dari orang 

tua, maka anak akan lebih cenderung bergantung pada teknologi.
74

 Di era modern 

ini dengan perkembangan yang semakin maju, peran orang tua di SD GMIM 

Koha bukan hanya menemani anak ketika berlangsungnya pembelajaran daring 

tetapi orang tua juga mengawasi anak-anak dalam menggunakan handphone 

supaya anak-anak tidak kecanduan.  Selain itu orang tua terus memantau anak 

supaya tidak bermain game online dengan tujuan agar anak benar-benar fokus 

dalam menerima materi belajar yang diberikan pihak sekolah.   

4.2 Kendala dalam Proses Pembelajaran Daring  

Dalam proses pembelajaran daring terdapat kendala-kendala yaitu realitas 

yang terjadi siswa-siswi di SD GMIM Koha berasal dari keluarga menengah ke 

bawah, yang menimbulkan kesenjangan sosial. Seperti ada beberapa siswa-siswi 

yang terkendala mengikuti pembelajaran daring, dikarenakan orang tua tidak 

memiliki uang untuk membeli smartphone yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran daring. Ada juga kendala dalam proses pembelajaran daring ialah 

orang tua tidak mempunyai uang yang cukup dalam membeli kuota, karena 

mereka lebih prioritaskan untuk membeli bahan pangan untuk keberlangsungan 

hidup.  

Selain itu dalam pembelajaran daring di SD GMIM Koha terdapat juga 

kendala dari orang tua siswa-siswi SD GMIM Koha dalam mendampingi anak 

belajar daring faktor yang menyebabkannya ialah orang tua mempunyai tugas 

tanggung jawab dalam pekerjaan terlebih ada beberapa orang tua yang bekerja di 

perkantoran, hal tersebut membuat mereka mempunyai waktu pekerjaan yang 

sudah diatur oleh kantor. Sehingga mereka kesulitan membagi waktu antara tugas 
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tanggung jawab mereka dalam bekerja dengan waktu mendampingi anak dalam 

pembelajaran daring.  

Ketika berlangsungnya proses pembelajaran daring terdapat juga kendala 

yang dialami siswa-siswi di SD GMIM Koha, yaitu ada beberapa materi belajar 

yang tidak dimengerti oleh peserta didik bahkan juga orang tua yang 

mendampinginya tidak dapat memberi penjelasan secara jelas kepada mereka. 

Sehingga mereka sulit memahami materi belajar, selain itu pembelajaran online 

yang dilakukan dari rumah menyebabkan siswa dan siswi tidak konsentrasi dalam 

proses belajar. Dikarenakan siswa-siswi lebih tertarik untuk menonton Televisi 

dan aktivitas di luar rumah dari pada mengikuti pembelajaran daring.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian ini ada beberapa orang tua yang sudah mendampingi 

peserta didik dalam pembelajaran daring sehingga dapat dikatakan bahwa peran 

orang tua dalam pembelajaran daring di SD GMIM Koha sudah cukup baik, para 

orang tua juga membantu para siswa-siswi untuk memahami akan setiap materi 

belajar, yang diberikan pengajar. Peran orang tua yaitu mendidik anak dalam 

proses pembelajaran daring, seperti memberikan nasehat kepada anak agar 

bijaksana dalam menggunakan gadget dan memberitahukan tentang sesuatu yang 

benar berkaitan dengan pembelajaran daring. Selain itu  orang tua melakukan 

bimbingan kepada anak dengan memberikan semangat dan memotivasi anak agar 

dapat berproses dalam dunia pendidikan.  

Walaupun di masa pandemi COVID-19 orang tua juga harus mengatur 

waktu sebaik mungkin, dengan begitu peserta didik merasakan pendampingan 

yang sesungguhnya dari orang tua. Oleh karena itu dengan adanya proses 

pembelajaran pembelajaran jarak jauh, kerjasama yang baik antara orang tua 

dengan pihak sekolah dan peserta didik harus berjalan dengan baik sehingga 

dengan adanya pembelajaran daring anak tetap mampu menyikapi setiap materi 

belajar yang didapatkan. Kemudian dalam mengatasi kesulitan belajar orang tua 

memberikan motivasi dan dukungan terhadap belajar anak, dengan demikian 

relasi dan peran penting orang tua dalam pendidikan anak dapat membantu anak 

untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan saat pembelajaran daring. 
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Kemudian respon siswa-siswi di SD GMIM Koha mengenai proses belajar 

mengajar di masa pandemi COVID-19 sangat tidak asik, yang lebih mudah 

dimengerti ketika menerima materi belajar di sekolah. Tetapi seiring berjalannya 

waktu siswa-siswi mampu menerima kenyataan bahwa belajar daring dan luring 

pada kenyataannya sama, perubahan sikap dan respon yang baik dari peserta didik 

terhadap proses pembelajaran daring didapatkan dari peran penting orang tua yang 

terus membimbing dan memotivasi peserta didik untuk tetap menyikapi dengan 

baik pembelajaran daring. 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada orang tua bahwa anak 

perlu didampingi belajar sebelum berangkat kerja ataupun mendelegasikan dalam 

lingkup keluarga memberikan pesan kepada anak apa yang akan dilakukan ketika 

belajar di rumah atau setelah selesai kerja orang tua melakukan pengecekan terkait 

pembelajaran yang didapatkan. Dengan cara demikian bentuk mengajar orang tua 

nampak bagi anak, sehingga para siswa-siswi mampu menerima dengan baik akan 

proses belajar mengajar yang didapatkan. 
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